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Ak vám záleží na stave životného prostredia a chcete ho ochrániť od záťaže, ktorú 
preň predstavujú použité kuchynské oleje vylievané denne do kanalizácie, stačí 
takýto olej zbierať do PET fliaš a odovzdať ich kedykorvek obsluhe na čerpacej 
stanici SLOVNAFT, zapojenej do projektu Aj kvapka oleja sa ráta". 
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SLOVNAFT v spolupráci so spoločnosťami Rest Oil a Sita Slovensko prinášajú 
jednoduché 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 konči olej z domácich kuchýň. Podporte 
rozumný projekt a prispejte aj vy kvapkou oleja k ekologickému a ekonomickému 
hospodáreniu s touto surovinou. 
ČO TREBA UROBIŤ 
PET fľašu s použitým kucDynským olejom jednoduchoo~ovzdáte obsluhe čerpacej 
stanice, a tá ju po vizuálnej kontrole vloži do špeciálneho zberného koňtajnera 
určeného na zber rastlinného oleja. Členovia Klubu BONUS si navyše za každé 
deci odovzdaného oleja pripíšu na svoj účet 1 bonusový bod. Zozbieraný olej 
bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie poOžitie 
ako biozložka pri výrobe motorovej nafty. PET fľaše budú rovnako v rámci projektu 
ekologicky recyklované. 
AKÝ OLEJ JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ 
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, 
a pod.), ktoré zostanú v ~omácnostiach po vysll2ážanl na panvici alebo vo-frttéze, 
prípadne oleje slúžiace alto'nálev potravín (sušené paradajky, 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 chladnuti tuhnú. 
KDE ODOVZDAŤ OLEJ 
Rastlinný olej môžete odovzdať kedykoľvek na týchto čerpacích staniciach 
SLOVNAFT: 
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Bratislava - Bajkalská (Tri veže) 
Humenné - ul. OSloboditeľov 
Prešov - Sekčov 
Banská Bystrica - Štiavničky 
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Aj kvapka oleja sa ráta 
Aj vy sa môžete zapojiť do ekologických aktivít spoločnosti Slovnaft. Ak vám v domácnosti zostane po 
vysmaženl na panvici alebo vo fritéze rastlinný olej, nevyhadzujte ho. Zlejte ho do PET fI'aše a odovzdajte 
na vybraných čerpacích staniciach spoločnosti Slovnaft, ktoré sú zapojené do ekologického projektu Aj 
kvapka oleja sa ráta. 
V zahranič! je jeho recyklácia úplne bežná, napríklad v Rakúsku sa denne z domácností zozbiera niekol'ko ton 
použitého kuchynského oleja na opätovné využitie. 
U nás doteraz takáto iniciatíva nebola a olej väčšinou končil vo výlevkách, následne kanalizačnej sieti a 
znečisťova! tak vodu. 
Pred niekol'kými mesiacmi Slovnaft v spolupráci so spoločnosťami Rest Oil a Sita Slovensko spustili pilotný 
projekt zberu použitého kuchynského oleja na vybraných 
čerpacích staniciach. Jeho cieľom je umožniť jednotlivcom a domácnostiam separovať okrem už zaužívaného 
skla, papiera a plastov aj použitý kuchynský 
olej. Počas troch pilotných mesiacov projektu sa ukázalo, že rudom nie je I"ahostajné, kde končí olej z ich fritéz či 
panvíc po vysmážaní. Slovnaft sa preto rozhodol v 
projekte pokračovať a vytvoril stabilné zberové miesta, kde sa dá použitý olej odovzdať kedykol'vek, nielen vo 
vyhradenom čase, ako to bolo v pilotnej fáze. 
AKO TO FUNGUJE 
Na vybraných mestských čerpac!ch staniciach, ktoré sú domácnostiam ľahko dostupné, je umiestnený zberný 
kontajner, do ktorého sa použité rastlinné oleje zbierajú. 
Jednoducho stačí priniesť použitý rastlinný olej v PET fľaši a odovzdal" ju obsluhe čerpacej stanice. Tá 
skontroluje, či je olej skutočne rastlinný. Na odovzdanie sú vhodné 
všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, I'anový, 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.) Živočíšne tuky nie sú na recykláciu vhodné. 
Rastlinný olej v rámcí projektu "Aj kvapka oleja sa ráta" môžete kedykol'vek odovzdať na týchto 
čerpacích staniciach Slovnaft: 
Bratislava - Bajkalská (Tri veže) 
Banská Bystrica· Štiavničky 
Prešov - Sekčov 
Hummenné - ul. Osloboditel'ov 
ČO SA DEJE S OLEJOM? 
Rastlinný olej je cenná priemyselná surovina, ktorá sa využiva v potravinárskom priemysle, doprave, energetike, 
lesníctve ... Použitý olej zozbieraný na čerpacích 
staniciach sa spracováva a ekologicky zhodnocuje v leopoldovskej spoločnosti Meroco, ktorá má špičkové 
technológie na výrobu biozložky do motorovej nafty. 
Z jedného litra použitého oleja dokáže vyrobiť až 9 decilitrov biozložky. Aj vďaka vám sa tak olej, ktorý by skončil 
v odpade a ničil životné prostredie, zmení na materiál 
chrániaci prírodu. 
PLUS BODY V KLUBE BONUS: 
Ako odmenu za každé celé deci odovzdaného použitého rastlinného oleja vám na vašu Kartu Bonus pripíšeme 
jeden bonusový bod. Zapojte do zberu aj vašich blízkych z okolia! Za viac oleja, ktorý 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 ziskate na 
stránke www.slovnaft.sk

