
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA Z VYHODNOTENIA  

prieskumu spokojnosti medzi rodičmi so stravou  

v MŠ, Hargašova 5, Záhorská Bystrica 
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I. Úvod 

 

 Z iniciatívy niekoľkých rodičov detí navštevujúcich Materskú školu na Hargašovej 

ulici č.5, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica (ďalej len MŠ) bol uskutočnený prieskum 

spokojnosti a predstáv rodičov ohľadne stravy v MŠ (ďalej len „prieskum“). Prieskum bol 

pripravený v spolupráci s riaditeľstvom ZŠ a MŠ. Prebiehal v mesiacoch december 2011 – 

január 2012. Cieľom prieskumu bolo zistiť či sú rodičia spokojní alebo nespokojní so stravou 

podávanou deťom v MŠ – s jej kvalitou, zložením, prospešnosťou pre zdravie detského 

organizmu. Výsledky prieskumu predstavujú spätnú väzbu pre vedenie ZŠ a MŠ ako aj 

externého dodávateľa stravy a pre rodičov, pre ktorých otvoria priestor pre diskusiu 

a vyvíjanie prirodzeného tlaku zo strany rodičov na neustále zlepšovanie a približovanie 

skladby a kvality stravy k dnešným moderným zásadám zdravého životného štýlu 

a racionálneho stravovania.  

  

 Strava v MŠ je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľom stravy je: 

Tomáš Mészároš – PINO s.r.o., IČO: 44013141. Cena stravnej jednotky na deň je pokrytá 

nasledovne:  

1,26 eur - príspevok zriaďovateľa,  

1,56 eur - platí zákonný zástupca dieťaťa,  

t.j. spolu výška stravnej jednotky na deň: 2,82 eur. 

Za túto cenu je zabezpečovaný obed, desiata, olovrant a pitný režim pre deti. 

 

 Prieskum bol uvedený do povedomia rodičov oznamom v polovici decembra 2011 na 

webovej stránke MŠ, ďalej letákmi vyvesenými na nástenkách v jednotlivých šatniach a na 

vstupných dverách do MŠ. Rodičia mali možnosť vyplniť dotazník a vyjadriť svoj názor, 

návrhy a pripomienky k danej oblasti elektronicky cez web alebo v listinnej podobe 

(dotazníky sa nachádzali v každej šatni v MŠ) vhodiť do krabíc na to určených.  

 

 

II. Vyhodnotenie prieskumu 

 

 MŠ navštevuje spolu 120 detí v piatich triedach. Prieskumu sa zúčastnilo celkom 34 

rodičov (ďalej „respondentov“) vyplnením dotazníka (čo je necelá tretina z celkového počtu 

detí – 28,3%). Bohužiaľ, pre vedenie MŠ a ZŠ nie je 28,3 % rodičov dostatočne 

reprezentatívna vzorka.  
Percentuálne údaje uvádzané ďalej v tejto správe sa vzťahujú k celkovému počtu 

vyplnených dotazníkov. Pri otázkach, v ktorých bolo možné zvoliť viac možností, nemusí byť 

súčet percent 100% resp. 34 odpovedí (týka sa otázky č.5). 

 

 

1. Zaujímate sa o kvalitu stravy v MŠ? (ÁNO / NIE)  

Výsledok: Všetkých 34 respondentov sa zaujíma o kvalitu stravy, t.j. 100 %. 

 

2. Ste spokojní s kvalitou stravovania v MŠ? (ÁNO/NIE) 

Výsledok:  ÁNO 11 respondentov je spokojných  32% 

   NIE 20 respondentov nie je spokojných  59% 

   nevyjadrili sa 3 respondenti      9% 

 

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že viac respondentov je nespokojných ako 

spokojných s kvalitou stravovania. 
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3. Ste ochotní platiť za zdravšiu a kvalitnejšiu stravu vyššie stravné ako v súčastnosti?  

Výsledok: 

3.1. nie     6 respondentov 18% 

3.2. áno, max o 0,60 eur za deň  8 respondentov 24% 

3.3. áno, max o 1,00 eur za deň  11 respondentov 32% 

3.4. áno, max o 2,00 eur za deň  9 respondentov 26% 

 

Dôležitým zistením je, že až 82 % respondentov je ochotných platiť vyššie stravné 

minimálne o 0,60 eur za deň za lepšiu ponuku. 

 

 

4. Ste ochotní jednorázovo prispievať napr. na nákup ovocia a zeleniny? 

Výsledok:  ÁNO 29 respondentov    85% 

   NIE   5 respondentov    15% 

 

 Väčšina respondentov (85%) by súhlasila s jednorázovým prispievaním na nákup 

ovocia a zeleniny pre deti. 

 

 

5. Ktoré z týchto bodov sú pre vás dôležité a súhlasíte s presadzovaním týchto požiadaviek 

v MŠ: 
5.1. Menej bielej pšeničnej múky. Podávať deťom celozrnné obil. výrobky. 11 50% 

5.2. Namiesto bielej vylúpanej ryže podávať ryžu naturálnu.     7 21% 

5.3. Minim. biely cukor v strave našich detí. Menej sladkých jedál a sladkostí.  19 56% 

5.4. Skoncovať so zvykom nosenia sladkostí do škôlky v deň svojho sviatku. 10 29% 

5.5. Podávať deťom kvalitné probiotické jogurty.    20 59% 

5.6. Mäso používať z kvalitného zdroja (a na požiadanie uvádzať zdroj).  23 68% 

5.7. Používať v jedálničku častejšie strukoviny.     22 65% 

5.8. Zlepšiť pitný režim. Dávať deťom častejšie piť.    24 71% 

5.9. Podávať deťom každý deň čerstvé ovocie (1 ks ovocia na dieťa).  31 91% 

5.10. Podávať deťom každý deň surovú zeleninu (=1 miska šalátu).   26 76% 

 

Podľa výsledkov je pre rodičov (respondentov) najdôležitejšie:  

 aby ich deti dostávali v škôlke každý deň čerstvé ovocie (1ks na dieťa) - 91%,  

 aby ich deti dostávali v škôlke k jedlu každý deň surovú zeleninu - 76%,  

 až 71% rodičov by chcelo zlepšiť pitný režim v škôlke, t.j. dávať deťom častejšie piť, 

 používať mäso z kvalitného zdroja a uvádzať tento zdroj (68%),  

 používať častejšie v jedálničku strukoviny (65%),  

 nakupovať kvalitné probiotické jogurty (59%), 

 56 % rodičov je za menej sladkých jedál a sladkostí v jedálničku detí. 

 

 

6. Do ktorej triedy chodí Vaše dieťa: 

6.1. Kačičky  5  15% 

6.2. Včielky  5  15% 

6.3. Žabky   11  32% 

6.4. Lienky   5  15% 

6.5. Sovičky  8  24% 

 

Do prieskumu sa zapojilo najviac rodičov „žabiek“. 
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7. Váš e-mail alebo iný kontakt. 

Kontakty nebudú nikde zverejnené, aby nedošlo k ich zneužitiu. 

 

8. Ďalšie odkazy a podnety. 

Tu sú uvedené odkazy a podnety rodičov: 

 
----------------------- 

Kombinácie a zloženie jedál podľa „pseudo-noriem“, ktoré upravujú to, čo naše deti jedia v ´škôlke je tak zlé, že 

tu nemôže byť reči, že by mohlo toto jedlo podporovať zdravie našich detí. Potom majú deti tak často sople, 

kašle, ekzémy, alergie, hyperaktivitu a oslabený imunitný systém. A neskôr v dospelosti, keďže ich to naučíme 

jesť, budú mať aj horšie choroby. 

Veľmi rada by som nabúrala celý systém školského stravovania. Neviem aký „odborníci“ schválili, že deti môžu 

jesť v škôlke aj: párkový perkelt, segedínsky guláš, pokrmy z vnútorností, polievky s párkom, klobásou, nátierky 

z bravčového a hovädzieho mäsa, údené mäso, paštéty, salámy, smotanové syry. Toto je výber z receptúr 

a dietologických predpisov schválených ministerstvom. 

Dúfam, že sa nájde dosť rozumných a aktívnych rodičov, ktorí budú chcieť niečo na danej veci zmeniť. Ide 

o naše deti a bolo by smutné, ak by sme nechali rozhodovať o tom čo deti môžu jesť v škôlke nejakých 

úradníkov na ministerstve, ktorým je zdravie našich detí ukradnuté.  

----------------------- 

"Jedalnicek deti sledujeme kazdy tyzden. 

Bohuzial desiaty a olovranty su absolutne jednotvarne a bez napadu. 

Co nam najviac chyba, su jogurty - najma biele, tvaroh a zelenina. 

----------------------- 

"Zakoupený puding se šlehačkou nepovažuji za vhodnou svačinu, na druhou stranu nesleduji, jak často děti tento 

pudig dostávají. 

Děkuji, že respektujete mé přání, že pro syna upřednostňuji na pití vodu." 

----------------------- 

"Chcem vam podakovat za vasu snahu ohladom zmeny stravovania! 

Hoci som sa o stravu v skolke zaujimala a mrzelo ma, ze to nie je podla mojich zasad a ze teda to, o co sa snazim 

doma /presadit doteraz menej zname, avsak tradicne a zdrave potraviny/ je potom v skolke akoby narusene 

/klasickym jedalnovym pristupom, ktory detom vacsninou chuti, ale zaroven ich tym padom aj formuje/, tak som 

sama na nejaku iniciativu odvahu nenabrala a o to vacsiu radost z toho mam. 

Je zaujimave, ze v ceskych skolkach potraviny ako ovsene vlocky, spalda, tofu, hliva... nie su nic zvlastnym a to 

dava nadej, ze sa da nejaka zmena uskutocnit aj v nasich podmienkach. 

Keby som mohla byt nejak napomocna, tak velmi rada. 

S pozdravom a drzanim palcov 

----------------------- 

"Nemyslim, za na zaklade vyplneneho dotaznika zistite spokojnost, uroven a kvalitu pozadovaneho jedla 

vhodneho pre nasich drobcov. Dotaznik, by nemal byt orientovany na stravu podla prvkov zeme, ale vseobecne, 

nie to co preferujete vy, ale vacsina z nas. Neviem ako chcete posudit, ci deti maju nedostatocny pitny rezim. 

Pokial niektory rodic nesuhlasi s nosenim sladkosti v den sviatku, nech da pani ucitelke vediet, ja velmi rada 

prinesiem tymto detom ovocie. (Zazila som deti z takychto rodin, ktore bud kradli sladkosti v supermarketoch 

alebo vymienali 

svoju zdravu desiatu so spoluziakmi.)nic netreba riesit extremne, vsetko s mierou. 

A co sa tyka bodu 3, neviem kolko mate deti, ale myslite hlavne na to, ze uz dnes platime pri 20 dnoch 31,80 

eur, ak by sa priplatilo iba o 1 eur = 51,80 eur, pri viacpocetnych rodinach je to nemyslitelne. 

Zaverom by som chcela povedat, ze prednaska pana Planietu bola velmi chaba a skor rodicov popudila ako 

namotivovala. To co bolo prednasane bolo podane zbytocne velmi radikalne az extremne, co bolo na skodu veci.  

Bola by som velmi rada, ak by sa mohlo nieco zo zdraveho stravovania zakomponovat do jedalnicka ,avsak nie 

som zastancom extremizmu. 

Napriek vsetkemu prajem vela uspechov, je to tazky boj. 

----------------------- 

 

 

"Sladkosti v den sviatku> nie som proti, ak pojde o ""zdravu"" sladkost, inak som za zrusenie (zlo)zvyku. 

Myslim si, ze myska salatu je dost vela, staci zo 3-4 kuskov, koliecok nakrajanej zeleniny aspon 1x za den, ak je 

1x za 

den aj ovocie. 
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Paci sa mi, ze uz teraz sa podava napr. ku chlebiku na desiatu koliecko napr. uhorky. Obdobne by mohlo byt na 

taniery 

na obed par koliecok zeleniny ak sa podava napr. maso. 

(Maso je velmi vhodne zajedat so zeleninou) 

Dobry bol zvyk s pred 2. rokov, ked deti dostavali mysku ovocia v poobednajsich hodinach priamo do triedy a 

mohli si 

volne brat. 

Kvalita stravy vo vseobecnosti asi nie je zla, len je vhodne obmedzovat zivocisne tuky, menej masa 

(minimalizovat 

bravcove) a viac strukovin. 

Cukor - pouzivat nerafinovany, (pozor na hnedy prifarbovany!)" 

----------------------- 

prieskum by sa podla mna mal spravit aj na ZS, kde je ten isty dodavatel stravy, pretoze viem, ze deti castokrat 

vobec 

nic nezjedia v skolskej druzine - strava im nechuti. 

----------------------- 

Bolo by velmi prospesne pre deti zamenit aj biely cukor za tmavy prirodny trstinovy, dat moznost vybrat si, ci 

dat 

dietatu kravske mlieko alebo napr. sojove mlieko, pretoze kravske mlieko zahlienuje, deti maju zbytocne 

sopliky, 

kasel.Bolo by to financne narocnejsie, ale zdravie nasich deti je prvorade.Dakujem 

----------------------- 

-zrušiť sladké vody k jedlam 

-zaviest komisiu z radu rodicov ktora by namatkovo kontrolovala-resp.ochutnavala stravu a podavala pisomne 

(napr. na 

web.stranku) spravu o jej kvalite. 

----------------------- 

Vymeniť dodávateľa stravy za iný subjekt /výberové konanie/. 

----------------------- 

Bolo by prospešné pre účely stravovania vymeniť súčasného dodávateľa stravy. 

----------------------- 

"Pani Ďuriančiková, 

ďakujeme, že venujete svoj čas zlepšeniu podmienok stravovania v MŠ. S toho názoru, že fa PINO v rámci 

stravovacej 

jednotky 1,60e/1deň sa maximálne snaží ponúkať deťom čo najpestrejšiu stravu. Zdravšia strava = drahšia, my 

sme 

ochotní priplatiť si, ale sme dosť skeptickí, pretože je jasné, že nie všetci rodičia sú v situácii, kedy si to môžu 

dovoliť. 

Veľa zdaru 

----------------------- 

Deti môžu piť aj vodu z vodovodu, nie však z plastových fliaš, ale zo sklenených krčahov, ktoré je možné lepšie 

umyť. 

Na chlieb maslo, nie stužené tuky al. ramu, to isté vo varených jedlách. 

----------------------- 

Vítam tento prieskum, len podotýkam, že školská komisia pri MČZB má v zápisnici, že by bolo dobré: znížiť 

cenu a 

zvýšiť kvalitu :-))) 

----------------------- 

"- NEPOUŽÍVAŤ MRAZENÚ ZELENINU RESP. V OBMEDZENOM MNOŽSTVE NA PRÍPRAVU 

POLIEVOK 

- OVOCIE A ZELENINU NAKUPOVAŤ Z DOMÁCICH ZDROJOV (OBYVATELIA ZB A OKOLIA) 

- PREBUDOVAŤ JEDÁLEŇ TAK, ABY SA V NEJ VARILO PRE ZŠ A MŠ !! 

- KLAVITNEJŠIA STRAVA SA DÁ ZABEZPEČIŤ, AK BUDE DODÁVATEĽ - (DOMÁCA STRAVA) NIE 

MEGAVÝVAROVŇA PRE VŠETKY VEKOVÉ SKUPINY ALE ZAMERANÁ NA ZŠ – MŠ." 
----------------------- 

III. Návrh opatrení a ďalších krokov 

 

1. Uviesť do praxe stravovaciu komisiu alebo stravovacieho referenta z radov rodičov, 

ktorý bude poradným orgánom pre vedenie MŠ pri zostavovaní jedálnička a výbere jedál. 
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Vedenie ZŠ a MŠ (v súčinnosti so stravovacou komisiou) ako klient súkromnej 

spoločnosti – dodávateľa stravy, by malo prezentovať svoje požiadavky na ponuku, 

zloženie a obsah jedál pre deti v škôlke a dodávateľ stravy (podnikateľ) by mal na tieto 

požiadavky v rámci finančných možností reflektovať.  

2. Rokovať s dodávateľom stravy o rozšírení jeho ponuky o nové jedlá, iniciovať zavedenie 

nových receptov do noriem školského stravovania (v súčinnosti so stravovacou komisiou).  

3. Rokovať s dodávateľom stravy o zavedení jednoduchých zmien v jedlách, ktoré už sú 

ponúkané:  

3.1. nahradiť bielu pšeničnú múku múkou celozrnnou (napr. pšeničnou, špaldovou) 

pri tzv. „sladkom jedle“, ktoré je v jedálničku detí raz do týždňa 

3.2. namiesto obyčajných cestovín používať celozrnné cestoviny a aj z iných 

druhov obilnín ako pšenica (napr. špaldové, ražné, kukuričné, ryžové) 

3.3. nahradiť bielu ryžu ryžou naturálnou (1x týždenne) 

3.4. rafinovaný repný cukor nahradiť zdravými alternatívami (ryžový sirup, 

javorový sirup, trstinový cukor) pri tzv. „sladkom jedle“, ktoré je v jedálničku detí raz 

do týždňa 

3.5. raz do týždňa zaradiť jedlá obsahujúce TOFU alebo TEMPEH, ktoré sú 

zdrojom zdravých rastlinných bielkovín (sója - strukovina) 

3.6. namiesto pečiva z bielej múky podávať deťom na desiatu a olovrant výhradne 

celozrnné prípadne grahamové pečivo/chlieb („tmavý“ chlieb alebo pečivo 

neznamená, že je celozrnné) 

3.7. na desiatu a olovrant podávať ďeťom probiotické jogurty (musí sa to tak aj 

volať ) 

3.8. v jedlách obsahujúcich kombináciu mäsa a smotany nahradiť smotanu z 

kravského mlieka smotanou sójovou. 

4. Požiadať dodávateľa stravy o novú kalkuláciu stravnej jednotky, prípadne viacerých 

pásiem, alebo cien jednotlivých jedál, podľa miery zohľadnených navrhovaných zmien.   

5. Požiadať vedenie MŠ a ZŠ o objasnenie mechanizmu navyšovania a schvaľovania ceny 

stravnej jednotky.  

6. Požiadať zriaďovateľa (Miestny úrad Záhorská Bystrica) o navýšenie príspevku na 

stravnú jednotku  

6.1. celoplošne na dieťa, 

6.2. pre deti zo sociálne slabších rodín alebo viacdetných rodín. 

7. Mäso – objednávať deťom iba 3x týždenne, tak ako to odporúčajú stravovacie normy a nie 

mať mäso aj v polievke vo forme párku, na olovrant vo forme šunky, alebo mäsovej 

pomazánky. Týmto opatrením by mohlo dôjsť k úspore a mohla by sa využiť v prospech 

zaradenia iných zdravších alternatív. 

8. Častejšie vyberať jedlá obsahujúce strukoviny (napr. vo forme strukovinových nátierok).  

9. Dávať deťom častejšie piť (vodu alebo čaj) a to nie iba pri jedle (t.j. desiate, obede, 

olovrante) ale ponúknuť im vodu aj medzi jedlami. V tomto zmysle treba dať inštrukcie 

príslušným učiteľkám. 

10. Zabezpečiť deťom každý deň! 1 ks čerstvého ovocia na dieťa.  

11. Každý deň podávať deťom zeleninu, či už k obedu vo forme šalátu alebo nakrájanej 

zeleniny na kúsky (ku každému jedlu okrem sladkého jedla je zelenina vhodnou prílohou) 

a/alebo k desiate alebo olovrantu (nestačí jeden priesvitný plátok napr. paradajky na 

chlebíku, ale „za hrsť“ zeleniny). Naservírovať deťom viac zeleniny ako je teraz 

zaužívané (jeden plátok na chlebíku) vždy keď majú k desiate alebo olovrantu 

chlieb/pečivo naslano. 

12. Uvádzať v poznámke k jedálničku kde/z akého zdroja bolo mäso nakúpené. 
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13. Vypracovať motivačný a vzdelávací systém pre deti – aby vedeli a chceli „zdravo papať“, 

naučiť deti správnym stravovacím návykom, naučiť ich jesť zdravé potraviny, ktoré napr. 

zatiaľ odmietajú (každý rodič by sa potešil ). Tento „projekt“ by mohli vypracovať 

a realizovať učiteľky v spolupráci so stravovacou komisiou a dobrovoľníkmi z radov 

rodičov. 

 

 

 

IV. Záver 

 

Aj keď po prvom stretnutí a oboznámení sa vedenia MŠ a ZŠ s výsledkami prieskumu 

nie je tento prieskum pre nich relevantný (nízky počet zapojených rodičov), požiadam vedenie 

o stanovisko k jednotlivým bodom z kapitoly III – Návrhy opatrení a ďalších krokov. 

Stanovisko vedenia ako aj túto správu z vyhodnotenia a prehľadné vyhodnotenie v grafickej 

podobe požiadam zverejniť na web-stránke MŠ. Tiež očakávam, že vedenie MŠ a ZŠ bude 

reflektovať na požiadavky rodičov, ktorí vyjadrili svoj názor (a nie tých, ktorí neprejavili 

záujem sa vyjadriť a zrejme im je to jedno) a ktorí chcú zlepšiť starostlivosť o deti 

navštevujúce túto škôlku v oblasti podávanej stravy. Toto by malo byť aj v záujme vedenia 

MŠ a ZŠ.  

Rada by som poďakovala pani riaditeľke PaedDr. Zuzane Kaliarikovej aj zástupkyni 

pre MŠ pani Viere Mazáčkovej za doterajší ústretový prístup k zorganizovaniu tohto 

prieskumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Záhorskej Bystrici dňa 14.2.2012 

Vypracovala: Lenka Ďuriančiková, lenka.duriancikova@gmail.com 
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