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Využite víkend na výlet s rodinou, ARRIVA ponúka rodinné lístky aj cyklobusy 

 

Bratislava, 28. júla 2022 – Cestujúci v Bratislavskom kraji môžu nielen počas letných prázdnin využiť rodinné 

cestovanie za cenu jedného lístka a prepravu bicyklov cyklobusmi. V rámci Integrovaného dopravného 

systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) im tieto služby ponúka regionálny dopravca ARRIVA Mobility 

Solutions v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom ako objednávateľom verejnej dopravy.  

Denný cestovný lístok pre celú rodinu 

Na denný cestovný lístok môžu v Bratislavskom kraji cestovať cez víkendy, sviatky a dni pracovného pokoja až 

dvaja dospelí a tri deti. S držiteľom základného (nezľavneného) denného cestovného lístka tak môže cestovať 

aj ďalšia dospelá osoba a až 3 deti vo veku do 18 rokov. Podmienkou je, že v skupine cestujúcich je minimálne 

1 dospelý a 1 dieťa. Počas platnosti lístka s ním možno neobmedzene prestupovať a kombinovať dopravné 

prostriedky na území, pre ktoré je lístok zakúpený.  

Takýto rodinný cestovný lístok pre dospelých s deťmi navyše platí nielen na linkách spoločnosti ARRIVA, ale 

na všetkých linkách dopravcov zapojených do systému IDS BK. Znamená to, že ak chce napríklad rodina počas 

voľných dní cestovať po celom území Bratislavského kraja, zaplatí za cestovanie len 6,90 EUR za 24 hodín. 

Denný cestovný lístok je k dispozícii v papierovej alebo v elektronickej podobe, pričom elektronický lístok je 

výhodnejší. 

Cyklobusy 

Tí, ktorí radi trávia voľné chvíle na bicykli, môžu využiť službu rozšírenej prepravy bicyklov cyklobusmi na 

trasách regionálnych autobusov v Bratislavskom kraji, ktoré sú veľmi obľúbené práve u milovníkov tohto 
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športu. Preprava bicykla je bez rezervácie a do vyčerpania kapacity. Cyklobusy vybavené cyklonosičmi 

premávajú počas víkendov a sviatkov na Záhorí na spojoch označených piktogramom  na týchto linkách: 

Linka 219 Bratislava – Stupava – Borinka 

Linka 250 Bratislava – Stupava – Záhorská Ves – Suchohrad 

Linka 240 Malacky – Záhorská Ves – Vysoká pri Morave 

Linka 275 Malacky – Moravský Svätý Ján – Borský Svätý Jur 

Linka 277 Malacky – Lakšárska Nová Ves – Bílkove Humence 

Linka 289 Malacky – Rohožník – Plavecký Mikuláš – Plavecký Peter 

V regióne Malých Karpát počas víkendových dní a sviatkov premáva autobus s prívesom na prepravu bicyklov 

na linke 506 na trase Bratislava – Pezinok – Modra – Doľany – Horné Orešany. 

Hoci bicykle sa môžu prepravovať vo všetkých regionálnych autobusoch, výhodou cyklonosičov je ich vyššia 

prepravná kapacita. Zatiaľ čo vo vnútri autobusu je možné prepravovať najviac 2 bicykle, kapacita cyklonosiča 

je 6 bicyklov. Za prepravu bicykla zaplatí cestujúci 0,45 €. Ak podmienky v autobuse neumožňujú bezpečnú 

prepravu bicykla, vodič autobusu môže prepravu odmietnuť. Podrobné informácie o podmienkach prepravy 

bicyklov nájdu cestujúci v prepravnom poriadku IDS BK. 

 

„Spoločne s objednávateľom a Bratislavskou integrovanou dopravou ponúkame v prímestskej autobusovej 

doprave nové služby pre cestujúcich, pretože nám veľmi záleží na tom, aby sme ľuďom ponúkli atraktívnu a 

ekologickú alternatívu k automobilom. Víkendové denné cestovné lístky so zľavou pre rodiny s deťmi, ako aj 

rozšírenie prepravy bicyklov na vybraných linkách pozývajú našich cestujúcich, aby naplno využili dni voľna a 

objavovali spoločne krásy Bratislavského kraja,“ 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. 

https://arriva.sk/files/ba/cp/2022/220701/219.pdf
https://arriva.sk/files/ba/cp/2022/220701/250.pdf
https://arriva.sk/files/ba/cp/2022/220701/240.pdf
https://arriva.sk/files/ba/cp/2022/220701/275.pdf
https://arriva.sk/files/ba/cp/2022/220701/277.pdf
https://arriva.sk/files/ba/cp/2022/220701/289.pdf
https://arriva.sk/files/ba/cp/2022/220701/506.pdf
https://www.idsbk.sk/download/qzta001ks41d.pdf
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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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