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Zvýšenie komfortu cestujúcich na prímestských autobusových linkách v Trnavskom 

samosprávnom kraji zabezpečia nové autobusy spoločnosti ARRIVA  

 

Trnava, 10. novembra 2021 –  Spoločnosť ARRIVA modernizuje vozidlový park – dnes zaradila do prevádzky nové 

autobusy, ktorými bude zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v Trnavskom samosprávnom kraji. Sedem 

nových nízkopodlažných autobusov umožní jednoduchšie nastupovanie imobilným cestujúcim, ale aj mamičkám 

s kočíkmi. Autobusy sú vybavené informačnými tabuľami, USB nabíjačkami, WiFi pripojením, klimatizáciou a majú 

šetrný prístup k životnému prostrediu.  

 

Hlavným cieľom verejnej osobnej dopravy je prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie a zvyšovaniu bezpečnosti a kvality 

cestovania. Dopravnú situáciu v mestách a ich okolí ovplyvňuje zvyšujúci sa počet osobných automobilov a zaťažovanie 

cestnej infraštruktúry, čo sa prejavuje na kvalite života obyvateľov a čistote ovzdušia. ARRIVA na Slovensku je 

pripravená poskytovať svojim objednávateľom aj cestujúcim modernú, bezpečnú a spoľahlivú dopravu v súlade 

s požiadavkami a zmluvnými podmienkami. Okrem priebežnej modernizácie autobusových staníc, vozidlového parku, 

ARRIVA skvalitňuje a rozvíja služby pre cestujúcich pri zabezpečovaní stabilného pracovného prostredia a pracovných 

podmienok nevyhnutných na udržanie a motivovanie kvalifikovaných zamestnancov. 

 

„Cieľom spoločnosti ARRIVA na Slovensku je poskytovať pre objednávateľov a cestujúcich bezpečnú, modernú a trvalo 

udržateľnú službu v požadovanej kvalite. ARRIVA má medzinárodné skúsenosti s poskytovaním služieb rôznych druhov 

verejnej dopravy a spĺňa predpoklady zodpovedného a stabilného partnera. Plnením podmienok zmluvy, okrem investícií  

na obnovu vozidlového parku, kladieme dôraz aj na neustále zvyšovanie kvality cestovania a rozvoj dopravných služieb. 

V súčasnej dobe je okrem obnovy vozidlového parku čoraz viac dôležité venovať pozornosť aj oblasti personálneho 

zabezpečenia, nakoľko naša spoločnosť už viac rokov upozorňuje na nedostatok vodičov na trhu,“ povedal László Ivan, 

generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. 

 

Tlačová správa 
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V Trnave dnes ARRIVA oficiálne odovzdala nové autobusy do prevádzky v prímestskej autobusovej doprave za 

prítomnosti trnavského župana Jozefa Viskupiča, ktorý povedal: „Zakladáme si na tom, aby naši zmluvní dopravcovia 

poskytovali obyvateľom čo najkvalitnejšie služby v prímestskej autobusovej doprave. Medzi jej hlavné kritériá patrí 

bezpečnosť a komfort cestujúcich. Som rád, že sedem nových autobusov je nízkopodlažných, ekologických a s moderným 

vybavením vrátane klimatizácie a WiFi. Želám si, aby ich obstaranie prispelo k ďalšiemu zatraktívneniu cestovania 

verejnou dopravou v Trnavskom kraji.“  

 

Spoločnosť ARRIVA Trnava zabezpečuje prevádzku 82 liniek prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom kraji 

a mestskú verejnú dopravu v Trnave, Piešťanoch, Senici a Hlohovci.  

„Verejná doprava dokáže konkurovať individuálnej doprave a motivovať cestujúcich k jej využívaniu, ak je pohodlná, 

bezpečná a spoľahlivá. Kvalitne poskytované služby vrátane modernizácie vozidlového parku zvyšujú komfort nielen 

cestujúcich, ale aj vodičov. Pre cestujúcich v Trnavskom kraji sme pristúpili k obnove vozidlového parku, aby zvýšené 

nároky na verejnú osobnú dopravu, ktoré si vyžadujú investície a modernizáciu, priniesli rozvoj verejnej dopravy 

a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v regióne,“ povedal Peter Nemec, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA 

Trnava. 

 

Cestujúcim na pravidelných linkách budú v prímestskej doprave od dnešného dňa k dispozícii nové moderné autobusy 

typu CROSSWAY LE LINE 10,8 M a CROSSWAY LE LINE 12 M s motorom Euro 6 so šetrným prístupom k životnému 

prostrediu. Službu vo verejnom záujme tak budú v Trnavskom kraji zabezpečovať ďalšie nové vozidlá, ktoré svojimi 

parametrami poskytujú vyšší štandard cestovania. Cestujúcich bude voziť sedem nových autobusov, ktoré  budú 

premávať na linkách: 207401 Trnava - Naháč, 207402 Trnava – Dobrá Voda, 207406 Trnava – Jaslovské Bohunice - 

Chtelnica, 207407 Trnava – Veľké Kostoľany – Nižná - Vrbové, 207408 Trnava - Zavar - Brestovany - Bučany , 207409 

Trnava - Jaslovské Bohunice – Chtelnica – Vrbové - Piešťany , 207413 Trnava – Vlčkovce – Opoj – Majcichov – Abrahám, 

207416 Trnava – Borová – Budmerice - Bratislava a 207419 Trnava - Horné Orešany – Smolenice. 

Nízkopodlažné autobusy s označením LOW ENTRY umožňujú jednoduchšie nastupovanie aj pre starších a imobilných 

cestujúcich alebo mamičky s kočíkom, ktorým je k dispozícii rampa. Nové autobusy ponúkajú cestujúcim bezplatné WiFi 

pripojenie, nabíjanie prostredníctvom USB portu a klimatizáciu. Autobusy sú vybavené informačnými interiérovými LCD 

panelmi a elektronickými interiérovými a exteriérovými tabuľami. Na komunikáciu s vodičom poslúžia tlačidlá STOP a 

INVALID s popisom v Braillovom písme. Pre zvýšenie bezpečnosti cestujúcich aj vodičov je k dispozícii kamerový systém 

snímajúci interiér vozidla, priestor všetkých dverí, priestor pred a za vozidlom. Pracovisko vodiča v nových autobusoch 

je oddelená kabínka s určeným priestorom na vydávanie cestovných lístkov a prácu s hotovosťou, ktorého úlohou je 

minimalizovanie osobného kontaktu pri výdaji cestovných lístkov a zvýšenie bezpečnosti vytvorením ochrannej zóny. 
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S cieľom zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy bol projekt Modernizácie vozidlového 

parku ARRIVA Trnava, a.s. spolufinancovaný zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu so 

spoluúčasťou dopravcu vo výške 10 % z celkovej ceny obstarania siedmich nových autobusov (1,355 mil €). 

 

K nevyhnutnej súčasti funkčnej verejnej dopravy patria služby cestujúcim a poskytovanie aktuálnych informácií a zmien, 

ktoré sú komunikované prostredníctvom rôznych informačných kanálov. ARRIVA informuje o aktuálnych cestovných 

poriadkoch, čipových kartách a výhodách ich používania, o prijatých zmenách a poskytovaných službách 

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 vždy 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 dostávať 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. Od 15. novembra bude pôsobiť v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, kde zabezpečuje 
mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, 
tzv. bikesharing. ARRIVA bude mať od 15. novembra na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a bude prevádzkovať viac ako  1 
500 autobusov. Tvorí ju šesť 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. 
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