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ARRIVA zabezpečuje dopravu ľudí z Ukrajiny z hranice a vyhlásila zbierku „CESTA NÁDEJE“ 

 

Bratislava, 4. marca 2022 – ARRIVA prostredníctvom spoločnosti ARRIVA Michalovce a v spolupráci 

s Košickým samosprávnym krajom zabezpečuje dopravu utečencov z Ukrajiny z hranice. Zároveň vyhlásila 

finančnú zbierku, vyzbierané príspevky zdvojnásobí. 

 

Spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s., ktorá pôsobí v Košickom samosprávnom kraji, po dohode 

s predstaviteľmi kraja zabezpečuje dopravu ukrajinských utečencov z hraničných prechodov Vyšné Nemecké 

a Veľké Slemence pravidelnými spojmi (cestovné poriadky z oboch prechodov nájdete v prílohe). Niektoré zo 

spojov sú celkom nové, niektoré vznikli predĺžením trasy existujúcich prímestských spojov až k hraničným 

prechodom. Generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Michalovce Gejza Sačko je členom krízového štábu 

vytvoreného ministerstvom dopravy na riešenie situácie na hraniciach. 

 

Spoločnosť ARRIVA, ktorá je najväčším autobusovým dopravcom na Slovensku, v spolupráci s Nadáciou Pontis 

zároveň vyhlásila finančnú zbierku „CESTA NÁDEJE“. Cieľom je pomôcť nielen ukrajinským kolegom a ich 

rodinám, ale všetkým ľuďom na Ukrajine, ktorí pomoc potrebujú. ARRIVA Slovakia dala tiež verejný prísľub, 

že vyzbieranú čiastku zdvojnásobí. Link, na ktorom môžete podporiť zbierku, nájdete TU. 

 

„Chceme pomáhať nielen ako dopravcovia, ale aj ako ľudia. Získané finančné prostriedky použijeme na 

zabezpečenie základných potrieb, príspevku na stravu, ubytovanie, energie a ďalšie nevyhnutné náklady 

na život pre rodiny našich kolegov z Ukrajiny a ich najbližších. Ak sa nám podarí vyzbierať dostatočnú sumu, 

použijeme ju aj na podporu programu „Susedská pomoc Ukrajine“. Zabezpečuje ho nezisková organizácia 

Úsmev ako dar a pomáha rodinám, ktoré pred hrozbou vojny museli utiecť z východu Ukrajiny do 

Užhorodu,“ uviedol generálny riaditeľ ARRIVA Slovakia László Ivan. 

 

 

Tlačová správa 

https://nadaciapontis.darujme.sk/cesta-nadeje-arriva/?fbclid=IwAR1vGx-Wh3TftHZ8xkLUD55espS_sz-0x4BUxKsH5e-4WDQuN3IJf_rtuhM
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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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