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Záujemcovia o prácu vodiča autobusu môžu získať „vodičák“ zadarmo 

 

Bratislava, 15. marca 2023 – Záujemcovia o prácu vodiča autobusu v spoločnosti ARRIVA môžu využiť rekvalifikačný 

príspevok od štátu na uhradenie nákladov spojených so získaním vodičského oprávnenia skupiny D. Spoločnosti 

ARRIVA na Slovensku ponúkajú úspešným absolventom týchto kurzov stabilné zamestnanie, zaujímavé platové 

ohodnotenie a nadštandardné pracovné podmienky. 

 

Rekvalifikačný príspevok od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môže získať každá uchádzačka a uchádzač, ktorí sú 

držiteľmi vodičského oprávnenia skupiny B alebo C a majú záujem o jeho rozšírenie na skupinu D. Príspevok pokryje 

100 % nákladov na rekvalifikačný kurz v autoškole v hodnote približne 1 200 eur (z C na D), resp. 2 200 eur (z B na D). 

Účastník kurzu získa zároveň aj príspevok na cestovné a stravné vo výške 4,76 eura na každý deň kurzu. Kurz pre držiteľa 

vodičského oprávnenia skupiny B trvá 3 mesiace, pre vodičov nákladných vozidiel s oprávnením pre skupinu C je to 

jeden mesiac (bez praxe 2 mesiace). Pre nezamestnaných záujemcov je určený nástroj REPAS+, zatiaľ čo zamestnaní 

môžu využiť národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa. 

 

„Medzi uchádzačmi o prácu vodiča v spoločnostiach ARRIVA na Slovensku rastie záujem o rekvalifikačné programy 

ponúkané úradmi práce, pretože pomáhajú prekonávať bariéru vysokých poplatkov za kurzy v autoškole, ktoré sú 

potrebné na získanie vodičského oprávnenia na skupinu D – teda autobusy. Spoločnosti ARRIVA na Slovensku aktívne 

odporúčajú uchádzačom tieto programy a ponúkajú ich absolventom stabilné zamestnanie so zaujímavým platom 

a ďalšími výhodami,“ uviedol Peter Stach, hovorca spoločností ARRIVA na Slovensku. 

 

Súčasťou ponuky spoločností ARRIVA pre úspešných absolventov rekvalifikačných programov, ktorí získali vodičské 

oprávnenie pre skupinu D, je trvalý pracovný pomer a práca v príjemnom kolektíve, medziročné navyšovanie miezd, 

zľavnené cestovné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, príspevok na rekreačné, športové a kultúrne vyžitie 

i zdravotnú starostlivosť, káva a pitný režim na pracovisku. 

 

Poznámka: Podrobné informácie o jednotlivých nástrojoch nájdete po kliknutí na odkazy v texte.  

   

Tlačová správa 

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/repas-pre-uchadzacov-o-zamestnanie-okrem-bsk.html?page_id=908624
https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-zaujemcov-o-zamestnanie-v-ramci-narodneho-projektu-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1152160
https://arriva.sk/kariera/#vodic
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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 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. 

Kontakty pre médiá:  

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

mailto:peter.stach@arriva.sk
mailto:arriva@arthurmedia.sk

