
ZÁZNAM č. 1/2017 
zo stretnutia stravovacej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave  

dňa 09.02.2017 
 
 
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 Dolnozemská, Bratislava. 
 
K bodu č. 2 
 
Ing. Szakalová – vyhodnotila úlohy zo zápisu Stravovacej komisie EU v Bratislave zo dňa 
23.6.2016.  
 
ŠJ Citygastro – Dolnozemská - od 19.10.2016 bola uzavretá nová zmluva o poskytovaní 
stravovacích služieb na obdobie 4 rokov. V zmysle tejto zmluvy plnia jej podmienky odo dňa 
účinnosti a zaväzujú sa udržiavať a zvyšovať štandard stravovania. Zvýšenie stravnej 
jednotky korešponduje so zvýšením vstupných surovín na trhu. Rozšírili kapacitu 
stravovacích miest pre stravníkov, zvýšili hygienu prostredia. 
Žiadajú v prípade akýchkoľvek pripomienok k strave, okamžite riešiť tieto nedostatky pri 
výdaji stravy, kde je  k dispozícii manažér prevádzky, ktorý dohliada na veľkosť porcií 
a kvalitu jedál. 
 
FPM - prof. Poledňáková – vyjadrila spokojnosť so stravovacími zariadeniami a ocenila by 
viac šalátových príloh. 
 
CPČaUS – Ing. Rudavská – v ŠJ Dolnozemská sa zlepšila hygiena a kvalita polievok. 
Upozornila na nedostatok v kvalite podávaných zemiakov. 
 
Študentský parlament – Leonard Gužiňák – pozitívne vyhodnotil kvalitu stravovania ale 
poukázal na zvýšenie stravnej jednotky, ktorá môže ovplyvňovať záujem študentov 
o stravovanie sa v týchto zariadeniach. 
 
FHI – Ing. Mgr. Krčová - vyjadrila spokojnosť so stravovacími zariadeniami aj keď v ŠD 
Dolnozemská kvalita podávaného jedla mierne kolíše. V ŠD Ekonóm sa zhoršila kvalita 
podávaných zemiakov. 
 
FMV – Ing. Raneta – pozitívne vyhodnotil zabezpečenie stravovania a mal pripomienku 
k uvádzaniu anglických názvov, resp. popisov jedál v jedálničku ako požiadavku od 
zahraničných študentov (Erasmus). Požiadal o zaradenie vývaru-polievky aspoň 2 x v týždni. 
 
SEK – p. Modrovská (v zastúpení predniesla pripomienky Ing. Szakalová). SEK vyjadruje 
v ŠJ Dolnozemská: 

- celkové zhoršenie stravy, 
- nedá sa vybrať z jedálneho lístka, 
- nedostatočné množstvo a kvalita mäsa, kuracie mäso býva nedovarené, 
- zloženie menu – samé mäso, málo dusenej zeleniny, múčne jedlá  zaradiť aspoň 2 x za 

týždeň, chýbajú bezmäsité jedlá, omáčky, 
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- veľa zahustených polievok, 
- kvalita zemiakov – málokedy sú čerstvo uvarené, bývajú nedovarené, 
- zbytočne veľa rôznych štiav – omáčok k mäsu, stačila by šťava v ktorej sa mäso 

pieklo, dusilo.... 
- veľa polotovarov – rôzne pirohy a pod. s posýpkou, ktorú je potrebné konkretizovať 

v jedálnom lístku, 
- z menu sa vytratili obyčajné, jednoduché jedlá, typické pre našu kuchyňu, 
- zaradiť väčšiu obmenu múčnych jedál – palacinky, parené buchty, pečené buchty, 
šišky a pod., 

- zmeny oproti jedálnemu lístku, zmena posýpky na múčne jedlá (napr. z tvarohu na 
mak, niekto mak nemôže, je to alergén...) a uvádzať ako budú zemiaky pripravené – 
varené, pečené, s korením, 

- zhoršila sa kvalita šalátov, 
- zhoršila sa kvalita pizza, je v nej veľa tuku, 
- hygiena sa celkovo zhoršila (príbory, stoly). 

 
Vzhľadom na diametrálne rozdielne názory na kvalitu jedla, Ing. Kuchyňková osobne 
preberie uvedené pripomienky so zamestnancami SEK. 
 
OF - Ing. Szakalová – vyjadrila spokojnosť so stravovaním, mala pripomienky k zhoršenej 
kvalite zemiakov, pretrváva problém s presolením polievok a niektorých jedál - mäso na 
šťave). Upozornila na vydávania objemovo rovnakých porcií jedál (polievky, šaláty 100g). 
Hygiena v priestoroch ŠJ Dolnozemská sa zlepšila. 
 
FAJ – Bc. Mencerová – v ŠJ Dolnozemská je spokojnosť so stravovaním, ocenili by viac rýb 
v jedálničku a rovnako upozornila na dodržiavanie gramáže  u vydávaných jedál, najmä u soté 
a pod. 
 
Ing. Kuchyňková – informovala členov komisie o výsledku verejného obstarávania na 
dodávateľov poskytovania stravovacích služieb pre študentov a zamestnancov EU 
v Bratislave, kde v ŠJ Dolnozemská bola uzavretá zmluva so spoločnosťou Citygastro s 
platnosťou od 19.10.2016 do 19.10.2020 a v  ŠJ Ekonóm so spoločnosťou Františka 
Nigrovičová – FANY, zmluva uzavretá s platnosťou od 1.1.2017 do 31.12.2020. V súvislosti 
s uvedeným bola vysúťažená cena v oboch prípadoch 3,30 Eur za 1 obed t.j. menu. Študent 
EU v Bratislave hradí za 1 obed 2,30 Eur a zamestnanec 1,13 Eur. 
 
K bodu č. 3 
 
Najbližšie pracovné zasadnutie stravovacej komisie je plánované na máj 2017. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Zora Szakalová                                            .......................................................... 
 
 
 
 
 
 


