Tlačová správa
15. novembra štartujú v Bratislavskom kraji autobusy ARRIVA. Menia sa aj cestovné
poriadky

Bratislava, 12. novembra 2021 – Najbližších 10 rokov bude prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom
samosprávnom kraji zabezpečovať spoločnosť ARRIVA. 15. novembra vyrazia na cesty nové červené
nízkopodlažné autobusy s bezplatným WiFi pripojením a USB nabíjačkami na mobilné telefóny. Cestovné
lístky, typy cestovných lístkov i výška cestovného zostávajú rovnaké, vydané dopravné čipové karty platia
aj naďalej. Vzhľadom na aktuálnu situáciu budú platné aj nové cestovné poriadky. Informácie o cestovných
poriadkoch a službách spoločnosti ARRIVA získajú zákazníci od 8:00 do 20:00 na bezplatnej linke +421 915
733 733, a to od pondelka do nedele aj počas sviatkov či víkendov, na webovej stránke ARRIVA alebo
prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk.
Bratislavský samosprávny kraj a ARRIVA Mobility Solutions podpísali zmluvu o zabezpečovaní prímestskej
autobusovej dopravy v kraji 11. októbra tohto roka. Spoločnosť tak mala na spustenie prevádzky iba päť
týždňov. „Aj napriek extrémne krátkemu času sme urobili všetko pre to, aby sa už v pondelok mohli obyvatelia
kraja voziť v nových autobusoch, po známych trasách, s čo najväčším počtom pôvodných vodičov. ARRIVA
ponúkla v súťaži o zabezpečovanie verejnej autobusovej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji
najlepšiu ponuku. Okrem moderných a pohodlných autobusov sme ponúkli aj najlepšiu cenu. V pondelok 15.
novembra sme chceli spolu s cestujúcimi a objednávateľom – Bratislavským samosprávnym krajom –
oslavovať novú spoluprácu a nové, modernejšie autobusy. Pandemická situácia nám to neumožňuje. Veríme
však, že sa situácia najneskôr po novom roku zlepší a život na Slovensku, ako aj doprava v kraji, budú lepšie,“
povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.
Okrem pandémie sa musí ARRIVA vyrovnať aj s nedostatkom vodičov. „Vodičom, ktorí budú zabezpečovať
dopravu cestujúcich v Bratislavskom kraji, sme ponúkli rovnaké platové podmienky ako mali u pôvodného
dopravcu, modernejšie autobusy a stabilnú prácu na nasledujúcich desať rokov. Napriek tomu časť vodičov
nepokračuje v službe cestujúcim. Niektorí sa vďaka odstupnému rozhodli po mnohých odpracovaných rokoch
pre niekoľkotýždňové voľno počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Iní sa zrejme nahlásili na úrady práce.
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Z tohto dôvodu sme pristúpili k zazmluvňovaniu vodičov aj mimo Slovenska,“ uviedol L. Ivan a doplnil:
„Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí sa rozhodli prijať našu ponuku a pokračovať vo vození svojich cestujúcich.
Sme radi, že sa stanú súčasťou rodiny ARRIVA. Veľká vďaka patrí všetkým kolegom a vodičom z celého
Slovenska, ktorí sú pripravení poskytovať služby našim cestujúcim v Bratislavskom kraji.“ Vodiči, ktorí
podpísali zmluvu do 10. novembra a začnú jazdiť od 15. novembra, dostanú navyše náborový príspevok vo
výške 1 000 eur. „Noví kolegovia absolvovali počas dvoch týždňov školenia, postupne sa oboznamujú s novými
priestormi a preberajú si svoje nové autobusy. 15. novembra štartujeme a budeme sa usilovať každý týždeň
zlepšovať naše služby pre cestujúcich i pracovné podmienky pre kolegov,“ zdôraznil L. Ivan.

Od 15. novembra bude v Bratislavskom samosprávnom kraji jazdiť viac ako 120 nových autobusov značiek
SOR a IVECO a do mája 2022 bude celý vozidlový park tvorený výhradne novými autobusmi. Všetky nové
vozidlá sú nízkopodlažné, majú bezplatné WiFi pripojenie, digitálne informačné systémy, akustické hlásenia
zastávok a USB nabíjačky na mobilné telefóny. Informácie o cestovných poriadkoch a službách spoločnosti
ARRIVA získajú zákazníci na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk alebo na linke
Zákazníckej podpory +421 915 733 733 od pondelka do nedele aj počas sviatkov či víkendov v čase od 8:00
do 20:00.

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 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.
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