IDS BK: Od pondelka prechádza prímestská autobusová doprava
na víkendový režim s pridanými spojmi
Tlačová správa

Bratislava 16. 12. 2021 – Vzhľadom na blížiace sa vianočné obdobie, aktuálne platné
protipandemické opatrenia a núdzový stav, bude regionálny autobusový dopravca jazdiť vo
víkendovom režime s pridanými spojmi, a to od pondelka 20. 12. 2021 do nedele 9. 1. 2022.
Autobusy dopravcu ARRIVA Mobility Solutions budú jazdiť podľa cestovných poriadkov pre
nedeľu celotýždenne s výnimkou linky 249, ktorá bude v pracovných dňoch premávať v režime
pracovné dni. Nočné spoje na linkách 299, 598, 599, 699, 798 a 799 nebudú vypravované.
V pracovných dňoch bude navyše oproti víkendovému režimu premávať aj viacero pridaných
spojov pre zabezpečenie dochádzky cestujúcich do práce a dostatočnej kapacity na
najsilnejších úsekoch. Pridané spoje budú na linkách 219, 225, 239, 246, 265, 520, 550, 565, 620,
715 a 720.
K prechodu na víkendový režim v regionálnej autobusovej doprave dochádza v súvislosti s
obmedzením mobility občanov. Bratislavská mestská hromadná doprava (MHD) prešla
z rovnakého dôvodu na prázdninový režim už 29. novembra 2021.
Cestovné poriadky pre obdobie od 20. 12. 2021 do 9. 1. 2022 nájdu cestujúci na webstránke
idsbk.sk/cestovne-poriadky a tiež na stránke dopravcu.

Opatrenia pre bezpečné cestovanie verejnou dopravou
Prioritou pre objednávateľov aj dopravcov je zdravie a bezpečnosť cestujúcich. Dopravcovia
preto pokračujú v intenzívnom čistení a dezinfekcii vozidiel. Je tiež dôležité, aby cestujúci
dodržiavali platné nariadenia a mali počas jazdy prekryté dýchacie cesty respirátorom.
Pri nákupe cestovných lístkov odporúčame naďalej využívať bezhotovostné platby vykonávané
z kreditu na čipovej karte alebo nákup lístkov cez mobilnú aplikáciu IDS BK. Okrem cestovných
lístkov na jednu cestu ponúka mobilná aplikácia IDS BK aj nákup električenky.
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Bratislavská integrovaná doprava, a.s. je organizátor Integrovaného dopravného systému v
Bratislavskom kraji (IDS BK). Zastrešuje dopravné služby v bratislavskom regióne, vytvára podklady
pre koordináciu liniek a spojov jednotlivých druhov dopráv. Integrovaný systém verejnej hromadnej
dopravy ponúka rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie.

