
MLIEČNY AUTOMAT         

 
Prostredníctvom Európskeho školského mliečneho programu poskytuje Európska únia dotácie pre školy a iné 
vzdelávacie zariadenia, aby mohli poskytnúť svojim žiakom vybrané mlieko a mliečne výrobky. 
 
Mliečny automat Brejky obsahuje mliečne výrobky, ktoré boli schválené príslušným úradom dozorujúcim nad školským 
mliekom. Vzhľadom na to, že školské mlieko je dotované zo zdrojov EÚ a národných zdrojov, je určené len pre deti 
materských, základných a stredných škôl. Automat nie je mincový, ale využíva špeciálnu mliečnu kartu, ktorú môže 
obdržať iba žiak danej školy.( cena karty 1 € + kredit na karte)  
 
Koľko stojí mliečna karta Brejky a akú má platnosť? 
Štýlovú plastovú kartu Brejky si môžete zakúpiť za 1 €. Platnosť karty je počas celej školskej dochádzky dieťaťa na škole. 
Kartu Brejky predplatí rodič.( kredit 5€ alebo 10€ )Ten rozhodne, či sa jeho dieťa zúčastní na mliečnom programe alebo 
nie. Karta, a nie hotovosť, je pre rodiča zárukou, že jeho dieťa dostane zdravý mliečny produkt. 
 
Koľko mliečnych desiat si dieťa môže vybrať? 
Cena za jeden výrobok sa odpočítava z kreditu na karte. Maximálny počet školských mliečok, na ktoré má žiak nárok sa 
rovná počtu školských dní v danom školskom roku. ( 1 mliečko denne) 
 
Hygienické skladovanie. 
Výrobky sú uskladnené v chladenom mliečnom automate tak, aby boli dodržané hygienické princípy.  
 
Ceny výrobkov pre žiakov sú:  
Žiak má nárok na jedno dotované mlieko denne. 
Každé ďalšie, druhé mlieko z automatu v ten istý deň dostane, ale už za cenu vyššiu bez dotácie. 
 
Dotované ceny:      Brejky polotučné mlieko čisté 250 ml 1 kus (0,04 €) SUPER CENA! 
                                   
Nedotované ceny: Brejky polotučné  čisté mlieko 250 ml ( z automatu vybratý ďalší kus v ten istý deň) 1 kus (0,42 €). 
                                   

 
 
 

Výhody pitia mlieka. 
 

                                                    Mlieko nám poskytuje jedinečnú rovnováhu živín 
                                                    Vápnik prospieva zdraviu svalov a kostí 
                                                    Pravidelné pitie mlieka pomáha predchádzať obezite 
                                                   Vďaka mlieku sú naše kosti silnejšie 

 


