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Spoločnosť ARRIVA Michalovce začne od 1. apríla jazdiť podľa novej zmluvy. Cestujúcich 

čaká ďalšie zvyšovanie kvality a komfortu služieb  

 

Michalovce, 31. marca 2022 –  Spoločnosť ARRIVA Michalovce začne od 1. apríla 2022 zabezpečovať prímestskú 
dopravu v Košickom samosprávnom kraji podľa novej zmluvy. Vo verejnom obstarávaní obhájila svoje postavenie 
dopravcu v oblasti Košice Východ, ktorá zahŕňa regióny Zemplín, Sobranecko a Medzibodrožie na najbližších sedem 
rokov s možnosťou opcie na ďalšie tri roky. Nová zmluva, ktorú ešte vo februári podpísal predseda Košického 
samosprávneho kraja Rastislav Trnka a generálny riaditeľ ARRIVA Michalovce Gejza Sačko, umožní spoločnosti 
ARRIVA pokračovať vo zvyšovaní kvality a komfortu svojich služieb pre cestujúcich v Košickom kraji.   
 
Nová zmluva vytvára podmienky pre postupnú obnovu vozidlového parku. Cestujúci budú vďaka tomu môcť využívať 

stále modernejšie autobusy s vybavením zaručujúcim vyšší komfort pri cestovaní prímestskou dopravou. „Verím, že aj 

vďaka tomu sa nám podarí zatraktívniť verejnú dopravu a motivovať cestujúcich presadnúť z áut do autobusov,“ povedal 

pri príležitosti podpísania novej zmluvy predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

 

„Víťazstvo vo verejnom obstarávaní potvrdilo, že ARRIVA Michalovce je spoľahlivým a dôveryhodným partnerom 

v oblasti kvalitnej a modernej prímestskej dopravy pre Košický samosprávny kraj a jeho obyvateľov. Aj 

v nadchádzajúcich rokoch sme pripravení naďalej napĺňať vysoké nároky Košického samosprávneho kraja ako 

objednávateľa verejnej dopravy v kraji a neustále zvyšovať kvalitu našich služieb,“ uviedol generálny riaditeľ ARRIVA 

Michalovce Gejza Sačko. 

 

Jedným z prvých krokov, ku ktorému sa ARRIVA Michalovce zaviazala v novej zmluve, je modernizácia vybavovacieho 

systému, vďaka čomu sa zrýchli nástup cestujúcich, posilní presnosť spojov a skráti čas prepravy. Minimálne polovica 

autobusov bude klimatizovaná, pričom tento podiel sa bude každý rok zvyšovať o päť percent, takže na konci platnosti 

zmlúv budú jazdiť už len klimatizované vozidlá. Dopravca sa tiež zaviazal zabezpečiť, že maximálny priemerný vek 

vozidiel nepresiahne 9 rokov. Nízkopodlažné autobusy budú tvoriť 15 percent z celej flotily. 

 

Rozšíria sa aj spôsoby uhrádzania cestovného. Okrem hotovosti a dopravných kariet, vrátane virtuálnej karty 

v mobilnom telefóne, pribudne aj možnosť zaplatiť bankovou kartou a QR kódmi.  

 

V posledný deň platnosti starej zmluvy medzi KSK a spoločnosťou ARRIVA Michalovce sa na základe rozhodnutia 

objednávateľa končí aj prevádzka očkovacieho autobusu, ktorý na základe iniciatívy župana a predstaviteľov Košického 

samosprávneho kraja poskytla ARRIVA ešte začiatkom júna 2021 pre obyvateľov kraja. 

 

„Kolegovia z našej servisnej spoločnosti autobus v rekordne krátkom čase prerobili podľa požiadaviek objednávateľa 

a zabezpečili materiálno-technické vybavenie. Očkovací autobus počas svojej prevádzky najazdil bezmála 33 000 
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kilometrov,“ doplnil Gejza Sačko. Výjazdová očkovacia služba bude v prevádzke dodnes, teda do štvrtka 31. marca a 

krajský očkovací autobus svoju cestu ukončí v Kráľovskom Chlmci. 

 

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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