Tlačová správa
Každý vodič v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji dostane k platu 4 000 eur

Bratislava, 17. novembra 2021 – ARRIVA vyplatí každému vodičovi, ktorý podpíše zmluvu do 26. novembra
a začne voziť cestujúcich v Bratislavskom samosprávnom kraji, náborový príspevok vo výške 4 000 eur.
Náborový príspevok v rovnakej výške zároveň dostanú aj tí zamestnanci – vrátane vodičov, dispečerov
a garážmajstrov – ktorí zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu od 15. novembra. Na základe
rozhodnutia vedenia Bratislavského samosprávneho kraja majú vodiči v prímestskej doprave garantované
aj každoročné navýšenie platov o 5 %. Záujemcovia o prácu vodiča môžu zavolať alebo poslať SMS na číslo
0915 188 881 a pracovníci ARRIVA ich budú spätne kontaktovať. Prípadne môžu vyplniť kontaktný formulár
na stránke https://arriva.sk/bratislava/vodic-vodicka-autobusu/
Vodiči prímestských autobusov v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) majú garantovaný náborový
príspevok 4 000 eur, priemernú mzdu 1 500 eur, k tomu navyše 600 eur za získanie každého ďalšieho kolegu
– vodiča, každoročné navyšovanie platov o 5 %, celkovú hodinovú mzdu vo výške 7, 37 eura a k nej príplatky
za prácu v noci, sviatky či víkendy. Okrem toho dostali 120 úplne nových nízkopodlažných autobusov
vybavených bezplatným pripojením na WiFi a nové zázemie vrátane nocovní.
„Každý vodič dostane náborový príspevok 4 000 eur. Kľúčové požiadavky vodičov a odborárov sme teda nie
len naplnili, ale v oblasti platových podmienok výrazne zlepšili. Na základe rozhodnutia vedenia BSK navyše
vodičom garantujeme 5 % navyšovanie platu každý rok počas najbližších 10 rokov. Našu časť dohody sme
splnili. Apelujeme na vodičov, aby sa vrátili za volanty a nenechali ďalej cestujúcich v Bratislavskom kraji
čakať, veď práca vodiča autobusu je aj poslaním,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA
na Slovensku.
Vzhľadom na nedostatok vodičov došlo k obmedzeniam na 50 linkách najmä v okolí Pezinka a Senca. „Prosíme
našich cestujúcich o pochopenie vzniknutej situácie a zároveň ďakujeme kolegom – vodičom, ktorí od 15.
novembra vozia cestujúcich v Bratislavskom kraji. Intenzívne pracujeme na tom, aby sa vodiči vrátili za
volanty. Akonáhle budú linky obsadené vodičmi, doprava sa vráti k bežným cestovným poriadkom,“ zdôraznil
L. Ivan.
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ARRIVA sa tiež ohradila voči nepravdivým tvrdeniam zástupcov pôvodného dopravcu týkajúcim sa vzniku
odborovej organizácie a pracovných podmienok: „Stretnutie so zástupcami Odborového zväzu KOVO sa na
Bratislavskej župe uskutočnilo ešte 15. októbra. Zástupcovia OZ KOVO predložili na stretnutí 17 požiadaviek
a otázok. ARRIVA na stretnutí jasne deklarovala podporu vzniku odborovej organizácie a uzatvorenia
kolektívnej zmluvy. Všetky požiadavky sme zohľadnili a na otázky sme odpovedali. Napokon – ani vedenie OZ
KOVO žiadny rozdiel v platových a pracovných podmienkach nekonštatovalo a odporučilo zamestnancom
uzavretie zmlúv s našou spoločnosťou,“ uzavrel L. Ivan.

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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