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Zdieľané bicykle arriva bike v Nitre oslavujú štvrté narodeniny – počas leta si užívatelia 

môžu vypožičať bicykle dvakrát denne na pätnásť minút zdarma, pribudli aj nové stanovištia

     

 

Nitra, 30. júla 2021 – Cieľom projektu spoločnosti ARRIVA bolo pri spustení služby zdieľaných bicyklov poskytnúť 

komplexné riešenie mobility v meste, zjednodušenie dostupnosti v rámci mesta a zlepšenie dopravnej situácie. 

Zdieľané bicykle sa stali súčasťou verejnej dopravy v Nitre, ako prvého mesta na Slovensku, s počtom 70 bicyklov na 

siedmich stanovištiach vo vybraných lokalitách. ARRIVA zabezpečuje prevádzku plne funkčného systému 

a u obyvateľov i návštevníkov mesta pod Zoborom obľúbeného bikesharingu už piatu sezónu. Od spustenia služby 

priniesla pre obyvateľov a návštevníkov mesta, v záujme skvalitnenia služby, niekoľko noviniek a zlepšení.  

 

ARRIVA – líder verejnej autobusovej dopravy na Slovensku – priniesla projekt zdieľaných bicyklov ako doplnkovú službu 

k verejnej doprave v roku 2017. 

„ARRIVA na Slovensku podporuje rozvoj verejnej dopravy, poskytuje mestám, regiónom a ich obyvateľom inteligentné, 

tzv. SMART, dopravné riešenia. Našim cestujúcim chceme zabezpečiť, aby sa vedeli dopraviť pohodlne, bezpečne, čo 

najrýchlejšie a najbližšie k cieľu svojej cesty. Práve zdieľané bicykle im umožňujú absolvovať posledný úsek cesty či časť 

cesty ekologicky. Cieľom našej služby je zvýšiť komfort a prepojenie jednotlivých druhov dopravy pre cestujúcich a aj 

takouto formou zvýšiť ich záujem o využívanie verejnej dopravy,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod 

a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku. 

 

Od spustenia služby uplynuli štyri roky, pre užívateľov sme priebežne zaviedli novinky a po užívateľskej stránke 

skvalitnili proces výpožičky.  

„Aktuálnou novinkou tohto leta je možnosť používania bicyklov počas pracovných dní na krátke presuny do 15 minút 

dvakrát denne ZDARMA. Je to ideálne riešenie na cestu do práce, na nákup či jednoducho do mesta a následne domov. 

Tlačová správa 
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Sme radi, že systém zdieľaných bicyklov v Nitre sa stal obľúbeným doplnkom verejnej dopravy. Obyvatelia a návštevníci 

miest si zaslúžia kvalitné služby, vďaka ktorým môžu aktívne a pohodlne absolvovať svoje kratšie či dlhšie trasy 

ekologicky,“ uviedla Petra Helecz. 

 

V Nitre pribudlo, vďaka partnerom a súkromným spoločnostiam, k pôvodným siedmim stanovištiam, fungujúcim od 

začiatku poskytovania služby, sedem nových virtuálnych – pri obchodných centrách OC MAX a OC Galéria Tesco, 

vybraných budovách univerzity UKF – pri ŠD Zobor a na Kraskovej 1 – i v mestskej časti Horné Krškany – Soda park, pri 

predajniach COOP Jednota na sídlisku Klokočina a na sídlisku Chrenová. Našim obchodným partnerom záleží na tom, 

aby ich zákazníci či návštevníci mali možnosť sa ekologicky a flexibilne presunúť na zdieľaných bicykloch arriva bike aj v 

ďalších častiach mesta a umožnili preto umiestnenie stanovíšť pri svojich zariadeniach, čím priblížili systém väčšiemu 

okruhu užívateľov. Kompletný zoznam staničiek aj s mapou nájdu záujemcovia na webovej stránke arriva.bike 

i v užívateľskej aplikácii nextbike.  

 

Bikesharing neznamená iba prvotnú investíciu do hardwaru a softwarových riešení, musí byť dlhodobo udržateľný. Iba 

tak môže byť prínosom pre užívateľov a napokon aj pre mesto. Okrem nových stanovíšť bola zavedená možnosť využiť 

na požičanie zdieľaného bicykla čipovú kartu ARRIVA NITRA. V rámci užívateľského prostredia bola užívateľom 

sprístupnená nová moderná aplikácia nextbike, dostupná v Google Play alebo App Store. Nová aplikácia prináša 

jedinečný užívateľský zážitok vďaka modernému rozhraniu aplikácie používanej užívateľmi zdieľaných bicyklov z rodiny 

nextbike vo viac než 300 mestách po celom svete. S jedinou aplikáciou tak môžu záujemcovia o službu využívať systémy 

zdieľaných bicyklov nextbike aj v zahraničí, a to na štyroch kontinentoch, v 28 krajinách.  

 

O obľúbenosti systému svedčí jeho využitie – počas prevádzky užívatelia uskutočnili viac než 54 000 výpožičiek. Odjazdili 

takmer 232 000 km, čím ušetrili približne 36 900 kg CO2. Zaujímavosťou je TOP užívateľ a najvernejší bajker, ktorý za 

ukončené sezóny zrealizoval spolu až 469 výpožičiek. Najobľúbenejšou a najvyužívanejšou staničkou je počas celého 

obdobia aj naďalej Mestský park. 

 

Pre užívateľov boli zavedené rôzne zľavy z ceny predplatného, s možnosťou absolvovania neobmedzených počtov 

polhodinových jázd do práce, školy či za zábavou. Novinkou je aj mesačné predplatné za 5 eur, v rámci ktorého je možné 

jazdiť neobmedzené množstvo polhodinových jázd denne v rámci mesiaca. Po odovzdaní bicykla do 30 minút na jednom 

z oficiálnych stanovíšť si vie užívateľ požičať ďalší bicykel, opäť v cene predplatného. Pre nadšencov bicyklovania sú 

pravidelne organizované akcie a registrovaní užívatelia majú možnosť zapájať sa do súťaží o zaujímavé ceny.  

 

https://arriva.bike/stanovistia-bicyklov/#mapalokalit
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nextbike&gl=SK
https://apps.apple.com/sk/app/nextbike/id504288371?l=sk
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Zdieľané bicykle nie sú určené len tým, ktorí nevlastnia bicykel alebo im parkovanie toho vlastného spôsobuje v meste 

značné ťažkosti. Zdieľané bicykle sú obľúbeným dopravným prostriedkom na krátke presuny v rámci mesta, ale aj na 

trávenie voľného času v prírode, čo mnohí uvítali práve v období pandémie spôsobenej šírením koronavírusu. ARRIVA 

aj preto dbá o dezinfekciu bicyklov, a zároveň vyzýva obyvateľov a návštevníkov mesta na ich zodpovedné používanie 

a dodržiavanie bezpečnostných opatrení, napríklad aj pravidelnou dezinfekciou rúk. 

 

Komplexné informácie o službe zdieľaných bicyklov, novinkách a tarife nájdu záujemcovia na webe arriva.bike či v 

aplikácii. Denne od 8:00 do 20:00 h, aj vrátane víkendov a sviatkov, poskytuje informácie o zdieľaných bicykloch linka 

zákazníckej podpory na telefónnom čísle +421 915 244 244, o informácie je možné požiadať aj e-mailom na 

bike@arriva.sk.  

Okrem Nitry prevádzkuje spoločnosť ARRIVA plne funkčný systém zdieľaných bicyklov aj v Žiline, kde je príkladom 

úspešnej spolupráce s investorom projektu Nadáciou Kia Motors Slovakia a mestom Žilina.  

Výhodou systému zdieľaných bicyklov je, že je prispôsobiteľný požiadavkám väčších i menších miest, umožňuje 

využívanie pevných, ale aj virtuálnych stanovíšť. 

 
 
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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