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Obľúbený žilinský bikesharing BikeKIA mal v roku 2022 rekordnú sezónu  

 

Žilina, 28. decembra 2022 – Služba zdieľaných bicyklov BikeKIA, ktorú s podporou mesta Žilina a Nadácie 

KIA Slovakia prevádzkuje spoločnosť ARRIVA Slovakia, má za sebou rekordnú sezónu. V meste pribudlo 9 

nových virtuálnych staníc a celkový počet výpožičiek v roku 2022 dosiahol takmer 200 000, čo znamená 

medziročný nárast o 33 %. 

Počas sezóny, ktorá sa začala 25. marca a skončila 9. decembra, zaznamenala spoločnosť ARRIVA Slovakia 
spolu takmer 200 000 výpožičiek. Oproti predchádzajúcemu roku 2021 je to nárast o takmer 50 000. K 21 
staniciam s pevnými stojanmi pribudlo počas sezóny 9 virtuálnych staníc s jednoduchým označníkom, takže 
celkový počet výpožičných miest dosiahol 30. Pribudlo aj 22 nových bicyklov, ktorých zámok dobíjajú solárne 
panely. 
 
„Veľmi ma teší, že aj práve skončená sezóna potvrdila rastúci záujem Žilinčanov o ekologickú dopravu. 
Iniciatíva, s ktorou pred niekoľkými rokmi prišlo mesto, sa stala obľúbenou súčasťou ponuky inovatívnych 
dopravných riešení, ktoré pomáhajú zlepšovať uhlíkovú bilanciu v našich uliciach,“ podotkol primátor Žiliny 
Peter Fiabáne. 
 
K dnešnému dňu má služba zdieľaných bicyklov BikeKIA registrovaných viac ako 40 000 užívateľov – až 
o takmer 6 000 viac, než v roku 2021. Najaktívnejší užívateľ uskutočnil 539 prenájmov, čo znamená, že využil 
bicykel aj niekoľkokrát denne. V priebehu sezóny 2022 prekonali zdieľané bicykle v Žiline celkovú vzdialenosť 
viac ako 220 000 kilometrov a tým ušetrili približne 35 ton CO₂ v porovnaní s individuálnou automobilovou 
dopravou. Na zákaznícku linku ARRIVA sa počas uplynulej sezóny telefonicky obrátilo spolu 2 180 užívateľov 
a jej pracovníci vybavili viac ako 1 200 emailov. 
 
„Tohtoročné výsledky a rozšírenie systému ukazujú, že ekologická mobilita má nepochybne v Žiline svoje 

opodstatnenie. Bikesharing sa od roku 2019 stal prirodzenou alternatívou v mestskej doprave a sme radi, že 

Nadácia Kia Slovakia je partnerom systému a prispela tak k zvýšeniu úrovne života v meste,“ dodal správca 

Nadácie Kia Slovakia, Tomáš Kováč.  

 
„Vďaka podpore našich partnerov, mesta Žilina a Nadácie KIA Slovakia, mohla BikeKIA obyvateľom 
a návštevníkom ponúknuť v uplynulej sezóne viac staníc a viac bicyklov. Výsledkom bol výrazný nárast záujmu 
o tento druh mobility, viac prejdených kilometrov a tým pádom aj viac ušetrených emisií CO₂. Rok 2022 
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potvrdil, že využívanie zdieľaných bicyklov má stále veľký potenciál, ktorý môžeme v budúcnosti ďalej rozvíjať,“ 
uviedla Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.  
 
Okrem obyvateľov a návštevníkov mesta využili zdieľané bicykle služby BikeKIA bezplatne aj organizátori 
medzinárodného festivalu animovaného filmu Fest Anča na rýchly a bezemisný presun po meste, keďže 
festival sa konal súbežne na viacerých lokalitách – Stanica Žilina-Záriečie, Synagóga a ďalšie. Bicykle boli 
k dispozícii aj pre návštevníkov viacerých podujatí organizovaných spoločnosťou KIA Motors Slovensko alebo 
Nadáciou Kia Slovakia. 
 
Počas zimných mesiacov čaká bicykle generálna údržba. Do užívania by sa mali vrátiť opäť na jar, pričom 
presný dátum bude stanovený v závislosti od poveternostných podmienok.  
 
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      

 

mailto:arriva@arthurmedia.sk
mailto:press@arriva.sk

