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Vážený pán primátor,
vážená pani starostka, vážený pán starosta,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 15. novembra 2021 bude v obciach a
mestách v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) zabezpečovať
prímestskú autobusovú dopravu nový dopravca, ktorým je spoločnosť
ARRIVA. Nový dopravca vzišiel z verejnej súťaže vyhlásenej BSK a nahradí
doterajšieho poskytovateľa tejto dopravnej služby. ARRIVA bude poskytovať
v kraji autobusovú dopravu najbližších 10 rokov.
Dovoľte, aby sme Vám predstavili našu spoločnosť. Nadnárodná spoločnosť
ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov verejnej osobnej dopravy
v Európe, ktorý zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 miliardy
cestujúcich v 14 európskych krajinách. Na Slovensku pôsobí v Košickom,
Žilinskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, od novembra bude pôsobiť aj
v Bratislavskom kraji. Ročne najazdia vodiči spoločnosti ARRIVA len na
Slovensku približne 72 miliónov kilometrov, vozový park tvorí viac ako 1 400
autobusov a spoločnosť zamestnáva viac ako 2 300 zamestnancov. Svojím
rozsahom a komplexnosťou služieb je lídrom medzi dopravcami.

Vyššie uvedené skutočnosti vytvárajú predpoklady na to, aby ARRIVA
priniesla do Bratislavského kraja verejnú autobusovú dopravu na úrovni
21. storočia.

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, VI. č.: 153530/B
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Naším spoločným prianím je, aby sa príchodom nového dopravcu stala
autobusová doprava v kraji atraktívnejšou, modernejšou, ekologickejšou,
bezpečnejšou a nadväzujúcou na ostatné druhy dopravy v kraji, ale aj mimo
neho.

Sme presvedčení, že sa nám spoločne podarí motivovať čoraz viac ľudí, aby
prestúpili z áut do autobusov. To nám pomôže zlepšiť dopravnú situáciu
v kraji, prispieť k plynulosti premávky, zmenšiť dopravné zápchy a skvalitniť
životné prostredie miest a obcí, v ktorých žijeme a pracujeme.

Vážený pán primátor,
vážená pani starostka, vážený pán starosta,

máme za sebou prvé dva týždne od podpisu zmluvy s BSK na výkon služby
vo verejnom záujme. Bezodkladne sme zahájili aktivity a práce k vytvoreniu
zázemia pre kolegov, zabezpečeniu vozidlového parku - z ktorého bude
tvoriť k spusteniu služby viac ako polovica nových červených autobusov
a v neposlednom rade sme zahájili aj prijímanie nových kolegov.

Máme pred sebou ešte náročné obdobie, vynaložíme však maximálne úsilie,
aby bola služba plynulé zabezpečená v požadovanej kvalite.
Ak by ste mali Vy alebo obyvatelia Vašich miest a obcí akékoľvek otázky
týkajúce sa zmeny poskytovateľa verejnej autobusovej dopravy, prosím,
kontaktujte nás.
Zároveň si Vás dovoľujme touto cestou požiadať, aby ste o zmene dopravcu
informovali v rámci svojich možností a spôsobom, ktorý uznáte za vhodný,
aj obyvateľov Vašich miest a obcí. Ak by ste mali vo Vašom okolí vodičku
alebo vodiča autobusu či záujemcov o takúto prácu, prosím, dajte nám
vedieť.

Naša spoločnosť zamestná v Bratislavskom kraji približne 400 ľudí, prevažne
vodičov. S mnohými uchádzačmi postupne od minulého týždňa uzatvárame
pracovné zmluvy. Pre záujemcov o prácu sme zriadili náborové centrum,
ktoré je k dispozícii aj tento týždeň od 25. do 29. októbra od 8.30 do 17.00 h
v budove REGUS, na 1. poschodí na Karadžičovej ul. 8/A v Bratislave.
Uchádzači o prácu sa môžu aj osobne pýtať na otázky, ktoré ich zaujímajú,
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vrátane právneho poradenstva a vysvetlenia pracovných i mzdových
podmienok. V prípade otázok ich radi zodpovieme priamo v náborovom
centre, odpovede na tie najčastejšie nájdu uchádzači aj na webovej stránke
spoločnosti.

Našim budúcim kolegom ponúkame prácu s férovými podmienkami,
zázemím a ďalšími sociálnymi benefitmi. Svoj záujem o prácu môžu prejaviť
vyplnením kontaktného formulára. K dispozícii im je tiež infolinka na čísle
0915 188 881, na ktorej operátori zaevidujú všetkých záujemcov o prácu.

Na základe pozitívnych skúseností vodičov i cestujúcich by sme radi požiadali
aj o Vašu spoluprácu pri umožnení parkovania autobusov v koncových
obciach jednotlivých liniek, v ktorých majú vodiči trvalý pobyt, prípadne
zabezpečené ubytovanie.

V prípade otázok som Vám k dispozícii ja osobne, ako aj kolegyňa
Petra Helecz (petra.helecz@arriva.sk, tel.: +421918 864 966), ktorá je
zodpovedná za obchod a komunikáciu v rámci spoločností ARRIVA na
Slovensku.
Vopred Vám ďakujem a teším sa na spoluprácu.
S úctou

/
László Ivan
generálny riaditeľ spoločností
ARRIVA na Slovensku
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