
ZÁZNAM č. 1/2013 
zo stretnutia stravovacej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave  

dňa 22.04. 2013 
 
 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 

2. Riešenie aktuálnych problémov v oblasti stravovania 
3. Záver 

 
K bodu č. 1 
 
Ing. Šuhajova privítala zúčastnených na zasadnutí Stravovacej komisie v ŠJ EU v Bratislave 
EKONÓM. Predstavila nového člena komisie za študentov - Radovana Lacka, prezidenta 
Študentského parlamentu EU v Bratislave. 
 
K bodu č. 2 
 
Ing. Kuchyňková – CPČaUS EU 
Informovala členov komisie o zabezpečení stravovacích služieb na EU počas letných 
mesiacov – júl – august 2013:  

- ŠJ Dolnozemská bude čerpať dovolenku v dňoch od 5.8. - 11.8.2013, bude zúžená 
ponuka výberu jedál na 2 denne, 

- ŠJ Ekonóm bude čerpať dovolenku v dňoch od 15.7. - 05.08.2013. Začiatok 
poskytovania stravovania je od 06. 08. 2013 

- ŠJ Dolnozemská bola upozornená na hygienu pri výdaji jedla v Študentskej jedálni 
Horský park, kde prevádzkovateľ ŠJ Dolnozemská realizuje vývoz a výdaj stravy. 

 
Ing. Veselovská – NHF EU 
Pripomienky ku kvalite stravy a hygiene neboli. 
Za fakultu bol predložený návrh aby zápisnica zo zasadnutí stravovacej komisie bola 
zverejňovaná na webovej stránke univerzity. 
 
p. Modrovská  – SEK 
Pripomienky neboli a vyjadrila všeobecnú spokojnosť so zabezpečením stravovania v ŠJ 
Dolnozemská. 
 
p. Ondrejkovičová – FAJ EU 
Požiadavka a pripomienky boli k: 

- zhoršenej kvalite tácok používaných v ŠJ Dolnozemská, 
- požiadavka aby v letných mesiacoch bolo v ponuke jedno jedlo len zeleninové. 

         
Ing. Szakalová – OF EU 
Pripomienky: 

- návrh na rozšírenie zabezpečenia ponuky stravovania aj v sobotu pre externých 
študentov a zamestnancov EU v Bratislave, ktorí v sobotu vyučujú, 

- vyriešiť vstupné dvere do jedálne od ŠD Dolnozemská, kde v zimných mesiacoch 
prepúšťajú zimu a nie je možné ich neustále uzatvárvať. 

    
p. Konkoľ – ŠD HP EU  

- vyjadril absolútnu spokojnosť s poskytovanými stravovacími službami  
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p. Horváthová – úsek stravovacie služby EU 
Upozornila prenajímateľov ŠD Dolnozemská - zástupcov spoločnosti Citygastro, na 
zabezpečenie zvýšenia hygieny vo výdajni stravy v ŠD HP a poukázala na niektoré 
nedostatky týkajúce sa hlavne podávania studených jedál v čase obeda. 
 
Radovan Lacko – predseda ŠP EU 
Pripomienky k stravovacím službám v ŠJ Dolnozemská: 

- zabezpečiť možnosť podávania večere, 
- výdaj pizze predĺžiť do neskorších hodín, 
- upozornil na zhoršenú kvalitu v hygiene príborov, 
- konštatoval, že študenti sú so stravou v tomto zariadení spokojní. 

Z pohľadu kvality stravovacích služieb – obedov študenti hodnotia najlepšie jedáleň v ŠD 
Ekonóm. 
 
ŠJ EKONÓM  
P. Nigrovičová požiadala o upozornenie študentov, ktorí bývajú v ŠD Ekonóm, aby 
mikrovlnku nevyužívali na ohrev a rozmrazovanie vnesenej stravy.  
 
ŠJ Dolnozemská – CITYGASTRO 
Zástupcovia firmy požadujú upozorniť študentov aby rešpektovali miesta výdaja stravy pre 
zamestnancov a študentov zvlášť.   
Vyjadrili sa k zlej kvalite tácok používaných v ŠJ Dolnozemská a ubezpečili, že túto 
skutočnosť budú riešiť postupnou výmenou tácok za nové. 
Akceptujú a zabezpečia požiadavku, aby v letných mesiacoch bolo v ponuke jedno zeleninové 
jedlo. 
Zabezpečia okamžité odstránenie pripomienok týkajúcich sa hygieny v priestoroch ŠJ Horský 
park a príborov. 
K návrhu zabezpečovať večere a obedy v sobotu sa vyjadria do júla 2013, s prípadným 
zabezpečením týchto služieb od zimného semestra 2013/2014.  
 
 
Najbližšie pracovné zasadnutie  bude v septembri 2013. 
 

 
 
Zapísala: Ing. Suhajová 
 
 
Overovateľ: Radovan Lacko predseda ŠP EU 
 
 


