Program
Školské mlieko
„Školské mlieko je to naj, tak mi prosím trochu daj!“

Legislatíva, postupy, aktuálny stav

Program školské mlieko


Cieľom je zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych
výrobkov u detí a žiakov, zlepšiť ich stravovacie
návyky a v neposlednom rade podporiť mliekarenské
odvetvie.



Poskytuje sa podpora na mlieko a mliečne výrobky zo
zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky

Cieľová skupina
deti
v materských školách


žiaci
v základných školách


žiaci
v stredných školách


Legislatíva EÚ


Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č.
1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní
mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích
inštitúciách v znení neskorších predpisov.



Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o
vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o
osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky
(nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v znení
neskorších predpisov.

Legislatíva SR


Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre
žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných
školách,



Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z.
z 1. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní
pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov
pre deti v materských školách, pre žiakov na základných
školách a pre žiakov na stredných školách v znení
neskorších predpisov.

Všeobecné podmienky


pomoc sa poskytuje maximálne na 0,25 litra mlieka alebo
mliečneho výrobku prepočítaného na ekvivalentný objem
mlieka na jedného žiaka a jeden vyučovací deň,



žiaci nevyužívajú pomoc počas pobytov v prázdninových
táborov,



učitelia a iné osoby pracujúce v škole/predškolskom zariadení
nemôžu byť zohľadnení pri výpočte podporovaného množstva,



pomoc sa nevzťahuje na mlieko a mliečne výrobky, ktoré sa
používajú na prípravu tepelne upravených jedál,

Všeobecné podmienky


škola nemôže mať viac ako jednu formu distribúcie, v
prípade, že nezabezpečí dodržanie maximálneho množstva,



škola musí mať vyvesený informačný plagát na viditeľnom
mieste pri hlavnom vchode do budovy,



dodržiavanie podmienok sa pravidelne kontroluje,



ak uchádzač nespĺňa stanovené podmienky, schválenie sa
môže pozastaviť na jeden až dvanásť mesiacov alebo zrušiť.

Schválenie uchádzača





Uchádzačom môže byť:
škola,
zriaďovateľ školy,
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
zastupuje školu – dodávatelia.
Uchádzačov schvaľuje
Pôdohospodárska platobná agentúra.

Dodávatelia










Agrospol Kysuce, s. r. o.
Accom Slovakia, s.r.o
Humenská mliekareň, a. s.
Milsy, a. s.
Rajo, a. s.
Mliekáreň Kopanice Selce, s. r. o.
Tatranská mliekareň, a. s.
Syráreň Havran, a. s.
Cool milk, s.r.o.

Žiadosti


Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
- zoznam mliečnych výrobkov, informácia o názve a charakteristike,
o spôsobe balenia, distribúcie, cene, zložení výrobku, zoznam škôl,
zmluva o zastupovaní školy



Žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov



Žiadosť o poskytnutie pomoci
- zoznam, množstvo dodávaných mliečnych výrobkov, účtovné
doklady, hlásenie školy

Dôležité povinnosti uchádzača








oznámiť údaje o množstve zabezpečovaných mliečnych
výrobkov za uplynulý mesiac podľa škôl do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca,
oznámiť ukončenie zabezpečovania mliečnych
výrobkov,
predložiť do 31. marca zoznam mliečnych výrobkov
spolu s cenou výrobku, ktoré sa majú zabezpečiť pre
nasledujúci školský rok,
oznámiť zmenu formy distribúcie,
oznámiť uzatvorenie a ukončenie zmluvy o zastupovaní
školy.

Dôležité povinnosti školy


vyplniť tlačivo „Hlásenie školy/predškolského
zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov“:
- počet žiakov,
- počet školských dní,
- zoznam odoberaných výrobkov,
- spotreba mlieka a mliečnych výrobkov,
- vyhlásenie odberateľa (nepoužíva sa na prípravu jedál,
dodržanie denného limitu, oddelená evidencia o dodávkach,
spotrebe a úhradách, atď.) .

Informačný plagát


Veľkosť plagátu: A 3 alebo viac



Písmená: 1 cm alebo väčšie



Názov:
Mlieko pre školy v Európskej
únii



Obsah:
„Naša škola poskytuje mliečne
výrobky dotované Európskou
úniou v rámci európskeho
školského mliečneho programu“

Podporované výrobky EÚ
Podľa prílohy č. 1 nariadenia Komisie č. 657/2008:


I. kategória

18,15 Eur/100 kg

(tepelne upravené mlieko, mlieko neochutené, ochutené obsahujúce minimálne 90 %
mliečnej zložky a najviac 7 % pridaného cukru, fermentované mliečne výrobky
neochutené, ochutené)


II. kategória

16,34 Eur/100 kg

(neochutené a ochutené fermentované mliečne výrobky obsahujúce minimálne 75 %
mliečnej zložky a najviac 7 % pridaného cukru)


III. kategória

54,45 Eur/ 100 kg

(čerstvé a spracované syry)


IV. kategória

163,14 Eur/ 100 kg

(syry Grana Padano a Parmigiano Reggiano)


V. kategória

138,85 Eur/ 100 kg

(ostatné syry obsahujúce maximálne 10 % nemliečnych zložiek)

Podporované výrobky v SR
Podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 237/2012:













mlieko plnotučné/polotučné 1 liter,
mlieko polotučné ochutené/neochutené 250 ml,
mlieko polotučné ochutené s vitamínmi 200 ml,
acidofilné mlieko,
zakysané mlieko,
bifidový cmar ochutený/neochutený,
jogurtové mlieko,
jogurt biely,
jogurt ochutený,
jogurt smotanový ochutený,
polotvrdý zrejúci syr.

Najvyššia úhrada platená žiakmi
Vybraných mliečnych výrobkov:











plnotučné mlieko neochutené UHT, 1 l
polotučné mlieko neochutené UHT, 1 l
polotučné mlieko ochutené UHT, 250 ml
polotučné mlieko ochutené s vitamínmi
acidofilné mlieko
jogurt biely
smotanový jogurt ochutený
bifidový cmar ochutený
polotvrdý zrejúci syr

0,06 EUR/250 ml
0,04 EUR/250 ml
0,22 EUR/250 ml
0,28 EUR/250 ml
0,17 EUR/250 ml
0,18 EUR/125 g
0,23 EUR/125 g
0,25 EUR/250 g
0,10 EUR/30 g

Vývoj počtu zapojených škôl
do programu
školský rok

počet zapojených škôl

2004/2005

100

2005/2006

650

2006/2007

820

2007/2008

1 004

2008/2009

1 239

2009/2010

1 360

2010/2011

1 550

Financovanie programu
školský rok

pomoc v EUR
zo štátneho rozpočtu

pomoc v EUR
z EÚ

2004/2005

26 977

32 407

2005/2006

266 398

259 716

2006/2007

286 523

252 178

2007/2008

612 640

365 166

2008/2009

1 170 445

470 085

2009/2010

1 343 203

547 280

2010/2011

1 477 341

536 747

Najčastejšie problémy









nezáujem dodávateľov poskytovať mliečne výrobky do škôl
s nízkym počtom žiakov,
počas školského roka záujem žiakov postupne upadá,
slabá informovanosť škôl, rodičov,
chýbajúce prostriedky na propagáciu,
zamestnanci školy nie sú finančne ohodnotení,
administratívna náročnosť,
problém s odpadmi.

Významné dni

SVETOVÝ DEŇ MLIEKA
- tretí májový utorok



SVETOVÝ DEŇ ŠKOLSKÉHO MLIEKA
- posledná septembrová streda



Aktivity











september 2008 – oslava svetového dňa školského mlieka
na základnej škole v Bratislave, Brusne, Ždani
november 2008 – súťaž o najkrajší plagát
október 2009 - oslava svetového dňa školského mlieka v
Trnave
január 2010 – súťaž o logo školské mlieko
máj 2010 – prednáška o programe na základnej škole v
Hruštíne
marec 2012 – súťaž o najlepší slogan školské mlieko

Ďakujem za pozornosť!

