
Zápis z porady Stravovacej komisie konanej dňa  7. 6. 2013 

Prítomní:  

Stravovacia komisia: Renáta Kubáň (za Bilgym a Narniu),   Jozef Kerekréty (za Bilgym),  

Milena Uhlíková (za zamestnancov oboch škôl) 

Osrpavedlnená: Andrea Tóthová (za Narniu) 

Školská jedáleň: Tomáš Mészároš, štatutár prevádzkovateľa PINO s.r. o. 

 

Stravovacia komisia sa najprv stretla v zložení Renáta Kubáň, Jozef Kerekréty, Milena 

Uhlíková. Najprv si prezreli  školskú jedáleň, sledovali výdaj stravy, rozprávali sa 

s niektorými študentmi a zisťovali spokojnosť s konzumovanou stravou. Guláš, ktorý bol 

v ponuke, študentom veľmi chutil. Prezreli sme aj bufet, z ponuky ktorého na podnet rodičov  

sú odstránené nezdravé cukrovinky. Prehliadku sme ukončili krátkou návštevou bufetu na 

galérii školy a pozreli si jeho ponuku.  Hovorili sme o pripomienkach ku kvalite stravovania, 

ktoré poslali niektorí stravníci oboch škôl. Následne sa k stretnutiu pripojil p. Mészároš 

a spolu sme sa zaoberali ďalšími pripomienkami a podnetmi ku skvalitneniu poskytovanej 

stravy.  

Stravovacia komisia vyslovila poďakovanie prevádzkovateľovi, že promptne a pozitívne 

zareagoval na pripomienky o nevhodnosti plastového riadu a vymenil ho za kvalitný porcelán.  

Stáva sa, že stravník si objedná jedlo, nakoniec mu však nezvýši a nemá čas čakať na 

dorobenie jedla. Reakcia: Áno, vieme o tom, s týmto kuchárom, ktorý nevedel zorganizovať 

počty a prípravu jedál,   sme už ukončili spoluprácu. 

Ako je to s ovocím? Prečo už nie je v ponuke jablková šťava? Reakcia: Vo februári skončili 

dodávky ovocia v rámci projektu podporovaného EU.  Jedáleň zabezpečuje ovocie z vlastných 

prostriedkov dvakrát týždenne, rôzne ovocie, toto ovocie je k dispozícii na voľné zobratie vo 

veľkej mise v  bufete. 

Prezreli sme jedálne lístky za niekoľko týždňov. Niektorí stravníci sa sťažujú, že strava je 

jednotvárna, menia sa skôr názvy ako obsah. Pán Mészároš vysvetlil, čo sa skrýva pod 

niektorými názvami: šutolica – kapustová polievka, Ázijská panvica – zmes narýchlo 

opečenej zeleniny a kuracieho mäsa.  

Reakcia: Jedálniček sa mení každých 8 týždňov, raz sa stalo, že sa omylom zopakoval niektorý 

týždeň už skôr. Nastavujeme to tak, aby sa od nového školského roku  obmieňal jedálniček 

každé 4 mesiace. 

Stravovacia komisia hodnotí ako pozitívne, že v ponuke sú šaláty. Podľa informácií p. 

Mészároša si denne objednajú naši stravníci  30 šalátov.  



Prevádzkovateľ sa usiluje stabilizovať pracovný tím, v súčasnosti stále hľadá nového kuchára, 

nie je jednoduché zohnať spoľahlivého kuchára, ktorý bude dobre a zdravo variť a tiež dokáže 

pracovať v kolektíve.  

Až 70 detí z 1. stupňa si vyberá a objednáva stravu samo.   

Je v ponuke aj čistá, neochutená voda? Áno, v 4 zásobníkoch je pitie, ktoré si môže každý 

stravník sám zobrať, v jedno je aj neochutená voda. 

Zisťovali sme počet žiadateľov o diétne stravovanie. V súčasnosti je na školách, pre ktoré 

dodáva náš prevádzkovateľ stravu, 10 celiatikov a 3 bezlaktózoví stravníci. Hoci potrebný 

počet stravníkov s diétnymi potrebami je 12, p. Mészároš sa rozhodol od nového školského 

roka variť špeciálnu stravu pre celiatikov.  

V ďalšom sme hovorili o zveľaďovaní kuchyne a jeho zariadenia, prevádzkovateľ si 

zaobstaral nový konvektomat a ďalšie zariadenia skvalitňujúce prípravu stravy. Cez leto 

plánuje urobiť rekonštrukciu stropu.  

 

Zapísala: Milena Uhlíková 

 


