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Spoločnosť ARRIVA privítala vo svojom areáli v Trnave mobilnú čerpaciu stanicu na vodík, 

ešte v tomto roku začne na Slovensku testovať vodíkový autobus  

 

Trnava, 21. februára 2022 – V areáli spoločnosti ARRIVA TRNAVA dnes minister hospodárstva Richard Sulík 

symbolicky uviedol do prevádzky mobilnú čerpaciu stanicu na vodík. Tento krok umožní testovanie 

vodíkového autobusu v Trnavskom samosprávnom kraji ešte v tomto roku. 

 

Spoločnosť ARRIVA ako európsky líder v oblasti verejnej dopravy už v súčasnosti testuje vodíkové technológie vo 

viacerých európskych štátoch, predovšetkým v autobusovej a vlakovej doprave. Aj vďaka iniciatíve Slovenskej inovačnej 

a energetickej agentúry (SEIA), Ministerstva hospodárstva a podpore Trnavského samosprávneho kraja pribudne 

k týmto krajinám čoskoro už aj Slovensko. Na dnešnom uvedení mobilnej čerpacej stanice na vodík v Trnave to potvrdil 

generálny riaditeľ ARRIVA SLOVAKIA László Ivan. 

„Veľmi nás teší záujem o ekologickú verejnú dopravu a podpora pre nové čisté technológie, ktorú cítime zo strany 

Trnavského samosprávneho kraja. S testovaním začneme už v júni tohto roku a predpokladáme, že na jeseň ho ešte 

rozšírime,“ zdôraznil László Ivan. 

Na zahájení prevádzky mobilnej čerpacej stanice na vodík sa spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom 

zúčastnil aj podpredseda NR SR Gábor Grendel a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.  

„Spoločnosť sa postupne mení na bezuhlíkovú a zaväzuje sa k alternatívnym riešeniam. Jedným z takýchto na Slovensku 

je i vodík. Sme na začiatku vývoja, ktorý bude trvať desiatky rokov. Ale dnes sme dosiahli jeden z ďalších míľnikov, čomu 

som veľmi rád,“ uviedol vo svojom príhovore Richard Sulík. 

Čerpaciu stanicu na vodík, umiestnenú v areáli spoločnosti Arriva v Trnave, bude zatiaľ využívať Trnavský samosprávny 

kraj, ktorého predseda Jozef Viskupič si od SIEA prevzal jedno z vodíkových áut. 

„Podpora a propagácia udržateľnej mobility je jednou z priorít trnavskej župy. Už dlhodobo sa snažíme ponúkať 

plnohodnotné alternatívy k autám na spaľovací motor a zlepšovať tak kvalitu ovzdušia. Budujeme cyklotrasy, uviedli 

sme v kraji zdieľané elektrokolobežky, ale zatraktívňujeme aj prímestskú autobusovú dopravu. Autá, prípadne 
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autobusy na vodíkový pohon vnímam veľmi perspektívne a kľúčom k zvýšeniu ich počtu na našich cestách je dobrá 

dostupnosť čerpacích staníc. Preto som rád, že sme predstavili prvú mobilnú vodíkovú čerpaciu stanicu na Slovensku,” 

uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. 

 

 

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 pôsobí 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 zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje 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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