
Rafinéria Slovnaft
zodpovedný sused

Najväčším zdrojom hluku vo veľkých mestách 
vrátane Bratislavy je obvykle doprava. 
Výraznejší hluk však produkujú aj výrobné 
závody, medzi ktoré patrí tiež rafinéria Slovnaft. 
V rafinérii sú zdrojom hluku hlavne kompresory, 
elektromotory, čerpadlá, regulačné ventily 
či ventilátory, ktoré musia byť v činnosti 
nepretržite 24 hodín denne. Preto Slovnaft 
systematicky investuje do znižovania hlukovej 
záťaže, ktorej sú vystavení jeho zamestnanci, 
aj širšie okolie. Od roku 2011 mu v tom pomáha 
aj hluková mapa, ktorú zhotovila spoločnosť 
VÚRUP, a.s., pre areál SLOVNAFT, a.s. Údaje 
v hlukovej mape sú vypočítané na základe 
hodnôt jednotlivých zdrojov hluku z výrobného 
procesu a verifikované skutočnými nameranými 
hodnotami na hranici areálu vo výške 4 m okolo 
celého areálu.  

Prípustná hodnota hluku v areáli závodu je 
70 dB.

Na ochranu zdravia pred hlukom  v životnom 
prostredí sú vo vyhláške ministerstva 
zdravotníctva určené prípustné hodnoty hluku, 
infrazvuku a vibrácií pre deň, večer a noc. 
Územie v okolí areálu spoločnosti Slovnaft je 
zaradené do II. kategórie územia, kde platia 
tieto prípustné hodnoty vo vonkajšom priestore:

Referenčný časový 
interval

Prípustné hodnoty

deň 6:00 až 18:00 50 dB

večer 18:00 až 22:00 50 dB

noc 22:00 až 06:00 45 dB

Priamo v areáli Slovnaftu je prípustná hodnota 
hluku 70 dB. Podľa hlukovej mapy je reálny  
 

hluk Slovnaftu v areáli závodu v rozpätí 44,2 
dB – 60,3 dB. 

Čo sa deje v rafinérii Slovnaft pri 
zaznamenanej zvýšenej hladine hluku

Zvýšená úroveň hluku môže vzniknúť pri 
nasledovných činnostiach:
• odstavovanie / nábeh výrobných jednotiek  

do/z  opravy 
• vznik neštandardných situácií 
• vznik dekompozície (štandardné 

bezpečnostné odtlakovanie techno-
logického zariadenia na bezpečné 
odvedenie prebytočného tlaku plynov 
do atmosféry cez poistnú membránu)  
z neštandardných situácií

• výkon tesnostných skúšok tlakovaním

Plánované aktivity, ktoré zvyšujú hladinu 
hluku,  sa v rafinérii vykonávajú výlučne v čase 
od 6:00 - 20:00. Spoločnosť Slovnaft o nich 
vopred informuje všetky okolité mestské časti 
(Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice).

Ako Slovnaft znižuje hlukovú záťaž

Starší Bratislavčania žijúci v okolí Slovnaftu 
si ešte pamätajú, že Slovnaft bol v minulosti 
hlučnejší ako mestská doprava. Odvtedy sa 
technológie v rafinérii zmenili a výrazne prispeli 
k zníženiu hladiny hluku. V tomto trende 
Slovnaft pokračuje aj výstavbou novej jednotky 
LDPE4, ktorá oproti súčasným výrobným 
jednotkám na produkciu polyetylénu významne 
prispeje k zníženiu hlukového efektu, ktorým 
je sprevádzaná dekompozícia – neštandardná 
situácia. Zavedením  najmodernejšieho 
programu havarijného odstavenia tejto výrobnej 
jednotky sa zníži riziko náhleho nepríjemného 
zvukového efektu.

Príklady typických hladín hluku

Prah počuteľnosti pre ľudské ucho závisí 
od frekvencie tónu, napr. pri 1 kHz  je prah 
počuteľnosti u zdravého človeka 0 dB. Prah 
bolesti pre ľudské ucho je pri hladinách hluku 
od 130 dB do 150 dB. 

Orientačné hladiny hluku pri niektorých 
činnostiach: reč normálneho hovoru 
predstavuje hladinu hluku cca 60 dB, práca  
v hlučnej dielni cca 85 dB, práca s pneumatickým 
kladivom cca 100 dB, zábavná pyrotechnika 
cca 125 dB, štart lietadla  cca 140 dB. 

Hluk

Cieľom rafinérie Slovnaft je čo najmenej zasahovať do kvality života obyvateľov  
v jej okolí a poskytovať im pravdivé informácie o svojej činnosti.

Ak máte otázky týkajúce sa hluku, kontaktujte nás na telefónnom čísle: 
+421 (2) 4055 7800 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@slovnaft.sk
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