ZÁZNAM č. 2/2014
zo stretnutia stravovacej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave
dňa 25.09.2014
Prítomní:
Program:

Podľa priloženej prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Riešenie aktuálnych problémov v oblasti stravovania
3. Záver

K bodu č. 1
Ing. Kuchyňková privítala zúčastnených na zasadnutí Stravovacej komisie EU v Bratislave
v Študentskej jedálni EU v Bratislave Ekonóm a zároveň privítala aj novú členku komisie
z Fakulty medzinárodných vzťahov Ing. Alenu Michalovú.
K bodu č. 2
Ing. Szakalová OF – vyhodnotila úlohy a pripomienky zo zápisu Stravovacej komisie EU
v Bratislave zo dňa 28.3.2014. Vykonanie ankety v stravovaní sa bude realizovať v priebehu
zimného semestra 2014/2015 za spolupráce Študentského parlamentu EU v Bratislave.
Na základe pretrvajúceho problému so sprístupnením WC v ŠJ Dolnozemská požiadala
o riešenie situácie Ing. Kuchyňkovú.
Požiadala spoločnosť CityGastro o zverejňovanie jedálneho lístka na dva týždne dopredu
a jedlá v jedálni ŠJ Dolnozemská menej soliť.
p. Dujčák – CityGastro - predstavil novú zamestnankyňu spoločnosti – prevádzkovú
vedúcu jedálne Citygastra p. Alenu Duchoňovú. Informoval o:
- možnosti zakúpenia si obedov aj v hotovosti priamo v ŠJ Dolnozemská,
- rozšírenie ponuky jedál o ďalšie jedlo,
- v zimnom semestri 2014/2015 vydávanie obedov v sobotu,
- výmene tácok a príborov za nové,
- príprave možnosti - v čase obeda vydávanie večerí do obalov,
Na podnet p. Lacka zdôraznil, že gramáž jedál zodpovedá zmluvným podmienkam.
Ing. Veselovská – NHF EU – v ŠJ Dolnozemská navrhuje pri polievkach zabezpečiť ich
väčšiu pestrosť a zmeniť konzistenciu, sú riedke a rovnako chutia.
p. Horváthová – CPČaUS EU – informovala, že počas sobôt bude otvorený iba jeden bufet
EU v Bratislave a to Bufet V2 v budove Výučby 2.
p. Dolinský, Baracuda – informoval o rozšírení možnosti stravovania v tomto zariadení
(pizza, kebab a pod).
Ing. Krčová – FHI – mala pripomienky k vydávaniu stravy pre zamestnancov v Bufete V2,
v mesiaci august, kde bolo podávaných menej porcií a so systémom zapisovania sa deň
vopred na obedy nebol dostatočne v predstihu zverejnený. K stravovaniu v ŠJ Ekonóm
poznamenala, že na začiatku septembra bola kvalita jedál nižšia ako je štandard v tejto
jedálne.
Radovan Lacko – predseda ŠP EU – ako zástupca študentov sa opäť vyjadril k ŠJ
Dolnozemská a poukázal na gramáž jedla. Navrhol pomoc ŠP EU pri zabezpečení ankety
v stravovaní v priebehu zimného semestra 2014/2015.

Ing. Kuchyňková, CPČaUS EU – výdaj obedov v ŠJ Horský park bol vzhľadom na
rekonštrukciu bloku „C“ ŠD Horský park “ pozastavený do 31.8.2015. Stravovanie je
zabezpečené formou gastrolístkov.
Informovala o prebiehajúcom upgrade stravovacieho software CardPay, o inštalácií nových
tuoch screenových obrazovkách, ktoré budú dodané a funkčné v priebehu októbra-novembra
2014.
Súčasný členovia stravovacej komisie majú členstvo v komisii do 30.11.2014, vzhľadom na
túto skutočnosť požiadala zástupcov Rady ZO OZ PŠaV pri EU v Bratislave o nomináciu 9
zástupcov na nové 4-ročné obdobie.
Najbližšie pracovné zasadnutie bude v Stravovacom a ubytovacom zariadení EU v Bratislave
KONVENTNÁ 1.

Zapísala: Ing. Szakalová
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Overovateľ: Ing. Helena Kuchyňková
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