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tlačová správa

Školské jedálne po novom: moderné prostredie, kvalitná strava, poriadok v hospodárení

Na základe dobrých skúseností z iných mestských častí a slovenských miest, ktoré priniesli kvalitnejšie jedlo a lepšie prostredie pre deti, chce Staré Mesto nanovo nastaviť doterajšie fungovanie školských jedální. Mestská časť vylučuje, že jedlo sa bude do jedálni dovážať z externého prostredia, ale garantuje, že variť sa bude v tých istých školských jedálňach s tými istými zamestnancami. Víťaz súťaže ich prevezme a zabezpečí im minimálne rovnaké platy, ako majú dnes.

„Staré Mesto sa rozhodlo konečne spraviť poriadok v hospodárení školských jedální. Chceme definitívne skoncovať s únikmi peňazí, z ktorých profitujú viaceré články, ale doplácajú na to všetci obyvatelia,“ povedala starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová. Staré Mesto vypísalo verejnú obchodnú súťaž pre časť školských zariadení. Cieľom je nájsť prevádzkovateľa, ktorý za nižšiu cenu pre mestskú časť zabezpečí nielen rovnako kvalitnú stravu pre deti, ale aj zrekonštruuje školské jedálne. Tie by inak muselo Staré Mesto zatvoriť. „Keby rodičia videli, v akých podmienkach sa  varí jedlo, určite by neboli spokojní,“ dodala Rosová.

„Dôrazne sa ohradzujeme voči tvrdeniam, že súťaž je netransparentná alebo pofidérna, že o nej poslanci nevedeli a tiež, že prinesie drahšie obedy, ktoré budú dovážané a ohrievané. Ten, kto ich šíri, tak robí zrejme preto, že chceme urobiť poriadok,“ povedala starostka Rosová. Transparentnosť súťaže je nad rámec zákona o verejnom obstarávaní a poslanci na komisii školstva rokovali o súťaži od januára tohto roku trikrát. Rovnako traja poslanci miestneho zastupiteľstva z koalície i opozície boli v komisii na schvaľovanie obchodných podmienok súťaže. Cieľom dodávateľa musí byť kvalitná strava a spokojné deti, lebo jeho jediným príjmom je cena za obedy platená mestskou časťou. Príspevok rodičov k tejto cene bude rovnaký, ako je v súčasnosti a s obsahom súťaže nijako nesúvisí.

Staré Mesto očakáva, že sa pomocou súťaže nielen znížia náklady mestskej časti na obedy, ale že víťaz odbremení mestskú časť od nákladov na rekonštrukciu havarijných priestorov a nákladov na vybavenie jedální a kuchýň. Dodávateľ bude profitovať z výhodného hromadného nákupu surovín, pri ktorom má navyše možnosť uplatniť si daň z pridanej hodnoty. Víťaz získa výhody aj z energetických úspor, využitia moderných zariadení, ako aj z lepšej kontroly „tradičného“ vynášania stravy. „Ak je niečo škandalózne, tak je to súčasný stav a šafárenie,“ povedala starostka Rosová.

Staré Mesto je otvorené diskusii o tom, ako by mala vyzerať zmluva s budúcim prevádzkovateľom jedální. Tento týždeň sa starostka stretne so zástupcami rád škôl a vypočuje si ich návrhy.
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