zo stretnutia stravovacej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave
dňa 29.10.2019
Prítomní:
Program:

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

K bodu č. 1
Ing. Szakalová otvorila zasadnutie a privítala zúčastnených na rokovaní Stravovacej komisie
EU v Bratislave v Študentskej jedálni ŠD Dolnozemská, Bratislava.
K bodu č. 2
Ing. Szakalová – zasadnutie stravovacej komisie zvolala z dôvodu stúpajúcej nespokojnosti
stravníkov s ŠJ Dolnozemská. Dôvody nespokojnosti s touto stravovacou jednotkou spočívajú
v nedostatočnom rozsahu ponuky jedál, ich kvalite (veľmi zlá kvalita zemiakov, slané
polievky...), nedodržiavanie stanovenej gramáže u mäsa, zlá hygiena a opäť upozornila na
pretrvávajúci problém s hygienou u cudzích stravníkov. Požiadala o riešenie tohto stavu.
SEK – p. Oslejová sa vyjadrila k nedostatočnej hygiene v ŠJ Dolnozemská.
FAJ – Bc. Mencerová – rovnako upozornila na opakujúce sa problémy s hygienou stolov,
táckami a príbormi. Upozornila na interiérové vybavenie (stoly), ktoré sú na okrajoch
poškodené, čo poškodzuje oblečenie stravníkov.
CPČaUS – Ing. Rudavská – v ŠJ Dolnozemská tiež upozornila na hygienu a nespokojnosť
s kvalitou podávanej stravy, najmä kvalita pizze sa veľmi zhoršila v poslednom období.
V zeleninových šalátoch odporúča používať menej papriky.
V ŠJ Ekonóm tiež poukázala na zhoršenú hygienu a zvýšené používanie tukov v jedlách.
NHF – RNDr. Gašperanová vyjadrila nespokojnosť so stravovaním v ŠJ Dolnozemská
a rovnako poukázala na veľmi zlú kvalitu pizze. Požiadala o možnosť náhrady kapustového
šalátu za kompóty, kyslých uhoriek a pod., ak o to stravník požiada.
Študentsky parlament – Tomáš Mazáň – požiadal o rozšírenie rozsahu a pestrosť v ponuke
jedál v ŠJ Dolnozemská. Požiadal o možnosť predĺžiť čas výdaja obedov v dňoch pondelok,
utorok a streda do 16,00 hod.
FHI – Ing. Mgr. Krčová – upozornila tiež na skutočnosť, že v ŠD Dolnozemská hygiena,
najmä príborov je nevyhovujúca.
Ing. Kuchyňková – informovala prítomných o výsledkoch hodnotenia kvality stravovania na
EU v Bratislave, ktorá bola zrealizovaná v období 1.4.2019 – 12.2.2019. Do ankety sa
zapojilo 709 respondentov (z toho 569 študentov a 140 zamestnancov). Hodnotili sa
ukazovatele kvality pripravovaných jedál, času výdaja stravy, veľkosť porcií, pestrosť
jedálneho lístka, úroveň hygieny a prístup zamestnancov zariadenia k stravníkom. Všetky
podnety, návrhy a pripomienky v ankete, boli predložené jednotlivým stravovacím
zariadeniam na zabezpečenie riešenia podnetov a pripomienok, resp. zohľadnenia návrhov
v podmienkach stravovania na EU v Bratislave.

Celkovo boli možnosti, kvalita a úroveň stravovania na EUBA hodnotené ako
priemerné.
Dostatočné
Priemerné
Slabé
Neodpovedali
SPOLU

217
350
139
3
709

Najviac respondentov využíva ŠJ Dolnozemská CITYGASTRO
Ktoré stravovacie zariadenie využívajú
študent
zamestnanec
respondenti najčastejšie
Bufet v budove V1_stará budova
64
5
Bufet v budove V2_nová budova
84
38
ŠJ na Dolnozemskej ceste_CITYGASTRO
367
22
ŠJ Ekonóm
34
70
SUZ Konventná
0
0
Neuviedli žiadne zo zariadení
20
5
SPOLU
569
140
ŠJ Dolnozemská CITYGASTRO
- vyjadrili sa k hygiene a kvalite podávanej stravy, kde robia opatrenia, ktoré by mali
v najbližšom období zabezpečiť odstránenie týchto problémov,
- predĺžiť čas výdaja obedov pre študentov v dňoch pondelok, utorok a streda do 16,00 hod
môžu len za podmienky objednávania sa stravy vopred,
- upozornili na odnášanie inventáru z jedálne študentami (najmä príbory a poháre).
Spoločnosť CITYGASTRO ďalej oznámila, že v zmysle zmluvy o poskytnutí služby
požiadajú EU v Bratislave o dodatok k tejto zmluve na zvýšenie ceny stravnej jednotky
s platnosťou od 1.2.2020.
K bodu č. 3
Ing. Szakalová navrhla riešiť všetky podnety, týkajúce sa ŠJ Dolnozemská nasledovne:
1. Členovia SK upozornia zamestnancov na jednotlivých pracoviskách, že všetky
reklamácie, týkajúce sa kvality podávaných jedál ako aj hygieny je vhodné a najlepšie
riešiť okamžite so zodpovedným prevádzkovým zamestnancom pri výdaji obeda.
2. K nedostatočnej hygiene, sortimentu a kvalite jedál navrhla stanoviť pozorovacie
obdobie jedného mesiaca, kde jej členovia stravovacej komisie do 24.11.2019 zašlú
svoje podnety ohľadne opatrení, ktoré boli, resp. neboli spoločnosťou CITYGASTRO
zabezpečené a odstránené.
3. Na základe týchto podnetov následné zvolá stretnutie so zástupcami spoločnosti
CITYGASTRO a Ing. H. Kuchyňkovou k vyhodnoteniu opatrení resp. k dohode
o ďalšom postupe riešenia možných pretrvávajúcich problémov.

Zapísala: Ing. Zora Szakalová
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