
Zasadnutie stravovacej komisie 4.12.2019 
zriadenej pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Záhorská Bystrica 

školský rok 2019/2020 

ZÁPISNICA 

Úvod 

Stravovacia komisia sa zriaďuje ako poradný a iniciatívny orgán pri ZŠ s MŠ, 
Hargašova 5, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica. Stravovaciu komisiu zriaďuje riaditeľ 
školy. Členov komisie menuje riaditeľ na jeden školský rok z radov zástupcov zamestnancov 
školy a materskej škôlky, zástupcov stravovacieho zariadenia a zákonných zástupcov 
stravujúcich sa žiakov základnej školy a detí materskej škôlky.  

 V školskom roku 2019/2020 je dodávateľom stravy a prevádzkovateľom školského 
bufetu spoločnosť : 

Compass Group Slovakia s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava 2  
(ďalej v texte označovaný ako „dodávateľ“ alebo „dodávateľ stravy“) 
zastúpená regionálnym riaditeľom p. Michal Kintler 

 Zasadnutie stravovacej komisie zvolala a viedla PaedDr. Zuzana Kaliariková, 
riaditeľka ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Záhorská Bystrica a menovala členov stravovacej komisie 
pre školský rok 2019/2020. 

Členovia stravovacej komisie pre školský rok 2019/2020 

Viera Mazáčková,  zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ 
Mgr. Michal Ilko,  učiteľ ZŠ 
Mária Sajanová,  vychovávateľka ŠKD 
Michal Kintler,  zástupca dodávateľa stravy, regionálny riaditeľ prevádzky 
Elena Gašparíková,  zástupca dodávateľa stravy, školský bufet a výdaj stravy 
Danka Mesková,  zástupca dodávateľa stravy 
Ing. Lenka Ďuriančiková,   zástupca za rodičov ZŠ 
JUDr. Ing. Tomáš Cibuľa, LL.M.,  zástupca za rodičov MŠ 

Program  

Diskusia prebiehala k týmto bodom: 

1. požiadavka na dodávanie bezlepkovej stravy  
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2. oneskorené zverejňovanie jedálneho lístka MŠ 
3. dôslednejšie uvádzanie kódov alergénov pri jednotlivých jedlách 
4. zmena čajov podávaných deťom v MŠ 

Bod 1 - požiadavka na dodávanie bezlepkovej stravy 

- dodávateľovi bola prezentovaná požiadavka na dodávanie bezlepkovej stravy, 
- aktuálny dopyt:  5 detí v MŠ + 1 dieťa MŠ zatiaľ podozrenie na bezlepkovú dietu, 

1.stupeň ZŠ: pravdepodobne 3 deti  (nebol však robený prieskum dopytu medzi 
rodičmi detí ZŠ po takejto strave),  

- dodávateľ vysvetlil komplikácie súvisiace s prípravou a dodávaním bezlepkovej stravy 
v zmysle platných hygienických predpisov: potreba vyhradiť samostatnú časť 
prevádzky na prípravu bezlepkového jedla s kompletným vybavením a náradím => 
kapacitne momentálne nerealizovateľné v priestoroch prevádzky, kde sa strava varí – 
v kuchyni Slovenského rozhlasu, nutné zamestnať dietnu sestru => nerentabilné, 

- vyhláška o školskom stravovaní neukladá povinnosť prevádzkovateľom školského 
stravovania dodávať stravu pre deti so špecifickými dietnymi požiadavkami 
(bezlepková, bezlaktózová, šetriaca dieta), 

- p. Mazáčková ešte raz preverí počet detí v MŠ s požiadavkou na bezlepkové 
stravovanie a v prípade, že je ich počet iný ako uvedený vyššie, bude informovať 
ostatných členov stravovacej komisie (mailom), 

- vznesený návrh, aby jedno z 3 varených jedál, ktoré sú denne na výber v jedálnom 
lístku, bolo bezlepkové a to zabezpečiť len v rozsahu miernych úprav receptúr,  
napr. v prípade prirodzene bezlepkového jedla (t.j. hlavné suroviny na výrobu jedla sú 
prirodzene bezlepkové: napr. strukoviny, zelenina, mäso, ryby, vajcia, ryža, pšeno, 
pohánka, zemiaky......) nekombinovať so surovinou obsahujúcou lepok (napr. 
nezahusťovať omáčky múkou s obsahom lepku a pod.),   aj toto opatrenie by výrazne 
uľahčilo situáciu rodičom a deťom, ktoré majú stravovacie obmedzenia tohto druhu 

Bod 2 – oneskorené zverejňovanie jedálneho lístka MŠ 

- aby sa v budúcnosti predišlo uvedenému problému prosíme dodávateľa jedálny lístok 
pre MŠ na nasledujúci týždeň doručiť mailom (p. Danka Mesková, Compass 
Group) vždy najneskôr do štvrtka do 15:00 hod. pani Gašparíkovej aj pani 
Mazáčkovej, 

- pani Mazáčková zabezpečí zverejnenie jedálneho lístka MŠ najneskôr v piatok 
a to obvyklým spôsobom, tak aby rodičia detí mali možnosť sa s ním oboznámiť 

Bod 3 - dôslednejšie uvádzanie kódov alergénov pri jednotlivých jedlách 

- prosba na dodávateľa o dôsledné uvádzanie kódov alergénov pri jednotlivých jedlách 
(požiadavka zástupcu rodičov MŠ) 
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Bod 4 - zmena čajov podávaných deťom v MŠ 

- reagujúc na požiadavky niektorých rodičov, prosíme o zmenu čajov podávaných 
deťom MŠ, a to nasledovne: namiesto „instantnej formy čajov obohatenej o vitamíny“ 
objednať čaje „klasické sypané“, preferovaná forma ovocné a bylinkové 

- zabezpečí p. Mazáčková v spolupráci s p. Gašparíkovou 

Pani riaditeľka poďakovala zúčastneným za účasť a konštruktívnu diskusiu a ukončila 
zasadnutie stravovacej komisie. Poprosila zástupcu dodávateľa stravy p. Kintlera o vyjadrenie 
k prezentovaným návrhom v dohľadnom čase.  

Najbližšia stravovacia komisia bude zvolaná podľa potreby. 

 Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina zo zasadnutia (zúčastnení všetci členovia 
stravovacej komisie okrem p. Danka Mesková – ospravedlnená neúčasť). 

Zapísala: Lenka Ďuriančiková, 4.12.2019 
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