
VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA „ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE“ 

Na nasledujúcich stranách vám prinesieme vyhodnotenie dotazníka, v ktorom sme sa vás pýtali na 

váš názor v súvislosti so snahou Mestskej časti Bratislava-Rusovce zlepšiť podmienky poskytovania 

školského stravovania. Tento výstup by mal poslúžiť ako podklad pre ďalší postup mestskej časti.  

Dotazník vyplnilo 164 rodičov, čo je viac ako polovica zákonných zástupcov detí navštevujúcich 

školskú jedáleň a preto jeho výsledky možno považovať za relevantné. 

1. SPOKOJNOSŤ SO STRAVOU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

So stravou v školskej jedálni je nespokojná takmer tretina opýtaných rodičov, ďalšia tretina rodičov 

zastáva v tejto veci neutrálny názor - nie sú spokojní, ani nespokojní. Spokojných je 38 % rodičov.  

  

2. ZMENA STRAVOVACÍCH SLUŽIEB 

Tri štvrtiny rodičov, čo je jednoznačná väčšina, je za zmenu stravovacích služieb. 18 % rodičov nevie 

odpoveď na túto otázku posúdiť a 8 % rodičov by zmenu stravovacích služieb pre svoje dieťa 

neuvítalo. 
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3. PREFEROVANÝ TYP ZMENY STRAVOVACÍCH SLUŽIEB 

Pri odpovedi na túto otázku bolo možné uviesť viacero odpovedí, čo väčšina rodičov aj využila. 

Takmer zhodný počet rodičov uviedol, že by uvítali  

• výber z viacerých jedál (98 rodičov),  

• zvýšenie kvality jedla (92 rodičov)  

• používanie zdravých surovín pri varení (90 rodičov).  

Časť rodičov si želá doplnkový sortiment vo forme desiat a olovrantov (35 rodičov) a diétne 

stravovanie pre deti z dôvodu ich alergií (21 rodičov).  

 

4. DOPLNKOVÁ STRAVA 

„Ak máte záujem o doplnkovú stravu, o aký typ stravy by ste mali záujem?“ V odpovedi na túto 

otázku bolo možné opätovne označiť viac odpovedí. 87 rodičov by malo záujem o doplnkovú stravu 

vo forme ovocia, 37 rodičov by uvítalo mliečne výrobky, 35 rodičom by sa páčilo, aby ich dieťa malo 

k dispozícii desiaty. 21 rodičov by malo záujem o olovrant a 4 rodičia o raňajky. 24 rodičov záujem 

o doplnkovú stravu pre svoje dieťa záujem nemá. 

 

5. POČET JEDÁL NA VÝBER 

Dve tretiny rodičov by uvítali, aby mali na výber pre svoje deti z dvoch jedál. 20 % rodičov považuje 

súčasný systém (bez výberu z jedál) za postačujúci a 15 % uprednostňuje výber z troch jedál.  

 
 

  

65%

15%

20%

UVÍTALI BY STE VÝBER Z JEDÁL?

Áno, výber z dvoch jedál

Áno, výber z troch jedál

Nie, jedno jedlo je
postačujúce



6. PERIODICITA VÝBERU JEDÁL 

0bedy pre svoje dieťa chce vyberať na týždennej báze 80 % rodičov, na dennej báze 18 % rodičov 

a možnosť vybrať si stravu na dva týždne vopred si zvolili 2 % rodičov. 

 

 
 

 

7. JEDLO SO SEBOU 

V tejto otázke sme zisťovali záujem rodičov o ďalšie jedlo, ktoré by si ich dieťa mohlo vziať so sebou 

domov (napr. buchty na večeru), pričom ale takéto jedlo by bolo v plnej cene, t. j. bez príspevku na 

stravu. Dve tretiny rodičov o takúto službu záujem neprejavili. Približne rovnaký počet rodičov (18 % 

a 16 %) má o akúto službu záujem alebo nevie posúdiť, či by takúto službu využilo.  
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8. ZELENINOVÝ PULT 

Dve tretiny rodičov by malo záujem o to, aby ich dieťa malo možnosť využitia zeleninového pultu, na 

ktorom by bola k dispozícii surová zelenina a šaláty. Pätina rodičov by o takúto službu záujem nemala 

a 16 % rodičov nevie posúdiť, či by túto možnosť využila. 

 

 

9. ŠPECIFICKÉ DIÉTNE POŽIADAVKY 

Pri zisťovaní špecifických diétnych požiadaviek prevažná väčšina rodičov (112) odpovedala, že ich 

dieťa takéto požiadavky nemá. Špecifické diétne požiadavky sú podľa vyjadrení rodičov 

nasledovné:  

• bezlaktózová strava (14 detí),  

• šetriaca strava (12 detí),  

• antihistamínová strava (11 detí),  

• bezlepková strava (5 detí),  

• alergia na BKM (6 detí),  

• dia strava (1).  

 

10. PITNÝ REŽIM 

V odpovedi na otázku „Akú formu pitného režimu by ste uvítali“ bolo možné označiť viacero 

odpovedí a výsledky sú pomerne jednoznačné: 

• čistá voda: 150 hlasov  

• klasický čaj: 70 hlasov 

• voda so sirupom: 24 hlasov 

• instantný čaj obohatený o vitamíny: 12 hlasov 
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11. KOMUNIKÁCIA SO ŠKOLSKOU JEDÁLŇOU A SPӒTNÁ VӒZBA  

Pokiaľ ide o komunikáciu so školskou jedálňou a spätnú väzbu, tu sú rodičia rozdelení na polovice. 

Jedna polovica považuje formu komunikácie so školskou jedálňou a poskytovanie spätnej väzby z jej 

strany za dostatočné, a tá druhá ju považuje za nedostatočnú, resp. ju nedokáže posúdiť.  

 

 

12. NÁVRHY, POSTREHY, PODNETY RODIČOV V SÚVISLOSTI SO ŠKOLSKÝM STRAVOVANÍM  

Podnety zo strany rodičov uvedené v tejto časti dotazníka možno zhrnúť do nasledovných okruhov: 

• zlepšenie stravovacej kultúry, 

• pestrejší jedálniček, 

• výhrady k niektorým druhom jedál a nápojov, 

• viac sezónneho ovocia a zeleniny, 

• možnosť výberu z jedál, 

• priestory školskej jedálne. 

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ŠKOLSKÉMU STRAVOVANIU K 01. 12. 2020 

Výsledky dotazníka 

Výsledky dotazníka predložíme na vyhodnotenie pracovnej skupine, ktorá bude zriadená za účelom 

zlepšenia poskytovanie stravovania v školskej jedálni. Pracovná skupina bude zriadená v priebehu 

decembra. 

Priestory školskej jedálne 

V tejto súvislosti by sme vás tiež radi informovali o postupe vo veci rekonštrukcie školskej jedálne 

a nadstavby základnej školy nad objektom jedálne. Dňa 23. septembra 2020 nám vláda SR schválila 

projekt rekonštrukcie školskej jedálne a nadstavby základnej školy. Neteší nás, že celý proces sa na 

strane štátu predlžuje (zmena vlády SR a vznik nového ministerstva), napriek tomu, že my sme na  

100 % pripravení a netrpezlivo prešľapujeme na štartovacej čiare. Takmer 2,5 milióna Eur (mínus 
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povinné 5 % spolufinancovanie zo strany mestskej časti), ktoré nebudeme musieť vytiahnuť z kasy 

mestskej časti, za chvíľu strpenia určite stoja.  

Cena obedov 

Národná rada SR schválila dňa 26. 11. 2020 vládny návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 

Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, ktorým schválila poskytovanie príspevku na stravu do 

konca júla 2021. Cena obedov tak ostáva do konca júla 2021 v pôvodnej výške. 

 

Bratislava-Rusovce, 07. 12. 2020 


