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15. novembra štartujú v Bratislavskom kraji autobusy ARRIVA. Menia sa cestovné 

poriadky. Dočasné obmedzenia sa dotknú približne 50 liniek 

 

Bratislava, 14. novembra 2021 – Najbližších 10 rokov bude prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom 

samosprávnom kraji zabezpečovať spoločnosť ARRIVA. V pondelok 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 výpadky vodičov dôjde približne na 50 linkách k obmedzeniam. Dotknú sa najmä okolia Pezinka 

a Senca. Akonáhle budú linky obsadené vodičmi, doprava sa vráti k bežným cestovným poriadkom „Prosíme 

našich cestujúcich o pochopenie vzniknutej situácie. Pracujeme na tom, aby sme výpadky čo najskôr nahradili. 

Zároveň ďakujeme kolegom – vodičom, ktorí budú od 15. novembra voziť cestujúcich v Bratislavskom kraji,“ 

povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.  

Informácie o aktuálnych obmedzeniach získajú zákazníci na webovej stránke ARRIVA, na bezplatnej infolinke 

+421 915 733 733, od pondelka do nedele aj počas sviatkov či víkendov od 6:00 do 21:00, alebo 

prostredníctvom e-mailu informacie@arriva.sk. 

 

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. 

  

Tlačová správa 

https://arriva.sk/bratislava/
mailto:informacie@arriva.sk
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Kontakty pre médiá:  

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