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Milí rodičia 
 
spoločnosť Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok v spolupráci so školou Vášho dieťaťa dáva aj od 01. septembra 2017 príležitosť pre všetky deti 
školy dostať mlieko kedykoľvek majú chuť, a to prostredníctvom mliečneho automatu.  
 
Tuto je zopár základných informácií: 

- ponuka školského mlieka Dráčik – 250 ml, TetraPak, trvanlivosť 5 mesiacov, 4 príchute –  vanilková, kakaová, jahodová, karamelová 
a neochutené mlieko (polotučné 1,5%)  

- produkt Prominent ananás– smotanový jogurt 135 g s trvanlivosťou 18 dní 
- produkt Bez „Éčiek“ malinový jogurt– smotanový jogurt 135 g s trvanlivosťou 18 dní 
- produkt Pionier – tvarohový dezert– 80 g s trvanlivosťou 18 dní 
- jednoduchá obsluha - žiak jednoducho vloží kreditný kľúčik, vyberie si produkt a kredit sa mu automaticky zníži o danú hodnotu, 
- kredit si môže pozrieť, nemusí pri tom realizovať výber, 
- kredit mu neprepadá, ale prenáša sa do nasledujúceho mesiaca, 
- bezhotovostný systém – jednoduchý spôsob odberu 
 
Pre šk. rok 2017/2018 platia nasledovné ceny s DPH pri výbere jedného ks na deň zo sortimentu 
-  neochutené mlieko dráčik je za cenu     0,04 eur/ ďalší výber v ten istý deň za 0,51 eur 
- ochutené mlieka dráčik sú za cenu    0,37 eur/ ďalší výber v ten istý deň za 0,44 eur 
- jogurt ananás za cenu     0,25 eur/ ďalší výber v ten istý deň za 0,28 eur 
- jogurt malina za cenu     0,25 eur/ ďalší výber v ten istý deň za 0,28 eur  
- tvarohový dezert pionier     0,10 eur/ ďalší výber v ten istý deň za 0,71 eur 
 
  
Ako sa môžu žiaci zapojiť: 
- platba sumy (5,00 eur za kredit + 4 eurá záloha= 9,00 eur) sa dá realizovať prostredníctvom poštovej poukážky alebo platbou na bank. 

účet IBAN   SK86 0200 0000 0027 1077 7956, alebo platbou v hotovosti pracovníkovi TAMI v čase uvedenom na automate 
- za ústrižok o zaplatení alebo za vytlačené potvrdenie z bank. účtu následne žiak dostane od pracovníka TAMI /v dohodnutom čase so 

školou/ kľúč s kreditom 5,00 eur, záloha 4 eurá sa mu po vystúpení z programu vráti, 
- dobitie kreditu sa realizuje jednoducho zaplatením hotovosti 5,00 u pracovníka TAMI, v čase uvedenom na automate, 

- kľúč je možné dobiť v hodnote 5 eur, prípadne násobok tohto čísla 


