
Organika s.r.o. 
Sinečná 3467/8, 921 01 Piešťany 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Plicková 16, Bratislava 831 06 

KOD ŠKOLY EDUID: 

ičo ŠKOLY: 

100000567 

42133980 

Zriaďovateľ školy: 
Materská škola, Plicková 16, 831 06 Bratislava 

Tel. číslo: 0911 591 088 

Kontaktná osoba zodpovedná 
za 'Š'kolský program: 

Ivana Špilárová 

-- 
Dodávatel' (názov, firma): Organika s.r.o. 

Sinečná 3467/8, 921 01 Piešťany 

2. Údaje o počte žiakov zúčastnených na školskom programe  

Druh školy 
(Veková kategória) 

MŠ 

(3 - 5) 

ZŠ 
I. Stupeň  
(6 - 10) 

ZŠ 
II. Stupeň  
(11 - 15) 

Špeciá 
stredná : 

(16 -1 

Celkový počet žiakov pre dodávky 
mlieka a mliečnych výrobkov* 96 
----- 
Celkový počet žiakov pre sprievodné 
vzdelávacie opatrenia** 

* 	sumár žiakov zo stĺfca M až Q z PRILOHY 2 - Zoznam gkôl 
** sumár žiakov zo st pca S až W z PRŽLOHY 2 - Zoznam gkôl 

3. Informácie k zabezpečovaným činnostiam v rámci programu: *) 

*) 

4. Informácie k zabezpečovaniu informač'ného plagátu v rámci prN 

Názov žiadatel'a, ktorý zabezpečuje 
informačný plagát **) 

Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov 

Zabezpečenie propagácie programu 

Zabezpečenie sprievodných vzdelávacích 
opatrení 

Zabezpečenie informačného plagátu 

 

Pôdohospodárska 
platobná agentúra 
Hraničná 12 

815 26 BratIslava 

SEKCIA ORGANIZÁCIE TRHU A ŠTÁTNEJ POMOCI 

PA 
Čestné vyhlásenie šk 

Školský program - ČASŤ  B Školské mlieko - školský rok: 2021 - 202: 

1. Identifikač'né údaje školy 	 Poradové číslo: [ 

**) v prfpade, že gkola odoberá aj školské ovocie a zeleninu uvedie len jedného žiadatelá, ktorý jej zabezpečf v dar 
informačný plagát 

P8dohospodárska platobná agentúra 	
Bližšie informácie možno získat 

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci (SOTašP) 
	

Kontakty: skolskemlieko@apa 

Hraničná 12 
.1,“11 
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ZŠ 
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3. Informácie k zabezpečovaným činnostiam v rámci programu: *) 

4. Informácie k zabezpečovaniu informačného plagátu v rámci proc 
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Školský program - ČASŤ  B Školské mlieko - školský rok: 2021 -202: 

Názov školy: Materská škola 

Adresa školy: Plicková 16, Bratislava 831 06 

KOD ŠKOLY EDUID: 

ičo ŠKOLY: 

100000567 

42133980 

Zriacrovateľ  školy: 
Materská škola, Plicková 16, 831 06 Bratislava 

Tel. číslo: 0911 591 088 

Kontaktná osoba zodpovedná 
za školský program: 

Ivana Špilárová 

Dodávatel' (názov, firma): Organika s.r.o. 
SInečná 3467/8, 921 01 Piešt'any 

2. Údaje o počte žiakov zúčastnených na školskom programe  

Názov žiadatel'a, ktorý zabezpečuje 
informačný plagát **) Organika s.r.o. 

SInečná 3467/8, 921 01 Piešťany 
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Dodávky mlieka a mliečnych výrobkov 

I I Zabezpečenie propagácie programu 

Zabezpečenie sprievodných vzdelávacích 
opatrení 

Zabezpečenie informač'ného plagátu 



 

Hraničná 12 

815 26 Bratislava 
Čestné vyhlásenie školy t. 

 

Vyhlásenie 

čestne vyhlasujem, že: 

• budem viesť  oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách schválenému žiadateľovi za mlieko a mliečne výrobky, 
na ktoré sa vzťahuje pomoc; 

• nebudem používať  mlieko a mliečne výrobky na prípravu jedál a ani iným spôsobom, ktorý je v rozpore s požiadavkami 
nariadení EÚ (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39); 

• pri platbe žiakmi za mlieko a mliečne výrobky dodané v rámci tohto programu do škôl sa neprekročí najyyššia úhrada 
platená žiakmi stanovená v prílohe č. 1 nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. 

• zabezpečím, že mlieko a mliečne výrobky budú spíňať  predpísané požiadavky na kvalitu a nebude vykazovať  zjavné 
kvalitatívne a zdravotné nedostatky; 

• poskytnem dodávatelbvi informácie o prijatych a spotrebovaných množstvách mlieka a mliečnych výrobkov; 

• umožním vykonanť e sprievodných činností, príp. poskytnem pedagogických pracovníkov na zabezpečenie vzdelávacích 
aktivít, poskytnem priestory, potrebné vybavenie, atd'.; 

• písomne oznámim dodávatel'ovi každú zmenu údajov; 

• na požiadanie platobnej agentúry jej poskytnem do piatich dní informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách mlieka 
a mliečnych výrobkov; 

• umožním vykonanie akejkol'vek kontroly oprávneným osobám v súvislosti so správnym vykonávaním školského programu; 

• dodávky mlieka a mliečnych výrobkov v rámci tohto programu budem odoberať  len od jedného schváleného žiadatel'a; 

• informačný plagát mi zabezpečí len jeden žiadatel', ktorý je zapojený do školského programu a ktorého názov je uvedený 
v tomto čestnom vyhlásení; 

• zabezpečím zverejnenie informač'ného plagátu na jasne viditel'nom mieste pri hlavnom vchode v súlade s čl. 12 
delegovaného nariadenť a (EÚ) 2017/40; 

• v prípade distribúcie mlieka a mliečnych výrobkov spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania, 
zverejním informáciu o distribuovanom mlieku a o mliečnych výrobkoch aj v jedálnom Iístku, ako aj na mieste distribúcie; 

• mám pre príslušný školský rok uzatvorenú zmluvu len s jedným dodávatelbm. 

6. Realizácia programu 

školský program v školskom roku 	 bude realizovaný 
prostredníctvom zariadenia 'školského stravovania - školskej 
jedálne (škola označí krížikom): 

ÁNO 1:11 

NIE 

     

Materská škola, Školská jedáleň  
Plicková 16, Bratislava 831 06 

 

V prípade realizácie programu 
cez školskú jedáleň, týmto 
škola spinomocňuje príslušnú 
školskú jedáleň  
(uvedte adresu Š.7) 

 

     

      

Podpis a pečiatka spinomocnitel'a (zriad'ovatel 	Podpis a pečiatka spinomocnenca 
alebo štatutár školy) 	 (napr. ŠJ, škola) 

vyhotoveniať  
I Bratislava 

'--Dátum (dd.mm.rrrr) 

iMeno a priezvisko spĺnomocniteľa: 

Mgr. Anna Grancová 

Meno a pnezvisVo spinomocnenca: 
, 	 

Ivana Špilárová 

)oznámka: Formulár po vypInení zašlite na adresu Vášho dodá atel'a. 

ádohospodárska platobná agentúra 

ekcia organizácie trhu a štátnej pomoci (SOTaŠP) 
raničná 12 
15 26 Bratislava 

Drrn ulá r po vypInenĺ  zašlite na adresu Vášho dodávatelá. 

    

   

Bližšie informácie možno získať  priamo na SOTaŠP. 

Kontakty: skolskemlieko@apa.sk  

    

       

       

       

PPA SOTaŠP ŠkP 08; 

08.09.2021 
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