
Zápis zo stretnutia stravovacej komisie Ekonomickej univerzity v 

Bratislave dňa 16.06.2022 
 

Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 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 bolo zvolané po viac ako 2,5 ročnom 

období, čo bolo spôsobené obdobím pretrvávania ochorenia COVID-19 a zhrnula v úvode 

nedostatky a pripomienky zo zápisnice č. 1 zo dňa 29.10.2019. Vzhľadom na ukončenie 

obdobia platnosti členstva v Stravovacej komisii všetkým zúčastneným ako aj aktualizácie 

Štatútu stravovacej komisie sa prerokovalo nové členstvo v komisii nasledovne: 

 

P.č. meno Fakulta - pracovisko 

menovaný 

do  

komisie dňa 

členstvo v 

komisii  4 

roky 

1 Renáta Mencerová Bc. Fakulta aplikovaných jazykov 16.6.2022 16.6.2026 

2 prof. Dr. Ing. Anna Polednáková Fakulta podnikového manažmentu 16.6.2022 16.6.2026 

3 Ing. Zora Szakalová 
Obchodná fakulta 

predsedníčka komisie  
16.6.2022 16.6.2026 

4 Meno bude doplnené Národohospodárska fakulta 16.6.2022 16.6.2026 

5 Božena Doktorovová  RIaEM 16.6.2022 16.6.2026 

6 Alena Oslejová  Slovenská ekonomická knižnica 16.6.2022 16.6.2026 

7 
Mgr. Ing. Ingrid Ondrejková 

Krčová, PhD. 
Fakulta hospodárskej informatiky 16.6.2022 16.6.2026 

8 Raneta Leonid, Ing. PhD. Fakulta medzinárodných vzťahov 16.6.2022 16.6.2026 

9 Ing. Iveta Rudavská riaditeľka ŠD Dolnozemská 16.6.2022 16.6.2026 

10 Mária Horváthová CPČaUS 16.6.2022 16.6.2026 

11 Ing. Helena Kuchyňková CPČaUS 16.6.2022 16.6.2026 

 

Následne prebehla voľba predsedu stravovacej komisie, kde bola jednohlasne opätovne 

zvolená za predsedníčku Ing. Zora Szakalová. 

 

Ďalej sa Ing. Szakalová vyjadrila k súčasným problémom v stravovaní v podmienkach EU 

v Bratislave, kde ocenila zlepšenie poskytovania stravovania v ŠD Dolnozemská a navrhuje 

zamerať sa viac šaláty z čerstvej zeleniny, menej soliť, jedálny lístok prispôsobiť letnému 

obdobiu a snažiť sa ho inovovať, polievky menej zahusťovať, jedlá ako rizoto, čiernohorský 

rezeň a pod. doplniť syrom a dodržiavať stanovenú veľkosť porcií. 

 

Ing. Kuchyňková – informovala prítomných o aktualizácii Štatútu stravovacej komisie, kde 

boli upravené stravovacie prevádzky poskytujúce stravovanie v podmienkach EU 

v Bratislave. Ďalej informovala o zmene príspevku na stravovanie študentov od 1. júla 2022 

vo výške 1,50 Eur a to na základe Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2022 ods. 68, ktoré stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

FMV – p. Ing. Raneta – navrhol možnosť zaradenia drahších jedál, rozšírenie ponuky s 

možnosťou doplatenia si rozdielu. 
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FHI – p. Mgr. Krčová vyjadrila spokojnosť so stravovaním v ŠJ Dolnozemská a poukázala 

len na kvalitu niektorých jedál ako zemiakového šalátu, zeleninových šalátov, ktorá by sa 

mala zlepšiť. V ŠJ Ekonóm upozornila na jedálny lístok, ktorý sa opakuje a neinovuje. 

K prevádzke Bufetu V2 uviedla niekoľko pripomienok, týkajúcich sa problému zmeny 

jedálneho lístka na poslednú chvíľu, nekvalitu mäsa a zemiakov, jedálny lístok tvoriť tak aby 

bolo každý deň v ponuke jedno bezmäsité jedlo, podávať šalát ku každému jedlu a inovovať 

veganske jedlá. Ďalej požiadala o možnosť používať vlastné obaly zákazníkov na balenie 

pokrmov.  

K tejto problematike Ing. Kuchyňková uviedla, že to nie je možné v podmienkach Bufetu V2. 

Podľa § 26 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, 

ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania (ďalej len „prevádzkovateľ zariadenia 

spoločného stravovania“), sú povinné zabezpečiť pri výrobe pokrmov ich zdravotnú 

neškodnosť a zachovanie ich výživovej a zmyslovej hodnoty a vylúčenie nežiaducich vplyvov 

z technologického postupu prípravy pokrmov a postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov 

podľa zásad správnej výrobnej praxe, dodržiavať pracovné postupy, miesta alebo operácie 

technologických procesov, ktoré sú kritické pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti 

pokrmov a nápojov, a dodržiavať požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a 

nápojov. V praxi to teda znamená, že používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie 

pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania môže poskytovať len 

také zariadenie spoločného stravovania, ktoré má vytvorené podmienky pre príjem, 

umývanie prepravných nádob a výdaj pokrmov do prepravných nádob. Ak v zariadení 

spoločného stravovania nie sú na to vytvorené podmienky, vydá sa pokrm zákazníkovi 

na tanier, zákazník si ho sám môže preložiť do vlastného obalu. V prípade porušenia 

vyššie uvedených požiadaviek a následnej zdravotnej škodlivosti hotových pokrmov 

pripravených v zariadeniach spoločného stravovania je zodpovedný prevádzkovateľ tohto 

zariadenia spoločného stravovania. Pri používaní vlastných obalov zákazníkov je nemožné 

jednoznačne preukázať zdroj kontaminácie pokrmu a zodpovednosti, za ohrozenie, resp. 

poškodenie zdravia pri vzniku ochorenia konzumenta takéhoto pokrmu. 

 

Študentsky parlament – Paulína Dudová – informovala o pozitívnej zmene, ktorú študenti 

zaznamenali v stravovaní v ŠJ Dolnozemská, len upozornila na veľkosti porcie, ktoré by mali 

byť väčšie a zodpovedať pomeru k cene stravnej jednotky. by mali  vyjadrila rozšíriť rozsah 

a pestrosť v ponuke jedál v ŠJ byť Dolnozemská. Tiež navrhla sa zamerať sa viac šaláty 

z čerstvej zeleniny, v dennej ponuka zaradenie vegetariánskej a vegan stravy do jedálnička, 

čím by rozšírila možnosť stravy pre študentov s intoleranciou na potraviny. Požiadala 

o možnosť predĺžiť čas výdaja obedov od 10,30 h do 15,00 hod. 

 

ŠJ Citygastro – Dolnozemská  

Vyjadrili sa k návrhu ŠP predĺžiť čas výdaja obedov pre študentov, že to nie je možné 

z dôvodu dodržiavania podmienok stanovených v HACCP, tzn. podmienok správnej výrobnej 

praxe jedál. Všetky vznesené pripomienky budú riešiť. 

Upozornili na zmenu času výdaja stravy počas letných mesiacov júl – august a to od 11,00 

hod. do 12,30 hod.  

 

K bodu č. 3 

 

Najbližšie pracovné zasadnutie stravovacej komisie bude podľa potreby, resp. koncom roka 

2022. 

 

 

Zapísala: Ing. Zora Szakalová                                            .......................................................... 
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