
ZÁZNAM č. 1/2016 

zo stretnutia stravovacej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave  

dňa 23.06.2016 
 

 

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 Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava. 

 

K bodu č. 2 

 

Ing. Szakalová – vyhodnotila úlohy zo zápisu Stravovacej komisie EU v Bratislave zo dňa 

6.11.2016.  

 

1. ŠJ Citygastro – Dolnozemská  

– Nespokojnosť s kvalitou vydávanej stravy u polievok stále pretrváva, požiadavky sú 

pripravovať polievky menej zahustené a menej slané. 

- Ponuku nápojov rozšíriť aj o nesýený nápoj a čaj najmä v zimnom období – požiadavka 

nebola úplne zabezpečená. 

- Zabezpečenie 1 druhu jedla bez laktózy – požiadavky nebola zabezpečená. 

- Ing. Szakalová opäť upozornila na nedostatočné upratovanie v priestorov prechodu do 

jedálne. 

 

Ing. Kuchyňková – informovala členov komisie o zabezpečení stravovacích služieb na EU 

počas letných mesiacov – júl – august 2016, tieto informácie boli zaslané hromadným 

emailom ako aj zverejnené na webovej stránke univerzity:  

 

- Študentská jedáleň EU v Bratislave Dolnozemská cesta 1, zatvorené od 04.07.2016 – 

24.07.2016, výdaj stravy sa začne dňa 25.07.2016,  

- Študentská jedáleň EU v Bratislave EKONÓM Prístavná 8, zatvorené od 11.07.2016 – 

01.08.2016, výdaj stravy sa začne dňa 02.08.2016,  

- Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba II., zatvorené od 01.08.2016 

– 29.08.2016, výdaj stravy sa začne dňa 30.08.2016, 

- Bufet EU v Bratislave Dolnozemská č. 1 - budova Výučba I., zatvorené od 01.07.2016 – 

31.08.2016, predaj začne dňa 01.09.2016, 

- Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná, zatvorené od 

11.07.2016 – 07.08.2016, výdaj stravy sa začne dňa 08.08.2016. 

-  

Ďalej informovala zmene systému vo vydávaní gastrolískov, EU v Bratislave prostredníctvom 

Elektronického kontraktačného systému dňa 24.3.2016 uzavrela Rámcovú dohodu č. 

Z20166681 so spoločnosťou GGFS s.r.o.,  na zabezpečenie stravovania elektronickou 

stravnou kartou Callio gastro karta, ktorá je inovatívnou alternatívou papierových stravných 

poukážok – gastrolískov. V súlade s uvedenou rámcovou dohodou boli zamestnancom EU 

v Bratislave, ktorí majú nárok na stravné poukážky – gastrolísky, v mesiaci apríl 2016  

odovzdané Callio Gastro karty. Cena stravného – dobitie kreditu na Callio Gastro kartu je 

odvodená Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 296 Z. z. o sumách 

stravného z 24. októbra 2014, kde hodnota jednej stravovacej poukážky predstavuje sumu 

3,15 eura. V mesiaci júl 2016 sa začne realizovať verejné obstarávanie na dodávateľa 
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stravovacích služieb v Študentskej jedálni Dolnozemská 1, nakoľko súčasnému 

prevádzkovateľovi končí v októbri zmluvná doba na poskytovanie týchto služieb.   

 

SEK – p. Modrovská – vyjadrila celkovú spokojnosť so stravovaním v podmienkach 

univerzity, v ŠD Dolnozemská by ocenili viac zeleninových jedál v letných mesiacoch 

a v Bufete V2 k obedu navrhuje podávať aj čistú alebo citrónovú vodu. 

 

FMV – Ing. Raneta – v ŠJ Dolnozemská opäť upozornil na polievky, menej zahusťovať 

múkou. Upozornil na poškodené stoly – odlepené lišty a pripomenul podávanie čaju najmä 

v zimnom období. 

 

CPČaUS – Ing. Rudavská – v ŠJ Dolnozemská sa pripojila k požiadavke menej zahusťovať 

polievky a viac dodržiavať hygienu v priestoroch celej jedálne. ŠJ Ekonóm a ďalšie 

stravovacie zariadenia univerzity spĺňajú požadovanú kvalitu a pretrváva spokojnosť s ich 

službami. 

 

FAJ – p. Mencerová – ŠJ Dolnozemská už podáva šaláty aj k iným jedlám, upozornila aj na 

hygienu stolov v študentskej jedálni, ktorú treba dôslednejšie dodržiavať.  

 

Rektorát EU - p. Doktorovová - v ŠJ Dolnozemská požiadavka menej zahusťovať polievky 

a rovnako vyjadrila spokojnosť zamestnancov s ŠJ Ekonóm. 

 

FPM - prof. Poledňáková – tlmočila požiadavku na Bufet V2 o podávanie väčších porcií 

šalátov a rozšíriť sortiment zeleninových jedál.   

 

Študentský parlament – Leonard Gužiňák – pozitívne vyhodnotil kvalitu stravovania v ŠD 

Ekonóm (takmer porovnateľná domáca strava) a požiadal o rovnaké smerovanie aj ostatné 

stravovacie zariadenia. 

 

ŠJ Dolnozemská - CityGastro  - zástupca spoločnosti Mgr. Peter Illy uviedol, že cieľ, ktorý 

spoločnosť mala – zvýšenie kvality stravovania a zvýšenie počtu stravníkov dosiahli.  

Samozrejme sú tu ešte ďalšie možnosti v zlepšovaní a rozšírení ponúkaných služieb. Zmenou 

prípravy polievok sa budú zaoberať, aby splnili všetky vznesené pripomienky. 

 

Oznámil úpravu vydávania stravy v letných mesiacoch júl – august a to od 11,00 h do 

13,30h. 
 

K bodu č. 3 

 

Najbližšie pracovné zasadnutie stravovacej komisie bude zvolané operatívne, resp. na základe 

vzniknutých podnetov alebo požiadaviek. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


