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Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla, dňa 14. 3. 2022 

 

Miesto konania: ZŠ sv. Jána Pavla, Osloboditeľská 27, Bratislava 

 

Prítomní:  

Zástupcovia zriaďovateľa: CSILIC. Jozef Kováčik, Mgr. Michaela Uhlárová, Ing. Mária. Poráziková 

(ospravedlnená z neprítomnosti), Mária Horvátová 

Zástupcovia zamestnancov: Mgr. Martin Jura za ZŠ a Mgr. Lucia Koporcová za MŠ 

Zástupcovia ostatných zamestnancov: Ing. Kristína Sedlačková  

Zástupcovia rodičov: MUDr. Magdaléna Gerová za ZŠ, Mgr. Martina Štepianská Hilbertová za ZŠ, 

Ing. arch. Andrea Dušková za ZŠ, Mgr. Matej Štepianský za MŠ  

Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. PeadDr. Lenka Bubeníková 

Rada školy pri ZŠ s MŠ sv. Jána Pavla II. v Bratislave je tým pádom uznášaniaschopná. 

 

1. Podmienky prijímania detí do 1. ročníka základnej školy 

 

Pani riaditeľka  PeadDr. Lenka Bubeníková oboznámila prítomných s podmienkami prijímania detí 

do MŠ.  

Poprosila prítomných členov rady školy, aby navrhli podmienky pre prijímania detí  do 1. ročníka 

základnej školy pri rozhodovaní sa v prípade väčšieho počtu prihlásených detí. 

Členovia rady školy navrhli tieto: 

-dieťa z rodiny, ktorých rodičia súhlasia s výchovou a vzdelávaním v duchu katolíckej viery 

a morálky a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom 

- dieťa z našej materskej školy 

- dieťa, ktorého súrodenec navštevuje našu materskú alebo základnú školu 

- dieťa z farnosti Sedembolestnej Panny Márie Bratislava-Vajnory 

- dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách. 
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2. Školská jedáleň 

 

Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková informovala všetkých členov rady školy, ako dopadla 

anketa, ktorá prebiehala medzi rodičmi základnej a materskej školy. Cieľom danej ankety, ako už p. 

riaditeľka informovala členov rady predtým, bolo zistenie, aké majú stravovacie návyky deti zo 

svojich domovov. Súhlasí s tým, že zdravá strava pre deti je dôležitá, ale ak deti nemajú návyky na 

určité jedlá z domu, je predpoklad, že to nebudú jesť ani v jedálni, a potom deti budú odchádzať 

domov hladné a väčšina jedla skončí v odpade. 

Ankety sa zúčastnilo 92 účastníkov. Zúčastniť sa mal vždy iba jeden zástupca za rodinu. Celková 

účasť bola 55% rodín.  

Otázky: 

Chodí Vaše dieťa na obedy v školskej jedálni? 

Ak Vaše dieťa nechodí na obedy v školskej jedálni je to z dôvodu. 

Ktoré tvrdenie najviac vystihuje Vaše očakávanie od stravy v jedálni? 

Aké mäso najčastejšie využívate doma pri príprave jedál?  

Aké prílohy najčastejšie doma podávate? 

Aké typy jedál doma preferujete? 

Zaujímate sa o kvalitu stravy v školskej jedálni? 

Ako často sledujete zverejnený jedálny lístok? 

Privítali by ste v jedálni viac jedál. 

Akú desiatu najčastejšie pripravujete deťom do školy? 

Privítali by ste prednášku o zdravom stravovaní pre rodičov s možnosťou ochutnávky jedál?  

Bližšie výsledky z ankety sú uvedené v prílohe. 

 V prezentácii pani riaditeľka prečítala ohlasy od rodičov na školskú jedáleň.  Predložila aj prehľad 

uhradených faktúr a dotácií na stravu zadarmo pre Global Gastro od roku 2018, vyžiadaných pani 

Mgr. Štepianskou. 

 

- Ing. arch. Andrea Dušková mala pripomienku k ankete. Nevedela si vybrať odpovede na 

niektoré otázky, lebo každému dieťaťu chutí niečo iné. 

- Pani Mgr. Martina Štepianská Hilbertová skonštatovala, že prieskum len potvrdil to, čo 

navrhuje od začiatku, že je potrebné, aby sme postupovali podľa metodiky Skutočne zdravej 

školy a legislatívy ministerstva školstva. Základ nie je o tom, dávať deťom bulgur, pohánku, 

základ je o tom, aby strava bola chutná, z kvalitných surovín, uviedla.  
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- Pani Mgr. Štepianská tvrdí, že hoci v jedálnom lístku nastali zmeny, stále nie je legislatíva 

ministerstva školstva plne dodržiavaná. Podávanie údenín je v MŠ zakázané. V jedálnom 

lístku v MŠ bola dva dni po sebe údenina - šunka. Mali zapekané cestoviny so šunkou a na 

ďalší deň mali šunkovú penu na olovrant. Šaláty by mali v zmysle metodiky ministerstva 

školstva dochucovať citrónom a nie octom. Jedlá by mali byť viac ochucované bylinkami, 

ako napr. čiernym korením. Navrhovala, aby sa v zmysle metodiky Skutočne zdravej školy 

uskutočnil audit o odpade z jedál v jedálni, ktorý by robili starší žiaci na základe dotazníka 

a pýtali sa žiakov, prečo dané jedlo nezjedli... 

- Pani Uhlárovú zaujímalo, prečo by šunka mala byť z ponuky v MŠ vyradená?  

- Pani Mgr. Štepianská odpovedala, že vyhláška, ktorá vychádza z odporúčaní Svetovej 

zdravotníckej organizácie, určuje, že údeniny sa v MŠ nepodávajú. Svetová zdravotnícka 

organizácia vyhlásila v roku 2015 mäsové výrobky za karcinogénne. Podľa nej je fér nechať 

na rodičovi, nech sa sám rozhodne, či bude dieťaťu dávať problematickú potravinu a nie na 

nezdravú stravu zvykať dieťa od škôlky, myslí si Štepianská.  

- Pani Uhlárová podotkla, že šunka môže byť aj varená.  

- Pani Mgr. Štepianská uviedla, že v polievke z novembra, ktorú ochutnala, bol lacný nárez. 

Navrhla, aby si škola vypýtala zoznam dodávateľov firmy Global Gastro, ktorá keďže 

podniká vo verejnom stravovaní, musí mať certifikovaných dodávateľov.  

- Pani Mgr. Štepianská tiež navrhla, aby sa zriadila komisia, ktorá by sa operatívne venovala 

agende školskej jedálne a realizovala napríklad ochutnávky jedál.  

Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková informovala o výsledkoch ankety aj spoločnosť Globala 

Gastro a taktiež uviedla, že nemá problém sa stretnúť s konateľom Global Gastro, pánom Maríkom, 

odovzdať mu pripomienky. 

Mgr. Martina Štepianská Hilbertová navrhla doriešenie otázky, že škola dopláca za obedy v škôlke 

a je to vlastne za nič. Cena za obed v MŠ je 1,90 eura, čo je rovnaká cena ako za obed na II. stupni. 

Bežný obed v MŠ má pritom 170 gramov a na 2. stupni 300 gramov. Rodičia však neplatia celú túto 

sumu 2,90 na deň, lebo škola im prispieva sumou 50 centov denne. Mesačne je to niekoľko sto eur. 

Ja som si vypýtala faktúry, ale nedostala som ich, čiže netuším, koľko to je. Okrem toho, škola 

financuje aj réžiu jedálne v škôlke, čiže tá celková cena je ešte vyššia ako 2,90.  

 

Reagovala na to pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková upresnila koľko stojí obed v MŠ a na 1. 

stupni.  

-MŠ - celková cena je 2,90 eur, z čoho 0,50 eur prepláca škola za režijné náklady, čiže rodičia platia 

2,40 eur 

cena 2,90 je rozdelená - desiata: 0,60 eur; obed 1,70 eur a olovrant 0,60 eur 

- ZŠ 1. stupeň - 1,90 eur 

- ZŠ II. stupeň - 2 eurá 
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Pani Mgr. Štepianská sa pýtala, od kedy sa dvihla cena? 

Pani riaditeľka PaedDr. Bubeníková uviedla, že cena sa nemenila.  

Pani Mgr. Štepianská podotkla, že ak je porcia v škôlke je oveľa menšia ako porcia na prvom, alebo 

druhom stupni, nemôže stáť rovnakú sumu. 

Pani riaditeľka PaedDr. Bubeníková odpovedala, že jedlo v MŠ je inak dochucované a vyberané sú 

suroviny, ktoré sú asi finančne náročnejšie.  

Pani Mgr. Štepianská uviedla, že receptúry sú dané ministerstvom školstva, čiže nie je možné si 

voľne vyberať suroviny a napríklad v prípade bryndzových halušiek majú byť škvarky v MŠ 

nahradené maslom. Úmysel školy hradiť časť nákladov v MŠ na jedlo považuje za dobrý, no cenu 

nepovažuje za odôvodnenú s tým, že škola predsa financuje aj réžiu jedálne v MŠ, čiže jej skutočné 

náklady sú ešte vyššie.  

Pani Sedlačková uviedla, že škola vie, za čo dopláca, akurát sa to rozhodla nepreniesť na rodičov.  

Poznámka: Dodatočne bolo spresnené, že platia ceny, o ktorých boli rodičia informovaní na 

začiatku školského roka, teda - ZŠ 1. stupeň - 1,80 eur 

- ZŠ II. stupeň – 1,90 eura 

- MŠ 2,90.  

 

Pani Mgr. Štepianská informovala, že členom Rady zaslala stanoviská Úradu pre verejné 

obstarávanie, podľa ktorého sa mala aj v prípade dodávky stravy robiť verejná súťaž a vyberať si 

najlepšiu ponuku. Aj zmluva s Global Gastro je podľa tohto stanoviska protizákonná a protizákonne 

aj predĺžená. 

 

Pán CSILIC. Kováčik uviedol, že v minulosti bola iná legislatíva a keďže boli obedy hradené zo 

strany rodičov, nebola povinnosť verejného obstarávania.  

 

 

3. Teplá voda 

 

Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková informovala, že pred štyrmi rokmi prešla rekonštrukciou 

kotolňa. Teraz je priorita, aby na toaletách bola teplá voda. Riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková sa 

snažila spojiť s pánom, čo robil rekonštrukciu kotolne, aby navrhol nejaké riešenie, ale nepodarilo sa 

jej to. Hneď ako sa jej to podarí, tak bude radu školy informovať. 

Prihlásila sa pani Mgr. Martina Štepianská Hilbertová, či by nemohli použiť na to 2% od rodičov, 

keďže v zmysle legislatívy sa majú práve tieto prostriedky používať na ochranu zdravia. Predminulý 

rok sa podarilo vyzbierať 5000 eur.  

Pani riaditeľka na to reagovala, že uhradiť samotné zapojenie vody možno nebude až tak veľký 

problém, ak by to napr. išlo prostredníctvom prietokových ohrievačov. Otázne je, nakoľko sa zvýši 
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celkový rozpočet školy pri zavedení teplej vody, t. j. predovšetkým výdavky za elektrinu, ktorú 

nemôže hradiť z 2 percent.  

Pani Ing. Sedlačková si myslí, že cena za kúpu ohrievačov je voči celkovej cene zanedbateľná.  

Pán CSILIC. Kováčik uviedol, že riešenie teplej vody je prioritou.  

 

4. Rôzne 

 

Riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková predstavila rozpočet na rok 2022 (viď. príloha). Príjmy školy 

sú predovšetkým z normatívu MŠVVaŠ SR.  Ďalšími príjmami sú dotácie z magistrátu na ŠKD a MŠ 

a ďalšie nenormatívne dotácie, ako napr. dotácie na asistentov učiteľa, na učebnice, ktoré ale neraz 

ani nepokrývajú skutočné výdavky školy. Ale i dary na činnosť školy, ako napr. posledný rok sa 

podarilo zrenovovať školský dvor, či už prostredníctvom 2% venovaných našej škole alebo 

združením VI GROUP a podobne. Minulý školský rok sa podarilo získať financie z projektu pre ZŠ 

„Čítame radi“ vo výške 800 eur, z čoho boli zakúpené knihy do „chodbovej knižnice“ pre žiakov, ale 

i z projektu „Múdre hranie“ vo výške 500 eur, z čoho sme mohli zakúpiť rôzne edukatívne pomôcky 

do materskej školy. 

Väčšinu výdavkov školy tvoria mzdy zamestnancov, a potom sú to výdavky spojené so spotrebou 

energií a bežného materiálu, či drobných opráv školy. 

Celkový rozpočet sa v poslednom období vylepšuje napr. zrovnoprávnením cirkevných a štátnych 

škôl, čo sa napr. začalo ukazovať na pravidelných dotáciách z magistrátu, ktoré v minulosti 

prichádzali aj dva roky pozadu na vyžiadanie zriaďovateľa. 

Rozpočet bol prerokovaný bez námietok. 

    

Pani Ing. arch. Andrea Dušková  sa pýtala akú má náplň školská psychologička, ako sú využívaní asistenti 

učiteľa, ako prebieha proces integrácie žiakov? 

Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Bubeníková odpovedala, že na škole máme 4 asistentky. 3 asistentky 

máme z národného projektu z NP PoP II. určené priamo pre daného žiaka. 

Pani riaditeľka ďalej uviedla, že ak je nový žiak integrovaný, snažíme sa o stretnutie s rodičom, kde 

si stanovíme spoločné pravidlá pre daného žiaka. Pani Dušková oponovala, že nie vždy sa tak jedná. 

Pani riaditeľka prisľúbila dôslednejšiu prácu v tejto oblasti. 

Pani Ing. arch. Andrea Dušková požiadala pani riaditeľku, aby učitelia viac využívali EduPage, napr. 

pri zapisovaní známok zadávali váhu známky, podávanie oznámení a rôznych prihlášok, platby 

prostredníctvom EduPage, ... Pani riaditeľka pripustila, že mnohé funkcie ešte nevyužívajú, nakoľko 

pracujú s EduPage len druhý rok a taktiež sa snažia komunikovať s administrátorom danej agendy, 

aby vychytali rôzne nedostatky. Ale určite budú pracovať na vylepšení komunikácie s rodičmi 
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prostredníctvom EduPage, veď z tohto dôvodu i škola prešla na tento systém, aby sa skvalitnila 

komunikácia s rodičmi. 

 

Pani Mgr. Martina Štepianská Hilbertová upozornila členov rady školy na údajné porušenie vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva SR, kedy pani Bubeníková informovala hygienikov o výskyte 

pozitívneho výsledku AG-testu na COVID 19 už v nedeľu 7. novembra 2021 a rodičia dostali 

informáciu až v pondelok 8. novembra doobeda, kedy už deti boli v MŠ. Vírus sa tam podľa nej 

ďalej šíril, deti sa nakazili a od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa dozvedela, že škôlka 

mala byť na základe prvého pozitívneho testu zavretá celá. Trieda Sovičky však fungovala až do 

stredy. Takisto rodičia nedostali informáciu, že sa nakazil kompletný personál škôlky.  

 

Podľa vysvetlenia pani riaditeľky, v tom čase sa vždy muselo čakať na potvrdenie výsledku PCR 

testom, až potom mohla robiť nejaké opatrenia. Ale keďže tam boli ďalší deň konkrétnejšie 

podozrenia, pani riaditeľka ďalej nečakala na výsledky PCR testu, ale udelila triede Sovičiek 

riaditeľské voľno – na utorok a stredu. Trieda Včielok bola informovaná o daných skutočnostiach, 

ale keďže v tej triede v tej dobe ešte nebolo podozrenie na výskyt, táto trieda nebola v tom čase 

uzavretá. O ďalších výskytoch pozitívnych výsledkoch testu boli vždy rodičia bezodkladne 

informovaní. 

Pani Mgr. Martina Štepianská Hilbertová uviedla, že v zmysle v tom čase platnej vyhlášky 252/2021 

mal každý, komu vyšiel pozitívny test, bezodkladne informovať osoby v úzkom kontakte.  

Pani MUDr. Magdaléna Gerová si však myslí, že sa jednalo o PCR test.  

Pani Mgr. Martina Štepianská Hilbertová ďalej žiadala o dodržiavanie karantény pedagógov školy 

v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá uvádza, že do karantény sa nastupuje hneď 

po informácii, že majú ísť do karantény a nečakať do skončenia služby, ako sa to stalo v novembri 

v konkrétnej triede. Pani riaditeľka informovala, že pedagóg, ktorý mal absolvovať karanténu,  vždy 

ju i bezodkladne absolvoval. Riaditeľka tvrdila, že pri karanténe zamestnancov sa pani riaditeľka 

vždy držala platnej vyhlášky a pokiaľ zamestnanec nemal výnimku z karantény a došlo k úzkemu 

kontaktu s pozitívne testovaným, dodržal predpísanú karanténu. Danú učiteľku, na ktorú sa pýtala 

Mgr. Štepianská, nahradila vychovávateľom, ktorý bol podľa vyjadrenia riaditeľky očkovaný a ktorý 

bol bezpečnejší z pohľadu detí. 

 

Najbližšie stretnutie rady školy bude v septembri 2022, v prípade potreby i skôr.   

 

 

Zapisovatelia: Mgr. Lucia Koporcová, Mgr. Martina Štepianská Hilbertová 
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Overovateľ: CSLic. Jozef Kováčik 

 

 

Prílohy:  

- rozpočet Global Gastro 2018- 2022 

- rozpočet školy na rok 2022 

- výsledky z ankety jedáleň 
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Príloha č. 1 – rozpočet Global Gastro v rokoch 2018 – 2022 

Obedy zadarmo:  

2019      

06.03.2019 1915F046  MŠ obedy zadarmo 01/19  348,00 

11.03.2019 1915F048  MŠ obedy zadarmo 02/19  237,60 

08.04.2019 1915F069  MŠ obedy zadarmo 03/19  352,80 

13.05.2019 1915F081  MŠ obedy zadarmo 04/19  326,40 

05.06.2019 1915F100  MŠ obedy zadarmo 05/19  397,20 

03.07.2019 1915F122  MŠ obedy zadarmo 06/19  370,80 

08.10.2019 1915F191  MŠ obedy zadarmo 07/19  393,60 

28.10.2019 2019001  Obedy zadarmo 09/2019  4 182,00 

07.11.2019 2019002  Obedy zadarmo 10/2019  4 592,40 

05.12.2019 2019004  Obedy zadarmo 11/2019  4 261,20 

31.12.2019 2019005  Obedy zadarmo 12/2019  3 176,40 

          18 638,40 

2020      

10.02.2020 2020001 Obedy zadarmo 01/2020   4 029,60 

04.03.2020 2020002 Obedy zadarmo 02/2020   2 762,40 

03.04.2020 2020003 Obedy zadarmo 03/2020   1 317,60 

03.07.2020 2020004 Obedy zadarmo 06/2020   2 799,60 

21.08.2020 2020005 Obedy zadarmo 07/2020 - mš   171,60 

02.10.2020 2020006 Obedy zadarmo 09/2020   4 057,20 

09.11.2020 2020007 Obedy zadarmo 10/2020   3 500,40 

07.12.2020 2020008 Obedy zadarmo 11/2020   2 023,20 

28.12.2020 2020009 Obedy zadarmo 12/2020   829,20 

          21 490,80 

2021      

10.02.2021 2021001 Obedy zadarmo 01/2021   55,20 

09.03.2021 2021002 Obedy zadarmo 02/2021   81,60 

08.04.2021 2021003 Obedy zadarmo 03/2021   76,80 

04.05.2021 2021004 Obedy zadarmo 04/2021   2 472,00 

04.06.2021 2021005 Obedy zadarmo 05/2021   4 086,00 
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30.06.2021 2021006 Obedy zadarmo 06/2021   4 189,20 

11.10.2021 2021007 Obedy zadarmo 09/2021   182,00 

31.10.2021 2021008 Obedy zadarmo 10/2021   140,40 

30.11.2021 2021009 Obedy zadarmo 11/2021   132,60 

29.12.2021 2021010 Obedy zadarmo 12/2021   110,50 

          11 526,30 

 

Režijné náklady: 

2018     

31.01.2018 1815F029 Réžia za stravovanie MŠ 01/2018  589,03 (zo štátnej školy) 

12.03.2018 1815F049 Réžia za stravovanie MŠ 02/2018  621,76 (zo štátnej školy) 

28.03.2018 1815F059 Réžia za stravovanie MŠ 03/2018  490,86 (zo štátnej školy) 

22.05.2018 1815F084 Réžia za stravovanie MŠ 04/2018  282,5 (Global Gastro) 

18.06.2018 1815F108 Réžia za stravovanie MŠ 05/2018  319,5 

03.07.2018 1815F119 Réžia za stravovanie MŠ 06/2018  326,5 

08.08.2018 1815F128 Réžia za stravovanie MŠ 07/2018  35,5 

04.10.2018 1815F178 Réžia za stravovanie MŠ 09/2018  325 

08.11.2018 1815F209 Réžia za stravovanie MŠ 10/2018  291,5 

10.12.2018 1815F239 Réžia za stravovanie MŠ 11/2018  299,5 

29.01.2019 1915F019 Réžia za stravovanie MŠ 12/2018  155,50 

          3737,15 

     

2019     

06.03.2019 1915F046 Réžia za stravovanie MŠ 01/2019   313,00 

11.03.2019 1915F048 Réžia za stravovanie MŠ 02/2019  207,50 

08.04.2019 1915F069 Réžia za stravovanie MŠ 03/2019  296,50 

13.05.2019 1915F081 Réžia za stravovanie MŠ 04/2019  297,00 

05.06.2019 1915F100 Réžia za stravovanie MŠ 05/2019  348,00 

03.07.2019 1915F122 Réžia za stravovanie MŠ 06/2019  325,50 

08.10.2019 1915F191 Réžia za stravovanie MŠ 09/2019   301,50 

07.11.2019 1915F218 Réžia za stravovanie MŠ 10/2019  302,50 

05.12.2019 1915F239 Réžia za stravovanie MŠ 11/2019  306,50 
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31.12.2019 1915F249 Réžia za stravovanie MŠ 12/2019  243,50 

          2 941,50 

2020     

10.02.2020 2020F023 Réžia za stravovanie MŠ 01/2020  286,00 

04.03.2020 2020F037 Réžia za stravovanie MŠ 02/2020  214,50 

20.04.2020 2020F056 Réžia za stravovanie MŠ 03/2020  99,50 

03.07.2020 2020F095 Réžia za stravovanie MŠ 06/2020  325,50 

21.08.2020 2020F128 Réžia za stravovanie MŠ 07/2020  169,00 

02.10.2020 2020F170 Réžia za stravovanie MŠ 09/2020  313,50 

05.11.2020 2020F207 Réžia za stravovanie MŠ 10/2020  291,00 

07.12.2020 2020F224 Réžia za stravovanie MŠ 11/2020  294,00 

28.12.2020 2020F234 Réžia za stravovanie MŠ 12/2020  132,50 

          2 125,50 

     

2021     

10.02.2021 2021F014 Réžia za stravovanie MŠ 01/2021  23,00 

09.03.2021 2021F031 Réžia za stravovanie MŠ 02/2021  17,00 

08.04.2021 2021F045 Réžia za stravovanie MŠ 03/2021  12,50 

04.05.2021 2021F059 Réžia za stravovanie MŠ 04/2021  253,50 

04.06.2021 2021F087 Réžia za stravovanie MŠ 05/2021  333,00 

30.06.2021 2021F105 Réžia za stravovanie MŠ 06/2021  345,00 

11.10.2021 2021F155 Réžia za stravovanie MŠ 09/2021  281,00 

31.10.2021 2021F184 Réžia za stravovanie MŠ 10/2021  218,00 

30.11.2021 2021F201 Réžia za stravovanie MŠ 11/2021  126,00 

29.12.2021 2021F216 Réžia za stravovanie MŠ 12/2021  164,50 

          1 773,50 
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Príloha č. 2 – rozpočet školy na rok 2022 

 

Rozpočet príjmy rok 2021 a predpoklad 2022 
  2021 2022 

  €   

Dotácia - škola 478 904 459 994 

Dotácia na asistenta učiteľa 12 192 12 192 

Dotácia NP PoP II. 50 668 50 700 

SPOLU: 541 764 522 886 

      

Dotácia ŠKD 61 720 59 808 

Výber od detí na ŠKD 21 964 25 000 

SPOLU: 83 684 84 808 

      

Dotácia - vzdelávacie poukazy 5 555 4 960 

Výber na krúžky od detí 0 0 

SPOLU: 5 555 4 960 

      

Dotácia MŠ 87 965 102 384 

Dotácia na 5-ročné deti  4 487 6 624 

Výber od detí na MŠ 13 439 15 000 

SPOLU: 105 891 124 008 

      

Dotácie nenormatív 10 092 11 000 

Dary na činnosť školy - 2% a 
iné 

11 049 12 000 

Prenájom telocvične 520 1 500 

Prenájom tried 6 723 7 000 

SPOLU: 28 384 31 500 

Príjmy spolu: 765 278 768 162 
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Rozpočet výdavky rok 2021 a predpoklad 2022 

  2021 2022 

  € 

Spotreba materiálu 23 034 24 000 

Energie (elektrina, plyn, voda) 9 130 12 000 

Opravy a údržba 13 081 15 000 

Cestovné 179 200 

Služby  27 815 30 000 

Mzdy 462 898 475 000 

Sociálne a zdravotné poistenie 160 738 175 000 

Sociálne náklady (PN, odchodné, gastro) 22 423 23 000 

Ostatné náklady (bank. poplatky a pod.) 229 230 

Výdavky spolu: 719 527 754 430 
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Príloha č. 3 – výsledky ankety k školskej jedálni 

- ankety sa zúčastnilo 92 respondentov 

- zúčastniť sa mal vždy iba jeden zástupca za rodinu 

- celková účasť bola 55 % rodín 
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Vaše postrehy, návrhy, pochvaly a pripomienky k školskej jedálni: 

• nemám 

• Riad zapácha, dcéra sa viackrát sťažovala…že riad zapácha. Ďakujem . 

• deti by ocenili väčšie porcie, niekedy prídu domov objektívne hladne 

• Som presvedčená škola robí maximum v oblasti stravovania. Stravovanie zabezpečené v priestoroch 
školy je neporovnateľne lepšie a kvalitnejšie ako bolo v jedálni na statnej skole. Pani riaditeľke patrí 
veľká vďaka! 

• strava v školskej jedálni je úplná katastrofa. Neverila som deťom, ale keď priniesli fotky, bola som 
zhrozená… Osobne by som jedlo z danej foto do úst nedala…. Polievky nejedia, lebo sú studene… 
Kuchárky nepočúvajú, ak si niečo neprosia… Hrôza. 

• zaradiť viac zdravých jedál, žiadne údeniny (párky), mastné mäso, dieťa v škole takmer nič nezje (čo 
nezje: rybacia polievka, zapekané cestoviny so zeleninou, špenátové halušky, mastné mäso, 
bulgurový pilaf). je potrebné variť klasiku, ale z kvalitných surovín. 

• Mám tri deti a každé má iné preferencie jedál. Tento dotazník vystihuje len jedno z nich. A práve to 
dieťa je najmenej vyberavé a v jedálni sa aj naje. Ja som bola par krát zobrať neodhlásený obed a 
jedlo nebolo chutne. Zemiaková kasa vodová, polievka nedochutená. 
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• Porozprávať sa s deťmi o zdravej výžive a o dôsledkoch nezdravej stravy. A o potrebe pestrej a 
vyváženej strave. 

• Dospievajúci mäso jednoducho potrebujú, kombinácia zdravej polievky so zdravým hlavným jedlom 
deti nezjedia a ostanú hladne. 

• Som spokojná 

• Ja si osobne myslím teda aj s manželom, že aj tak je to celé o deťoch. My to vidíme na našich. Doma 
im ponúkame šaláty, prílohy robíme rôznorodé, ku chlebíku vždy dáme čerstvú zeleninu, ale keby ste 
sa ich spýtali, čo by si najradšej dali, tak Vám povedia, že vyprážaný syr s tatárskou alebo lasagne bez 

šalátu🙃 Tým chcem naznačiť, že všetky tie šaláty, zeleniny a super zdravé prílohy zjedia, lebo musia, 
pretože to od nich vyžadujeme, ale akonáhle majú v školskej jedálni možnosť dať si alebo nechať tak, 
tak to nechajú tak...Syn zje len cviklový a uhorkový šalát. A pri tom sú tam aj mrkvové, kapustové a 
neviem, čo ešte. A to aspoň skonzumuje celý obed aj s polievkou, ale čo počujem z ich strany, tak 
spolužiaci nejedia vôbec polievky, len tak ich obídu a zoberú si rovno druhé. Pri tom v tých polievkach 
je tiež kopec zeleniny, síce varenej, ale je. Tak nie som si úplne istá, čí takéto deti, vrátane našich 
zrazu uvítajú super moderné zdravé zeleninové pokrmy nech by boli neviem ako úžasne dochutené. 
Každé dieťa je zvyknuté na chute zo svojej domácej kuchyne a preto dosť často negujú to, čo vyzerá, 
čí chutí odlišne. Niektorí to fakt ani len neskúsia, nepáči sa im, ako to vyzerá, vonia a šup do koša. Žiaľ 
je to tak. Keby som tam pri nich sedela, tak to zjedia, ale učiteľ predsa v dnešnej dobe nemôže 
niekoho nútiť, potom narazí na rodiča, čo sa bude na to sťažovať, že jeho dieťa nútia zjesť niečo, čo 
nechce a ono má chúďatko z toho traumu, čí zažívacie problémy. 

• V posledných niekoľkých mesiacoch sa výrazne zhoršila kvalita. V jedle v tanieroch sa takmer každý 
deň nachádza kuchárkin vlas! - otrasné. Kvôli tejto degustióznej, neustále sa vyskytujúcej záležitosti 
už moje deti ani nechcú chodiť na obedy. Je to naozaj nechutné. Uvítala by som tiež, aby sa kuchárky 
správali prívetivejšie, sú arogantné. 

• Strava je vždy studena a malé porcie 

• Stravu vnímame pri 4 deťoch a celkom vysokú položku. Riešenie skvalitňovania by malo prihliadať aj 
ceny...ak sa da využívať granty a podobne 

• V našom záujme ako rodičov je zabezpečenie kvalitného jedla pre naše dieťa a aby bolo zdravé a a 
samozrejme najedené kým príde domov. 

• Varene zemiaky vraj chutia ako surové. Doma však zemiaky zje. T.j. Buď sú to nekvalitne zemiaky a 
alebo nesprávne pripravene. 

• Chýba mi atraktívnosť jedálnička, kvalitné spracovanie surovín, 

• mohli by byť väčšie porcie ☺ 

• môjmu dieťaťu chutí takmer všetko... 

• jedlo je pravidelne studené!!! 

• Deti sa sťažujú na studené jedlá 

• Cena za stravu sa mi zdá veľmi vysoká. Škôlkari majú polovičné porcie, ale cenu rovnakú ako majú 
školáci.  

• Občas býva jedlo podávané málo zohriaté 

• Platby sú denno denne aktualizované a sú stále nesprávne. 
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• Deti nejedia vôbec polievky, z 5 obedov za týždeň sa dobre najedia max 1x. Male porcie aj na druhom 
stupni. 

• Ocenila by som možnosť výberu jedla, nakoľko jedno z mojich deti je asi minimum ale keď má veľa 
hodín a k tomu krúžky potrebujem aby bola najedená. To druhé jedlo by mohlo byt jeden druh 1 
týždeň, napr. rezeň a zemiaky. 

• Doležíte je, aby strava bola vyvážená.... 

• Viac cestovín, zeleniny, rybu navrhujem podávať ako prílohu a nemixovať do polievky. Toto deti 
nejedia! Zbytočne sa vyhadzujú suroviny. Deti sú často po obede hladne! 

• 11-ročný syn je prevažne so stravou spokojný, hovorí, že je chutná. Vďaka za to! Jedna vec, kde by 
sme ocenili zlepšenie, je množstvo. Syn opakovane hovorí, že porcie sú malé a reálne prichádza 
domov hneď po obede v škole hladný. 

• Pripomienky zo strany našich detí: niektoré jedlá ako napr. pizza bývajú studené skôr než ich dostanú 
na tanier. 

• Menej cestovín a múčnych jedál 

• Určite zlepšiť stravu v jedálni, deťom to nechutí. 

• nesúhlasím s podávaním polotovarov a údenín deťom, súhlasím s vytvorením väčšieho tlaku na 
dodávateľa 

• Väčšie porcie 

• strava je podľa mňa fajn, chyba mi tam viac zeleniny a polievky bez zápražky 

• jedálny lístok je staromódny, niekedy pre deti úplne nevhodný. napríklad pondelkové bravčové na 
horčici 

• Mne sa v podstate páči pestrosť stravy v jedálni, a taktiež dôverujem tým jedlám 

• Chválim zabezpečenie bezlepkovej verzie stravy 

• My by sme uvítali len viac čerstvej zeleniny: mrkvu, šalátové uhorky, papriky, paradajky, 

• V školskej jedálni je jednotvárny jedálny lístok (deti mali v jednom mesiaci 3x ryžový nákyp). Jedla sú 
uvedene pod názvami, z ktorých sa da len ťažko zistiť, čo sa za nimi skrýva. Privítala by som normálne 
napísať: ryža, kura na stave a nie srbské kura a pod. Uvarená strava sa nedá jest a to nemám 
vyberavé dieťa. Radšej by som si priplatila, ale mala istotu, že dieťa bude po obede najedene. 
Nedávno sa dokonca stalo, že deti dostali surové kura. Bolo by vhodne kvalitu jedla kontrolovať aj 
priamo v skole. Tiež by stalo za úvahu vymeniť dodávateľa jedla. 

• Doteraz sledovaný jedálny lístok sa mi zdá pestrý a dostávame doma väčšinou dobré správy, že jedlo 
chutí, napriek tomu by sme ocenili viac zeleninových jedál miesto mäsa a dôraz hlavne na kvalitu a 
pôvod surovín - predovšetkým pôvod mäsa, mliečnych výrobkov, vajec.. "Modernosť" jedla nie je 
podstatná, ale aj zdravé suroviny nie až tak obľúbené v niektorom jedle, by sa mohli dať zaradiť v inej 
forme (napr. cícerové/cviklové/zeleninové fašírky s prívarkom namiesto mäsových) Mäso doma jeme, 
ale v oveľa menšom množstve a radšej si priplatíme za lokálne farmárske z overeného chovu. 

• Najradšej máme v jedálni kuracie mäsko s ryžou a v piatok sladké. S jedlom je naše dieťa spokojné. 
Jedlo je Boží dar. 

• Podľa dieťaťa je jedlo často studene, niekedy príliš slané alebo prekorenene. Na jedálnom lístku je 
príliš často bravcove mäso, v zložení jedál sú často použité suroviny ako napr. cesnak, na pizzu olivy... 
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to napr. väčšina deti nemá rada, obzvlášť mladší, škôlkarov nevynímajúc. Pri malých deťoch zväčša 
platí čim jednoduchšie tým chutnejšie. A výživne jedlo môže byt veľmi chutne a nemusí byt ani zložité 
alebo prekombinovane aby bolo vhodne pre detské bruška. Napr. V stredu 9.3. Rybacia polievka a 
halušky s kyslou kapustou.... podľa mňa nevhodná kombinácia pre malé deti. 

• Chválim mierne zlepšenie v kvalite stravy, avšak aj naďalej potreba zlepšiť nasledovné: 

• Mojim dvom deťom celkom chutí, ale uvítali by sme menej mäsa. 

• jedla sú väčšinou nevhodne pre deti, dokola sú robene jedla s lečom. z názvu sa často vôbec nedá 
zistiť čo za jedlo deti dostanú. aspoň 2x do týždňa by mali dostať deti na polievku vyvar alebo 
polievku ktorej základ je vyvar. veľmi často sa podáva rybacia polievka s lečom - toto deti určite 
nejedia. alebo také bravcove stehno na horčici. Jedálniček je potrebne kompletne "prekopať" a 
nastaviť jednoduché chutne jedla pre deti. je potrebne do ponuky zaradiť aj šalátový bufet pre deti - 
zeleninu ktorú si môžu zobrať k druhému jedlu. k pečenému masu sa kľudne môže podávať aj 
kompót. za poplatok, čo platíme sa určite da navariť vhodnejšie a chutnejšie pre deti, momentálne sa 
veľa jedla vyhadzuje. nasej dcére jedlo v jedálni skoro nikdy nechuti, keď sa jej pýtam. chuti tak 
maximálne 25% jedál. niekedy nezje skoro nič. 

• Obohatiť stravu o viac rýb ( teda s možnosťou výberu), nie všetky deti chcú ryby, urobiť deťom anketu 
po triedach aké jedlo by chceli aspoň raz do týždňa podľa ich výberu , ďakujem 

• Pripravujú sa jedlá, ktoré sme ešte ako deti v škole nenávideli - fliačky so sladkou kapustou, šúľance- 
málo detí to je a väčšinou to končí v koši. Namiesto sladkého jedla by sa mohli striedať veci, ktoré 
deti zjedia,  možno by stačili pečené zemiaky so zeleninou a dresing z kyslej smotany. Čo však mojim 
deťom najviac vadí, že je jedlo studené!!! Polievky si nakladajú samé, preferovala by som, naloženie 
teplej polievky do misky priamo od kuchárky a takisto šalát. Mali by ho deťom priamo dávať a 
nenechať na ľubovoľný výber. Najväčší problém je však, že strava je dovezená a je studená a to, že sa 
varia jedla, ktoré väčšina detí neje. 

• Privítala by som jednoduchšie zloženie jedál, zeleninu a ovocie ako prílohu a nie ako jedlo spolu s 
mäsom. Myslím, že by sa dalo aj odpozorovať, ktoré jedla deťom chutia a tie častejšie striedať. 
Ďakujeme za záujem a snahu 

• Malé porcie 

• Na pitie by som privítaním čistú vodu, nie sirupovú. Ďakujem 

• Moja dcérka je spokojná so stravovaním v školskej jedálni 

• Syn je spokojný ale samozrejme privítala by som ešte viac zeleniny a ovocia. 

• Nemám žiadne 

• Ja by som preferovala stravu od projektu čo jedia zdravé deti ale som si vedomá že strava zo 
zdravého domu je finančne náročnejšia a nemusela by vyhovovať každému 

• Viem si predstaviť šalátový pult, tiež sme ochotní si za kvalitne jedlo priplatiť 

• Nemám dôveru k firme, ktorá v súčasnosti dodáva stravu do školskej jedálne. Myslím si, že jej v 
prvom rade ide o zisk. 

Zhrnutie z pripomienok: 

• väčšie porcie – 8 respondentov 

• studené jedlá – 7 respondentov 
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• spokojnosť – 11 respondentov 

• nespokojnosť – 7 respondentov 

• variť klasiku z kvalitných surovín – 4 respondenti 

• šalátové bufety – 2 respondenti 

• nespokojnosť s údeninami – 2 respondenti 

• nevystihujúci názov jedla – 2 respondenti 

• nespokojnosť s rybacou polievkou – 3 respondenti 

 


