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Zamestnanci ARRIVA Mobility Solutions nezištne pomohli v Bratislave a 

vymaľovali detské ihrisko 

 

Bratislava, 10. júna 2022 – Bratislavskí dobrovoľníci zo spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions sa dnes 

doobeda zapojili do kampane Naše Mesto a skrášlili detské ihrisko Ondrejovova v Bratislave. Vymaľovali 

viacero detských atrakcií, aby tak spríjemnili deťom čas strávený hrou. Zamestnanci a manažéri 

spoločnosti, ktorá zabezpečuje prímestskú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji, potvrdili, že im 

naozaj záleží na prostredí, v ktorom žijú a pracujú. Najväčšie dobrovoľnícke podujatie v Strednej Európe 

pod názvom Naše Mesto podporilo počas dnešného dňa až 200 zamestnancov zo všetkých spoločností 

ARRIVA na Slovensku.  

 

ARRIVA Mobility Solutions sa tak tento rok po prvýkrát pridala nielen ku kolegom z ostatných spoločností, ale 

aj k desiatkam ďalších organizácií a firiem, ktorým ich mesto či región nie sú ľahostajné. Do dobrovoľníckych 

aktivít v rámci 16. ročníka podujatia sa ARRIVA zapojila v spolupráci s Nadáciou Pontis, s ktorou ju spája 

viacero dobročinných aktivít nielen komunitného charakteru. Zamestnanci najväčšieho autobusového 

dopravcu na Slovensku sa v tento deň rozhodli prispieť k vyčisteniu, skrášleniu a zlepšeniu miest v regiónoch, 

v ktorých zabezpečujú verejnú osobnú dopravu. 

 

„Našim zamestnancom záleží na regiónoch a mestách, v ktorých žijú a pracujú. Práve preto je podujatie Naše 

Mesto jedinečnou príležitosťou, ako priamou podporou aktívne pomôcť tam, kde je to potrebné. Som hrdý na 

každú jednu kolegyňu a kolegu zo spoločnosti ARRIVA, ktorí sa rozhodli pomôcť a zapojiť a nepochybujem, že 

ich pomoc ocení aj celá komunita,“ uviedol László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku. 
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„Veľmi si cením, že sa naši zamestnanci rozhodli zapojiť do akcie ako dobrovoľníci. Mám veľkú radosť z toho, 

že aj takýmto spôsobom chcú byť prospešní pre komunitu, v ktorej žijú či pracujú. Verím, že týmto krokom 

prispeli k detskej radosti a dopomohli k tomu, aby sa deti mali kde spolu stretávať a hrať,“ povedal  Peter 

Sádovský, generálny riaditeľ ARRIVA Mobility Solutions. 

 

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 2 500 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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