
Informatívne kontrolné merania 
výšky hladiny hluku 

V októbri 2021 boli dňa 9. 10. 2021 v čase od 17.34 h. do 17.59 h. 
vykonané informatívne kontrolné merania výšky hladiny hluku na 
vopred určených miestach.  
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované 
obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 49 dB. 

  

VPLYV ČINNOSTÍ V RAFINÉRII 
V MESIACI NOVEMBER 2021 
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INFORMÁCIA O ČINNOSTIACH 
V RAFINÉRII V BRATISLAVE  

Aktuálne informácie o tom, čo sa deje v rafinérii nájdete 
v aplikácii Sused Slovnaft. V prípade otázok je pre 
verejnosť 24 hodín denne pripravená infolinka na čísle 
02/4055 8929.  

Lokalita Výsledok Hodina 

ČS SLOVNAFT UL SVORNOSTI 70 dB 17:34 

AUTOVRAKOVISKO UL. SVORNOSTI 63 dB 17:37 

HOBBI LIESKOVSKÁ CESTA 1 50 dB 17:42 

LIESKOVSKÁ CESTA RÁZCESTIE NA LIESKOVEC 50 dB 17:45 

P. BISKUPICE STAROMLYNSKÁ UL. Č. 2 48 dB 17:49 

P. BISKUPICE UL. 8. MÁJA 45 dB 17:59 

P. BISKUPICE POĽNONÁKUP (SILO) 47 dB 17:52 

 

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas 
mesiaca november 2021 

 

V novembri v rafinérii pokračujú technologické zarážky, ktoré slúžia 
na údržbu a modernizáciu zariadení. V súvislosti s nimi plánujeme 
v prvej polovici mesiaca odstávku jednej výrobnej jednotky a po 
realizácii údržby jej nábeh. Počas týchto dní môže dôjsť k zvýšeniu 
miery zápachu, najmä v závislosti od klimatických podmienok a 
smeru vetra. 

Počas novembra plánujeme štandardne odstávky výrobnej 
jednotky v petrochemickej časti rafinérie (13. a 25. novembra 
2021) z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti. 
Počas týchto dní očakávame krátkodobé zvýšenie hluku a 
spaľovanie na poľnom horáku. 

Pokračuje čistenie jednej z produktových nádrží, práce budú trvať 
do polovice novembra. Sprevádzané môžu byť príležitostným 
zápachom, ktorého šírenie bude závisieť od vplyvov počasia, ako 
prúdenie vzduchu, teplota či tlak. 

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností 
znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na 
nevyhnutné minimum. 

 

28. októbra 2021  
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