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Nové školské spoje a zlepšenie nadväznosti prímestských spojov ARRIVA v Bratislavskom 

kraji 

 

Bratislava, 1. marca 2023 – Od nedele 5. marca začnú platiť zmeny cestovných poriadkov regionálnej 

autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji zabezpečovanej spoločnosťou ARRIVA Mobility Solutions. Začnú 

premávať nové školské spoje a na základe požiadaviek cestujúcich sa zlepší aj nadväznosť niektorých 

spojov. 

 

Školské spoje 

Nové školské spoje budú premávať na linkách 529 (Pezinok-Viničné) a 622 (Bernolákovo-Bratislava), pričom 

školské spoje na linke 628 (Chorvátsky Grob-Bernolákovo) budú mať novú konečnú zastávku pri ZŠ Javorová 

alej a nebudú obsluhovať zastávku Chorvátsky Grob, Na Pasienku. Posunuté budú tiež školské spoje na linkách 

277 (Malacky-Bilíkove Humence) a 729 (Senec-Tomášov). 

 

Zlepšovanie nadväznosti spojov 

Spoj linky 239 o 6:35 z Lábu bude odchádzať o 10 minút skôr a bude vytvorený prestup na vlak s odchodom 

o 6:40. Linka 277 (Malacky-Láb) bude v poobednej špičke odchádzať z Malaciek o 5 minút neskôr, aby sa 

umožnili lepšie prípoje od expresnej autobusovej linky 205. Zavedený bude nový pár spojov Modra, Zochova 

chata – Šenkvice – Modra, Zochova chata, ktoré zlepšia spojenie medzi Modrou, miestnou časťou Modra-

Harmónia a Šenkvicami. Drobné časové posuny alebo iné zmeny sa dotknú aj liniek 219 (Bratislava-Borinka), 

525 (Bratislava-Chorvátsky Grob) a 527 (Bratislava-Viničné). 
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Nové zastávky 

Pre zvýšenie atraktivity a dostupnosti regionálnej autobusovej dopravy budú pridané nové zastávky Dunajská 

Lužná, Lipová (obsluhovaná linkou 727), Chorvátsky Grob, ZŠ Javorová alej (obsluhovaná linkou 628), Trnava, 

Dohnányho (obsluhovaná linkou 666) a na zastávke Bratislava, Slovnaftská bude zastavovať aj linka 799. 

 

„Zmeny v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji boli pripravené v spolupráci s IDS BK a naším 

objednávateľom – Bratislavským samosprávnym krajom. Vychádzame v ústrety potrebám našich cestujúcich, 

či už ide o deti a študentov alebo ľudí, ktorí využívajú prímestskú dopravu na cestovanie za prácou. Veríme, že 

viac školských spojov, lepšia nadväznosť i nové zastávky prispejú k ďalšiemu zvyšovaniu záujmu obyvateľov 

Bratislavského kraja o verejnú dopravu,“ zdôraznil Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku.  

Súčasťou zmien je aj obnovenie obsluhy miestnej časti Svätý Martin v Senci linkou 657, ktorú v plnej miere 

financuje mesto Senec. Podrobný zoznam zmien v prímestskej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji 

nájdu cestujúci na stránkach IDS BK. 

 

 

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 39 000 ľudí a ročne prepravuje 1,2 
miliardy cestujúcich v 12 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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