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PPA SOTaŠP ŠkP 0820
Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci (SOTaŠP) 
Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov
Hraničná 12
815 26 Bratislava
Formulár po vyplnení zašlite na adresu Vášho dodávateľa.
Bližšie informácie možno získať 
priamo na oddelení živočíšnych komodít a šk. programov.
Kontakty:
skolskeovocie@apa.sk
 
B. Údaje o spotrebe:
1. Počet žiakov
2. Spotreba odoberaných druhov OZ / výrobkov z ovocia a zeleniny za obdobie:
Školský rok: 
Poradové číslo:
* Počet žiakov nemôže presiahnuť číslo uvedené v čestnom vyhlásení školy na začiatku školského roku.
Adresa školy:
KÓD ŠKOLY EDUID:
IČO ŠKOLY:
Zriaďovateľ školy:
Tel. číslo:
Kontaktná osoba zodpovedná za školský program:
Dodávateľ (názov, firma):
A. Identifikačné údaje príjemcu:
Názov školy:
Druh školy
(Veková kategória)
MŠ 
 
(3 - 5)
 ZŠ
 I. Stupeň
(6 - 10)
ZŠ
 II. Stupeň
(11 - 15)
Špeciálna stredná škola 
(16 -18)
SPOLU
Celkový počet žiakov pre dodávky OZ*
Druh / výrobok
Počet porcií pre  čerstvé ovocie a zeleninu
Počet porcií pre spracované ovocie a zeleninu
Množstvo čerstvého ovocia a zeleniny 
v kg 
Množstvo spracovaného ovocia a zeleniny v kg / l (liter)
Jablko
x
x
Hruška
x
x
Broskyňa
x
x
Marhuľa
x
x
Slivka
x
x
Čerešňa
x
x
Jahody
x
x
Drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky)
x
x
Rajčiak
x
x
Paprika
x
x
Reďkovka
x
x
Kaleráb
x
x
Mrkva
x
x
Hrášok zelený, nelúpaný
x
x
Ovocné alebo zeleninové šťavy 100 %
x
x
Ovocné pyré
x
x
Sušené jablkové lupienky
x
x
SPOLU
3. Čas podávania ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v škole
Čas podávania ovocia, zeleniny alebo výrobkov z nich (napr. desiata, obed alebo olovrant)
4. Úhrady žiakov za faktúry
Faktúra č.
Úhrada žiakom (€)
Spolu
5. Realizácia ostatných činností v školskom zariadení
Druh nákladu
ÁNO/NIE
Termín dodania/realizácie
zabezpečenie informačného plagátu – škola je zapojená do programu prvý rok, alebo plagát bol znehodnotený
Kategória žiadateľa
názov žiadateľa, ktorý zabezpečil informačný plagát (vypĺňa sa len v prípade, ak v danom šk. roku žiadateľ plagát zabezpečoval)
iné náklady na propagáciu – distribúcia letákov, propagačných materiálov, atď.
Kategória žiadateľa
náklady na sprievodné opatrenia – organizované návštevy sadov, informačné semináre, distribúcia propagačných predmetov, atď.
Kategória žiadateľa
6. Vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že:
•  bola vedená oddelená evidencia o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov za ovocie a zeleninu a výrobkov z nich, na ktoré sa vzťahuje pomoc;
•   nebolo ovocie a zeleninu a výrobkov z nich v rámci tohto programu používané na prípravu jedál a ani iným spôsobom, ktorý je v rozpore s požiadavkami nariadení EÚ (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39);
•  pri platbe žiakmi za ovocie, zeleninu a výrobkov z nich dodané v rámci tohto programu do škôl sa neprekročila najvyššia úhrada platená žiakmi stanovená nariadením vlády SR č. 189/2017 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 221/2018 Z. z.;
•  v prípade distribúcie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania, boli zverejňované informácie o distribuovanom ovocí a zelenine a o výrobkoch z nich aj v jedálnom lístku, ako aj na mieste distribúcie. 
Poznámka: Formulár po vyplnení zašlite na adresu Vášho dodávateľa.
Podpis a pečiatka školy/ školskej jedálne:
www.apa.sk
Henrieta Leváková - Kožárová
PPA Bratislava
Žiadosť o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov 
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