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Prímestské spoje ARRIVA v Bratislavskom kraji nájdu cestujúci už aj v službe 

Google mapy  

 

Bratislava, 13. december 2022 – Vyhľadávanie dopravných spojení v službe Google mapy ponúka cestujúcim už aj 

prímestské spoje dopravcu ARRIVA v Bratislavskom kraji. Cestujúci si tak budú môcť lepšie plánovať svoje cesty 

nielen v rámci kraja, ale napríklad aj do susedných regiónov či štátov, ktorých dopravcovia sú tiež do tejto globálnej 

služby zapojení. 

Služba Google mapy ponúka používateľom na celom svete možnosť vyhľadávať dopravné spojenia pri plánovaní ciest 

verejnou dopravou, pričom využíva informácie z platných cestovných poriadkov jednotlivých dopravcov v digitálnom 

formáte. Pridanie liniek prímestskej autobusovej dopravy, ktoré prevádzkuje spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions, je 

výsledkom iniciatívy integrátora IDS BK. 

„Digitalizácia je jedným z pilierov, na ktorých stojí budúcnosť verejnej dopravy. Vďaka tejto iniciatíve sa otvorila cesta 

k jednoduchšiemu využívaniu spojov ARRIVA v Bratislavskom kraji pre nové skupiny cestujúcich – predovšetkým mladých 

ľudí a návštevníkov zo zahraničia. Teší nás to o to viac, že v našich spoločnostiach ARRIVA na Slovensku sme mali aj 

doteraz veľmi dobré skúsenosti s využívaním miestnych digitálnych aplikácií Ubian a IDS BK,“ povedal  Peter Sádovský, 

generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions. 

Podrobné informácie o cestovných poriadkoch, čipových kartách a výhodách ich používania, o prijatých zmenách a 

poskytovaných službách majú cestujúci možnosť získať aj prostredníctvom e-mailu na adrese informacie@arriva.sk 

alebo na linke zákazníckej podpory +421 915 733 733 od 8:00 do 20:00 každý deň vrátane víkendov a sviatkov. Cestujúci 

sa tiež môžu prihlásiť na odber noviniek na internetovej stránke www.arriva.sk/newsletter. 
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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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