
ŠTATÚT 

STRAVOVACIA KOMISIA pri občianskom združení Lasallian. 

 

Článok I. 

Predmet činností stravovacej komisie. 

1. Stravovacia komisia OZ Lasallian (ďalej len „stravovacia komisia“) vznikla na základe 

uznesenia predsedníctva občianskeho združenia Lasallian (zasadnutie predsedníctva 

11.9.2018), ktoré funguje ako združenie rodičov a priateľov lasalliánskej mládeže a je 

poradným orgánom riaditeľa Spojenej školy de La Salle v Bratislave. 

 

2. Predsedníctvo OZ Lasallian zriadilo stravovaciu komisiu na základe stanov združenia 

čl. IV. bod. 1.2. ako iniciatívnu poradnú skupinu pre vedenie školy a pre školské 

stravovacie zariadenie pri SŠ de La Salle, Čachtická 14, Bratislava (ďalej len „ŠJ“). 

 

3. Stravovacia komisia bola zriadená za účelom skvalitnenia školského stravovania a 

presadzovania záujmov rodičov/zákonných zástupcov žiakov školy v oblasti 

stravovania a zdravej výživy detí. 

Článok II. 

Úlohy, zloženie, podmienky členstva a zásady činnosti stravovacej komisie. 

1. Stravovacia komisia sa riadi pokynmi a nariadeniami MŠVVaŠ SR pre oblasť 

školského stravovania v zmysle Vyhlášky č. 366/2007. 

 

2. Komisiu tvorí 7 členov: 

1. Zástupca/koordinátor komisie – zástupca rodičov člen OZ Lasallian 

2. Člen komisie – zástupca vedenia SŠ de La Salle 

3. Člen komisie – vedúca ŠJ pri SŠ de La Salle 

4. Člen komisie – zástupca rodičov člen OZ Lasallian 

5. Člen komisie – zástupca rodičov člen OZ Lasallian 

6. Člen komisie – zástupca rodičov člen OZ Lasallian 

7. Člen komisie – zástupca rodičov člen OZ Lasallian 

 

3. Komisia zasadá raz za dva mesiace, častejšie v prípade potreby. Zasadnutie komisie 

zvoláva koordinátor/zástupca komisie. Zo zasadnutí komisie sa vedie zápis. 

 

4. Úlohy členov komisie: 

a. Za činnosť komisie zodpovedá zástupca/koordinátor komisie. 

b. Zástupca/koordinátor komisie  vedie zasadnutia komisie a zodpovedá za kvalitu 

práce komisie a za objektívnosť pri posudzovaní žiadostí a návrhov rodičov/ 

zákonných zástupcov žiakov školy v oblasti stravovania žiakov v ŠJ, ďalej 

zodpovedá za vypracovanie záverečných uznesení zo zasadnutí komisie. 



c. Členovia komisie sú povinní aktívne sa zúčastňovať na zasadnutiach komisie a 

plniť úlohy vyplývajúce zo štatútu stravovacej komisie. 

d. Členovia komisie sú oprávnení predkladať návrhy a podnety, ktoré sa týkajú 

úloh komisie. 

 

5. Hlavné úlohy stravovacej komisie: 

a. Sústreďuje požiadavky, návrhy a otázky rodičov/ zákonných zástupcov žiakov 

školy z oblasti stravovania sa žiakov v ŠJ. 

b. Prerokúva požiadavky, návrhy a otázky členov komisie ako aj zástupcov 

rodičov žiakov školy. 

c. Predkladá vedúcej ŠJ a vedeniu školy odporúčania v súlade s platnou 

legislatívou pre oblasť školského stravovania. 

d. Zabezpečuje komunikáciu s rodičmi/ zákonnými zástupcami žiakov v rámci 

svojich úloh a v súlade so štatútom stravovacej komisie. S rodičmi komunikuje 

zásadne len písomnou formou prostredníctvom e-mail: strava@lasalle.sk. 

e. Členovia komisie majú právo podieľať sa priamo na kontrole kvality 

a množstve podávanej stravy v ŠJ. Túto kontrolu musia členovia komisie 

vykonávať minimálne dvaja a musia o nej upovedomiť riaditeľa školy 

najneskôr 3 hodiny vopred.  

f. Členovia komisie majú právo hodnotiť sortiment podávaných jedál zo zistení 

kontroly podľa bodu e.) a na základe týchto hodnotení požadovať zmenu 

v súlade s platnou legislatívou pre oblasť školského stravovania. 

g. Členovia komisie majú právo hodnotiť sortiment podávaných jedál aj na 

základe hodnotiacej štatistiky, ktorú realizujú rodičia a žiaci školy 

prostredníctvom aplikácie Edupage a na základe týchto hodnotení požadovať 

zmenu v súlade s platnou legislatívou pre oblasť školského stravovania. 

Vyjadrenie stravovacej komisie k Štatútu stravovacej komisie:  
Stravovacia komisia jednohlasne schvaľuje Štatút stravovacej komisie dňa:......................................, 

čo potvrdzuje svojimi podpismi. 

 

Členmi stravovacej komisie v školskom roku 2018/2019 

1. Jana Ferencová – zástupca/koordinátor komisie ........................................................ 

(zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)     podpis 

 

 

2. br. Jacek Chaciński – člen komisie   ........................................................ 

(zástupca vedenia SŠ de La Salle)     podpis 

 

 

3. Martina Schmidtová – člen komisie   ........................................................ 

(vedúca ŠJ)        podpis 

 

4. Erika Krútilová – člen komisie    ........................................................ 

(zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)     podpis 

 

 



5. Zuzana Koreňová – člen komisie   ........................................................ 

(zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)     podpis 

 

6. Katarína Krošlaková – člen komisie   ........................................................ 

(zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)     podpis 

 

7. Eliška Holásková – člen komisie    ........................................................ 

(zástupca rodičov, člen OZ Lasallian)     podpis 

 


