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Výhody pre cestujúcich autobusmi ARRIVA v Košickom 
samosprávnom kraji počas Európskeho týždňa mobility 
  

Michalovce, 14. septembra 2021 – Cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou v Košickom 

samosprávnom kraji a mestskou hromadnou dopravou v meste Trebišov čakajú počas Európskeho 

týždňa mobility súťaže a benefity. ARRIVA pripravila súťaž o kredity na čipovú kartu v celkovej 

hodnote viac ako 2 500 eur. Stačí si dobiť čipovú kartu minimálne za 10 eur alebo kúpiť novú kartu 

s kreditom v tejto hodnote. Počas Európskeho týždňa mobility budú vďaka podpore Košického 

samosprávneho kraja vydávané dopravné čipové karty pre všetkých záujemcov zdarma. Do súťaže 

sa môžu zapojiť aj žiaci základných škôl, vyhrať môžu výtvarné pomôcky pre svoju triedu.  

Témou 20. ročníka Európskeho týždňa mobility 2021 je „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. 

V súlade s tohtoročnou témou nadväzujúcou na celosvetovú situáciu zapríčinenú pandémiou reaguje 

na nevyhnutné opatrenia, ktoré prijali samosprávy aj dopravcovia s cieľom poskytovať bezpečnú 

a zdravú dopravu obyvateľom. Cieľom kampane je zdôrazniť dôležitosť dostupnosti dopravy a 

motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, 

pešia chôdza či cyklistika, a tak prispeli k zlepšeniu kvality ovzdušia a vytvoreniu z mestských častí 

príjemnejších miest pre život a prácu. 

ARRIVA podporuje Európsky týždeň mobility každý rok vo všetkých krajoch, v ktorých pôsobí 

a zabezpečuje služby verejnej dopravy. „Naša spoločnosť nielen počas Európskeho týždňa mobility 

vyzýva k cestovaniu verejnou dopravou, ktorá v kombinácii s jazdou na bicykli či chôdzou môže výrazne 

prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu. Cieľom spoločnosti ARRIVA na Slovensku je poskytovať pre 

objednávateľov a cestujúcich bezpečnú, modernú a trvalo udržateľnú službu v požadovanej kvalite, 

ktorá pozitívne vplýva na naše ovzdušie, ale aj na naše zdravie,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ 

spoločností ARRIVA na Slovensku. 

Tlačová správa 

https://arriva.sk/europsky-tyzden-mobility-2021/
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 „Cestujúci, ktorí si počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra dobijú na predajných 

miestach, v autobusoch ARRIVA alebo online cez e-shop čipovú kartu za minimálne 10 eur alebo si kúpia 

novú kartu s kreditom v tejto hodnote, budú automaticky zaradení do zlosovania o kredity v hodnote 

30, 20, 10 a 5 eur. Kredity budú pripísané na čipové karty v celkovej hodnote viac ako 2 500 eur. Pre 

našich školopovinných cestujúcich je pripravená výtvarná súťaž o hodnotné výtvarné pomôcky 

v hodnote 1 250  eur,“ uviedla Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA 

na Slovensku.  

Cestovanie s čipovou kartou je výhodnejšie, bezpečnejšie, šetrí čas bez nutnosti manipulácie 

s hotovosťou a prináša úsporu v desiatkach eur ročne. 

Vďaka podpore Košického samosprávneho kraja, objednávateľa prímestskej autobusovej dopravy, 

získajú cestujúci ďalšie výhody. Pre všetkých žiadateľov o vystavenie čipovej karty počas Európskeho 

týždňa mobility v zákazníckych centrách dopravcov alebo online v e-shope poskytne vydanie čipovej 

dopravnej karty zadarmo, pri objednaní čipovej karty prostredníctvom e-shopu platí cestujúci iba 

poštovné.  

„Tento rok chceme východniarov povzbudiť k tomu, aby vymenili autá za verejnú dopravu, bicykle či 

chôdzu. Okrem toho, že tak šetria životné prostredie, urobia niečo aj pre svoje zdravie. Počas 

Európskeho týždňa mobility môžu okrem vybavenia dopravnej karty platnej v prímestskej autobusovej 

doprave využiť napríklad cykloservis, ktorý budeme prevádzkovať pred Úradom KSK v Košiciach. Pre 

všetkých, ktorí využívajú ekologický spôsob dopravy, sme pripravili aj cykloraňajky v troch mestách, a 

to v Košiciach, v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho organizujeme aj súťaž 10 000 krokov 

pre zdravie. Verím, že do tohto ročníka Európskeho týždňa mobility sa zapojí čo najviac východniarov. 

Benefity napríklad v podobe dopravnej karty budú môcť využívať aj po skončení tejto európskej 

iniciatívy,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

 

Podporiť verejnú autobusovú dopravu sa rozhodlo aj mesto Trebišov. Počas Dňa bez áut – teda 22. 

septembra – bude môcť zadarmo cestovať autobusmi mestskej dopravy ARRIVA každý cestujúci. 

 
Informácie o súťažiach, cestovných poriadkoch a službách spoločnosti ARRIVA Michalovce získajú 

zákazníci na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk alebo na linke 

Zákazníckej podpory +421 915 733 733 od pondelka do nedele, a to aj počas sviatkov či víkendov, 

v čase od 8:00 do 20:00.  

https://www.ubian.sk/dobit-kartu
https://arriva.sk/michalovce/
mailto:informacie@arriva.sk
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Cestujúci majú možnosť získať vždy aktuálne informácie aj online po prihlásení sa na odber noviniek 

cez formulár na internetovej stránke NEWSLETTER – ARRIVA na Slovensku. Priamo na svoju e-mailovú 

adresu tak môžu získať aktuálne informácie o cestovných poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, 

novinkách i nových pracovných ponukách spoločností ARRIVA na Slovensku okamžite po ich zverejnení. 

V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia cestujúcich i vodičov naďalej platia v autobusoch spoločnosti 

ARRIVA preventívne opatrenia. Autobusy aj zákaznícke centrá sú pravidelne dezinfikované prístrojmi 

používanými na sanitáciu a dezinfekciu v nemocniciach.  Cestujúci majú povinnosť mať v prostriedkoch 

verejnej dopravy prekryté ústa a nos rúškom, resp. inou ochranou tváre. Prispejú tak nielen k svojej 

ochrane, ale aj k ochrane svojho okolia a blízkych. 

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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