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Zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji: Jarné prázdniny aj úpravy cestovných 

poriadkov zo strany Integrovaného dopravného systému (IDS BK) 

 

Bratislava, 25. februára 2022 – V týždni od 28. 2. 2022 do 4. 3. 2022 budú prímestské autobusové spoje 

zabezpečované spoločnosťou ARRIVA v Bratislavskom kraji premávať ako v pracovný deň počas školských 

prázdnin. V cestovných poriadkoch je potrebné sledovať význam značiek nad časom odchodu spoja. 

Zároveň s platnosťou od 27. februára 2022 sú upravené cestovné poriadky niektorých spojov na vybraných 

linkách regionálnej autobusovej dopravy. Nové cestovné poriadky nájdete na webe IDS BK cestovné 

poriadky alebo na webe dopravcu ARRIVA Bratislava cestovné poriadky. 

 

„Zatiaľ čo prechod na prázdninový režim je dočasný a cestujúci túto zmenu očakávajú, úpravy cestovných poriadkov  

budú platné aj po prázdninách. Preto je dôležité, aby si cestujúci overili, či sa zmeny netýkajú aj ich spoja,“ zdôraznila 

Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.  

Zároveň informujeme cestujúcich, že od pondelka spoločnosť začne znižovať počet mikrobusov využívaných na 

niektorých linkách, postupne budú nahradené prímestskými autobusmi. Od 7. marca tak budú mikrobusy premávať len 

na šiestich linkách v celom kraji. Spolu s dosiahnutím vysokej vypravenosti spojov na úrovni 98-100 percent je to ďalší 

krok, ktorým spoločnosť ARRIVA zvyšuje kvalitu svojich služieb v Bratislavskom kraji.   

 

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. 

Kontakty pre médiá:  

Tlačová správa 

https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/
https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/
https://arriva.sk/bratislava/cestovne-poriadky/
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