
ZÁZNAM č. 2/2013 
zo stretnutia stravovacej komisie Ekonomickej univerzity v Bratislave  

dňa 1. 10. 2013 
 
 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program: 1. Otvorenie 

2. Riešenie aktuálnych problémov v oblasti stravovania 
3. Záver 

 
K bodu č. 1 
 
Ing. Suhajová privítala zúčastnených na zasadnutí Stravovacej komisie v ŠJ EU v Bratislave 
na Dolnozemskej ceste 1.  
 
K bodu č. 2 
 
Ing. Suhajová oboznámila prítomných so „sťažnosťou“ zamestnancov EU na stravovacie 
služby, ktoré poskytuje firma CityGastro. Sťažnosť poukazovala na nízku kvalitu jedál, ktoré 
sú podľa názoru sťažovateľov často zvyškami z iných prevádzok tejto firmy /viď sťažnosť/. 
 
Ing. Čatloš – City Gastro  - celkove so sťažnosťou nesúhlasia, všetko zamietajú. Jedlo 
pripravujú z kvalitných potravín, čoho dôkazom sú k dispozícii k nahliadnutiu dodacie listy. 
 
Ing. Cerovský – REU poskytované stravovacie služby v ŠJ Ekonóm a bufet V2 sú veľmi 
dobré a neporovnateľné so ŠJ Dolnozemská. Ak porovnáva napr. gramáž jedla medzi 
jednotlivými poskytovateľmi služieb, najväčšia je v ŠJ Ekonóm. Poukázal tiež na 
disproporcie jedla medzi jedálňami. Problém je potrebné riešiť čo najskôr. 
 
Ing. Szakalová OF – pripomienky  k ŠJ Dolnozemská boli k hygiene tácok a príborov, ktoré 
treba riešiť ihneď, čo bolo aj zo strany ŠJ prisľúbené. 
Pochvalne sa vyjadrila k sortimentu stravy v tejto jedálni, každý deň je možné si 
z ponúkaného jedálneho lístka vybrať. 
Pripomienka zo strany OF bola na bufet V2 – prihorené mäso 
 
Ing. Kuchyňková CPČaUS EU – na stravovanie v ŠJ Dolnozemská pripomienky celkove 
nemá, len veľkosť porcií mäsa sa zdá menšia ako v ostatných zariadeniach. 
 
Ing. Veselovská – NHF EU – poukázala na gramáž bezmäsitého jedla a moc korenisté 
polievky v ŠJ Dolnozemská. Zástupcovia ŠJ upozornili, ak má niekto pochybnosť o gramáži, 
môže si jú na tvare miesta dať prevážiť. 
Súčasne pani inžinierka navrhla aby bolo na viditeľnom mieste presklenená skrinka 
s naváženými porciami, aby stravník videl veľkosť porcii, ktorú má mať na tanieri. 
 
Ing. Kr čová – FHI – poukázala na kvalitu jedla v bufete V2 niekedy je super a niekedy nie,  
V bufete V2 by mal byť dlhší výdaj stravy, ktorý je teraz od 11,30 – 13,30 hod., navrhuje od  
10,00 – 15,00 hod. Taktiež poukázala na skutočnosť, že lepší systém bol, keď sa obedy 
vopred razili. 
 
p. Ondrejkovičová – FAJ – bez pripomienok, naopak spokojnosť s bufetom V2 aj so ŠJ 
Dolnozemská. 
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p. Modrovská – SEK – prekvapila ju sťažnosť, pretože zo strany stravníkov Sek bola len 
pripomienka na niekedy presolenú polievku. 
V bufete V2 obedy sú dostupné aj o 12,00 hod., poukázala len na malú kapacitu bufetu. 
 
Radovan Lacko – predseda ŠP EU – ako zástupca študentov predložil požiadavku či by sa 
nemohli podávať  večere v ŠJ Dolnozemská a bufet HP, aspoň pizza. 
Uvedenú požiadavku t.č. z ekonomického hľadiska nie je možné realizovať.  
 
Ing. Kuchyňková  - CPČaUS EU na záver oboznámila prítomných, že v spolupráci so ŠP 
znovu sa pripravuje anketa na vyhodnotenie poskytovaných stravovacích služieb na EU. 
Konštatovala, že celkove všeobecná nespokojnosť so stravovacími službami nie je. 
 
Najbližšie pracovné zasadnutie bude opäť v ŠJ Dolnozemská. 
 
Zapísala: Ing. Suhajová 
 
 
Overovateľ: Mária Horváthová 
 
 
 
  


