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Elektrobus v Šali odviezol za päť rokov takmer pol milióna cestujúcich 

 

Šaľa, 7. júla 2022 – Elektrobus v Šali oslavuje v týchto dňoch piate výročie nasadenia do prevádzky. Za 

toto obdobie prepravil 494 345 cestujúcich a najazdil až 294 991 km. 

 

Jazdné parametre a výkon šalianskeho elektrobusu s charakteristickým EČV NZ 001GE sú podobné, ako pri 

autobuse so spaľovacím motorom. Na rozdiel od neho má však nulové emisie a nízku hladinu hlučnosti. Vďaka 

tomu spĺňa aj najprísnejšie ekologické kritériá, čo je jeho veľkou výhodou. 

 

„Šaľa sa pred piatimi rokmi stala prvým mestom v Nitrianskom kraji, ktorého obyvatelia začali cestovať 

elektrobusom. Dnes môžem konštatovať, že to bol správny krok. Naši občania si veľmi pochvaľujú najmä tichú 

prevádzku a to, že nemusia vdychovať výfukové plyny,“ povedal Jozef Belický, primátor mesta Šaľa. 

 

Dvanásťmetrový nízkopodlažný a plne klimatizovaný elektrobus Solaris Urbino 12 IV Electric prejde na jedno 

nabitie minimálne 120 kilometrov. Na jeho palube sa nachádza 31 sedadiel, z toho tri sklopné vo vyhradenej 

časti určenej pre prevoz detského kočíka alebo invalidného vozíka. Elektrobus, ktorý odvezie naraz približne 

70 cestujúcich, ponúka aj bezplatné pripojenie na internet cez Wi-Fi a USB zásuvky na dobíjanie mobilných 

zariadení. Pre vyššiu bezpečnosť cestujúcich je autobus vybavený aj kamerovým systémom. 

 

„Po piatich rokoch prevádzky elektrobusu v Šali vidíme, že elektromobilita sa stáva hlavným trendom vo 

verejnej doprave v celej Európe. Stále viac slovenských objednávateľov nasleduje príklad Šale, pretože prax 

potvrdila všetky očakávané prínosy tohto typu dopravy: nulové prevádzkové emisie CO₂, žiadne škodlivé 

výfukové plyny, tichú prevádzku, ale aj ekonomickú návratnosť investície. Veríme, že naše partnerstvo 
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s mestom Šaľa bude pokračovať a prinesie aj ďalšie udržateľné riešenia v oblasti verejnej dopravy,“ povedal 

Silvester Zemes, generálny riaditeľ ARRIVA Nové Zámky. 

 

Mesto Šaľa sa rozhodlo strategicky staviť na elektromobilitu už v roku 2015, keď zakúpilo dva elektromobily 

pre mestskú políciu. O dva roky neskôr potvrdilo vedenie mesta, že to s čistou dopravou myslí vážne, keď 

uviedlo do prevádzky elektrobus mestskej hromadnej dopravy. Zatiaľ najnovší elektromobil vo verejných 

službách kúpila radnica v roku 2019 ako referentské vozidlo. Na jeho kúpu získala peniaze z envirofondu. 

 
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 40 000 ľudí a ročne prepravuje 1,2 

miliardy cestujúcich v 13 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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