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Mestskú hromadnú dopravu v Trnave bude do roku 2031 zabezpečovať spoločnosť ARRIVA  

 

Trnava, 1. júla 2021 –  Spoločnosť ARRIVA a mesto Trnava podpísali zmluvu, na základe ktorej bude ARRIVA od 1. júla 

2021 zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu najbližších desať rokov. Zmluva cestujúcim prinesie modernizáciu 

vozového parku a zvýšenie kvality cestovania. Už v priebehu prvého mesiaca účinnosti zmluvy budú do prevádzky 

zaradené nové autobusy na požadovanej úrovni so šetrným prístupom k životnému prostrediu. 

 

Spoločnosť ARRIVA má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním verejnej dopravy. V záujme zabezpečenia plynulej a trvalo 

udržateľnej dopravy ARRIVA priebežne investuje do modernizácie vozového parku, technológií a skvalitňovania 

poskytovaných služieb s cieľom poskytovať bezpečnú, modernú a spoľahlivú verejnú dopravu. Dnešným dňom 

nadobúda účinnosť nová zmluva, súčasťou ktorej je zabezpečovanie výkonov mestskej hromadnej dopravy v meste 

Trnava do júna 2031 a zakúpenie 34 nových autobusov. Na trinástich linkách tak pribudnú a budú postupne do 

prevádzky zaradené v priebehu mesiaca júl nové autobusy. Prvá etapa zahŕňa 17 nových autobusov a zvyšných 17 

vozidiel bude následne v záujme skvalitnenia služieb a zvýšenia bezpečnosti cestujúcich dodatočne vybavených 

v súlade so stanovenými štandardmi. Kompletná obnova vozového parku bude ukončená v roku 2026 zaradením 

ďalších sedemnástich nových autobusov do prevádzky. 

 

Slávnostné odovzdanie nových autobusov v rámci prvej etapy modernizácie vozového parku bude dňa 7. júla 2021 za 

prítomnosti primátora, predstaviteľov mesta Trnava a zástupcov spoločnosti ARRIVA. 

 

„Teší nás, že sme obhájili naše postavenie a úspechom v súťaži môžeme naďalej pokračovať v našom poslaní – 

zabezpečovaní plynulej, trvalo udržateľnej služby na požadovanej úrovni. Plnením podmienok zmluvy, okrem investícií  

na obnovu vozového parku, kladieme dôraz aj na neustále zvyšovanie kvality cestovania poskytovaním komplexných 

služieb. Nové moderné autobusy sú pohodlnejšie a majú aj lepšie parametre, pokiaľ ide o emisie vypúšťané do ovzdušia. 

Motivovaním obyvateľov k uprednostňovaniu verejnej dopravy pred prepravou osobnými autami môžeme prispieť k 
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zvýšeniu bezpečnosti na cestách, k zlepšeniu dopravnej situácie i kvality životného prostredia,“ povedal Peter Nemec, 

generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s. 

Komunikáciu zabezpečuje spoločnosť svojim cestujúcim niekoľkými informačnými kanálmi. Informácie o aktuálnych 

cestovných poriadkoch, čipových kartách a výhodách ich používania, o prijatých zmenách i službách poskytuje 

spoločnosť ARRIVA prostredníctvom webovej stránky, e-mailu informacie@arriva.sk alebo na linke zákazníckej podpory 

+421 915 733 733, od 8.00 do 20.00 každý deň vrátane víkendov a sviatkov. Cestujúci majú možnosť získať aktuálne 

informácie aj online, a to po prihlásení sa na odber noviniek cez formulár na internetovej stránke 

www.arriva.sk/newsletter. Priamo na svoju e-mailovú adresu tak môžu dostať aktuálne informácie o cestovných 

poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, novinkách i nových pracovných ponukách spoločností ARRIVA na Slovensku. 

 
ARRIVA na Slovensku a vo svete 
Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej 
republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a 
komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na 
Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností,  servisná spoločnosť a 
centrála.  
 
ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 
miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a 
logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje 
autobusovú, železničnú a lodnú dopravu. 

Kontakty pre médiá:  

Peter Húska      Petra Helecz 
0903 320 362      0918 864 966 
arriva@arthurmedia.sk     press@arriva.sk 
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