ČO SME PODNIKLI
V OBLASTI KVALITY OVZDUŠIA V OBDOBÍ 2019-2020
23.03. 2019 V Rovinke sa uskutočnila prvá verejná diskusia Hovorme spolu o (čistom) ovzduší
z iniciatívy Veroniky Basta, ktorú aj sama moderovala. Diskusie sa zúčastnila poslankyňa NR SR pani
Anna Zemanová (SaS), pani Jindra Holíková (RÚVZ), Martin Hojsík (PS), hovorca rafinérie Slovnaft Anton
Molnár a starostovia obcí Rovinka a Miloslavov a obyvatelia Rovinky, Dunajskej Lužnej a Podunajských
Biskupíc.
25.03. 2019 Obyvateľov obce Rovinka a aj širšieho okolia vyrušil ostrý štipľavý
zápach počas severozápadného prúdenia vetra v čase od cca 15.00 do 17.00 hod. Zápach bolo cítiť až
v Rohovciach.
10.04. 2019 Sme dostali od SHMÚ dáta z meracej stanice Slovnaft v Rovinke vyžiadané Veronikou
Basta na základe udalostí zo dňa 25. marca (ostrý štipľavý zápach) prostredníctvom infožiadosti na
základe infozákona a Aarhuského dohovoru.
30.04. 2019 Spolu s dnes už europoslancom Martinom Hojsíkom sme spustili Petíciu za prístupnejšie
informácie o stave ovzdušia v okolí rafinérie Slovnaft.
14.05. 2019 Dostali sme odpovede ministra životného prostredia a ministerky zdravotníctva ku
interpelácii pani poslankyne Anny Zemanovej z Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie.
15.05. 2019 Uskutočnilo sa I. pracovné stretnutie na bratislavskom Magistráte k téme kvalita ovzdušia,
prizvaná za obec Rovinka bola Veronika Basta.
07.06. 2019 Uskutočnilo sa stretnutie na SIŽP ku hluku z rafinérie Slovnaft, na ktorom s poverením
starostu obec Rovinka zastupovala Veronika Basta.
26.06. 2019 Obecné zastupiteľstvo v Rovinke schválilo prenájom mobilnej meracej jednotky SHMÚ
(Uznesenie OZ č. 64/2019).
01.07. 2019 SHMÚ začal zverejňovať dáta z meracích staníc spoločnosti Slovnaft na základe
spoločenskej objednávky. Ide o dáta z meracích staníc Rovinka, P. Biskupice, Vlčie Hrdlo na
webe SHMÚ.sk - Hodinové koncentrácie znečisťujúcich látok
01.07. 2019 sa tiež uskutočnilo II. pracovné stretnutie na bratislavskom Magistráte k téme kvalita
ovzdušia, prizvaná za obec Rovinka bola Veronika Basta.
24.07. 2019 Obec Rovinka poslala SHMÚ písomnú objednávku meracej jednotky kvality
ovzdušia SHMÚ (Uznesenie OZ č. 64/2019).
01.08. 2019 Veronika Basta s kolegyňou z komisie ochrany ŽP a poslankyňou OZ Martinou Mandlíkovou
absolvovala stretnutie na Ministerstve vnútra SR ohľadne zhoršenej kvality ovzdušia.
08.08. 2019 SHMÚ usporiadalo tlačovú besedu spolu so Sekciou krízového riadenia MV SR o tom, ako
sa meteorologické a smogové výstrahy dostávajú k občanom.

19.08.2019 Obecné zastupiteľstvo v Kalinkove schválilo spoluprácu s obcou Rovinka v oblasti merania
kvality ovzdušia (Uznesenie OZ č. 46/2019).
03.09. 2019 Prebehlo pracovné stretnutie s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom
Drobom ohľadom problému s kvalitou ovzdušia, plánovanej spolupráce obcí a potreby zriadiť krízový
fond územnej samosprávy na financovanie monitoringu kvality ovzdušia ako preventívneho opatrenia
v rámci kraja. Obec na stretnutí zastupovala Veronika Basta.
02.10. 2019 Inštalovaná mobilná meracia jednotka SHMÚ v Rovinke s meraním CO a NOx. Ďalšie
záložné meracie prístroje SHMÚ nemalo v tom čase k dispozícii.
21.10.2019 Odvysielaná reportáž v relácii Reportéri RTVS: Ovzdušie v Bratislave (autorka: Katarína
Začková).
23.10.2020 Začína porovnávacie meranie SO2, CO, NOx a benzénu na meracích staniciach SHMÚ
a AMS Slovnaft.
13.11. 2019 Mobilná meracia stanica SHMÚ bola odinštalovaná a odvezená údajne za účelom
doplnenia záložného zdroja. Nebol určený presný termín vrátenia mobilnej meracej stanice do Rovinky.
28.12. 2019 Dáta z mobilnej meracej stanice SHMÚ sú opäť dostupné na webe SHMÚ, no tentoraz nie
je dostupné meranie benzénu.
03.01. 2020 Obnovené porovnávacie meranie benzénu a dáta dostupné na webe SHMÚ.
03.01. 2020 SHMÚ robí porovnávacie merania PM 10, SO2, CO, NO2, NOx a benzénu.
05.02.2020 Zverejnená investigatívna reportáž Cez čiaru: Čo vlastne dýchajú ľudia okolo Slovnaftu?
(autor: Pavol Fejér).
02.04. 2020 SHMÚ po prvý krát poslal tabuľku s nameranými hodnotami z mobilnej meracej stanice
pre obec Rovinka za obdobie od 23. októbra do 01.03.2020 (s prvým prerušením záznamu a
chýbajúcimi dátami v dňoch od 13.11. do 17.12.2020, s ďalším prerušením od 21.12. do 27.12.2019).
07.04. 2020 SHMÚ na opakovanú žiadosť (V. Basta) nainštaloval zariadenie na meranie smeru
a rýchlosti vetra na mobilnej meracej stanici v Rovinke.
začiatok mája 2020 Slovnaft vymieňa svoju meraciu stanicu v Rovinke za novú, pôvodná bola
inštalovaná v roku 1997.
11.05. 2020 Mobilná meracia stanica SHMÚ namerala rekordnú hodnotu prachových častíc PM 10
- 416,7 ug/m3 (limit je 50). Nevieme, čo presne bolo zdrojom tohto znečistenia ovzdušia.
29.05. 2020 Bola odovzdaná vzorka ovzdušia na komplexný rozbor znečistenia ovzdušia v dôsledku
zápachu a vysokej hodnoty koncentrácie benzénu v ovzduší. Vzorka bola odovzdaná do expertného
laboratória, ktoré má v gescii Ministerstvo vnútra SR.

24.09.2020 Podaná spoločná žiadosť obcí Rovinka, Dunajská Lužná, Miloslavov, Kalinkovo
a Hamuliakovo na Ministerstve životného prostredia SR a SHMÚ o zriadenie stacionárnej meracej
stanice v rámci Národnej meracej siete kvality ovzdušia kvôli komplexnému a pravidelnému
hodnoteniu kvality ovzdušia.
30.09.2020 Zmluva č. 100/2020 zverejnená na webe obce Rovinka. Na prevádzku mobilnej meracej
stanice sme dostali dotáciu 1 500 € z dotačného programu Bratislavského samosprávneho kraja –
dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2020 na úhradu časti nákladov projektu Monitoring kvality
ovzdušia – Rovinka a okolie.
11.11.2020 Dostali sme zamietavé stanovisko od SHMÚ na zriadenie meracej stanice v NMSKO.
10.11.2020 Poslaná analýza kvality ovzdušia z pohľadu predsedníčky komisie ochrany životného
prostredia a verejného poriadku v Rovinke spolu so žiadosťou o prijatie ministrom životného
prostredia.
13.11.2020 Dostali sme zamietavé stanovisko z MŽP SR na zriadenie meracej stanice v NMSKO.
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