
Inovácie v čistení autobusov od Slovak Lines chránia cestujúcich 
 
Bratislava, 10. marec 2020 – Súčasťou pravidelnej údržby autobusov je okrem 
upratovania a čistenia aj dôkladná dezinfekcia. Už pred začiatkom chrípkovej sezóny 
na jeseň 2019 začala spoločnosť Slovak Lines využívať inovatívne prostriedky 
obsahujúce najnovší typ polymérovej dezinfekcie PolyHMG, ktoré kombinujú 
dezinfekčnú funkciu s ochrannou, pretože zanechávajú povrchy dlhodobo chránené. 
 
“Ako každý rok pred chrípkovou sezónou sme spustili pravidelnú komplexnú dezinfekciu 
priestorov a vzduchotechniky, pričom čistenie každého jedného autobusu trvá 5 hodín. 
Rozdiel oproti minulosti je v použití nových moderných technológií obsahujúcej polyméry, 
ktoré zanechávajú povrchy dlhodobo chránené, pretože vytvárajú nehostinné prostredie pre 
patogény”, hovorí Pavol Labant, generálny riaditeľ Slovak Lines a dodáva, “v súvislosti so 
zdravotnými rizikami spojenými s novým koronavírusom sme zintenzívnili čistenie našich 
autobusov najmä na linkách na letiská do Viedne a Budapešti, ale aj na regionálnych linkách 
v Bratislavskom kraji.” 
 
Najnovší typ polymérovej vodou riediteľnej dezinfekcie PolyHMG eliminuje existujúce 
mikroorganizmy, baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, riasy. Nie je dráždivý ani toxický ako v 
minulosti používané čistiace prostriedky s chlórom, alkoholom, aldehydmi či fenolmi. Je 
účinný už pri nízkych koncentráciách a teplotách od 0°C do +250°C a má overenú účinnosť 
aj po zamrazení a rozmrazení. Je nekorozívny a neničí žiadne materiály ako textil, kovy či 
plasty. Môže sa používať aj za prítomnosti ľudí a zvierat, aplikuje sa za pomoci prístroja 
tvoriacim hmlu. 
PolyHMG však predovšetkým kombinuje dezinfekčnú funkciu s ochrannou, pretože 
zanecháva povrchy dlhodobo chránené. Vytvára ochranný biocídny film, nehostinné 
prostredie pre patogény a tým eliminuje aj ďalšiu možnú kontamináciu. Povrch je tak 
chránený dlhodobo a riziko nákazy klesá. Účinnosť takto dezinfikovaných plôch sa počíta v 
týždňoch, pri nenamáhaných plochách ako je klimatizácia sa účinnosť potvrdila aj po 
niekoľkých mesiacoch. Samozrejme namáhané plochy ako madlá či sedadlá majú účinnosť 
kratšiu, a preto je nutné pravidelnejšie čistenie. 
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_________________________________________________________________________ 
Slovak Lines patrí k najvýznamnejším poskytovateľom verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Zabezpečuje 
pravidelnú, príležitostnú aj osobitnú dopravu. Okrem poskytovania autobusovej dopravy sa špecializuje aj na 
odborné opravy a údržbu vozidiel. 
Slovak Lines prevádzkuje autobusovú linku Bratislava-Viedeň už vyše 60 rokov, v rámci ktorej obsluhuje aj 
viedenské letisko Schwechat. Je držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45 001, ktoré sme získali po 
intenzívnej príprave a následne vykonanom audite spoločnosťou TÜV NORD CERT GmbH, pričom certifikácia 
podlieha pravidelným kontrolným auditom. 


