
  
 
Vážení rodičia, milí žiaci, 
 
Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú 
veľký vplyv na vývoj detského organizmu.  Rozhodli sme sa pomôcť a zapojiť sa do 
3.ročníka projektu Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môžu základné školy na Slovensku 
získať pravidelný týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny.  
 
Stačí, ak v termíne od 13.05.2021 – 23.06.2021 na stránke www.cerstvehlavicky.sk 
nájdete našu školu a zahlasujete za ňu. 
 
Zo všetkých registrovaných škôl ku konkrétnej našej predajni vzíde z hlasovania jedna 
víťazná škola. Aby sa zabezpečili spravodlivé podmienky a rovnosť šancí na výhru pre 
všetky základné školy, bude sa pri hlasovaní zohľadňovať aj počet žiakov na danej škole. 
Poradie škôl bude určené na základe prepočítaného počtu hlasov (počet 
získaných hlasov za školu v hlasovaní / počet žiakov uvedený pri registrácii školy 
do programu).  
Priebežné poradie škôl bude možné sledovať na stránke www.cerstvehlavicky.sk a 
finálne výsledky hlasovania budú zverejnené 25. júna 2021.  
Hlasovanie bude realizované v termíne od 13.5.2021 do 23.6.2021 na stránke 
www.cerstvehlavicky.sk. Návštevník, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania, sa na 
stránke pri prvej návšteve zaregistruje. Pokiaľ má už na stránke vytvorený účet, tak sa do 
účtu musí prihlásiť. Registráciu alebo prihlásenie návštevník vykoná až po vybraní školy, 
ktorej chce dať svoj hlas.  
Pri registrácií má na výber z troch možností: cez Facebook, cez Google Account 
alebo cez e-mail. Návštevník bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na 
ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu 
sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas škole, ktorú si návštevník 
zvolil pred registráciou. Odoslaný hlas sa danej škole pripočíta a poradie sa na stránke 
v reálnom čase upraví. Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát. 
Víťazné školy budú počas celého nasledujúceho školského roku zo svojej partnerskej 

predajne Kaufland dostávať ovocie a zeleninu, ktorú si tam priamo vyzdvihnú. 
 
Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti 
pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia. 
Ďakujeme. 
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