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KONTAKTY:

Účastníkmi projektu Danone školská mliečna liga 
(DŠML) môžu byť: detské jasle, materské školy, základné 
školy, stredné školy, školské internáty základných a stredných 
škôl, školské zariadenia pre voľný čas a  výchovnú činnosť 
/ďalej len školy/ a školské jedálne.

Každej škole a jedálni, ktorá sa zapojí do DŠML, bude vytvore-
né bonusové konto. Za každý odobratý kus výrobkov 
Danone získa škola alebo školská jedáleň 1 bod. Podľa výšky 
dosiahnutých bodov má škola alebo školská jedáleň možnosť 
vybrať si jednu odmenu z  danej skupiny výrobkov, ktoré 
prispievajú k  modernizácii školy. Druh odmeny (pre školu 
alebo pre jedáleň) si škola zvolí v prihláške.

Pre plynulé zapojenie sa do DŠML je nutné zaslať „Prihláš-
ku do DŠML“ správne a  kompletne vyplnenú podľa                
pokynov najneskôr do 21. 9. 2012 do spoločnosti 
INMEDIA spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen                
alebo ju vyplniť prostredníctvom online prihlášky                                
na www.skolskymliecnyprogram.sk/prihláška. 

Danone školská mliečna liga štartuje 1. 10. 2012 a  končí 
14. 6. 2013, t.j. pozostáva z deviatich mesiacov. Z toho sa mu 
sia školy zúčastniť minimálne 8 mesiacov. Školské prázdni-
ny sú v  tom zohľadnené a  nie je počas nich potrebné 
objednávať výrobky. Škola/jedáleň môže vynechať 
maximálne 4 týždne z 38 povinných bez potreby náhrady. 
Tieto rezervné týždne sú prípad štátnych sviatkov, 
riaditeľského voľna, chrípkových alebo uhoľných prázdnin 
atď. Školám, ktoré sa zapoja už od začiatku školského roka, 
budú odobraté kartóny za obdobie 1. - 30. 9. 2012 
zarátané ako bonusové, teda budú si môcť nimi 
vykompenzovať prípadné výpadky. V tomto termíne sa bude 
pripočítavať bonus za každý odobratý kus výrobku podľa 
bodu 2 a zároveň ďalších 10 bodov navyše za každý odobratý 
kartón v tomto období.

Objednávať je možné iba celé kartóny výrobkov. Jeden 
kartón obsahuje 12 až 24 kusov výrobkov v  závislosti               
od druhu výrobku, pri nápojoch 8 kusov výrobkov. Minimál-
ny odber pre školy/jedálne s počtom detí väčším ako 90 
je 22 kartónov mesačne (bez rozdielu na počet objedná-
vok). Minimálny odber pre školy/jedálne s  počtom detí 
menším ako 90 je 12 kartónov mesačne (bez rozdielu                      
na počet objednávok). Všetky kartóny sú papierové, 
nezálohované a nevratné. Nápoje sú balené v priesvitnej fólii.

V  priebehu školského roka 2012/2013 garantuje DANONE 
zľavu minimálne 10% z  bežnej predajnej ceny                   
na výrobky zahrnuté do projektu a na 10 výrobkov ďalších 
10% navyše počas školského roka 2012/2013. Danone   
si vyhradzuje právo úpravy cien na základe objektívnych 
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skutočností v  súlade s  dodržaním stanovenej minimálnej 
zľavy, rovnako možnosť výmeny príchutí alebo výrobkov 
zahrnutých v DŠML.

O  všetkých zmenách Vás budeme informovať prostredníc-
tvom našej webovej stránky www.skolskymliecnyprogram.sk 
a  telefonicky, alebo osobne pri objednávaní tovaru.                     
V prípade predaja výrobkov určených pre DŠML mimo školy, 
DANONE negarantuje zľavu z ceny výrobkov.

Všetky výrobky nakúpené za špeciálne ceny v  DŠML sú 
určené výlučne na spotrebu deťmi v priestoroch školy, 
resp. školskej jedálne a  musia byť predané a  poskytnuté 
žiakom za rovnaké ceny, t.j. za ceny, za ktoré by boli škole/je-
dálni dodané a  vyfakturované. Spoločnosť Danone si 
vyhradzuje právo kontroly priebehu DŠML.

Zodpovednosť za objednanie tovaru má vždy každá 
škola/ školská jedáleň sama prostredníctvom kontaktov 
uvedených na stránke www.skolskymliecnyprogram.sk, alebo 
získaných od obchodného zástupcu. Rozvoz výrobkov podľa 
vopred dohodnutých rozvozných dní realizujú naši výhradní 
partneri Inmedia spol. s.r.o. a Mabonex Slovakia s.r.o.

Platby za výrobky realizuje škola/jedáleň pri dodaní 
výrobkov v hotovosti alebo prostredníctvom faktúry. Pokiaľ 
škola/ jedáleň nebude uhrádzať svoje záväzky                     
v  dohodnutej lehote splatnosti, stráca nárok na bonus. 
Škola/ jedáleň, ktorá nemá vysporiadané svoje 
záväzky, nemôže začať mliečnu ligu, kým si ich neuhra-
dí.

DŠML bude finálne vyhodnotená v  júli/auguste 2013                  
po ukončení školského roku 2012/2013. Školy a jedálne budú 
o  výsledkoch informované prostredníctvom web stránky 
DŠML a písomne listom do 6. 9. 2013. 

Odmena v podobe hmotného tovaru bude zakúpená firmou 
DANONE pre všetky zúčastnené školy a  jedálne v  DŠML 
spĺňajúce jej pravidlá vo výške bonusového konta školy/ 
jedálne a bude odovzdaná školám a jedálňam do decembra 
2013. Do 6. 9. 2013 obdržia školy a jedálne spĺňajúce pravidlá 
informácie o  výške svojho bonusového konta, ako           
aj informácie o  postupe objednávania odmeny,                       
na ktorú majú nárok.

Nedodržanie týchto pravidiel sa považuje za hrubé porušenie 
podmienok DŠML a  môže viesť k  diskvalifikovaniu školy/ 
jedálne zo súťaže bez nároku na finálnu odmenu a bonus             
na konte školy/jedálne prepadne. V  prípade výskytu 
viacerých takýchto prípadov môže dôjsť k  upraveniu cien 
výrobkov v DŠML na bežné ceny.

DANONE ŠKOLSKÁ MLIEČNA LIGA
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celoslovenského neziskového projektu spoločnosti DANONE



10. výročie projektu10. výročie projektu

DANONE ŠKOLSKÁ MLIEČNA LIGA!DANONE ŠKOLSKÁ MLIEČNA LIGA!
10. výročie projektu

DANONE ŠKOLSKÁ MLIEČNA LIGA!
NAŠE portfólioNAŠE portfólioNAŠE portfólio

Danone Školská mliečna liga
INMEDIA spol. s r.o.

Nám. SNP 11
96001 Zvolen

Alebo sa prihláste online na www.skolskymliecnyprogram.sk/prihlaska.

Ako sa zapojiť do projektu?
Je potrebné, aby prihlášku zaslala aj každá škola, 
ktorá bola do DŠML zapojená už v ročníku 2011/2012, 
nakoľko je nutné registrovať sa do nového ročníka 
2012/2013. Zapojenie sa je veľmi jednoduché. Záujemcovia 
o účasť na projekte musia vyplniť prihlášku, ktorá je vložená 
v tejto brožúrke a spolu s kópiou zriaďovacej listiny školy ju 
zaslať na adresu spoločnosti INMEDIA:

V priebehu niekoľkých dní obdržíte od spoločností zmluvu                  
o spolupráci s Vašim odberateľským číslom, na základe ktorého 
je možné objednať si tovar. Bez zmluvy a odberateľského čísla 
nie je možné si produkty objednávať.

ČO JE DANONE ŠKOLSKÁ MLIEČNA LIGA?

Danone školská mliečna liga je projekt, ktorý vznikol     
pred 10 rokmi s cieľom podporiť zdravý životný štýl u detí. 
Tento mliečny program sa snaží nielen vychovať deti             
k zdravému spôsobu života, ale aj odmeniť školy za niečo, 
čo robia pre dobro detí.Projekt je podporovaný Minister-
stvom školstva SR (CP/2003/8685-10), Úradom verejného 
zdravotníctva SR a  Hlavným hygienikom SR (č. HH SR – 
2864/03/ SHŽPP/No).

AKÉ SÚ HLAVNÉ CIELE PROJEKTU? 

1) Podpora spotreby mliečnych výrobkov u detí –    
mliečne výrobky sú nevyhnutným doplnkom stravy             
pre vývoj u detí, a preto sa ich snažíme sprístupniť 
do škôl poskytovaním výrazných zliav a výhod.

2) Dlhodobá výchova ku zdravému životnému štýlu – 
reakcia na zlé stravovacie návyky a stúpajúci počet detí 
trpiacich obezitou. 

3) Starostlivosť o pravidelnú konzumáciu mliečnych 
výrobkov – ktoré vďaka obsahu vápníku prispievajú        
k normálnemu vývoju svalov a sú potrebné pre udržanie 
normálneho stavu kostí a zubov. 

4) Podpora športu a športových aktivít na školách – 
projekt sa snaží apelovať na klesajúci záujem o pohybo-
vé aktivity u detí a umožňuje tak školám získať 
za nazbierané body z projektu množstvo moderných 
športových potrieb, ktoré ich motivujú k týmto 
pohybovým aktivitám.

Oslávte s nami 10. výročie projektu Danone 
školská mliečna liga!
Zapojte sa do 10. ročníka mliečneho programu spoločnosti 
Danone a čerpajte ďalšie výhody: 
• 10 výrobkov s garantovanou zľavou 10% navyše počas 

10. ročníka.
• 10 bodov navyše za každý odobratý kartón v septembri 

2012.
• 10 vedúcich škôl alebo školských jedální odmeníme 

kartónom zdravých produktov zdarma každý mesiac 
počas školského roka. Ocenené budú školy alebo školské
jedálne s najvyšším odberom produktov na jedného žiaka 
za podporu pravidelnej konzumácie mliečnych výrobkov.

Výhody projektu:

Podpora zdravého životného štýlu u detí.
•

Certifikát zdravej mliečnej školy
- Na základe ktorého si môžu všetky školy zapojené
do projektu objednávať tovar za zvýhodnené ceny.

•
Garantovaná zľava minimálne 10%!

- Na všetky produkty zaradené do projektu. 
•

Pestrá ponuka mliečnych výrobkov
- Príchute meníme každé 3 mesiace!

•
Bonusové body!

- Zbierajte za každý odobratý kus bonusový bod
a podľa výšky Vášho bonusového konta si vyberte
darček, ktorý prispeje k modernizácii Vašej školy.

•
Odmeny pre školy

- Na konci školského roka budeme losovať 1 školku, 
1 školu a 2 školské jedálne, ktoré získajú

až 500 bodov navyše!
•

Darčeky pre deti
- Prvých 30 000 detí zapojených do projektu získava

darček!

Bonusové  body!
PONUKU DARČEKOV, na ktoré môžete využiť 

Vaše BONUSOVÉ BODY 
za školský rok 2011/2012, nájdete 

na www.skolskymliecnyprogram.sk/Bonusové konto 
od augusta 2012. Ponuka pre 10. ročník bude 

aktualizovaná k augustu 2013, 
nakoľko na trhu môžu 

byť nové a modernejšie druhy tovarov.

Activia je kyslý mliečny výrobok, ktorý je vhodné zaradiť do  jedálneho lístka                                    
v  rámci vyváženej stravy a  zdravého životného štýlu, pretože obsahuje                                              
2 klasické jogurtové kultúry (Lactoba-
cillus bulgaricus a  Streptococcus 
thermophilus) a navyše jednu unikátnu 
kultúru Bifidus ActiRegularis. 

Actimel je lahodný kyslý jogurtový nápoj, ktorý obsahuje dve jogurtové 
kultúry Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus, obohatený         
o tretiu unikátnu kultúru s chráneným názvom L. Casei Defensis®. Tento 
kmeň vybrali odborníci spoločnosti Danone z 3500 kmeňov L. Casei. 
Actimel obsahuje vysokú koncentráciu kultúr L. Casei Defensis, ktorých je 
minimálne 10 miliárd. Zloženie Actimelu je navyše obohatené o vitamíny D 
a B6, ktoré prispievajú k správnej funkcii imunitného systému.

Jogurt Dobrá Máma je zložený len z mlieka, smotany, jogurtových kultúr a ovocia. 
Neobsahuje žiadne umelé farbivá ani konzervanty. Mlieko, z ktorého je jogurt Dobrá 
Máma vyrábaný, dosahuje najvyššej úrovne kvality. Tento výrobok 
má vyvážený pomer živín, obsah živých jogurtových kultúr (zmes 
živých mikroorganizmov Streptococcus thermophilus a Lactoba-
cillus bulgaricus) v počte minimálne 107 v 1g výrobku a je prirodze-
ným zdrojom vápniku (až 24 % doporučenej dennej dávky).

Fantasia je jedinečný jogurt, ktorý si môžete vychutnať samostatne alebo s jednou 
z niekoľko výnimočne dobrých príchutí. 
Tradičnými a obľúbenými príchuťami sú 
jahoda, višňa a chrumkavé čokovločky. Teraz 
navyše ponúkame novú radu produktov                 
s dezertnými príchuťami – Fantasia Pokušenie.

Mliečne krémové dezerty Danette ponúkajú pôžitok v dvoch 
variantách (mliečny dezert, mliečny dezert s chrumkavými 
čokoládovými guličkami – Danette Crunchy) a v dvoch príchutiach 
(vanilka, čokoláda). Pochutnajte si na skutočne príjemnej chuti, 
ktorá bola dosiahnutá vďaka skvelej receptúre. 

Hustý smotanový jogurt od Danone - poctivý 
smotaňák! S 10%-ným obsahom tuku zaženie        
aj malý hlad! 

Jogurty Kostíci obsahujú okrem vápnika naviac aj vitamín D, ktoré sú veľmi 
dôležité pre zdravý rast a vývoj detských kostí. Vyrábajú sa z toho najkvalit-
nejšieho mlieka s použitím tých najkvalitnejších surovín. Pri výrobe                   
sa využívajú moderné technológie a sú dodržiavané veľmi prísne hygienic-
ké normy a kontroly kvality. Preto majú Kostíci dlhú dobu trvanlivosti                 
aj bez prídavku konzervačných látok. 
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