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V	 novinách	 sme	 už	 viackrát	 informovali	
o úspechoch nášho rodáka zo Stupavy a uzná-
vaného	 šéfkuchára	Miloša	 Lachkoviča	 a	 jeho	
manželky	 Paulíny.	 Obaja	 svoje	 povolanie	 na-
dovšetko milujú, robia ho s láskou a právom sa 
im vracia mnoho pochvalných slov na ich prá-
cu,	a	to	či	už	zo	strany	laikov	ochutnávačov,	ale-
bo odbornej poroty, ktorá ich kulinárske ume-
nie	ocenila	na	nejednej	medzinárodnej	 súťaži.	
Obaja	sú	členmi	asociácie	World	Chef	a	Miloš	
je	tiež	predsedom	Spolku	kuchárov	a	cukrárov	
v	Bratislavskom	kraji.	Ani	jeden	z	nich	nepra-
cuje v luxusnej reštaurácii v hlavnom meste 
alebo	okolí,	ale,	čuduj	sa	svet,	obaja	sa	starajú	
o	vyváženú	a	chutnú	 stravu	žiakov	v	 školskej	
jedálni	v	Stupave.	Tomu	sa	nehovorí	povolanie,	
ale skôr poslanie. „Varenie je moje hobby. Kaž-
dého, koho poznám, sa ma na to pýta a neve-
dia to pochopiť. Hlavne, keď prídeme na súťaž 
a popri známych vychytených reštauráciách 
a hoteloch súťažíme aj my, a to za školskú jedá-
leň v Stupave, to nevedia pochopiť, najmä, keď 
potom vyhráme,” vysvetľuje	Miloš.	

Všeobecne	 je	 strava	 v	 školských	 jedálňach	
prirovnávaná	k	tej	nemocničnej.	Predstavíme	si	
jedlá nemastné-neslané alebo naopak všetkého 
až	 príliš.	 Vďaka	 manželom	 Lachkovičovcom	
sa	však	úspešne	darí	 tieto	predsudky	o	nekva-
litnej	 strave	 v	 školských	 jedálňach	 v	 očiach	
rodičov	 vyvrátiť.	 Na	 ochutnávku	 sme	 vyslali	
tajného	špióna	Gurmánka	Stupavského.	To,	čo	
mal	možnosť	vidieť	a	ochutnať	počas	náhodnej	
návštevy v školskej jedálni korunoval za nad-
štandard.	

Školskú	 jedáleň	 v	 Stupave	 som	 navštívila	
aj ja, aby som sa pozhovárala so šéfkuchárom 
Milošom	 Lachkovičom.	 Nebola	 som	 tam	 ani	
nepamätám.	Naposledy	asi	pred	15	rokmi.	Od-
vtedy	 sa	 toho,	 pochopiteľne,	 zmenilo	mnoho,	
po	 správnosti	 k	 lepšiemu.	 Dnes	 vyzerá	 oveľa	
vábivejšie	 nielen	 jedlo,	 ale	 aj	 interiér.	 Veselý	
a	farebný	nábytok	a	nádherne	pomaľované	ste-
ny	na	prvý	pohľad	napovedajú,	kto	je	tu	stravní-
kom.	Školská	jedáleň	má	tú	správnu	atmosféru	
a	podľa	vykonanej	ankety	sa	deťom	v	priesto-

roch	naozaj	páči.	A	nie	je	nad	spokojné	deti	s	pl-
nými	bruškami.	

Vchádzam do budovy a staviam sa poctivo 
na	koniec	 rady.	Neminú	ma	 zvedavé	 pohľady	
žiakov	rôznych	vekových	kategórií,	ktorí	s	mo-
jím	príchodom	zaraz	 spozornejú.	V	očiach	 im	
čítam,	že	hádajú,	čo	to	je	za	„veľkáčku“,	koľko-
krát	som	asi	prepadla,	alebo	či	som	nová	pani	
učiteľka,	s	ktorou	sa	ešte	nestihli	na	hodine	zo-
známiť.	Jedlo	bolo	naozaj	výborné,	porcia	síce	
primeraná,	ale	ako	bývalo	u	mňa	pri	chutných	
jedlách	 za	 školských	 čias	 pravidlom,	 vrátila	
som	sa	aj	po	dupľu.	Tento	príspevok	nemá	byť	
ódou	na	školskú	jedáleň,	ale	keď	je	čo	pochvá-
liť,	prečo	by	som	chválou	šetrila.	

Pavlína	 Lachkovičová	 je	 vedúcou	 jedálne	
a	 jej	 manžel	 Miloš	 šéfkuchárom.	 O	 tom,	 že	
sa	 neminuli	 povolaniu,	 svedčia	 aj	 ich	 mnohé	
úspechy	 a	 ocenenia.	 Naposledy	 sa	 zúčastni-
li	 v	Michalovciach	 na	 súťaži	 odborných	 škôl	
zameraných	 na	 odbor	 kuchár,	 čašník,	 kde	 za-
sadla	Pavlína	do	hodnotiacej	komisie.	Sami	si	
i	 zasúťažili	 a	 v	 kategórii	 studené	misy	 získali	
1.	 miesto.	A	 keď	 už	 píšem	 o	 úspechoch,	 pri-
dám	 ešte	 jeden	 –	Pavlína	 sa	 stala	 ambasádor-
kou	gréckej	asociácie	World	Chef,	čo	znamená,	
že	 bude	 propagovať	 národné	 jedlá	 práve	 tejto	
krajiny	na	Slovensku	a	dohliadať	na	to,	aby	sa	
neporušovali	normy	v	rámci	putovania	surovín,	
a	tiež	aby	sa	jedlá	pripravovali	podľa	tradičných	
gréckych	receptúr.	Ich	najbližšie	kroky	poputu-
jú	do	Izraela	na	svetový	kongres,	kam	ako	jedi-
ní	zo	Slovenska	dostali	pozvanie	od	Izraelskej	
asociácie	World	Chef.	Miloš	Lachkovič	sa	ve-
nuje	gastronómii	dlhé	roky.	„Verte mi, je väčší 
problém navariť dieťaťu, aby mu chutilo, ako 
dospelému a predstavte si variť zhruba pre 600 
detí. Výhodou napríklad mojej manželky je, že 
jedáleň dokonale pozná, pretože tu začínala 
ako pomocná sila a prešla si cez kuchárku až 
po vedúcu jedálne. Pozná teda každú túto prácu 
a to, čo obnáša,”	dodáva	Miloš.	Pri	príležitosti	
mojej návštevy školskej jedálne v Stupave som 
sa	Miloša	spýtala	pár	otázok.	

výmenný barter – recyklácia – works-
hopy – koncerty – tvorivé dielne – 
handmade výrobky – domáce dobrôtky

Je vám ľúto zbaviť sa vecí, ktoré sú 
stále v dobrom stave, vy sami ich však 
nepotrebujete? Môžete nimi potešiť 
niekoho druhého a zároveň si sami 
spraviť radosť inými vecami. A to všet-
ko bez peňazí. 

Zóna	 bez	 peňazí	 sa	 uskutoční	 súčasne	
vo viac ako 60 mestách na Slovensku, 
a to v sobotu 29. novembra 2014. Podpo-
ruje	medzi	ľuďmi	recyklovanie	a	výmenu	
vecí,	ktoré	už	nepotrebujú,	ale	zároveň	ich	
nechcú	vyhodiť.	Vďaka	vám	dostanú	veci	
nový	život.	

V tomto roku sa do tejto celosloven-
skej iniciatívy zapojilo aj mesto Stu-
pava a Mestské kultúrne a informačné 
centrum v Stupave. Mesto poskytlo 
na podujatie priestory bývalej škôlky 
na Hlavnej ulici, v ktorých bola expozí-
cia Múzeum Ferdiša Kostku Tempora-
ry, a ktoré sú v súčasnosti opäť prázd-
ne. Stupavská Zóna bez peňazí bude 
fungovať celodenne od 10.00 do 22.00 
hod. Bude pripravený bohatý kultúrny 
program, workshopy, zaujímavé pred-
nášky, program pre deti, 
ochutnáte zdravé dob-
rôtky… A predovšet-
kým si budete môcť 
urobiť radosť a potešiť 
niekoho iného vecami, kto-
ré získajú nový domov.  

Veci, ktoré chcete 
do Zóny bez peňazí 
darovať, môžete 
priniesť v piatok 
od 10.00 – 18.00 hod. 
priamo do priestorov, 
prípadne v priebehu so-
boty. 

„Príďte darovať veci, ktoré už nepo-
trebujete a vymeňte ich za také, ktoré sa 
vám páčia. Alebo si môžete zobrať to, čo 
by sa vám mohlo hodiť. Aj vďaka vám sa 
tak bude bude môcť naplniť hlavná myš-
lienka celej akcie – a to urobiť krajšie 
Vianoce tým, ktorí si to nemôžu prevažne 
pre nedostatok peňazí dovoliť. Darčeky 
predsa nemusia byť nové a ani drahé, 
pokojne to môžu byť veci získané práve 
na Zóne bez peňazí,“ vyzýva iniciátor ak-
cie a hlavný organizátor Manik, ktorý je 
zároveň zakladateľom komunitného pro-
jektu Projekt Život. Hlavne vďaka nemu 
vybral šikovných ľudí z rôznych končín 

Slovenska, ktorí sa chopili organizácie 
Zóny bez peňazí v ich mestách. „Nie je to 
len o dobrosrdečnosti jednotlivých ľudí, 
ale aj o miestach, ktoré poskytli zdarma 
priestory na túto akciu,“ informuje ďalej. 

Ak ľudia prestanú riešiť peňažnú 
hodnotu vecí a začnú si pomáhať tak, 
že jeden druhému urobia láskavosť, 
časom môžu uspokojiť väčšinu svojich 
potrieb prostredníctvom vzájomnej 
pomoci a zároveň podporiť recyklova-
nie vecí, ktoré môžu ešte niekoľko ro-
kov pokojne slúžiť. 

„Veci, ktoré po Zóne bez peňazí zosta-
nú, rozdelíme a posunieme ďalej. Obleče-
nie pre dospelých darujeme organizáci-
ám, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, 
detské oblečenie materským centrám, 
knihy školám, knižniciam a antikvariá-
tom. Hračky rozdáme deťom v regiónoch 
s najvyššou nezamestnanosťou a rodinám 
v hmotnej núdzi“, doplnil Manik a dodal, 
že mnohé miesta budú mať počas tejto ak-
cie aj bohatý sprievodný program. 

„Súčasťou Zóny bez peňazí budú kon-
certy, vystúpenia, vernisáže, výstavy 
výrobkov miestnych umelcov a reme-

selníkov, tvorivé 
dielne, detské 

kútiky, ar-
tetera-

pie, literárne posedenie a rôzne worksho-
py. Nebudú chýbať ani domáce dobroty, 
čaje z rôznych kútov sveta, joga, ale aj 
premietanie filmov a stretnutia so zná-
mymi osobnosťami a mnoho ďalšieho. 
A to všetko, samozrejme, zadarmo. Bližší 
program nájdete na stránkach jednotli-
vých miest. Ich zoznam zasa v centrálnej 
udalosti, ktorá je tzv. rázcestníkom na lin-
ky k mestám zapojených do Zóny bez pe-
ňazí. Ak sa vám táto iniciatíva páči, môže-
te ju podporiť na Facebooku.“

  MKIC 

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ V STUPAVEKEď dEťom V ŠKolSKEj 
jEdálNi chUTÍ

  Pokračovanie na strane 11
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Nájdete nás:
Hlavná 40, Stupava
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Predaj a servis bicyklov
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V	sobotu,	4.	októbra,	 sa	už	po	dru-
hý	 raz	 tešili	 návštevníci	 populárneho	
festivalu	 kapusty,	 ale	 tiež	 futbalu,	 z	
príležitosti	 vidieť	 duel	 futbalových	
veteránov.	 Unikátne	 sa	 v	 ňom	 vďaka	
obetavému	 nadšeniu	 Dpt.	 Ing.	 Jozefa	
Dugoviča,	 manažéra	 domáceho	 muž-
stva,	 stretli	 v	 dueli	 herci	 SND	 s	 FK	
veteránov	Stupava.
Tradícia	vzájomných	zápasov	vznik-

la	pred	rokom	z	 iniciatívy	umelcov	zo	
SND,	ktorým	sa	u	stupavských	futbalo-
vých veteránov po premiérovom zápase 
zapáčilo.	Prvý	vzájomný	duel	bol	zážit-
kom	pre	obe	mužstvá	„starých	pánov”.	
Manažér	 FK	 Internacionálov	 Stupavy	
Jozef	Dugovič	a	primátor	mesta	Stupa-
vy	 Pavel	 Slezák	 ich	 návrh	 s	 radosťou	
prijali.	Za	podpory	MKIC	Stupava,	FK	
Stupava,	VVDP	Karpaty	 Pezinok-Gri-
nava a Pekárne u Floriánka v Záhorskej 
Bystrici	sa	preto	dnes	už	tradičné	stret-
nutie	úspešne	zopakovalo.	Komentáto-
rom	stretnutia	bol	Ľuboš	Hlavena.
Medzi	 hráčmi	 FK	 SND	 sa	 objavil	

generálny	 riaditeľ	Marián	Chudovský,	

riaditeľ	centra	marketingu	Daniel	Rabi-
na,	 riaditeľ	baletu	 Jozef	Dolinský	ml.,	
divadelný	 režisér	 Nikita	 Slovák,	 Ján	
Babiak	a	ďalší	umelci.	Vo	všetkom	po-
máhal	ich	PR	manažér	Branislav	Šanta	
v	spolupráci	s	Alenou	Klenkovou.			
V	 predzápase	 sa	 stretli	 žiaci	 zá-

kladnej školy v Stupave s trénerom 
Velčickým	 a	 pod	 trénerom	Pokorným	
s	 názvom	 Pajštuňáčik.	 Výsledok	 ne-
bol	dôležitý,	ale	oduševnenie	a	radosť	
z	 gólov	 potešila	 nielen	 hráčov,	 ale	 aj	
divákov	 s	 rodičmi.	Po	 skončení	 stret-
nutia	boli	hráči	odmenení	od	primáto-
ra	 Stupavy	 Pavla	 Slezáka	 čokoládou.	
Rodičia	 si	 vypočuli	 príhovor	 Ivana	
Mazanca,	ktorý	ich	informoval	o	mož-
nostiach	 fungovania	 žiackych	 druž-
stiev	vo	FK	Stupava.
Pri	 zahájení	 hlavného	 zápasu	 –	 pri	

nástupe	 na	 futbalovú	 plochu,	 držali	
žiaci	 hráčov	 za	 ruku	 ako	 v	 lige	 maj-
strov,	 čo	 prinieslo	 radosť	 a	 úsmevy	
všetkých	zúčastnených.					
Futbal	 bol	 pre	 fanúšikov	 i	 hráčov	

neopakovateľným	 zážitkom	 a	 výsle-

dok	7	 :	3	svedčí	o	 tom,	že	sa	bolo	na	
čo	 pozerať.	 Hráči	 FK	 SND	 sa	 oproti	
minulému roku zlepšili a strelili tri 
góly.	Pri	bravúrnom	zákroku	sa	zranil	
generálny	riaditeľ	Marian	Chudovský,	
ktorý nezaprel svoju bývalú športovú 
aktivitu	 z	Banskej	Bystrice.	Na	záver	
stretnutia	 sa	 tradične	 kopali	 jedenást-
ky,	 ktoré	 vyhrali	 umelci	 SND	 4	 :	 3.	
Na	 férovosť	 hry	 dozerali	 po	 vedením	
Ivana	 Mazanca	 rozhodcovia	 Rudolf	
Liška	 a	Rudolf	Lazar.	 Súdky	 kapusty	
po zápase z rúk primátora boli peknou 
odmenou	pre	obe	mužstvá.			
Po	 úmornej	 dramatickej	 „chuťov-

ke”	na	trávniku	sa	hráči	stretli	na	Par-
ty	Internacionálov	Stupavy,	na	ktorej	
všetkým chutili naše záhorácke špe-
ciality.

Pri návrate na dosky Slovenského 
národného	 divadla	 padla	 medzi	 hráč-
mi	otázka,	kedy	sa	uvidíme	na	budúci	
rok?	„Áno, bude to 3. októbra 2015,” 
potvrdil	 manažér	 FK	 Internacionálov	
Stupavy	Jozef	Dugovič.
 Mgr. Monika Švehlová a Jozef Dugovič 

Letné prázdniny plné tréningov, 
turnajov	 a	prípravných	 zápasov	 sú	 za	
nami a v septembri ruka v ruke so za-
čiatkom	vyučovania	sa	spustili	aj	všet-
ky	ligové	súťaže	novej	sezóny.	V	tejto	
sezóne pre náš klub s mnohými novin-
kami.	
Počas	 leta	 sme	sformovali	družstvo	

mladších	 dorastencov	 a	 prihlásili	 ho	
do	1.	slovenskej	ligy	mladšieho	doras-
tu,	do	2.	slovenskej	ligy	sme	prihlásili	
taktiež	 novovzniknuté	 družstvo	 žien,	
ktoré od septembra vedie tréner Martin 
Kanda.	 Obe	 družstvá	 sa	 v	 úvodných	
kolách	súťaží	nestratili,	družstvo	žien	
je	zatiaľ	s	plným	bodovým	ziskom	na	
druhom	mieste	tabuľky	a	dorastenci	sú	
po	troch	úvodných	kolách	na	10.	prieč-
ke.	K	tomuto	výsledku	treba	dodať,	že	
kostru	dorasteneckého	družstva	tvoria	
chlapci,	ktorí	patria	vekom	do	kategó-
rie	starších	žiakov	a	ktorí	svoju	žiacku	
súťaž	 Majstrovstiev	 kraja	 suverénne,	
zatiaľ	 bez	 straty	 bodu	 vedú.	 K	 druž-
stvu	mladších	dorastencov	nastúpil	na	

pozíciu	asistenta	trénera	pán	Vladimír	
Pšenko	a	spoločne	s	Rudom	Draškovi-
čom	zatiaľ	so	cťou	zdolávajú	nástrahy	
dorasteneckej	ligy.	
V	 družstve	 mladších	 dorasteniek	

prišlo k malým zmenám v kádri a všet-
ci	 veríme,	 že	 ich	 tohtoročné	 výko-
ny	 v	 prvej	 dorasteneckej	 lige	 dievčat	
budú v závere sezóny dekorované jed-
ným	z	najcennejších	kovov.	Družstvo	
pod	 vedením	 Romana	 Vigha	 a	 Petra	
Kuklovského	má	v	tomto	ročníku	jed-
noznačne	medailové	 ambície.	V	 kád-
ri	 hráčok	 sú	 dnes	 dve	 reprezentantky	
v	kategórii	kadetiek	–	Vanessa	Raffa-
sederová	 a	 Lucia	 Kovácsová.	 Ďalšie	
dievčatá	sú	horúcimi	kandidátkami	na	
miesta	v	slovenskom	výbere.	
V	družstve	mužov	prišlo	 tiež	 k	 po-

silneniu kádra a rovnako pod novou 
trénerskou taktovkou nového trénera 
Miroslava	 Fukača	 a	 asistenta	 Ľuboša	
Ivicu.	
V	novom	školskom	roku	sa	rozšírili	

aj	naše	družstvá	najmenších.	Družstvo	

mladších	žiakov	prevzal	Vladimír	Va-
lachovič,	 do	 družstiev	 prípravky	 sme	
angažovali	 5	 nových	 trénerov	 –	 Ró-
berta	Popluhára,	Branislava	Krištofiča,	
Evu	 Podhradskú,	 Stanislavu	 Kováčo-
vú	a	Patrika	Klimka.	

V spolupráci so Základnou školou 
sme	 otvorili	 dve	 „športové	 triedy“	
v	prvom	ročníku	ZŠ	so	zameraním	na	
hádzanú,	 ktoré	 sú	 najnovším	 spoloč-
ným projektom nášho klubu a školy 
a pod odbornou garanciou Sloven-
ského	 zväzu	 hádzanej.	 Projekt	 nesie	
názov	GOLDEN	TEAM	a	my	veríme,	
že	sa	bude	každoročne	rozrastať	o	ďal-
šie	 triedy.	 O	 vyučovací	 a	 tréningový	
proces	 41	 najmenších	 hádzanárov	 sa	
starajú	Svetozár	Prokeš,	Rudolf	Draš-
kovič,	Roman	Vigh	a	Zuzana	Kalmá-
rová.	Vďaka	podpore	zo	strany	mesta	
Stupava a vedenia Základnej školy 
v	Stupave	práve	dokončujeme	klubové	
priestory v budove ZŠ, ktoré by sme 
chceli	 oficiálne	 otvoriť	 v	 novembri	
tohto	roku.	 Svetozár Prokeš ml. 

Futbalisti SND na Dni zelá

Novinky z kuchyne  hádzanárskeho klubu
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Spoločenská kronika
Narodili sa:
Zdenko Brlica
Sára	Novotná
Pavol	Kain

Zuzana	Reszková
Kristína	Maneková

Tobias	Jánoš
Dominik	Daráš

Dominika	Vostíková
Timotej	Laclavík
Jakub	Marcinčin
Marek	Kasák
Michal Slezák

Sofia	Vachálková
Samuel Gajdoš
Albert	Maroš

Zomreli: 
Zdenka	Langhammerová	(1942)

Anna	Dubná	(1934)
Irena	Hricová	(1939)
Miroslav	Daráš	(1948)
Zuzana	Timová	(1961)

MUDr.	Ivan	Hasák	(1947)
Ján	Koreň	(1930)

Alžbeta	Maderová	(1922)

Zosobášili sa: 
Ing.	Marián	Reich	a	Michaela	Melknerová

Roman	Hrdina	a	Adela	Danielová
Peter	Tomek	a	Hana	Piačková

Michal	Ščepánek	a	Barbora	Hromeková

Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k organizácii podujatia
Agroservis,	Kvetinárstvo	Hanka	Kovačiková,	Kvetinárstvo	KYTIČKA,	Kvetinárstvo	Flortex,	Potraviny	
HRICA,	 Potraviny	 HORN,	 BOBO	 výroba	 reklamy,	 Lekáreň	 CENTRUM,	 Lekáreň	 Sv.	 kríža,	 HAMÉ,	
Mykohobby,	Zlatníctvo	a	hodinárstvo	Wolletz,	FA	LA	DRO,	Šport	móda	MILICA,	Móza	elektro,	Optika	
Z,	Mäso	a	údeniny	Daniel	Horecký,	Cukráreň	KVARTET,	Záložňa	–	VP	GOLD	s.	 r.	o.,	Papiarníctvo	–	
Šnajnárová,	HAKI	KEBAP,	SHU	GUANG	s.	r.	o.,	Salónik	–	manikúra	–	pedikúra,	Marta	Maderová	a	Mi-
lan	Čuban,	František	Kovács,	Anna	Nemcová,	Andrej	Kováč,	Anton	Stankovský,	košíkárstvo	Višváderová,	
Rudolf	Rác,	Slovenský	zväz	záhradkárov,	NECTEL	s.	r.	o.	 MKIC 

Poďakovanie – Deň zelá 2014

Detský	 folklórny	 súbor	 Stupavjá-
nek, ktorý vedie umelecká vedúca 
Oľga	 Mózová,	 oslávil	 v	 septembri	
svoje	prvé	výročie	vystúpením	na	ot-
vorení	 slávností	 kapusty	 –	Deň	 zelá,	
ktoré	patria	medzi	najväčšie	festivaly	
na	Záhorí.	 Stupavjánek	 sa	 predstavil	
pásmom	detských	ľudových	hier,	tan-
cov	a	piesní	pod	názvom	Za	humna-
ma	 a	 svojím	 vystúpením,	 ktoré	 bolo	
pre	väčšinu	členov	krstom	na	javisku,	
obohatil	program	o	krásne	ľudové	po-
klady	 našich	 predkov.	 Po	 vystúpení	
oslávili	 členovia	 súboru	 spolu	 s	 ro-
dičmi	 prvé	 výročie	 spoločným	 sfúk-
nutím	sviečky	na	torte,	ktorá	všetkým	
chutila.	 Vedúca	 súboru	 vyhodnotila	

činnosť	detského	folklórneho	súboru,	
poďakovala	 členom	 za	 poctivú	 príp-
ravu	na	vystúpenie,	MKIC	za	 spolu-
prácu,	rodičom	za	obetavosť	a	pomoc	
a	zaželala	súboru	veľa	síl	do	ďalších	
rokov.	Osobitne	 sa	poďakovala	 rodi-
ne Suchej, ktorá bezodplatne vyrobila 
a	 poskytla	 pre	 súbor	 skriňu	 na	 kro-
je,	 Tomášovi	 Schvarczovi	 za	 pomoc	
pri	maľovaní	tanečnej	sály	a	v	nepo-
slednom	 rade	 Martinovi	 Dušekovi	
za	zreštaurovanie	zábradlia	a	 lavičky	
na	 prezliekanie	 do	 šatne.	Za	 rodičov	
vystúpila	pani	 Janoušková,	ktorá	vy-
jadrila	spokojnosť	rodičov	s	vedením	
súboru	a	zaželala	mu	veľa	úspešných	
vystúpení.	 –dm-

Stupavjánek oslávil 
svoje 1. výročie

Nová urologická ambulancia v Stupave
Radi	 by	 sme	 vás	 informovali	 o	 otvorení	 novej	 súkromnej	
urologickej	 ambulancie	 spoločnosťou	 UroLine,	 s.	 r.	 o.,	 so	
sídlom	 v	 zdravotníckom	 centre	 (Zdravotnícka	 1,	 Stupava),	
vedľa	lekárne	Fortuna.	
Ordinačné	hodiny:	Pondelok	–	Piatok,	15.30	–	21.00
Objednávky	prijímame	na	tel.	čísle:	0907	875	703

Všeobecne skloňovanou témou 
a problémom školských jedální 
na Slovensku je rozpočet, ktorý 
dostáva jedáleň prídelom od štá-
tu. Po prerátaní na jedného žiaka 
to vychádza žalostne málo, ak sa 
nemýlim. Môžete nám prezradiť, 
koľko to činí v súčasnosti a koľko 
za jeden obed dopláca rodič? A vô-
bec, ako sa dá z týchto peňazí uva-
riť chutný obed, nebodaj aj z kva-
litných surovín?
Náklady	 rodiča	 na	 obed	 dieťaťa	

sú	zhruba	1,19	eura.	Toto	sú	náklady	
na	 suroviny,	za	ktoré	 ja	musím	daný	
obed	navariť.	Zvyšok	platí	štát	–	teda	
elektrinu, plyn a ostatné potrebné vý-
davky.	Zatiaľ	dokážeme	takto	normál-
ne	fungovať.	Zdravý	a	chutný	obed	sa	
za	túto	sumu	navariť	dá,	musíme	však	
veľmi	pracovať	s	normami,	treba	ich	
dobre	 poznať,	 či	 už	 tie	 reštauračné,	
alebo	 školské.	 Keď	 som	 z	 reštaurá-
cie	 prišiel	 variť	 deťom	 do	 školskej	
jedálne,	 celé	moje	varenie	 sa	otočilo	
o	180	stupňov,	to	je	tak	ťažké	varenie.	
Deti	hľadajú	svoje	chute,	nie	je	preto	
vždy	dobré	 zakazovať	 a	 predpisovať	
dieťaťu	 toto	 jedz,	 to	nemôžeš	a	pod.	
Potrpíme	 si	 na	 kvalitné	 suroviny,	
napríklad	 v	 rámci	 mliečnych	 výrob-
kov pracujeme s tou najkvalitnejšou 
24	%	smotanou,	ktorú	nájdete	v	tých	
najlepších	 reštauráciách.	 Pracujeme	
s	najkvalitnejšou	čerstvou	a	mrazenou	
zeleninou.	Dodávateľov	mäsa	a	ostat-
ných	surovín	si	poctivo	vyberáme.

Základnú školu v Stupave som 
navštevovala aj ja. Ak si spomeniem 
na školskú jedáleň, nie vždy mi tam 
chutilo, no všeobecne, nevarili vte-
dy zle. Avšak, keďže vtedy sa ešte 
lístky „neorážali“, ale každý deň sa 
jedlo to, čo sa navarilo, dieťaťu ne-
muselo byť jedlo vždy po vôli. Čas-
to som teda musela nasilu bojovať 
s obedom, lebo pracovníčke jedálne 
príliš záležalo na tom, aby z taniera 
toho zmizlo čo najviac. Ako sa riešia 
tieto situácie v súčasnosti? Kontro-
luje deti niekto, koľko z obeda zje-
dia a či vôbec?
Vždy	máme	 na	 výber	 z	 dvoch	 je-

dál.	Áno,	 na	 1.	 stupni	 toto	 kontrolu-
jú	 družinárky,	 deti	 ukazujú	 taniere	
od polievky a od druhého jedla, nikto 
ich	však	jedlo	dojesť	nenúti.	Dieťaťu	
je	 len	dohovorené,	aby	si	dalo	aspoň	
zopár	lyžičiek,	a	to	je	práve	to	hľada-
nie	 chutí,	 aby	 dieťa	 začalo	 postupne	
ochutnávať.	 Napríklad	 som	 zaviedol	
obyčajný	trhanec	s	malinovou	šťavou	
a	pamätám	si	ôsmakov,	ktorí	toto	jed-
lo	predtým	nepoznali	a	išli	sa	za	ním	
zblázniť.	

Funguje ešte dupľa? Teda ak 
niekomu zachutilo, môže sa s vylí-
zaným tanierom po druhej hodine 
otočiť a dostane pridané?
Deti	môžu	ísť	na	dupľu	od	začiatku	

výdaja	 až	 do	 konca.	 Vedúca	 jedálne	
má	 oveľa	 viac	 práce	 s	 prepočítava-

ním,	ale	napriek	tomu,	ja	som	zástan-
ca	 toho,	 že	 ak	 deťom	 chutilo,	 majú	
dostať,	 čo	 chcú.	 Hneď	 prvé	 čo	 som	
spravil,	keď	som	nastúpil	 ako	 šéfku-
chár	do	školskej	jedálne	bolo,	že	som	
strhol	 papierik	 „dupľa	 sa	 vydáva	 až	
po	druhej	hodine“.	Je	predsa	nezmy-
sel,	aby	dieťa,	ktoré	ide	na	obed	o	jed-
nej,	čakalo	hodinu	na	dupľu,	a	to	ani	
nevie	či	zostane	a	dajú	mu	ju.	Radšej	
jedlo	rýchlo	dorobíme,	aby	deti	mali.	
To	samozrejme	nejde	bez	tímu	praco-
vitých	ľudí.	V	jedálni	máme	teraz	dve	
kuchárky a dve pomocné sily, avšak 
tie	 sú	 také	šikovné,	že	v	prípade	po-
treby	dokážu	tiež	variť,	nie	len	umý-
vať	hrnce	a	ja	ich	to	rád	učím.	V	našej	
kuchyni	panujú	síce	striktné	pravidlá,	
ale	vždy	si	vypočujem	aj	názor	druhej	
strany.	 Musíme	 variť	 podľa	 noriem,	
ktoré	nás	nepustia.	

Majú rodičia na výber bezlep-
kové, prípadne iné špecifické jedlo 
podľa potrieb?
Varíme	aj	diétne	 jedlá	–	bezlepko-

vé	a	bezlaktózové	jedlá.	Varíme	takto	
pre	12	detí	po	dohovore	s	rodičmi.

Dostalo sa mi do uší, že v rám-
ci diverzity stravy a oboznámenia 
detí aj s kuchyňou iných krajín, 
ste varili v školskej jedálni taktiež 
jedlá s nádychom medzinárodnej 
kuchyne. Naposledy ste zasa mali 
tzv. ovocný týždeň a pribudol aj sa-
moobslužný stolík so zeleninou a ša-
látmi. Môžete nám priblížiť nejaké 
ďalšie zaujímavé a netradičné akti-
vity a novátorstvá, ktoré prebiehajú 
v školskej jedálni?
Snažíme	sa	aj	o	osvetu	v	rámci	zdra-

vej	 výživy	 medzi	 deťmi.	 Najväčšou	
chybou	je,	že	veľa	detí	nevie	stolovať.	
Často	 nevedia	 prísť	 hneď	 do	 jedál-
ne	a	samé	si	odniesť	 tácku	a	nabrať,	
nemajú	 návyky	 z	 domova.	V	 jedálni	
sme im urobili ovocné stoly a šaláto-
vé	 stoly,	 trvalo	 im	dva	 a	pol	 týždňa,	
než	sa	naučili,	že	si	môžu	samé	nabrať	
a	 takisto	 vedieť	 regulovať	 naberané	
množstvo	–	teda	nabrať	si	naozaj	len	
toľko,	koľko	aj	reálne	zjem.	
Deti	 hľadajú	 svoje	 chute.	 Po	 čase	

samé	 prídu	 s	 tým,	 že	 „Pán	 kuchár,	
chcem	viac	mäsa“,	„Pán	kuchár,	chcem	
menej	 šťavy”	 a	 podobne.	 Jedenie	 by	
malo	byť	rituálom	a	malo	by	trvať	ur-
čitú	dobu,	a	to	samozrejme	aj	u	detí.
Robili	 sme	 týždeň	 talianskej	 ku-

chyne, presadzujeme aj španielsku 
kuchyňu,	pretože	obsahuje	veľa	zele-
niny,	 povedzme	 paella.	 Napríklad	 aj	
taká	tortilla	plnená	čerstvou	zeleninou	
a	kuracím	mäsom	prešla	do	školského	
stravovania.	A	to	z	dôvodu,	že	sa	jed-
ná	o	zdravú	a	vyváženú	stravu	pre	deti	
a je to jedlo, ktoré staršie deti radi ku-
pujú	vonku,	my	im	ho	tu	priblížime.	

Voľakedy bývalo zvykom ale-
bo skôr pravidlom, že dve jedlá 
v týždni boli mäsité, dve bezmäsité 
a jedno múčne. Je tomu stále tak? 

Podľa čoho vyberáte jedlá do rozpi-
su na nasledujúci týždeň a evidujete 
nejaký rebríček obľúbených jedál 
medzi deťmi?
Musíme	 sa	 držať	 už	 spomína-

ných	 noriem.	 Vždy	 máme	 na	 výber	
z	 dvoch	 jedál.	V	pondelok	 je	múčne	
jedlo, v utorok mäso na kocky, potom 
v	stredu	polo	mäsité,	napríklad	fašír-
ka.	Vo	štvrtok	je	plátok	mäsa	a	piatky	
sú	bezmäsité.	Avšak	pondelky	a	piat-
ky	podávame	tzv.	silné	polievky,	teda	
s	mäsom.	Ak	 by	 sa	 stalo,	 že	 by	 deti	
boli hladné alebo jedlo vybehali, k po-
lievke	majú	vždy	aj	pečivo.
Jedálny	 lístok	 spisujem	 ja	 s	 kole-

gyňami	dopredu	aj	na	4	–	6	týždňov.	
Finálne slovo má však vedúca jedálne, 
teda	moja	manželka	Pavlínka.	Od	 1.	
stupňa	do	takej	5.	triedy	deti	obľubujú	
všetky	 dusené	 mäsá	 na	 šťave,	 s	 tar-
hoňou,	 ryžou	 či	 kolienkami,	 pretože	
tieto	jedlá	sa	jedia	lyžicou,	a	to	milujú	
všetky	 deti.	 Taktiež	 obľubujú	 ruský	
biftek,	teda	mletú	fašírku	s	omáčkou.	
Všeobecne	 môžem	 povedať,	 že	 deti	
nemajú radi mrkvu vo všetkých jej 
podobách.	

Je nepochybné, že Vám na škol-
skej jedálni záleží a vymýšľate, 
ako by sa mohla zlepšovať a na-
predovať aj mimo Vášho pracov-
ného času. Naposledy ste jedáleň 
úspešne reprezentovali na Dni zelá, 
kde ste vyhrali aj 1. miesto v súťaži 
o najlepšiu kapustnicu (ktorú som 
mimochodom mala aj ja možnosť 
ochutnať a bola naozaj vynikajú-
ca). Máte nejaké ďalšie vytýčené 
plány na tento školský rok?
Snažíme	 sa	 zameriavať	 na	 zdravú	

výživu	a	aby	naše	jedlá	boli	plnohod-
notné,	aby	sa	deti	naučili	jesť	aj	ovocie	
a	zeleninu.	Sme	zapojení	do	mliečne-
ho a ovocného programu za podpory 
EÚ.	 Každý	 pondelok	 deti	 dostanú	
ovocie,	v	utorok	a	v	stredu	napríklad	
100	%	jablkový	džús.	Na	jar	by	sme	
chceli	 od	 takého	 4.	 ročníka	 rozbe-
hnúť	diskusie	s	deťmi	o	zdravej	výži-
ve	 a	 o	 ochutnávaní	 jedla.	 Pravidelne	
robíme	 ankety,	 deti	 nám	 píšu,	 čo	 by	
chceli	jesť,	takisto,	čo	sa	im	páči	a	čo	
nie	 a	 v	 čom	 by	 sme	 sa	mali	 zlepšiť	
a my samozrejme toto všetko poctivo 
čítame.	Varíme	 z	 čo	 najkvalitnejších	
surovín	 a	 dodržiavame	 prísne	 hygie-
nické	 pravidlá	 a	 potrpíme	 si	 na	 čis-
totu.	 Našou	 snahou	 je	 eliminovať	
konzumáciu	sladkostí,	chceme	radšej	
prejsť	na	dezerty.	Čiže	namiesto	kek-
síka	 alebo	 tyčinky	 deťom	 ponúknuť	
radšej	palacinku	či	lievanec.	
V	rámci	projektu	Kuchári	bez	hra-

níc	 sa	 venujeme	 aj	 charitatívnej	 čin-
nosti.	 Naposledy	 sme	 prerozdelili	
výťažok	 v	 hodnote	 300	 eur	 získaný	
v	 stánku	 na	 Dni	 zelá	 medzi	 sloven-
ské	a	africké	deti.	V	Afrike	veľa	detí	
hladuje.	Ak	sa	chcú	najesť,	ich	kroky	
putujú do školy, tým pádom rastie 
v	týchto	oblastiach	aj	vzdelanosť.
  Lucia Menclová 

Keď deťom v školskej jedálni chutí 
 Pokračovanie z titulnej strany

Tichá 
spomienka na 
našich blízkych 

Osud je občas veľmi krutý,  
nevráti čo raz vzal...

Zostanú iba spomienky 
a v srdci  veľký žiaľ.... 

Dňa	31.	10.	2014	uplynie	7	
rokov,	čo	nás	náhle	opustila	
naša	milovaná	manželka,	

mamička	a	babička
 Oľga Rácová. 

Ďakujeme všetkým, ktorí si 
spomenuli a zdieľajú našu 

bolesť a  stratu. Manžel Ján,  
synovia Peter,  Roman  
a Martin s rodinami.




