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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e   n a v e d o m i e 

inform�ciu o prijat�ch opatreniach na zv�šenie efektivity využ�vania školsk�ch jed�ln� pri 
z�kladn�ch škol�ch a opatreniach z hľadiska energetick�ho, hygienick�ho a kvalitat�vneho pri 
pr�prave stravy.
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D�vodov� spr�va

Inform�cia o prijat�ch opatreniach na zv�šenie efektivity využ�vania školsk�ch jed�ln� 
pri z�kladn�ch škol�ch a opatreniach z hľadiska energetick�ho, hygienick�ho a kvalitat�vneho 
pri pr�prave stravy bol spracovan� na z�klade uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 532 zo 7.apr�la 2010 po prerokovan� materi�lu N�vrh koncepcie 
racionaliz�cie školsk�ch jed�ln�. 

Uznesenie uložilo riaditeľom z�kladn�ch šk�l prijať:
a) opatrenia na zv�šenie efektivity využ�vania školsk�ch jed�ln� pri z�kladn�ch škol�ch 

z�skavan�m klientov z �radu obyvateľov a firiem v okol� školy,
b) opatrenia z hľadiska energetick�ho, hygienick�ho a kvalitat�vneho pri pr�prave stravy, 

ktor� obsah materi�lu.
Materi�l bol prerokovan� v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka (MR) dňa 

15.06.2010 a uznesen�m č. 573/2010 ho MR odporučila Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Petržalka zobrať na vedomie.

Materi�l bol prerokovan� v operat�vnej porade starostu dňa 31. m�ja 2010 a v školskej 
komisii, ktorej v�pis z rokovania tvor� pr�lohu materi�lu.

Opatrenia riaditeľov z�kladn�ch šk�l

1. Z�kladn� škola Budat�nska 61

V škole je 380 žiakov. Na prvom stupni 176 žiakov, z toho stravn�kov 145, čo je 82%. Na 
druhom stupni m�me 204 žiakov, z toho stravn�kov 95, čo je 47%. Dospel� stravn�ci 38 z 50 
zamestnancov školy, čo je 76%. V školskej jed�lni sa stravuj� i žiaci S�kromnej školy pre 
intelektovo nadan� deti, z počtu 68 žiakov sa stravuje 68 žiakov, teda 100%. Cudz�ch stravn�kov 
m�me 7.
Opatrenia k bodu 1 uznesenia:
1. Propagovať zdrav� stravu, zdrav� životn� št�l žiakom školy na I. stupni v r�mci činnosti         

ŠKD, na II. stupni v r�mci triednick�ch hod�n
Z: vychov�vateľky ŠKD, triedni učitelia II. stupňa
T: m�j, september 2010

2. D�vať naďalej deťom možnosť spolupracovať pri zhotovovan� jed�lneho l�stka     
prostredn�ctvom žiackeho parlamentu.
Z: ved�ca školskej jed�lne (ŠJ) a žiacky parlament
T: priebežne

3. Pripraviť ochutn�vku n�tierok, šal�tov a m�čnikov pre rodičov.
Z: ved�ca ŠJ
T: september 2010

4. Prezentovať pr�cu ŠJ prostredn�ctvom www str�nky školy
Z: ved�ca ŠJ, z�stupca riaditeľa (ZRŠ) pre II. st.
T: september a priebežne

5. Osloviť s ponukou možnosti stravovania firmy v okol� školy aj v spolupr�ci s doterajš�mi 
spokojn�mi stravn�kmi.
Z: ved�ca ŠJ, riaditeľ školy (RŠ)
T: j�n - august 2010

6. Zvyšovať počet žiakov a z�roveň aj stravn�kov  prezent�ciou školy v MŠ s ktor�mi  
spolupracujeme.
Z: učitelia I. stupňa, RŠ
T: j�n 2010, priebežne

7. Pokračovať s ponukou desiatej a v pr�prave  chutnej stravy.
Z: ved�ca ŠJ
T: priebežne 
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Opatrenia k bodu 2 uznesenia:
Energetick�:
a) Op�tovn� poučiť zamestnankyne ŠJ o šetren� energi� v ŠJ. 

Z: ved�ca ŠJ
T: priebežne

b) V�mena zastaral�ch elektrick�ch zariaden� za energeticky vyhovuj�ce, zak�penie novej
um�vačky riadu  a konvektomatu (Um�vačka – cca 5 000€, Konvektomat – cca 7 000€)

Z: ved�ca ŠJ
T: podľa pr�sunu   finančn�ch prostriedkov

Hygienick�:
a) Vymeniť podlahy, rozvodov a maľovanie v kuchyni v celkovej hodnote cca 42 000 € (podľa 
vypracovan�ho posudku p. Kasalu, zahrnut�ho v rozpočte na rok 2010)

Z: ved�ca ŠJ, RŠ
T: podľa finančn�ch možnost�

b) Šetriť čistiacimi prostriedkami v r�mci dodržiavania hygienick�ch požiadaviek.
Kvalitat�vne:
Pripravovať stravovanie pre deti a žiakov na vysokej kvalitat�vnej �rovni.

T: �loha trval�
Z: Ved�ca ŠJ

Vypracovali: Darina Fazekašov�, Marta Režn�kov�

2 Z�kladn� škola Černyševsk�ho 8

ZŠ, Černyševsk�ho 8 sa nach�dza v oblasti, kde v bl�zkosti je 5 reštaur�ci�, obchod Billa, 
ktor� m� v ponuke hotov� jedl�, m�siarstvo, ktor� taktiež pon�ka varen� jedl� s v�berom a 2 
Pizzerie. V t�chto zariadeniach možno platiť Gastro l�stkami, čo u n�s nie je možn� a v�ber jed�l 
taktiež nem�žeme pon�kať, ak chceme dosiahnuť, aby sa deti stravovali na z�klade požiadaviek 
spr�vnej v�živy.

Z uveden�ch d�vodov sa m�žeme spoliehať na zv�šenie stravn�kov u žiakov na druhom 
stupni a počtu stravn�kov – zamestnancov, nie na n�rast cudz�ch stravn�kov.

B�val� zamestnanci - d�chodcovia, ktor� b�vaj� v bl�zkosti školy, stravuj� sa v ŠJ, no t�, 
ktor� b�vaj� v inej časti mesta z d�vodu cestovania za obedom nevyuž�vaj� t�to ponuku.

V mesiaci marec 2010 v ŠJ sa stravovalo 220 stravn�kov z toho 110 žiakov I. stupňa 
(78,57%), 70 žiakov z II. stupňa (36,84%), 40 zamestnancov (80%) a 10 cudz�ch stravn�kov.

Pri zisťovan� stravovac�ch n�vykov sme dospeli k nasledovn�m v�sledkom :
 Žiaci II. stupňa dost�vaj� od rodičov vreckov� a maj� sa rozhodn�ť, či sa bude stravovať 

v ŠJ, alebo si k�pi jedlo s�m. V prevahe bola k�pa jedla – pizza, hamburger...
 Najradšej by jedli „franc�zske polievky“, čo s� polievky zo s�čku.
 Niektor�m prek�ža, že musia sedieť pri stole a s pr�borom konzumovať jedlo.
 To s� iba niektor� n�zory žiakov. Z ankety vypl�va, že v�čšina det� pozn� tzv. r�chle jedl�, 

ktor� nemus� konzumovať pri prestretom stole.
Naše opatrenia smeruj� pr�ve k tomu, aby si žiaci uvedomili rozdiel medzi spr�vnymi  
a nespr�vnymi stravovac�mi n�vykmi.
Opatrenia k bodu 1 uznesenia
1. V r�mci vyučovacieho procesu viesť žiakov k spr�vnej životospr�ve s d�razom na v�hody 

školsk�ho stravovania
T: m�j, september 2010 Z: všetci pedagogick� zamestnanci (PZ)

2. Formou ankety zistiť najobľ�benejš�ch jed�l v kruhu žiakov a n�vrh jed�lneho l�stka, ktor� 
po anal�ze bude zapracovan� v školskom jed�lnom l�stku 
Z : žiacky parlament, Mgr. Vladim�r Ivan, koordin�tor žiackeho parlamentu
T : priebežne

3. Uverejnenie jed�lneho l�stka na webovej str�nke školy
Z: ZRŠ. I. st. T: september 2010
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4. Pokračovať v spoločn�ch aktivit�ch organizovan�ch ŠJ a ZŠ
Z: ved�ca ŠJ T: podľa pl�nu akci�

5. Pokračovať s projektom ovocie pre školy aj s hľadan�m sponzorov, aby sa nemusela 
zvyšovať stravn� jednotka.
Z: ved�ca ŠJ T: priebežne

6. Osloviť zamestnancov bl�zkych firiem a organiz�ci� s možnosťou stravovania v našej jed�lni 
(Minolta, Proeling, TPD,  lek�rne, predajne ...).
Z: ved�ca ŠJ T: m�j 2010 

7. Odborn� predn�ška pre rodičov o spr�vnom stravovan� det� 
Z: ZRŠ T: september 2010

8. Spolupr�ca s MŠ, Pifflova a Macharova v oblasti  stravovac�ch n�vykov det� predškolsk�ho 
veku. Zisten� skutočnosti využiť v zostavovan� jed�lneho l�stka.
Z: ZRŠ pre I. stupeň T: j�n 2010  

Opatrenia k bodu 2 uznesenia:
1. Uskutočniť so zamestnancami ŠJ pracovn� stretnutia k šetreniu m�diami

Z: ved�ca ŠJ T: priebežne
2. Využ�vať akciov� ceny pri n�kupoch čistiacich prostriedkov

Z: ved�ca ŠJ T: priebežne
3. Akceptovať opodstatnen� pripomienky stravovacej komisie a stravn�kov zaznamenan� 

v zošite prian� a sťažnost�
Z: ved�ca ŠJ T: priebežne

4. V oblasti zn�ženia elektrickej energie porovnať sadzby a zabezpečiť v s�časnosti 
najv�hodnejšie riešenie

Z: RŠ T: m�j 2010
5. Vymaľovať kuchyňu a školsk� jed�leň.

T: Po z�skan� finančn�ch prostriedkov

Pozn�mka:
Technol�gia veľkokuchynsk�ho zariadenia vzhľadom na svoj vek a intenzitu použ�vania 

z ekonomick�ho a kvalitat�vneho hľadiska je zastaran� a m�lo v�konn�. S�časn� rozpočet n�m 
nedovoľuje n�kup veľkokuchynsk�ho zariadenia, ktor� potrebujeme vymeniť hlavne pre 
zn�ženie energetickej a hygienickej n�ročnosti.
Potreba v�meny zariadenia :
Trojtr�ba elektrick� 2 250 €
Spor�k elektrick� 1 980 €
Kotol elektrick� 85 l 3 800 €
Elektrick� konvektomat 5 000 €

Pri n�kupe jedn�ho konvektomatu by sme ušetrili 3 030 €, nakoľko by mohol nahradiť: 
trojtr�bu elektrick�, spor�k elektrick� a kotol elektrick�. V konvektomate možno pripraviť 
produkty v neporovnateľne lepšej kvalite ako pri jednotliv�ch prvkoch zariaden�. V neposlednej 
miere je aj �spora elektrickej energie odhadovan� na 10 % – 15% .
Spor�k plynov� 2 350 €
Kotol plynov� 270 l 10 900 €
Mlynček na m�so     430 €
Stojanov� robot 3 500 €
Odhad �spory elektrickou energiou je cca 5 % .
Ceny s� prevzat� z najnovš�ch pon�k pre ŠJ.

 K zv�šeniu dodržiavania osobnej hygieny v ŠJ sme zabezpečili pri um�vadl�ch sušič na 
ruky a v chr�pkovom obdob� d�vkovač na antibakteri�lny g�l na um�vanie r�k bez 
použitia vody.

 Podľa možnost� rozpočtu vymaľovať kuchyňu a ŠJ.
Vypracovala: Magdal�na Benkov�, riaditeľka školy
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3 Z�kladn� škola Dudova 2

Naša škola poskytuje moment�lne obedy 125 žiakom z I. stupňa (89,9 %), 98 žiakom II. 
stupňa (53,3 %), 40 zamestnancom školy (85,1%) a 29 cudz�m stravn�kom. Okrem toho 80 
stravn�kov odober� desiate a 25 olovranty. Na želanie det� var�me obed 1x t�ždenne podľa ich 
v�beru. Realizujeme program ovocie, zelenina a ovocn� šťavy pre všetk�ch žiakov školy.

Z hľadiska energetick�ho m�me nasledovn� nov� zariadenia: konvektomat, chladnička, 
mraznička, škrabka a kompresor v chladiacej miestnosti. Tieto zariadenia zodpovedaj� norm�m 
E�. Takisto bola zrealizovan� v�mena rozvodov elektriny. Z hľadiska hygienick�ho s� priestory 
ŠJ vymaľovan�, vymenen� okn� a dlažby v kuchyni.

Moment�lne n�m zlyhala 33 ročn� vzduchotechnika, ktor� bude potrebn� vymeniť 
a n�sledne priestory vymaľovať.
Kvalita stravy zodpoved� norm�m.
Opatrenia k bodu 1 uznesenia
1. Zv�šiť počet stravn�kov propag�ciou pr�ce ŠJ – učitelia na triednick�ch hodin�ch,
podiel žiackeho parlamentu na v�bere jed�l, organiz�cia dn� zdravej v�živy, kr�žok varenia,           
ponuka stravovania firm�m v okol�, d�chodcom.

T: �loha trval�, ktor� sa aj doteraz realizovala  
Z: vedenie školy, triedni učitelia, ved�ca ŠJ, ved�ca kr�žku

Opatrenia k bodu 2 uznesenia:
1. Z hľadiska energetick�ho poučiť kuch�rky o efektivite pr�ce, zbytočne nesvietiť, variť tak, 
aby nevznikali časov� medzery medzi varen�m a vyd�van�m stravy, kontrola spotreby el. energie 
odstaven�m nevyťažen�ch chladiacich zariaden�

T: �loha trval�
Z: riaditeľ školy, ved�ca ŠJ

2. Z hľadiska hygienick�ho a kvalitat�vneho dodržiavať predp�san� normy
T: �loha trval�
Z: ved�ca ŠJ

Pozn�mka:
V�mena vzduchotechniky, ktor� je v havarijnom stave a n�sledn� vymaľovanie bude v n�klade 
cca 20.000 EUR

T: 31.8.2010
Z: riaditeľ školy

Vypracoval: Pol�ch Anton�n, riaditeľ školy

4 Z�kladn� škola Gessayova 2

Opatrenia vydal riaditeľ školy pr�kazom pre všetk�ch zamestnancov školskej jed�lne, ale 
aj pre všetk�ch zamestnancov školy pri riešen� ot�zok s�visiacich s prev�dzkou zariadenia 
školsk�ho stravovania. V škole je 354 žiakov, v školskej jed�lni sa stravuje spolu priemerne 225 
žiakov čo je 63 %, 17 d�chodcov – b�val�ch učiteľov, 9 cudz�ch stravn�kov a 38 učiteľov, denne 
sa pripravuje pre žiakov, ako aj učiteľov 80 desiat s uplatnen�m aj mliečneho programu.
Opatrenia k bodu 1 uznesenia
1. Vypracovať propagačn� let�k s inform�ciou o možnosti stravovania zamestnancov firiem 

z okolia školy a zverejniť na vstupnej br�ne školy . 
2. Oznam o možnosti stravovania  a podmienky  zverejniť spolu s cenn�kom  na webovskej 

str�nke školy (www.zsgessayova.edupage.org) .
3. Prehodnotiť v�šku poplatkov za stravu pri režijn�ch n�kladoch  najm� u dospel�ch 

stravn�kov .
4. Neust�le zvyšovať počty stravn�kov z radov žiakov, aj keď už počet stravovan�ch žiakov je 

jeden z najvyšš�ch z petržalsk�ch šk�l. 
5. R�znorodosťou pr�pravy desiatej pre žiakov, ale aj zamestnancov školy dosiahnuť zv�šenie 

počtu prihl�sen�ch na desiatov� stravovanie (teraz m�me 80 )
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6. Uplatňovať body kolekt�vnej dohody a formou pren�jmu zabezpečovať akcie pre 
zamestnancov školy na pren�jom pri v�znamn�ch v�ročiach zamestnancov.

Opatrenia k bodu 2 uznesenia
1. Ved�ca školskej jed�lne prehodnot� skladbu jed�lnych l�stkov z hľadiska energetickej 

n�ročnosti  pr�pravy jed�l.
2. D�slednou kontrolou technol�gie pr�pravy jed�l vyl�čiť energetick� straty najm� pri 

využ�van� elektrick�ch et�žov�ch pec� . 
3. Denne zamedzovať  nehospod�rnej spotrebe vody pri um�van� riadu a kuchyne po 

celodennej prev�dzke.
4. Prehodnotiť využ�vanie mraziarensk�ch boxov. Nevyuž�vať mraziarensk� boxy ako priestory 

na  skladovanie ovocia a zeleniny, ktor� je možn� objedn�vkov�m syst�mom zabezpečiť 
operat�vne bez mimoriadnej potreby na dlhodob� chladen� uskladnenie, alebo využ�vať na 
skladovanie a �schovu ovocia, zeleniny a potrav�n v chladnom obdob� skladov� priestory 
v nevyk�ren�ch miestnostiach.

5. Po tepelnom spracovan� napr. rezňov a in�ho pečen�ho m�sa nevyuž�vať et�žov� elektrick� 
pece na ohrievanie m�sa pred v�dajom.

6. Mesačne vyhodnocovať spotrebu elektrickej energie v školskej jed�lni a usmerňovať činnosť 
z hľadiska jej �spor.

7. Podľa finančnej situ�cie školy postupne vymeniť chladničky ktor� s� energetickej kateg�rie 
C a B. ( 2 chladničky 400 l) 

1x veľk� chladnička - 1400 l:  2. 552 €
1x mal� chladnička - 700 l:   1. 650 €

8. Z rovnak�ho d�vodu sa pok�siť zabezpečiť konvektomat, ktor�ho požiadavka bola zahrnut� 
v n�vrhu rozpočtu na rok 2010

Konvektomat – 5. 000 €
Sumy a tovar sme vybrali z ponukov�ho katal�gu firmy Kema.

Vypracoval: Bohuslav Dilhof, riaditeľ školy

5 Z�kladn� škola Hol�čska 50

Na školsk� stravovanie je prihl�sen�ch 257 stravn�kov, z toho 135 I. stupeň, 80 II. st., 38 
dospel�ch a 4 cudz� stravn�ci. Strava je pripravovan� na vysokej kvalitat�vnej �rovni a v s�lade 
s platn�mi predpismi. 
Vyhodnotenie opatren� k bodu 1 uznesenia
1. Rodičia žiakov, ktor� sa nestravuj�, boli cestou rodičovsk�ho združenia informovan� o kvalite 

pod�van�ch jed�l v školskej jed�lni, o tom, že žiak m�že mať v jed�lni okrem obeda aj 
desiatu a m�že sa kedykoľvek prihl�siť na stravovanie. V bud�com školskom roku poč�tame 
s n�rastom stravn�kov z radov žiakov približne o 20 – t.j. minim�lne o zv�šen� počet 
prv�kov.

2. Vykonali sme prieskum v okol� našej školy, kde sa nenach�dzaj� v�čšie firmy, menšie 
predajne d�vaj� svojim zamestnancom gastrol�stky. Niektor� predajne prisľ�bili, že 
prehodnotia svoj postoj k septembru 2010 a je možn�, že sa na stravu prihl�sia. 

3. Do 30. 6. 2010 budeme informovať učiteľov d�chodcov o možnosti stravovania v našej 
jed�lni.

4. Oznam pre cudz�ch stravn�kov na web str�nke školy, že sa m�žu stravovať v našej jed�lni.
Vyhodnotenie opatren� k bodu 2 uznesenia
1. Zamestnanci školskej jed�lne boli poučen� o šetren� energiami pri pr�prave jed�l.
2. Hygienick�

– potreba vymaľovať priestory jed�lne aj kuchyne v roku 2011, cca 4 700 € (kuchyňa, 
jed�leň, skladov� priestory)

– lapače tukov by bolo treba čistiť 3x ročne, pre nedostatok financi� ich čist�me 2x 
ročne, 120 € / jedno čistenie

– s� dodržiavan� predpisy HCCP
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3. Kvalita jed�l je pr�sne sledovan� a jed�lny l�stok je zostavovan� podľa „Z�sad zostavy 
jed�lneho l�stka“ vydan�ch MŠ SR.

Zodpovednosť za prijat� opatrenia maj� vedenie školy a ved�ca školskej jed�lne.
Pozn�mka:
V školskej kuchyni s� zariadenia star� 25 rokov. Všetky maj� vysok� energetick� n�ročnosť 
a spotrebu približne 50 % (t.j.64 tis. kWh) z celkovej spotreby celej školy ročne. Bolo by vhodn� 
vymeniť ich za nov� typy. Potrebovali by sme 29 250 €: 
Konvektomat : 10 000 €
Varn� kotol elektrick� 100 l : 4 900 €
Mraziace boxy 290 l  2 kusy : 950 €
Drvič odpadu : 3 400 €
P�sov� um�vačka riadu : 10 000 €

Považujem za veľk� chybu snahu zrušiť alebo obmedziť školsk� stravovanie a nahradiť ho 
dovozom hotov�ch jed�l. Pri zmene pr�pravy jed�l, napr. dov�žanie hotovej stravy a zohrievanej 
v školskej jed�lni, m�žeme očak�vať zn�ženie kvality jedla a aj zn�ženie počtu stravn�kov.
Vypracovala: Elena Rapav�, riaditeľka školy

6 Z�kladn� škola Lachova 1 

V škole je 337 žiakov. Na prvom stupni je 149 žiakov, z toho stravn�kov 113, čo je 76%. 
Na druhom stupni je 188 žiakov, z toho stravn�kov 70, čo je 37%.  
Opatrenia k bodu 1 uznesenia
1. Cestou školsk�ho parlamentu umožniť žiakom podieľať sa na pr�prave jed�lneho l�stka.

Z: Mgr. B�lik T: 4x do roka
2. Pokračovať v pod�van� a v propagovan� školskej desiaty.

Z: ved�ca ŠJ T: priebežne
3. Pokračovať v pod�van� a v propagovan� školskej ovocnej desiaty podľa programu E�.

Z: ved�ca ŠJ T: priebežne
4. Zaoberať sa na triednick�ch hodin�ch t�mou zdravej v�živy s d�razom na pravideln� 

konzum�ciu tepl�ho jedla.
Z: tr. učitelia T: september, febru�r

5. Pokračovať v spoločn�ch podujatiach ZŠ a ŠJ.
Z: ved�ca ŠJ T: priebežne

6. Zistiť z�ujem o kr�žok varenia 
Z: Mgr. Capek, ZRŠ T: september 2010

7. Preveriť možnosti stravovania zamestnancov z okolit�ch firiem a organiz�ci� (pol�cia, 
obchodn� prev�dzky a pod.) v ŠJ.

Z: ved�ca ŠJ T: m�j – j�n 2010
8. Našou strategickou �lohou do bud�ceho obdobia bude zv�šiť počet stravn�kov zo žiakov 
druh�ho stupňa, čo bude možn� len za s�časn�ho zv�šenia kvality pod�vanej stravy, čo je 
hlavnou �lohou ved�cej školskej jed�lne.
Opatrenia k bodu 2 uznesenia
1. D�sledne kontrolovať šetrenie el. energiou, plynom a vodou.

Z: ved�ca ŠJ, �loha trval�
2. Poučiť zamestnankyne ŠJ o šetren� energiami a čistiacimi prostriedkami.

Z: ved�ca ŠJ T: september, febru�r
3. Na zabezpečenie efekt�vneho šetrenia energiami každ� rok zahrn�ť do n�vrhu rozpočtu 

školy postupn� v�menu veľkokuchynsk�ch zariaden� (n�kup konvektomatu v hodnote cca 
10000 €, smažiacej panvice v hodnote cca 6000 € a pod...)

Z: RŠ T: november b. r.
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4. Podľa možnosti rozpočtu a požiadaviek hygieny a kult�ry stolovania doplniť zariadenie 
školskej kuchyne o drobn� majetok (nerezov� stoly, police, riad a pod. v hodnote cca 
2800€.)

Z: ved�ca ŠJ T: september, febru�r
5. Vymeniť podlahov� krytinu v školskej jed�lni.

Z: RŠ, podľa finančn�ch možnost� zriaďovateľa

7 Z�kladn� škola Nobelovo n�m. 6 

V škole je celkov� počet žiakov 236. Z toho na 1. stupni sa stravuje 83%  žiakov  a na 2. 
stupni sa stravuje 44% žiakov. Na našej škole sa taktiež stravuje 40 det� s�kromnej MŠ 
Nobelovo n�m.6. Cudz�ch stravn�kov m�me 10.
Opatrenia k bodu 1 uznesenia
1. Na zv�šenie efekt�vnosti využ�vania našej ŠJ  chceme zv�šiť počet stravn�kov  z�skavan�m 

klientov z radov nov�ch žiakov, n�borom z okolit�ch firiem a obyvateľov a d�chodcov 
z okolia školy.
Zodpovedn�: ved�ca ŠJ Term�n:  do 31.8.2010

2. Budeme rešpektovať požiadavky žiakov na školsk� stravovanie (je založen� zošit 
požiadaviek a pripomienok). Požiadavky sa bud� akceptovať pri zostavovan� jed�lnych 
l�stkov.
Z: ved�ca ŠJ         Term�n: priebežne

3. Budeme organizovať dni zdravej v�živy, kr�žky varenia.
Z: koordin�tor Zdravej školy, ved�ca vychov�vateľka Term�n: celoročne

4. Počas školsk�ho roka bud� prebiehať ankety stravn�kov, ktor� bude n�sledne vyhodnocovať 
žiacky parlament.
Zodpovedn�: koordin�torka žiackeho parlamentu. Term�n: priebežne

5. Pokračovať v spoločn�ch podujatiach ZŠ a ŠJ.
Z: ved�ca ŠJ           Term�n: celoročne

6. V r�mci hod�n environment�lnej v�chovy a telesnej v�chovy propagovať zdrav� životn� št�l. 
Z: koordin�tor environment�lnej v�chovy, uč. TEV    T: celoročne

7. Na triednick�ch hodin�ch sa zaoberať t�mou zdravej v�živy s d�razom na pravideln� 
konzum�ciu tepl�ho jedla.
Z: tr. učitelia                T: september, marec

8. Pripraviť ochutn�vku n�tierok, šal�tov a m�čnikov pre rodičov.
Z: ved�ca ŠJ                T: okt�ber

9. Pokračovať v pod�van� a v propagovan� školskej desiaty. Hľadať sponzorov na r�znu pomoc 
ŠJ (bezplatn� ovocie a jablkov� šťava).
Z: ved�ca ŠJ           T: celoročne

10. Pokračovať v pod�van� a programovan� školskej ovocnej desiaty podľa programu E�.
Z: ved�ca ŠJ T: celoročne

11. Zverejňovať jed�lny l�stok na webovej str�nke školy.
Z: ved�ca ŠJ         T: celoročne

Opatrenia k bodu 2 uznesenia
a) Energetick� opatrenia

 Nakoľko elektrick� zariadenia s� zastaran� pr�prava stravy je energeticky n�ročn�. 
K zn�ženiu energetick�ch n�kladov potrebujeme vymeniť:

- chladiaci box, ktor� m� veľk� spotrebu elektrickej energie za v�konnejš� 
a �spornejš� (cca 2.500,- €)

- plynov� kotol, ktor� sa bude použ�vať namiesto star�ho elektrick�ho (cca 7.000,-
€)

- škrabku zemiakov 2.400,- €
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- elektrick� robot - 5.700,- €
Term�n:  do 31.8. 2010 Zodpovedn� : ved�ca ŠJ, RŠ

 Pracovn�ci ŠJ bud� poučen� o šetren�  elektrickej energie a o spr�vnom použ�van� 
elektrickej strojov a zariaden� (zaveden� zošit , školenie pracovn�kov)
Term�n: počas cel�ho roka Zodpovedn�: ved�ca ŠJ, RŠ

b) Hygienick� opatrenia
 Vymaľovanie stien v�varovne jed�l,  jed�lne, skladov (potreba cca 2800,-€)
 V�mena podlahovej krytiny v jed�lni  (potreba cca : 2900,- € )
Zodpovedn�: ved�ca ŠJ, RŠ

c) Kvalitat�vne opatrenia
 Dodržiavanie z�sad HCCP, vysk�šanie a zavedenie nov�ch recept�r do praxe.

Vypracovala: Val�ria Fogašov�, riaditeľka školy

8 Z�kladn� škola Pank�chova 4

V marci 2010 bol zisťovan� počet stravn�kov v ŠJ podľa tried a s�časne počet stravn�kov 
z radov zamestnancov ZŠ. Bolo zisten�, že v ŠJ sa stravuje 397 stravn�kov, z toho 298 žiakov I. 
stupňa (90 %), iba 71 žiakov II. stupňa (27,8 %) a 28 zamestnancov (43 %). S�časne sme 
zisťovali počet žiakov a zamestnancov, ktor� sa stravuj� v ŠJ pri Gymn�ziu Pank�chova 6 (43 
žiakov II. stupňa a 3 zamestnanci). V nadv�znosti na toto zisťovanie bol zadan� žiakom, ktor� sa 
stravuj� na gymn�ziu a žiakom II. stupňa, ktor� sa stravuj� v ŠJ ZŠ, dotazn�k. Z dotazn�ka 
vyplynulo, že v�čš� žiaci oceňuj� fakt, že na gymn�ziu si m�žu vybrať z dvoch jed�l. To ist� 
uviedli aj učitelia, ktor� sa tam stravuj�. Ako pozit�vne uviedli, že v ŠJ ZŠ je možnosť využiť 
d�vkovač na pitie, použ�vať čipy a stravovanie v čistom prostred�. 

ŠJ pri ZŠ poskytuje žiakom okrem obedov aj desiate, mliečny program a ovocn� 
program. 

V bud�cnosti by sme chceli zv�šiť počet stravn�kov najm� z radov žiakov II. stupňa 
a zamestnancov školy.  
Opatrenia k bodu 1 uznesenia
1. Zamerať triednick� hodiny na II. stupni na problematiku potreby pravideln�ho stravovanie, 
pričom d�raz sa kladie na tepl� jedlo 
Z: triedni učitelia T: m�j 2010, september 2010 
2. Umožniť žiakom podieľať sa na zostavovan� v�beru a zostavovan� jed�lneho l�stka 
prostredn�ctvom svojho z�stupcu a z�stupcu rodičov v stravovacej komisii a svojich z�stupcov 
v žiackom parlamente
Z: ZRŠ Sit�rov�, T: priebežne
3. Pokračovať v spoločn�ch podujatiach organizovan�ch ŠJ a ZŠ
Z: ved�ca ŠJ, ved. školy T: podľa akci�
4. Pon�knuť žiakom pracovať od školsk�ho roka 2010/2011 v kr�žku zdravej v�živy
Z: ZRŠ Sit�rov�, T: m�j 2010 
5. Osloviť a pon�knuť stravovanie v ŠJ firm�m a organiz�ci�m, ktor� sa nach�dzaj� v okol� ZŠ ( 
Porsche Volkswagen, Autoservis Poloreck�ho, Daňov� �rad, Centrum Memory, VšZP, 
Autoservis Šustekova, Roldes)
Z: ved�ca ŠJ, T: m�j 2010
6. Uskutočniť anketu k zisťovaniu �rovne poskytovan�ch služieb ŠJ
Z: ZRŠ Sit�rov�, T: 2X za školsk� rok
Opatrenia k bodu 2 uznesenia 
1. Op�tovne poučiť a presk�šať zamestnankyne ŠJ o šetren� elektrickou energiou (vyp�nať 
svetlo, elektrick� zariadenia zap�nať iba na nevyhnutne potrebn� čas), ako šetriť vodou
Z: ved�ca ŠJ T: pravidelne kontrolovať        
niekoľkokr�t za t�ždeň
2. Šetriť čistiace prostriedky s ohľadom na dodržiavanie hygienick�ch požiadaviek 
Z: ved�ca ŠJ, T: priebežne



11

3.Ušetriť finančn� prostriedky na maľovku priestorov školskej jed�lne. 
Z: ved�ca ŠJ, T: august 2010 
4.Využ�vať nov� vybavenie ŠJ zak�pen� v r�mci plnenia projektu „Elektroniz�cia a revitaliz�cia 
zariaden� školsk�ho stravovania“.
Z: ved�ca ŠJ, T: priebežne
5. Akceptovať opodstatnen� pripomienky stravovacej komisie a stravn�kov zaznamenan� 
v zošite pripomienok.
Z: ved�ca ŠJ, T: priebežne 
Vypracoval: Štefan R�c, riaditeľ školy

9 Z�kladn� škola Prokofievova 5

Školsk� stravovanie je jednou z mimoriadnych vymoženost� n�šho školstva, ktor� n�m 
mnoh� z�vidia  ((rovnako ako plaveck� v�cvik (v Česku)).

O potrebe pravideln�ho stravovania, pod�vania jedn�ho tepl�ho jedla denne nie je nutn� 
p�sať. Školopovinn� deti s� vo v�voji, keď aj pravideln� a plnohodnotn� strava prispieva 
k zdrav�mu fyzick�mu a psychick�mu rozvoju jedinca.

Naša školsk� jed�leň pon�ka popri hlavnom jedle aj doplnkov� stravu, a to formou 
desiaty, ovocn� program, ktor� zabezpečujeme prostredn�ctvom pod�vania čist�ch dž�sov bez 
ak�chkoľvek pr�sad, mliečny program je riešen� cez automat - ochuten� mlieka.

Napriek tomu, že strava v našej jed�lni je na vynikaj�cej �rovni po každej str�nke –
pestrosť, chutnosť, nutričn� hodnota, dodržiavanie gram�že porci�, kult�rnosť prostredia, nie sme 
spokojn� so s�časn�m stavom počtu det�, ktor� sa stravuj� v školskej jed�lni.

Cieľom rozvoja školsk�ho stravovania je 100% žiakov stravuj�cich sa v ŠJ. Re�lny stav je 
in�. N�zke % stravuj�cich sa žiakov (z počtu 83 žiakov na I. stupni sa stravuje 58%, z počtu 131 
žiakov na II. stupni sa stravuje 38%) je sp�soben� zl�mi stravovac�mi n�vykmi, ktor� si deti
a žiaci  prin�šaj� z rodinn�ho prostredia (r�chle jedl�, sušen� polievky). Na škole sme 
niekoľkokr�t robili prieskum formou ankety, aby sme zistili z�ujem det� o stravu. 
V požiadavk�ch sa najčastejšie vyskytli pr�ve jedl� ktor� pon�kaj� fast foody, teda tie, ktor� 
považujeme z hľadiska racion�lnej v�živy za nevyhovuj�ce. 
Opatrenia k bodu 1 uznesenia 

Na z�klade vyššie uveden�ho sme zaviedli niekoľko opatren�, a to:
 približne 2x ročne (na jeden mesiac) zostavuj� jed�lny l�stok žiaci (upraven� podľa 

požiadaviek racion�lnej v�živy,
 pravidelne organizujeme tzv. pele - mele – venovan� niektorej potravine a v�robkom 

z nej (m�ka – chlebov�, medov�, jablkov�, kapustov�...), vedomosti sa prezentuj� 
formou projektov, v�stav, ochutn�vok

 deti pripravuj� na kr�žkoch varenia r�zne jedl�, peč� kol�če a z�kusky, ktor� pred�vaj� 
(zisk na charitu)

 pravidelne organizujeme dni jablka
Opatrenia prijat� na gremi�lnej porade  k danej problematike:

1. Zv�šiť počet stravn�kov zo žiakov školy formou ponuky niektor�ch atrakt�vnych jed�l 
a podielu žiakov na ich pr�prave

2. Zv�šiť počet cudz�ch stravn�kov z okolit�ch �radov (Okresn� s�d, zdravotn� stredisko, 
obchody, Tatra banka) po konzult�cii s �VZ, osobitnou propag�ciou, 

3. Pon�knuť stravovanie aj  d�chodcom z bl�zkeho okolia (nielen z radov b�val�ch 
učiteľov) po konzult�cii s �VZ
Z: ved�ca ŠJ, T: 25.5.2010

4. Propagovať a realizovať mliečny program 
5. Propagovať ovocn� program a pod�vanie ovocn�ch dž�sov 3x do t�ždňa

T: priebežne Z: ZRš, ved�ca ŠJ a triedi učitelia
6. Zorganizovať Deň zdravej v�živy spojen� s v�stavkou jed�l.
7. Propag�cia jed�lne na akt�ve rodičov
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Z: ved�ca ŠJ, vyučuj�ci prac. vyuč., T: m�j 2010
8. Spoločn� pr�prava obeda (žiaci a kuch�rky) na začiatku a na konci  školsk�ho roku (po 

konzult�cii s hygienou a zabezpečen� pr�slušn�ch hygienick�ch  opatren�)
T: j�n, september pr�sl. šk. roka Z: ved�ca ŠJ, vyučuj�ci prac. Vyuč.

Opatrenia k bodu 2 uznesenia 
Na kvalitu pod�vanej stravy maj�  vplyv aj in� činitele, najm� zamestnanci, hygiena, 

prostredie,  vybavenie, stroje a pr�stroje. Škola dodržiava normy HCCP, pravideln� kontrolu 
a rev�ziu zariaden� (elektrospotrebiče, lapač tukov, pravideln� ročn� hygienick� maľovka). 
Hygienick� opatrenia: 

 zabezpečiť hygienu n�dob a tanierov, v ktor�ch sa pod�vaj� a serv�ruj� jedl� zak�pen�m 
novej um�vačky riadu

Energetick� opatrenia nie s� z�visl� od ľudsk�ho faktora, a to z nasleduj�cich d�vodov:
 v školskej kuchyni sa d�sledne realizuje šetrenie energiami (chod len nevyhnutne 

potrebn�ch elektrospotrebičov, pravideln� rev�zia  elektrospotrebičov a ostatn�ch 
zariaden�, vyp�nanie osvetlenia),

 Opatrenia na zn�ženie energetick�ch n�kladov s� z�visl� od v�meny elektrospotrebičov, 
ktor� s� zastaran� a n�ročn� na spotrebu elektrickej energie (v�čšie zariadenia maj� cca 
24 rokov). V�mena t�chto zariaden� by prispela k zn�ženiu energetickej n�ročnosti na 
pr�pravu jed�l a t�m by sa zn�žila aj ich re�lna cena. Vzhľadom  na to, že u v�čšiny 
pr�strojov ide o hodnotu invest�cie, nedaj� sa zak�piť z prostriedkov projektu.

N�vrh opatren� na zn�ženie energetickej n�ročnosti pr�pravy jed�l:
1. Pravideln� kontrola šetrenia energi� v školskej kuchyni

T: priebežne Z: ved�ca ŠJ, ekon�m
 Zabezpečiť energeticky nen�ročn�ch pr�strojov (spolu cca  21 400 €)

 zak�penie multifunkčn�ho  zariadenia (konvektomatu), (v�mena zastaran�ch spor�kov, 
pečiacich r�r, vypr�žac�ch panv�c) 15 400 €

 zak�penie um�vačky riadu 5 000 €
 zak�penie šľahača (veľk� stroj) 1 000 €
Vypracovala: Daniela Petr�kov�, riaditeľka školy

10 Z�kladn� škola Tupolevova 20

V škole je 342 žiakov. Na prvom stupni je 185 žiakov, z toho stravn�kov 119, čo je 64%. 
Na druhom stupni je 157 žiakov, z toho stravn�kov 70, čo je 45%.  
Opatrenia k bodu 1 uznesenia
1. Osloviť okolit� organiz�cie a firmy a pon�knuť im stravovanie v našej školskej jed�lni

Z: ved�ca ŠJ, T: m�j 2010
2. Poučiť žiakov II. stupňa o problematike potreby pravideln�ho stravovania, pričom treba 

zd�razniť v�znam tepl�ho a v�živovo hodnotn�ho jedla 
Z: ved�ca ŠJ, T: m�j 2010, september 2010

3. Zamerať sa na zv�šenie �rovne a služieb poskytovan�ch školskou jed�lňou s možnosťou 
v�beru jedla z viacer�ch pon�k pre našich zamestnancov ako aj zamestnancov in�ch 
organiz�ci� Z: ved�ca ŠJ, T: m�j 2010

4. Naďalej sa podieľať na akci�ch organizovan�ch školou a Mestskou časťou Petržalka ako 
napr. Deň učiteľov, Vianočn� posedenie , riaditeľsk� akt�v a ďalšie
Z: ved�ca ŠJ, vedenie školy  T: podľa akci�

5. Dať možnosť žiakom aspoň z časti sa podieľať na zostavovan� jed�lneho l�stka podľa ich 
predst�v

Z: ved�ca ŠJ, T: priebežne
6. V r�mci ŠJ  pon�kať žiakom desiatu (jogurty, mlieko, n�tierky...) a taktiež ovocn� desiatu 

prostredn�ctvom projektu „Školsk� ovocie“  
Z: ved�ca ŠJ, T: priebežne
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7. ŠJ v spolupr�ci s ŠKD organizuje T�ždeň zeleniny, Deň mlieka a T�ždeň zdravej v�živy na 
propag�ciu zdrav�ho stravovania.

Z: ved�ca ŠJ, T: podľa pl�nu akci�
8. Uskutočniť anketu k zisťovaniu spokojnosti so stravovan�m v ŠJ, pr�padne obľ�benosti jed�l 

u žiakov Z: ved�ca ŠJ, T: 2x v školskom roku
Opatrenia k bodu 2 uznesenia 
1. Šetrenie energiami prostredn�ctvom zak�penia novej um�vačky riadu s inštalovanou 

regulačnou jednotkou, ktor� v�razne šetr� energiu. Cena um�vačky riadu  9980 €
Z: ved�ca ŠJ, T: podľa finančn�ch možnost�

2. Zak�penie konvektomatu (multifunkčn�ho v�robku s možnosťou monitoringu HACCP) by 
taktiež umožnilo šetrenie energiami. Cena konvektomatu je približne 10.000 €

Z: ved�ca ŠJ, T: podľa finančn�ch možnost�
3. Neust�le poučovať a kontrolovať zamestnankyne ŠJ o šetren� energiami a vodou 

Z: ved�ca ŠJ, T: priebežne
4. Zmena dod�vateľa elektrickej energie, č�m d�jde k ďalšiemu šetreniu energie (so s�časn�m 

dod�vateľom elektrickej energie Slovak Energy sme rozviazali zmluvu).
Z: RŠ, T: do septembra 2010.

Vypracoval: Miroslav Cis�r, riaditeľ školy

11 Z�kladn� škola Turnianska 10

V škole je 331 žiakov. Na prvom stupni je 174 žiakov, z toho stravn�kov 93, čo je 53%. 
Na druhom stupni je 157 žiakov, z toho stravn�kov 46, čo je 29%.  
Opatrenia k bodu 1 uznesenia 
1. ZŠ Turnianska 10 je zameran�  na environment�lnu v�chovu, ktorej s�časťou je okrem in�ho 

aj zdrav� životn� št�l vr�tane energeticky a nutrične vhodn�ho stravovania. V tomto bode 
bude škola �zko spolupracovať so ŠJ.
Z: Koordin�torky environment�lnej v�chovy a ved�ca ŠJ Term�n: prebieha   

2. Dlhodobo nem�me žiadne automaty a bufet, ale pon�kame v ŠJ desiatu (chleb�k s 
n�tierkami, mlieko, jogurt a pod.) . Pokračovať v realiz�cii desiat.
Zodpovednosť: Ved�ca ŠJ Term�n : prebieha   

3. Pon�kame ovocn� desiatu podľa nov�ho programu, podporovan�ho E�. Pokračovať.
Zodpovednosť: ved�ca ŠJ Term�n: prebieha 

4. Ako jedna z m�la slovensk�ch šk�l sme  zapojen� do pilotn�ho slovensk�ho projektu BIO do 
šk�l, ktor� sa v r�mci finančn�ch možnost� snaž� postupne zav�dzať do recept�r školsk�ho 
stravovania potraviny v bio kvalite. ( pozri: http://www.biodoskol.sk/cl/zdrave-bio-varenie-s-
romanom-uhrinom-1663). Pokračovať.
Zodpovednosť : koordin�torky environment�lnej v�chovy Term�n : prebieha  

5. V r�mci propag�cie stravy v jed�lni občasne organizovať pri pr�ležitosti triednych akt�vov, 
z�pisu prv�kov, športov�ho dňa s rodičmi, Dňa zeme a r�znych in�ch pr�ležitostiach 
ochutn�vky n�tierok, resp. "v�stavku" nezjeden�ch kvalitn�ch jed�l, aby rodičia videli, že 
deti odn�šaj� napr. aj pečen� kura s ryžou.
Zodpovednosť: ved�ca ŠJ Term�n: prebieha

6. Organizovať v ŠJ  r�zne s�ťaže – Nakresli svoje obľ�ben� jedlo, O najlepšieho papk�ča...
Zodpovednosť: ved�ca ŠJ, všetky vychov�vateľky ŠKD Term�n : prebieha

7. Hľadať sponzorov na r�znu pomoc do ŠJ (napr. dod�vateľ ovocia n�m sponzorsky poskytuje 
pre stravuj�cich sa  žiakov jablkov� šťavu) .
Zodpovednosť: ved�ca ŠJ, RŠ, Term�n: prebieha 

8. Škola svojimi učebn�mi aktivitami podporuje vzdel�vanie det� v oblasti zdravej v�živy, 
realizujeme r�zne projekty v danej oblasti, začlenen� do medzin�rodn�ho projektu Zelen� 
škola. Pozri: http://www.zelenaskola.sk/co-je-zelena-skola/zapojene-skoly ). Pokračovať v 
uveden�ch aktivit�ch, hľadať nov�.
Zodpovednosť: koordin�torky environment�lnej v�chovy 
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9. Žiaci a zamestnanci maj� možnosť v�beru z dvoch jed�l (m�žu si deň vopred vymeniť jedlo 
podľa jed�lnička II. stupňa za jedlo I. stupňa v svojej gram�ži) Pokračovať.
Zodpovednosť: ved�ca ŠJ Term�n: prebieha

10. Pon�knuť  kr�žok varenia a stolovania pre starš�ch žiakov, kde sa o.i. obozn�mia s 
problematikou varenia v  ŠJ (normovanie, zdrav� v�živa, potraviny v biokvalite a prax vo 
varen� )Zodpovednosť: ZRŠ Term�n: september 2010 

11. Viac propagovať stravovanie v ŠJ na svojej internetovej str�nke a v tlači
Zodpovednosť: RŠ Term�n : priebežne

12. Urobiť anketu medzi žiakmi  "Ak� jedl� Ti chutia a prečo"
Zodpovednosť: koordin�torka žiackeho parlamentu Term�n: september 2010

13. Vybrať spomedzi obľ�ben�ch jed�l nutrične vhodn� a zaradiť do jed�lnička
Zodpovednosť: ved�ca ŠJ Term�n: september 2010 

14. Pon�knuť  kapacity školskej jed�lne na varenie stravy na vyv�žanie pre petržalsk�ch 
d�chodcov. Preveriť možnosti.
Zodpovednosť : RŠ, ved�ca ŠJ Term�n: j�n 2010 

Opatrenia k bodu 2 uznesenia 
1. V oblasti šetrenia energie sa podľa možnost� rozpočtu orientovať na postupn� v�menu 

zariaden� kuchyne s cieľom zn�ženia spotreby energi�. Ako najnutnejšie sa jav� zak�penie 
konvektomatu (5 000 €) a um�vačky riadu (3 000 € ) v energetickej triede A.
Zodpovednosť : riaditeľka školy, ved�ca ŠJ Term�n: priebežne  

2. Zabezpečiť zmenu sadzby u dod�vateľa elektrickej energie na aktu�lne najv�hodnejšiu a 
sledovať zmeny cien a reagovať na situ�ciu.
Zodpovednosť: riaditeľka školy Term�n: m�j  2010 

3. Zamestnanci s� poučen� o nutnosti šetrenia energie a o sp�soboch realiz�cie tejto �lohy. 
Pokračovať.
Term�n: priebežne  
Zodpovednosť : riaditeľka školy, ved�ca ŠJ, zamestnankyne ŠJ

4. V oblasti požiadaviek hygieny a kult�ry stolovania je potrebn� doplniť riad na stolovanie a 
varenie (300 €), vymaľovať priestory (900  €) , vymeniť podlahov� krytinu (4 000€ ) podľa 
možnost� rozpočtu  .
Zodpovednosť: riaditeľka školy, ved�ca ŠJ Term�n: priebežne  

Pozn�mka:
V�čšina t�chto aktiv�t je už v našej praxi zaveden�, napriek tomu počet stravn�kov nenarast�. 
Pr�činou je o.i. aj to, že 

 niektor� rodičia nezaplatia stravu pre skutočn� nedostatok finančn�ch prostriedkov 
(niektor� deti v čase obeda jedia chleb�k z domu),

 pre nedostatok finančn�ch prostriedkov z d�vodu ich nevhodn�ho rozloženia (mobily, 
cigarety rodičov ale nezak�pen� strava), 

 pre nezvyk det� jesť plnohodnotn� stravu (deti obľubuj� fastfudov� jedl�, vrec�škov� 
polievky, pepsi colu – všetko s veľmi v�raznou chuťou, po ktorej in� jedl� deťom m�lo 
alebo v�bec nechutia). Tak�to jedl� s� im často pon�kan� v dom�cej kuchyni pre časov� 
zanepr�zdnenosť rodičov.

 rodičia si neoveria inform�cie a veria deťom, že strava " sa ned� jesť", pretože deti jedlo 
odnes�, lebo sa n�hlia za kamar�tmi, na kr�žok, k poč�taču......

 rodičia si m�lo uvedomuj� d�ležitosť spr�vnych stravovac�ch n�vykov pre ďalš� kvalitn� 
život svojich det�

 pretože je "in" objednať si domou pizzu a " out " jesť v školskej jed�lni ( siln� vplyv 
reklamy, rovesn�ckych skup�n, a hrdinov – " celebr�t ", s ktor�mi sa mlad� ľudia 
identifikuj�.

S t�mito pr�činami sa snaž�me komplexne pracovať v r�mci zamerania našej školy, ale je to 
�loha dlhodob�. Jej v�žnym narušen�m by bolo zrušenie ŠJ.
Vypracovala: Daniela Leštinsk�, riaditeľka školy
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Pr�loha 1
V�pis zo z�pisnice

zo zasadnutia školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka z 8. j�na 2010, M�

Pr�tomn�: Mgr. Drag�ňov�, CSc., doc. RNDr. Luck� CSc., Mgr. Lukačkov�, Ing. Mikus,  Ing. 
Petriskov�, MUDr. Plšekov� 
Ospravedlnen� nepr�tomn�: Mgr.  Braunov�,  Mgr. Dolinay
Prizvan� pr�tomn�: Mgr. Elena Pol�kov� - VO ŠKaŠ, Mgr. Anna Sonnekov� a PaedDr. Juraj 
Monsberger z OŠKaŠ 
Program:
1. Pedagogicko-organizačn� zabezpečenie v�chovno-vzdel�vacieho procesu v škol�ch 

a školsk�ch zariadeniach mestskej časti Bratislava-Petržalka v školskom roku 2010/2011 
2. N�vrh postupu pri pren�jmoch majetku mestskej časti v spr�ve miestnych organiz�ci�, šk�l 

a školsk�ch zariaden�
3. Žiadosť o dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre šachov� 

klub a tr�ningov� stredisko ml�deže Šachov�ho klubu Slovan Bratislava
4. Žiadosť o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Gessayova 2 pre tenisov� klub 

Občianske združenie TK OLYMP 
5. Žiadosť o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Nobelovo n�m. 6 pre Tenisov� 

školu Petržalka 
6. Žiadosť o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ Černyševsk�ho 8 pre Baletn� 

št�dium Terpsichor�
7. Žiadosť o dlhodob� pren�jom nebytov�ch priestorov v ZŠ Prokofievova pre Klub modernej 

gymnastiky Danubia
8. Inform�cia o prijat�ch opatreniach na zv�šenie efektivity využ�vania školsk�ch jed�ln� pri 

z�kladn�ch škol�ch a opatreniach z hľadiska energetick�ho, hygienick�ho a kvalitat�vneho 
pri pr�prave stravy (uzn. MZ č. 532 zo 7.4.2010)

9. R�zne:
- Inform�cia o predloženej žiadosti o dlhodob� pren�jom časti školsk�ho are�lu ZŠ 

Černyševsk�ho 8 pre Hokejbalov� a florbalov� klub HKL-MJM Petržalka,
- In�.

K bodu 8 - Inform�cia o prijat�ch opatreniach na zv�šenie efektivity využ�vania školsk�ch 
jed�ln� pri z�kladn�ch škol�ch a opatreniach z hľadiska energetick�ho, hygienick�ho 
a kvalitat�vneho pri pr�prave stravy (uzn. MZ č. 532 zo 7.4.2010)
Ved�ca oddelenia materi�l predklad� na z�klade uznesenia MZ č. 532 z 7.4.2010. Oddelenie 
jednotne metodicky usmernilo riaditeľov ZŠ k vypracovaniu opatren�. Materi�l prin�ša prehľad 
prijat�ch opatren� na zv�šenie efektivity využ�vania školsk�ch jed�ln�. Opatrenia z hľadiska 
energetick�ch a hygienick�ch �spor bude možn� realizovať po v�mene star�ch, cca 25 – až vyše 
30 ročn�ch elektrick�ch spotrebičov, r�r na pečenie, kotlov, drezov, um�vac�ch liniek 
a podobne, ktor� definuje materi�l. Členovia komisie vzali inform�ciu na vedomie a odpor�čaj� 
i MZ materi�l vziať na vedomie..
Hlasovanie: Pr�tomn�ch: 5, za: 5.

V Bratislave  10.6.2010
Zap�sala: Mgr. Elena Pol�kov� 

Mgr. Zuzana Lukačkov� v.r.
predsedn�čka školskej komisie 


