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Deň otvorených dverí ARRIVA v rámci košických Župných dní na Zemplíne 

Michalovce, 12. mája 2022 – V piatok 13. mája sa Župné dni Košického samosprávneho kraja presunú na Zemplín 

a v rámci nich sa obyvateľom kraja predstaví dopravná spoločnosť ARRIVA Michalovce. Počas piatkového dopoludnia 

v čase od 8:00 do 12:00 sa uskutoční deň otvorených dverí v dopravných závodoch ARRIVA v Michalovciach, 

Kráľovskom Chlmci, a Trebišove, na ktorom spoločnosť predvedie záujemcom moderné a komfortné autobusy zo 

svojho vozidlového parku.  

 

Zatiaľ čo detskí návštevníci sa budú môcť pod dozorom profesionálneho vodiča odfotiť za volantom skutočného 

autobusu, pre dospelých sú pripravené tematické prezentácie verejnej osobnej dopravy, výhod bezkontaktnej čipovej 

karty a spolupráce medzi dopravcom a Košickým samosprávnym krajom pri zabezpečovaní verejnej osobnej dopravy 

v kraji.  

 

Informačný stan ARRIVA nebude chýbať ani pri vyvrcholení Župných dní v tzv. „Župnom mestečku“ na námestí 

Maratónu mieru v Košiciach, ktorého brány sa otvoria už o týždeň, teda v piatok 20. mája. 

 

„ARRIVA neoddeliteľne patrí ku Košickému kraju. Veď len v minulom roku prejazdili naši vodiči v tomto kraji takmer 12 

miliónov kilometrov, aby priviezli cestujúcich bezpečne a pohodlne do cieľa ich cesty. Sme preto radi, že máme príležitosť 

pochváliť sa našimi službami a pozvať ľudí, aby dali prednosť verejnej doprave,“ zdôraznil Gejza Sačko, generálny riaditeľ 

spoločnosti ARRIVA Michalovce, ktorá zabezpečuje prímestskú dopravu v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov, 

pričom v meste Trebišov zároveň vykonáva aj mestskú hromadnú dopravu. 

 

Cieľom Župných dní Košického kraja je na jednej strane zvýšenie povedomia o jednotlivých oblastiach činnosti KSK, ale 

tiež spropagovanie regionálnych tradícií, úspešných príbehov osobností a firiem i nápadov pochádzajúcich z Košického 

kraja. 

  

Tlačová správa 
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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. 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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