
Zápis z porady Stravovacej komisie konanej dňa  18. 5. 2015 

Prítomní:  

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

Tóthová (za rodičov  a zamestnancov Narnie), Milena Uhlíková (za zamestnancov oboch 

škôl) 

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

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

Tóthová, Milena Uhlíková. Prehodnotili sme pripomienky  ku kvalite stravovania, ktoré 

pozbierali  členovia  za uplynulé obdobie,  a následne sme o nich hovorili s prevádzovateľom 

stravovania  p. Mészárošom.  

Komunikovali sme spokojnosť so stravovaním zo strany zamestnancov  a poďakovanie za 

dobrú súčinnosť jedálne so školou pri organizovaní rôznych školských akcií. Vyjadrili sme 

tiež pozitívnu spätnú väzbu na príjemný prístup kuchynského personálu. Pochvalu si vyslúžilo 

tiež zaradenie mlieka na obed k múčnemu jedlu, mlieko malo u detí nečakaný úspech. Voči 

kvalite stravy v školskej jedálni nie sú zaznamenané vážne negatívne pripomienky, skôr 

podnety na zlepšenie už teraz kvalitnej stravy. 

Na nasledujúce otázky a pripomienky, predložené komisiou, okamžite reagoval p. Mészároš. 

Zlé skúsenosti s digitálnym objednávačom – niečo si stravník objedná, na druhý deň 

požiadavka nie je zaznamenaná, alebo je zmenená: Vieme o probléme, chyba je v software, 

komunikujeme s dodávateľskou firmou ASC agendou, nedospeli sme však k zlepšeniu. 

Vieme však v kritických momentoch využiť skutočnosť, že máme papierovú zálohu, kde si 

môžeme v sporných prípadoch overiť, či obed bol objednaný. 

Môžu si stravníci zobrať šalát aj v prípade, že nie je nanormovaný k danému jedlu? Áno, 

môžu, je voľne prístupný aj deťom aj dospelým stravníkom. 

Jedáleň sa sťažuje na to, že veľký počet detí si pravidelne nenosí svoje karty, čím zdržiava 

vydávanie obedov. Nabádali sme prevádzkovateľa, aby sa nebál radikálnejšieho riešenia – ak 

sa žiak nepreukáže kartou, dostane obed neskôr, po 14:00 hod. Toto treba dodržiavať 

dôsledne. 

Od budúceho školského roka bude súčasný prevádzkovateľ variť aj v kuchyni na Haanovej 

28, kde sa v auguste bude sťahovať gymnázium. Zo strany gymnazistov a ich rodičov zaznela 

otázka, ako zlepšiť súčasný systém a pritiahnuť viac študentov ako stravníkov  školskej 

jedálne.  P. R.  Kubáň položila otázku, či by bolo možné, aby si študenti neobjednávali jedlo, 

ale mali možnosť kúpiť si ho priamo v daný deň v jedálni. Diskutovali sme v ďalšom 

o možnostiach fungovať  viac „reštauračne“ a naučiť sa predpovedať potrebné  množstvo 

pripravených jedál, no dospeli sme k tomu, že v kontexte školskej jedálne to nie je schodná 

cesta. 



Pán Mészároš prisľúbil, že na Haanovej  bude variť 2 jedlá a jedno jedlo poskytovať ako 

objednávkové (minútka). Tiež plánuje zaviesť šalátový vozík v cene stravného lístka, kde si 

budú môcť stravníci naložiť zeleninové šaláty podľa vlastného výberu, a tiež jednu prílohu 

v ľubovoľnom množstve.       

 Zapísala: Milena Uhlíková 

 

 

 


