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FlixBus obnovuje medzinárodné spoje do Viedne, zavádza 
dodatočné bezpečnostné opatrenia 

 
+ Dnes štartuje obnovená prevádzka medzinárodných spojov FlixBusu zo Slovenska do Rakúska, 
jazdí 12krát denne jednosmerne, cena cestovného lístka od 4,99 € 
+ Dopravca súčasne zavádza preventívne bezpečnostné opatrenia na palubách autobusov a pri 
odbavení  

 
Bratislava, 8. júna 2020 – V súvislosti s uvoľnením opatrení na hraniciach a zrušením zákazu 
medzinárodnej autobusovej dopravy začína autobusový dopravca FlixBus obnovovať prevádzku 
niektorých medzinárodných liniek zo Slovenska. Od 8. júna ponúka denné spojenie z Bratislavy 
do Viedne. Na palube zelených autobusov platia dodatočné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa 
zvýšenej prevencie, hygieny a dezinfekcie priestorov autobusu, dezinfekcie pre cestujúcich a 
vodičov, ochranných pomôcok, zmien pri nástupe aj výstupe a odbavení.   

„Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť zákazníkov aj vodičov. Pri obnovení prevádzky 
implementujeme nové bezpečnostné predpisy tak, aby sme zaistili bezpečnú prevádzku a chránili 
našich zákazníkov aj vodičov,“ uvádza hovorkyňa FlixBusu Martina Čmielová. 

Návrat zelených autobusov bude zatiaľ pozvoľný, ide o prvé obnovené medzinárodné spojenie. 
Spoje sú už na webových stránkach dopravcu, zákazníci si môžu vyberať z ponuky 12 spojov 
denne jedným smerom a prvý spoj vyráža na cesty dnes. Cena cestovného lístka začína na 4,99 
€. 

„Ďalšie spoje a trasy plánujeme postupne pridávať v náväznosti na to, ako sa cestujúci budú 
s uvoľnovaním opatrení k diaľkovej doprave vracať,“ dodáva Čmielová.  

Zelené autobusy FlixBus na linke medzi Bratislavou a Viedňou v niektorých prípadoch zachádzajú 
okrem hlavnej vlakovej stanice a stanice Erdberg vo Viedni aj na letisko Schwechat a letisko 
Bratislava. 

Preventívne bezpečnostné opatrenia na palubách autobusov  

S obnovením prevádzky diaľkovej autobusovej dopravy súvisí aj zavedenie dodatočných 
bezpečnostných opatrení, aby sa zabránilo opätovnému šíreniu koronavírusu. Na vytvorení týchto 
opatrení FlixBus úzko spolupracuje so zdravotnými orgánmi a riadi sa ich odporúčaniami 
ohľadom ďalších krokov, ktoré je nutné podniknúť.   

Cestujúci sú počas odbavenia aj po dobu celej cesty povinní mať zakryté ústa aj nos, napríklad 
rúškom. Vodiči FlixBusu sú vybavení ochrannými pomôckami – jednorázovými rukavicami a 
rúškami s vymeniteľným nanofiltrom. Nástup na palubu autobusu je umožnený výhradne zadnými 
dverami, pri ktorých je cestujúcim k dispozícii dezinfekcia na ruky. Samotné odbavenie prebieha 
prostredníctvom mobilných telefónov. Vodiči budú cestujúcim pripomínať nutnosť dodržiavať pri 
nástupe do autobusu primerané rozostupy.   

  

http://www.flixbus.sk/
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Predaj občerstvenia je prerušený, platba kartou vítaná 

Na palubách autobusov je z bezpečnostných dôvodov dočasne prerušený predaj drobného 
občerstvenia a uzatvorené sú aj toalety. Na trasách dlhších než tri hodiny budú vodiči 
uskutočňovať častejšie oddychové prestávky. Dezinfekcia vozidiel po každej jazde prebieha 
podľa predpisov a nariadení Svetovej zdravotníckej organizácie.  

„Našich cestujúcich povzbudzujeme, aby si cestovné lístky kupovali v predstihu na internete a 
platili platobnou kartou. Radi by sme na každého apelovali, aby dodržiaval základné 
bezpečnostné opatrenia a hygienické návyky, aby tak počas cesty chránil seba aj svoje okolie,“ 
dodáva Čmielová. 

Obrázky sú určené na nekomerčné použitie, dostupné na FlixBus. 

 
 

*** 

O spoločnosti FlixMobility 

FlixMobility je mladá spoločnosť pôsobiaca v oblasti diaľkovej dopravy, ktorá prostredníctvom svojich značiek FlixBus 
a FlixTrain ponúka pohodlný a ekologický spôsob prepravy za dostupné ceny. Vďaka unikátnemu obchodnému modelu 
a inovatívnym technológiám sa zo startupu rýchlo stala silnou spoločnosťou s najväčšou európskou sieťou diaľkových 
medzimestských autobusov a v roku 2018 tiež prvými diaľkovými vlakovými spojmi. Už od roku 2013 FlixMobility mení 
spôsob, akým ľudia po celej Európe cestujú, a dala vznik tisícom nových pracovných miest. V roku 2018 spustila 
spoločnosť prvé diaľkové spoje aj v USA. 

Spoločnosť FlixMobility zabezpečuje z európskych a USA centier plánovanie siete, zákaznícky servis, manažment 
kvality, marketing a predaj a v neposlednom rade rozvoj nových obchodných príležitostí a technológií. O každodennú 

https://www.flixbus.sk/podnik/tlac/galeria
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prevádzku flotily autobusov FlixBus sa starajú regionálni partneri, väčšinou rodinné firmy, ktoré na trhu úspešne 
pôsobia už desaťročia. Na prevádzke siete FlixTrain sa podieľajú súkromní vlakoví prepravcovia. Vďaka tomuto 
partnerstvu kráčajú inovácie, podnikateľský duch a silná medzinárodná značka ruka v ruke so skúsenosťami a kvalitou 
tradičného odvetvia dopravy. http://www.flixbus.sk/podnik/o-nas 

http://www.flixbus.sk/podnik/o-nas

