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Naša škola je zapojená do programu školské mlieko. Školský mliečny program-   je vládnym 

programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciách. Ide o podporu spotreby mlieka 

a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z 

finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.  

 

Cieľom mliečneho programu: 

 
*  je podporovať zdravé stravovacie návyky u detí a zatraktívniť konzumáciu mliečnych výrobkov. 

Pretože mlieko je plné látok, ktoré sú dôležité pre vývoj organizmu každého školáka. 

 

*  Obsahuje 16 esenciálnych živín, vrátane vápnika pre zdravé zuby a niacínu pre rast a vývoj.  

  

* Správna výživa je navyše základom pre lepšiu schopnosť sústrediť sa v škole a dosahovať lepšie 

výsledky. Bielkoviny a sacharidy deťom dodávajú potrebnú energiu a preto je zdravá a pestrá strava 

dôležitá už od útleho veku. 

Mliečne automaty  sa nachádzajú na prízemí pavilónu A           

 

V automate sa nachádzajú dotované  aj nedotované mlieka Brejky , biele (plnotučné, polotučné) 

a ochutené (kakao, vanilka, jahoda), Hello jablková šťava 100%, Hello Smoothie 100% a 

Bonavita cereálie. V priebehu školského roka sa ponuka obmieňa. Cena za vybraté výrobky sa 

odpočítava z kreditu na karte.  

 

Od školského roka 2021/2022 je novinkou mliečko plnotučné 3,5% , ktoré si 

môže vybrať každé dieťa zadarmo:  každý deň  1kus  (len musí mať Brejky 

kartičku) 
 

 

                        BREJKY KARTA          
                     

Brejky plastovú  kartu si  možete  vybaviť v kancelárií školskej jedálne  za 0€  a dobiť sumou  5€  

alebo 10€  priamo  u vedúcej jedálne,  alebo  nasledujúcim spôsobom: 

 

*  prostredníctvom internet banking 

*  poštovou poukážkou typu „U“ priamo na pobočke pošty 

*  vkladnom na účet priamo v Tatra banke 



           Dôležité údaje pre zadanie platby:  
 

 Číslo účtu: 2626179208/1100  (majiteľ účtu: Rajo, a.s.)  IBAN: SK04 1100 0000 0026 2617 9208 

 Variabilný symbol: celé číslo karty (Pozor! Pri nesprávne uvedenom alebo chýbajúcom variabilnom  

          symbole nebude platba priradená správne) 

 

 

* Kartu nevyhadzujte, je dobíjateľná a bude platná po celú dobu školskej dochádzky. 

* V prípade straty karty je možné kredit zablokovať a previesť na novú kartu. Tú obdržíte v kancelárií   

    u vedúcej školskej jedálne, taktiež postup ako zabezpečiť prevod kreditu. 

  

V prípade problémov ohľadne karty a dobíjania kontaktujte vedúcu ŠJ. Reklamácie a nezrovnalosti  

pri nabíjaní karty cez internet doma (chybné dobitie kreditu, alebo neuvedené číslo karty na platbe)  

kontaktujte karty@rajo.sk, alebo volajte Rajo zákaznícky servis 02/49 25 55 00,  alebo – obchodnú 

zástupkyňu pre Lučenec:  Alenu Merkovskú, mobil: 0903 434 007, email: merkovska@rajo.sk 

 

Produkty si môžte pozrieť aj na   http://www.brejky.sk/produkty 

 

 

Informačný leták vypracovala: Bc. Anna Kaššová, vedúca ŠJ 

 


