
 

Názov dokumentu: ARRIVA v spolupráci s mestom Štúrovo vysadila na Deň Zeme platany 
Dátum: 25. 04. 2022 Strana 1 

2022/04/16/NZ  

 

ARRIVA v spolupráci s mestom Štúrovo vysadila na Deň Zeme platany 

 

Nové Zámky, 25. apríla 2022 – Pri príležitosti Dňa Zeme sa pre dobrú vec spojili spoločnosť ARRIVA Nové Zámky 

a mesto Štúrovo. Výsadbou platanov prispeli k ochrane životného prostredia a skultúrneniu verejného priestranstva. 

 

Spoločnosť ARRIVA pristupuje k podnikaniu zodpovedne a ekologicky s cieľom minimalizovať dopad na životné 

prostredie. Poslaním najväčšieho dopravcu je spájať ľudí a komunity bezpečne, spoľahlivo a udržateľne.  

„Pri zabezpečovaní verejnej dopravy dbáme aj na životné prostredie, motivujeme cestujúcich, aby využívali udržateľné 

spôsoby dopravy a uprednostňovali verejnú dopravu pred osobnými autami. Teší nás, že vďaka úzkej spolupráci s našimi 

objednávateľmi sme mohli výsadbou stromov prispieť k čistejšiemu ovzdušiu v miestach, kde pôsobíme,“ povedal 

Silvester Zemes, generálny riaditeľ ARRIVA Nové Zámky. 

Zamestnanci spoločnosti ARRIVA vysadili pred prevádzkou na Sládkovičovej ulici v Štúrove platany. 

 

„Výsadbu zelene v našom meste podporujeme a sme radi, že záujem o čisté ovzdušie nie je ľahostajný ani nášmu 

dopravcovi verejnej autobusovej dopravy. Záleží nám na životnom prostredí a vítame aktivity, ktoré prispievajú k jeho 

ochrane,“ povedal Eugen Szabó, primátor mesta Štúrovo. 

  
 
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. 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.  
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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:  

Andrej Tomašec      Peter Stach 
0948 876 084      0907 115 114 
arriva@arthurmedia.sk     press@arriva.sk 

mailto:arriva@arthurmedia.sk
mailto:press@arriva.sk

