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Zápis zo stretnutia stravovacej komisie 
zo dňa 28.1.2016 

 
Prítomní: T.Meszároš, M.Uhlíková, A.Tóthová, J.Babjaková, E.Markušová 
 
Stretnutie sme otvorili podnetmi a pochvalami na stravovanie v školskej jedálni od rodičov detí aj 
zamestnancov školy. 
 
Pochvaly: 
Celkovo je strava hodnotená ako dobrá, pestrá, ľudia sú spokojní, oceňujú rukolové prílohové šaláty, hlboké 
misky na šalát, kapari omáčku, ceasar šalát, menu na narnijskej konferencii, pre celiatikov varí kuchyňa zvlásť 
podľa požiadaviek rodičov.... 
Školská jedáleň vydá denne cca 400-450 obedov 
 
Podnety na zlepšenie: 
- vynechať olej v polievkach, vynechať olej na cestovinách,  
- prestať zahusťovať polievky múkou (využívať zemiaky alebo rozmixovanú zeleninu),  
- vynechať mleté mäso z polievok,  
- vynechať nerozkrájanú cibuľu v ryži,  
- vynechať polotovary (šišky, tortellini,…) 
- nesladiť zálievky,  
- šaláty podávať bez zálievok – len čistú zeleninu  
- začať používať špaldové alebo celozrnné cestoviny (celozrnné je vhodné variť s kurkumou – stratia tak zo 
svojej farby) 
- zaradiť do jedálneho lístka viacej strukovín 
- možnosť zobrať si prílohový šalát ku každému hlavnému jedlu (moment.si stravník môže zobrať prílohový 
šalát len k uvedenému jedlu z jedál.lístka 
-  zameniť názvy cudzokrajných jedál za klasické, slovenské – deťom zrozumiteľné 
-  zachovať dve polievky - ale aby naozaj bola druhá polievka vhodná pre vegetariánov 
-  v kychyni prosíme viacej vetrať, najmä v dni kedy sa podáva vyprážaná strava, kuchyňa neplánuje nákup 
nového odsávača (cena 8-9 Teur) 
 
10.2.2016 – Popolcová streda – deň bez mäsa – prosíme zostaviť lístok z bezmäsitých jedál (strukoviny, sladké 
– múčne jedlo, špenát, ryba..) 
 
Personálne:  
Prosíme pána Meszároša, aby sa porozprával s pani v okienku kde sa prijímajú špinavé riady, aby sa k deťom 
ale aj dospelým stravníkom správala slušne. Ďakujeme. 
 
Technické otázky: 
 
Rozprávali sme sa o  
- možnom odstránení predeľovacej steny v jedálni 
- možnosti zakúpení šalátového pultu, investícia cca 1500 eur, PINO zakúpi nerezové dózy, škola pult 
- logistike pohybu detí pri šalátovom pulte a naberania si zeleniny deťmi; na ZŠ Felix mali hliadku rodičov, ktorí 
spočiatku pomáhali deťom s naberaním zeleniny 
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- zmene systému objednávania stravy pre II.stupeň – aby sa predišlo situáciam, kedy dieťa nedostane obed 
v prípade že si zabudne objednať jedlo deň vopred, všetky deti by mali objednanú stravu č.1 na celý mesiac 
a v prípade, že si chce objednať niečo iné, stačí tak urobiť deň vopred alebo si ráno do 08:00 stravu odhlási 
(formou sms, telefonát)– uvedený návrh chceme otvoriť na najbližšom stretnutí Rady rodičov 
- obedoch na voľno – naše deti už nedostanú obed, v prípade neobjednania si deň vopred, nakoľko cca 50 
porcií si vyberú konzervatoristi 
-  Projekte Školské ovocie – dovoz ovocia je zabezpečený 1x týždenne, EU dotácie sú žiaľ nižšie; dotovaný je aj 
nákup ovocnej šťavy 1.5dcl na žiaka 
- v rámci projektu o bezpečnosti, chceme monitorovať vjazd do areálu, prosíme o obmedzenie pohybu áut 
zásobovanie v čase 7.30-8.00 
 
 
Záväzky: 
Pán Meszároš dá vyrobiť kryt pri vstupe  - deti ho v apríli počas jarnej brigády 9.4.2016 vymaľujú 
Pán Meszároš dá opraviť betónovú zábranu nad lapačom tukov – zničenú pre prejazde veľkým autom  
Pán Meszároš zakúpi 8ks nerezových hlbokých mís, v prípade zakúpenia šalátového pultu školou. 
 
Pán Meszároš vypracoval návrh jedálnych lístkov na 12 týždňov, ktoré sa budú v cyklicky opakovať; číslo 
daného týždňa bude uvedené na lístku – jedálne lístky poslal stravovacej komisii na pripomienkovanie. 
Stravovacia komisia sa k uvedeným jedálnym lístkom môže vyjadriť. 
 
 
Svoje podnety a nápady môžete adresovať na stravovanie@narniaba.sk 
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