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ARRIVA pozýva nielen ženy, aby si prišli vyskúšať šoférovanie autobusu 

 

Bratislava, 4. novembra 2022 – Spoločnosť ARRIVA pozýva všetky záujemkyne a záujemcov o prácu vodiča, aby si 

prišli vyskúšať šoférovanie autobusu pod dohľadom skúsených inštruktorov autoškoly. Skúšobné jazdy sa uskutočnia 

v šiestich slovenských mestách: Nitre, Bratislave, Komárne, Trnave, Dolnom Kubíne a Liptovskom Mikuláši. 

Za volant autobusu sa v sprievode kvalifikovaného inštruktora môže posadiť každý, kto dovŕšil vek 21 rokov a má 

vodičské oprávnenie skupiny B. Ženám a mužom, ktorým sa práca vodiča autobusu zapáči, pomôže ARRIVA v prípade 

záujmu o zamestnanie aj s financovaním rozšírenia vodičského oprávnenia na autobusy a získaním kvalifikačnej karty 

vodiča. Zároveň má pre nich a ich rodinných príslušníkov pripravené ďalšie výhody. 

„V spoločnostiach ARRIVA na Slovensku dnes pracuje 13 žien vodičiek a robíme všetko preto, aby sa ich rady rozšírili, 

pretože majú tie najlepšie hodnotenia od cestujúcich aj kolegov. Našim vodičkám a vodičom ponúkame okrem 

zaujímavej a nadpriemerne ohodnotenej práce aj zľavy na cestovnom pre seba aj rodinných príslušníkov, príspevok na 

doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier), ale aj odmeny pri životných a pracovných jubileách. Vodičom, ktorí za prácou 

dochádzajú, poskytuje ARRIVA ubytovanie v rámci ich pracovného výkonu,“ uviedol Štefan Norulák, riaditeľ pre ľudské 

zdroje spoločností ARRIVA na Slovensku. 

Termíny skúšobných dní ARRIVA 

Mesto Adresa Termín Čas 

Bratislava Mlynské nivy 1483/66 Sobota 5.11. 9.00-12.00 

Nitra Štúrova 72 Sobota 5.11. 9.00-12.00 

Komárno Bratislavská cesta 1804 Sobota 12.11. 9.00-12.00 

Trnava Nitrianska 5 Sobota 12.11. 9.00-12.00 

Dolný Kubín Nábrežie Oravy 525 Sobota 19.11. 9.00-12.00 

Liptovský Mikuláš Komenského 3939 Sobota 26.11. 9.00-12.00 

Všetky potrebné informácie získajú záujemcovia na webovej stránke.   

 

https://arriva.sk/home/
https://arriva.sk/home/pridajsaknam/
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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. V Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a 
komerčnú autobusovú dopravu. V roku 2016 spoločnosť prevádzkovala vlakové spojenie Nitry s Prahou a od roku 2017 aj službu 
zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 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 viac ako 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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