
Projekt „Školské ovocie“ 

  

Školská jedáleň pri ZŠ, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto, oznamuje, že sa aj v novom školskom 

roku zapojila do programu „Školské ovocie ", na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti našej školy, ktoré 

sa stravujú  v školskej jedálni a to formou podávania 100% jablkovej šťavy a jablka 1x v týždni. Kvalita 

dodaného ovocia je prvej triedy. Kvalita 100% šťavy je prvej triedy z čerstvo vylisovaného ovocia, neobsahuje 

pridaný cukor, umelé sladidlá a iné prídavné konzervačné látky. 

Nariadenie vlády SR č.  341/2009 Z. z. ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov 

poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu 

spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, pre deti 

v materských školách, pre žiakov v základných školách a pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

Ciele programu: 

 

 zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku 

 zmeniť stravovacie návyky u detí už v školskom veku 

 znížiť výskyt  obezity u detí 

 podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny 

 

 Význam ovocia a zeleniny vo výžive: 

Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, 

minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom 

organizme.  

Prečo jesť jablká 

 
- majú málo sacharidov 

- sú mimoriadne bohaté na vitamíny a stopové prvky (majú vysoký obsah draslíka) 

- obsahujú až 30 % vlákniny 

- regenerujú a očisťujú organizmus 

- znižujú hladinu cholesterolu a cukru v krvi 

- sú účinné aj pri bolestiach hlavy a závratoch 

- pomáhajú pri hnačke (sladké jablká) a zápche (kyslé) jablká 

- sú osvedčeným prostriedkom pri ťažkostiach s kĺbmi 

- podporujú odolnosť proti chorobám 

- odvar z jabloňových kvetov má upokojujúce účinky a zmierňuje záchvaty kašľa 

- pri chrípke a kašli sa osvedčilo pitie šťavy z jabĺk 

Viaceré výskumy potvrdili, že konzumácia jedného jablka ráno a večer regeneruje a očisťuje organizmus. 

 DOBRÚ CHUŤ PRAJE ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 



 Projekt "Školský mliečny program" 

 

 Školská jedáleň pri ZŠ, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto, oznamuje, že sa aj v novom školskom 

roku zapojila do projektu „ Školský mliečny program ", na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre 

deti našej školy, ktoré sa stravujú  v školskej jedálni. 

Projekt „ Školský mliečny program “ realizujeme už od marca 2014  v súlade s nariadením vlády SR 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.  

     Distribútorom mlieka a mliečnych výrobkov pre naše zariadenie je mliekareň RAJO a.s. Bratislava.  

V rámci Školského mliečneho programu podávame našim žiakom :  

 mlieko Plus 1,5% 3,5% 

 mlieko 1,5% 3,5% 

 bezlaktózové mlieko 1,5% 

 ochutené mlieko kakao, vanilka, jahoda 

 jogurt biely, jogurt ochutený 

 zakysané mlieko Acidko 

 cottage cheese 

 tvaroh 

Ciele programu: 

 

 zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov u detí predškolského a školského veku 

 zmeniť stravovacie návyky u detí už v školskom veku 

 znížiť výskyt  obezity u detí 

 podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote mlieka 

 

Prečo piť mlieko 
 

 Mlieko zvyšuje energiu 

 Mlieko podporuje funkcie mozgu, vrátane sústredenia, pamäte a kreativity 

 Mlieko obsahuje dôležité živiny, vrátane vápnika, bielkovín a vitamínov 

 Mlieko zabezpečuje zdravé zuby a kosti 

 

 Pitie mlieka podporuje zdravý životný štýl  
 

        DOBRÚ CHUŤ PRAJE ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 


