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ARRIVA sa pýta cestujúcich, ako ďalej zlepšovať prímestskú autobusovú dopravu 

v Nitrianskom kraji 

 

Nitra, 17. júna 2022 – Spoločnosti ARRIVA NITRA a ARRIVA Nové Zámky sa vo veľkom prieskume pýtajú 

obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako sú spokojní s prímestskou autobusovou dopravou 

a kde vidia priestor na zlepšenie. Závery prieskumu budú zohľadnené pri tvorbe cestovných poriadkov na 

nasledujúci rok.  

 

Online prieskum k prímestskej doprave je iniciatívou spoločností ARRIVA a môže sa ho zúčastniť každý 

obyvateľ kraja – stačí, ak do 30. júna navštívi internetovú stránku dopravcu na adrese 

https://arriva.sk/prieskum. Ani nižší vek nie je prekážkou, skôr naopak – spoločnosti ARRIVA sa snažia 

prostredníctvom letákov osloviť aj žiakov základných a študentov stredných škôl, pretože mnohí z nich 

využívajú prímestskú dopravu každý deň. 

 

Hoci ťažiskom prieskumu sú otázky pre pravidelných cestujúcich týkajúce sa dĺžky cestovania a prípadných 

chýbajúcich spojov v čase dopravnej špičky, spoločnosti ARRIVA majú záujem aj o názory tých, ktorí 

prímestskou autobusovou dopravou cestujú len príležitostne alebo dokonca nikdy. Tí sa môžu nielen podeliť 

o dôvody, ktoré ich vedú k tomu, že využívajú iný druh dopravy, ale aj navrhnúť zlepšenia, ktoré by ich postoj 

k prímestskej autobusovej doprave zmenili. 

 

„V spoločnostiach ARRIVA nám veľmi záleží na poskytovaní čo najkvalitnejších služieb. Naším cieľom je, aby 

čo najviac ľudí využívalo verejnú dopravu, pretože je spoľahlivá, bezpečná a ekologická. Preto sa pravidelne 

pýtame našich cestujúcich, súčasných aj budúcich, na ich názory a v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym 
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krajom urobíme všetko preto, aby sme im vyšli v ústrety,“ uviedol Silvester Zemes, generálny riaditeľ 

spoločností ARRIVA NITRA a ARRIVA Nové Zámky. 

 

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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