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Žiaci môžu aj v novom školskom roku cestovať do školy v Nových 

Zámkoch autobusmi ARRIVA zadarmo  

Nové Zámky, 25. augusta 2022 – Úspešný projekt „Poď s nami do školy busom zdarma“ prináša aj v školskom 

roku 2022/2023 žiakom základných škôl a osemročného gymnázia v Nových Zámkoch možnosť cestovať 

každé ráno na vyučovanie zadarmo. Bezplatné cestovanie žiakov počas školských dní v čase od 6:00 do 8:00 

je realizované už ôsmy rok vďaka spolupráci spoločnosti ARRIVA Nové Zámky a mesta Nové Zámky. 

„Cestovanie žiakov do škôl zadarmo zabezpečuje naša spoločnosť v Nových Zámkoch už od roku 2015 a tento 

projekt si získal veľkú popularitu u žiakov aj ich rodičov. Presadnutie z osobných áut do verejnej dopravy 

zvyšuje bezpečnosť na cestách a šetrí rodičom čas v rannej dopravnej špičke. Znižuje aj rodinné výdavky a v 

neposlednom rade prispieva k ochrane životného prostredia,“ povedal Silvester Zemes,  generálny riaditeľ 

spoločnosti ARRIVA Nové Zámky. 

Mestská hromadná doprava je poskytovaná pre žiakov bezplatne v čase od 6:00 do 8:00 na základe vydaného 

cestovného preukazu žiaka. O jeho vydanie stačí požiadať vyplnením žiadosti, ktorú rodičia získajú v škole 

alebo na webovej stránke ARRIVA Nové Zámky. Po potvrdení žiadosti školou, ktorú dieťa navštevuje, vydá 

škola bezplatne žiakovi preukaz platný do 30. júna roku, v ktorom žiak ukončí 9. ročník základnej školy alebo 

štvrtý ročník osemročného gymnázia. Pri nastúpení do autobusu žiaci jednoducho predložia vodičovi preukaz 

a cestujú zdarma. 

„Spoločne s dopravcom, spoločnosťou ARRIVA, sa dlhodobo snažíme motivovať stále väčší počet obyvateľov 

nášho mesta k využívaniu MHD. Ak totiž ľudia uprednostnia verejnú dopravu pred prepravou osobnými 

autami, prispejú tým nielen k zlepšeniu dopravnej situácie, ale aj celkovej kvality života v našom meste. 

Cestovanie žiakov verejnou dopravou do školy v rannej špičke navyše prináša rodičom úsporu času a pozitívne 

prispieva k dopravnej situácii nielen v okolí škôl. Budem preto veľmi rád, ak bude do našich škôl cestovať čo 

najviac detí autobusom,“ povedal Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky. 

Informácie o projekte, podmienkach a postupe získajú rodičia žiakov aj na linke Zákazníckej podpory 

Linka Zákazníckej podpory spoločností ARRIVA poskytuje komplexné informácie o spojoch mestskej 

hromadnej dopravy, prímestskej autobusovej dopravy, cenách cestovných lístkov, prepravných 

podmienkach, možnostiach využívania čipových kariet, prijatých zmenách a aktuálne platných opatreniach. 

Tlačová správa 

https://arriva.sk/nove-zamky/
https://arriva.sk/nove-zamky/cestovanie-ziakov-zadarmo-v-skolskom-roku-2022-2023/
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Linka zákazníckej podpory je k dispozícii na telefónnom čísle +421 915 733 733  denne, vrátane víkendov 

a sviatkov, od 8:00 do 20:00. Zákaznícku linku je možné kontaktovať aj e-mailom na 

adrese informacie@arriva.sk. 

Cestujúci majú možnosť získať vždy aktuálne informácie aj online, a to po prihlásení sa na odber noviniek cez 

formulár na internetovej stránke NEWSLETTER – ARRIVA na Slovensku. Priamo na svoju e-mailovú adresu tak 

môžu dostávať aktuálne informácie o cestovných poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, novinkách i nových 

pracovných ponukách spoločností ARRIVA na Slovensku. 

Projekt bezplatnej dopravy žiakov a študentov mestskou hromadnou dopravou zabezpečuje spoločnosť 

ARRIVA už niekoľko rokov aj v mestách Levice a Štúrovo. 

 

 
 
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. 

Kontakty pre médiá:  

Andrej Tomašec       Peter Stach     
0948 876 084       0907 115 114     
arriva@arthurmedia.sk      press@arriva.sk      
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