
AJ kvApkA 
oleJA sA rátA



prispeJte AJ vy kvApkou 
oleJA – pomôžete 
životnému prostrediu

vedeli ste o tom, že váš použitý 
rastlinný olej z domácností sa dá 
plnohodnotne využiť?
Rastlinný olej je cenná priemyselná surovina, využiteľná 
v rôznych odvetviach ako sú potravinársky priemysel, 
doprava, energetika, lesníctvo a pod. Málokto však vie, 
že olej z domácich fritéz, ktorý často končí v kanalizácii, 
sa dá ďalej spracovať a plnohodnotne využiť. 
SLOVNAFT v spolupráci so spoločnosťou Rest Oil 
prinášajú riešenie pre jednotlivcov a domácnosti, ktorým 
záleží na životnom prostredí a okrem už zaužívaného 
separovania plastov, skla a papiera im nie je ľahostajné 
ani to kde a ako končí olej z domácich kuchýň. 
Podporte náš projekt a prispejte aj vy kvapkou oleja 
k ekologickému a ekonomickému hospodáreniu s touto 
surovinou.

Čo treba urobiť:
Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 
PET fliaš a odovzdajte ho na vybranej čerpacej stanici 
na ďalšie spracovanie. Zozbieraný olej bude následne 
odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie 
použitie ako bio zložka pri výrobe pohonných hmôt. 

do Čoho olej zbierať:
Ideálnou nádobou sú špeciálne fľaše určené 
priamo na zber rastlinného oleja, ktoré sú vyrobené 
z recyklovaného materiálu a majú sitko zachycujúce 
prípadné nečistoty z použitého oleja. Nádoby sú 
dostupné na vybraných čerpacích staniciach spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s. 
Na zber je možné použiť aj klasické PET fľaše, ktoré 
po odovzdaní budú následne separované a ekologicky 
recyklované. 

aký olej je možné odovzdať:
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov 

(slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.), ktoré zostanú 
v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo 
fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín 
(sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.) 
Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval 
vodu a zvyšky jedál. Použité živočíšne tuky nie sú na 
ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú! 

kde odovzdať olej? 
Rastlinný olej môžete odovzdať v pravidelných 
intervaloch na vybraných čerpacích staniciach 
SLOVNAFT: 

bratislava – bajkalská: 21. 5., 25. 6., 30. 7. 
od 10.00 h do 15.00 h

nitra – baničová: 4. 6., 9. 7., 6. 8. 
od 10.00 h do 14.00 h

nové zámky – výpalisko: 18. 6., 23. 7.          
od 10.00 h do 14.00 h

pezinok – bratislavská: 28. 5., 2. 7.              
od 10.00 h do 13.30 h

sládkovičovo: 11. 6., 16. 7.                    
od 10.00 h do 14.00h             

trnava – bučianska: 28. 5., 2. 7.                   
od 15.00 h do 19.00 h

Aktuálny zoznam čerpacích staníc spolu s časmi zberu 
nájdete aj na stránke www.slovnaft.sk a www.restoil.sk 

plus body do klubu bonus:
Ako odmenu za každý celý liter odovzdaného použitého 
rastlinného oleja vám na vašu Bonus kartu pripíšeme 
desať bonusových bodov. Zapojte do zberu aj vašich 
blízkych z okolia! Za viac litrov oleja, ktoré prinesiete 
získate viac bonusových bodov, za ktoré si môžete 
vybrať niektorú z atraktívnych odmien z Katalógu Bonus. 
Informácie o možnosti vstupu do Klubu BONUS vám 
poskytne obsluha čerpacej stanice alebo ich získate na 
stránke  
www.slovnaft.sk 




