
 

Bratislava, 3. decembra 2019 

 
Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca december 2019 
 
V mesiaci december je v rafinérii Slovnaft naplánované odstavenie jednej výrobnej jednotky a nábeh 
petrochemických výrobných jednotiek po ukončení prác v rámci jesennej časti generálnych revízií. 
Cieľom jesenných generálnych revízií, ktoré sa realizovali od októbra, bolo splniť legislatívou 
nariadené inšpekcie, vyčistiť zariadenia a vykonať opravy, ktoré nie je možné urobiť počas chodu 
zariadenia. Tieto činnosti sa uskutočňujú pravidelne, aby sa zabezpečil spoľahlivý chod výrobných 
jednotiek do ďalšej plánovanej odstávky. Zároveň sa na jednej z výrobných jednotiek vymenili horáky, 
následkom čoho sa znížia emisie oxidov dusíka o 50 ton ročne. 

Nábehové činnosti už boli zahájené a ich trvanie predpokladáme do 15.12.2019. Počas nábehu 
výrobných jednotiek môže byť zvýšená hladina hluku, či dôjsť k vzniku zápachu a bude prebiehať 
spaľovanie na poľných horákoch. Predpokladaná dĺžka spaľovania je 5 dní. O vzniku neplánovaných 
situácií alebo posunu nábehových činností do neskoršieho obdobia budeme informovať na stránke 
www.slovnaft.sk/gr2019. 

Viac o poľných horákoch nájdete na tomto linku a vo videu tu.  

Pri spaľovaní na poľných horákoch sa premieňajú škodlivé látky na menej škodlivé. Horáky vysoké, 
preto dochádza z rozptylu emisií a ich zriedeniu na úrovne, ktoré neohrozujú životné prostredie ani 
zdravie. Kvalita ovzdušia v okolí Slovnaftu je monitorovaná na troch staniciach a Slovnaft o miere 
znečistenia v okolí rafinérie informuje aj na stránke SHMÚ. Informácie o kvalite ovzdušia sú dostupné 
na tomto linku. 

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy znižujúce pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí 
rafinérie na nevyhnutné minimum. Priebežne aktualizované informácie o prácach a ich vplyve na 
komfort obyvateľov sú na stránke www.slovnaft.sk/gr2019. V prípade otázok je 24 hodín denne 
pripravená infolinka na čísle 02/4055 8929 a e-mailová adresa gr2019@slovnaft.sk. 

V novembri 2019 boli dňa 16. 11. 2019 v čase od 9.40 h. do 10.00 h. vykonané informatívne kontrolné 
merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 67 dB bola 
zistená na kontrolnom mieste ČS Slovnaft– ulica Svornosti o 9.40 h. Najnižšia hodnota 38 dB bola 
nameraná na kontrolnom mieste Podunajské Biskupice – Staromlynská ul. č. 2 o 10.00 h. 

 Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu 
SLOVNAFT, a. s., predstavuje 49 dB. 

 

   

Príloha 
Protokol z kontrolného merania hladiny hluku 

 
Kontaktná osoba: 
Anton Molnár  
Hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie 
tel: +421(2)40 55 89 07 
        +421 905 393 161  
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