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Rafinéria Slovnaft uzavrela tohtoročný cyklus údržby a modernizácie 

• Slovnaft ukončil plánovanú údržbu polovice svojich výrobných zariadení a ich modernizáciu 
• spoločnosť do svojich zariadení tento rok investovala spolu 69 miliónov eur 
• odstavených bolo celkovo 33 rafinérskych a petrochemických výrobných jednotiek  
• zásobovanie zákazníkov bolo počas plánovaných odstávok plynulé a bez komplikácií 

 

Bratislava, 30. novembra 2022 – Bratislavská rafinéria Slovnaft uzavrela koncom novembra tohtoročný cyklus 
plánovanej údržby a modernizácie. Počas roka postupne v troch fázach odstavila 33 rafinérskych 
a petrochemických výrobných jednotiek. Do čistenia, údržby a modernizácie svojich výrobných zariadení 
Slovnaft investoval celkovo 69 miliónov eur. Výsledkom je ich vyššia bezpečnosť a nižšia environmentálna 
záťaž. Plánované odstávky spoločnosť pripravovala dva roky a na vyčistení rafinérskych a petrochemických 
zariadení, ich kontrole a opravách sa celkovo podieľalo vyše 2300 domácich a zahraničných externých 
dodávateľov.  

V záverečnej, jesennej fáze sa uskutočnila generálna revízia na jednej výrobnej jednotke vyrábajúcej naftu 
a ďalšia jednotka bola odstavená len v tzv. technologickej zarážke, čo znamená, že sa na nej uskutočnili čistiace 
práce niektorých zariadení a drobné opravy. Do štandardného chodu nabehla výroba Slovnaftu 27. novembra 
2022.  

„Plánované odstávky zvýšili bezpečné a efektívne prevádzkovanie rafinérskych a petrochemických zariadení 
a znížili energetickú náročnosť. Aj počas odstávok polovice rafinérskych zariadení bolo zásobovanie čerpacích 
staníc a veľkoobchodných zákazníkov Slovnaftu plynulé. Zároveň sme mali všetky práce a činnosti naplánované 
tak, aby sme minimalizovali ich vplyv a dopad na obyvateľov žijúcich v blízkosti rafinérie,“ povedal manažér 
Riadenia projektov a plánovaných odstávok SLOVNAFT, a.s., Martin Bičan.    

Pozrite si cestu ropy v rafinérii Slovnaft. Sprievodcom po prísne stráženom areáli kritickej infraštruktúry je vedúci 
Prevádzkovania výroby Ladislav Nagy: SLOVNAFT TV 

Tohtoročné plánované odstávky štartovali v marci jarnou fázou na deviatich výrobných jednotkách a všetky práce 
boli ukončené v úvode apríla. Najväčšou výzvou bola letná fáza, ktorá trvala od mája do júla. Postupne bolo 
odstavených a po vykonaných prácach opäť nabehnutých 21 výrobných jednotiek, vrátane Etylénovej jednotky. 
V tejto kľúčovej časti petrochémie sa uskutočnila prvá fáza modernizačného projektu, zameraného na 
bezpečnosť prevádzkovania a predĺženie životnosti. Unikátnym projektom v letnej časti odstávok bola výmena 
dosluhujúcej atmosférickej pece na jednotke Atmosférická destilácia 5 (AD5), ktorá bola v prevádzke od roku 
1967, za novú. Zároveň sa na AD5 vymenila kolóna, ktorá zefektívňuje destilačný proces a znižuje riziko požiaru. 
Výmena dvoch čerpadiel v Cirkulačnom centre rafinérie zas priniesla priame zníženie energetickej náročnosti. 
Ročne by mala klesnúť spotreba elektrickej energie v rámci cirkulačného centra o 6,7 %. V jesennej časti, ktorá 
uzavrela tohtoročný cyklus, sa spoločnosť sústredila na výrobnú jednotku dôležitú pre produkciu motorovej 
nafty, ktorá patrí ku kľúčovým produktom Slovnaftu aj pre zahraničné trhy. 

O výrobnej zóne SLOVNAFT, a.s.  

Rafinérsko-petrochemická časť spoločnosti v juhovýchodnej časti Bratislavy má rozlohu približne 400 hektárov. Výrobná 
zóna je rozdelená na bloky so siedmimi prevádzkovými celkami, železnicou, logistickým terminálom, energetickou 
infraštruktúrou a skladmi. Z celkovej rozlohy areálu je zatrávnených 270 hektárov a rastie tam viac než 10 000 stromov. 
Mimo hlavného areálu sa nachádza Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd, ktorá patrí medzi najväčšie 
ekologické stavby regiónu. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., patrí medzi tri najmodernejšie rafinérsko-petrochemické komplexy 
v Európe. Pre rafinériu je kľúčový komplex EFPA (Environmental Fuel Project Apollo) a petrochemická časť zahŕňa 
najmodernejší polyolefínový komplex LDPE4 n na výrobu polyetylénu a výrobnú jednotku PP3, kde sa produkuje 
polypropylén.  

 

https://youtu.be/N-oRTZLWvLE
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O Skupine SLOVNAFT  

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je SLOVNAFT, a.s., 
ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným 
a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Spoločnosť patrí 
na Slovensku k lídrom v oblasti CSR a firemnej filantropie, významne podporuje šport, kultúru, vzdelávanie, mládež 
a revitalizáciu životného prostredia. Magazín Forbes zaradil značku Slovnaft medzi najhodnotnejšie slovenské značky. 
Skupina SLOVNAFT je členom medzinárodnej Skupiny MOL.  

 

Kontaktná osoba:  
Anton Molnár  
hovorca a riaditeľ Komunikácie  
tel: +421 905 393 161 
 


