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Zápis č. 06/2012 

ze zasedání podnikové stravovací komise ArcelorMitt al Ostrava a.s. 
 
 
Datum jednání:  6. 9. 2012 

Přítomni:   p. Raštica, pí Nezhodová, pí Jurečková, p.Kubenka, p. Hubálek, pí 
Králová,  p. Mikula, pí Králová, p.Tioka, p. Michna, p.Mikolájek, pí 
Nápravníková – omluvena, Z1 - pí Pěnčíková, pí Supíková, GTH - 
p. Očadlý, p. Bílý, pí Wnetrzaková, pí Karlová 

Jednání řídil:  pí Supíková Monika 

Cíl jednání:  Spoluúčast komise při vytváření podmínek stravovacích služeb, 
hodnocení stravovacích služeb. Dále řešení vzniklých provozních 
připomínek, námětů a doporučení týkající se úrovně stravování 
zaměstnanců v kantýnách a jídelnách včetně pravidelné kontroly 
stravovacího systému. 

 
 
Program jednání: 
 
Úvod: pí Supíková - uvítání členů stravovací komise a zástupců společnosti GTH.  
Předání dotazníků spokojenosti ve stravování členům stravovací komise k projednání 
na závodních výborech. Výsledky dotazníků slouží k hodnocení firmy GTH. Termín na 
odevzdání dotazníků na Z1 do 1.10.2012  - hodnocené období 07/08/09 měsíc. 
 
Kontrola plnění úkolů:  
 
Kantýna Aglomerace 611 -  při větrání chybí v oknech síta – Z1 ve spolupráci s GTH 
zajistilo. 
Doplnění Instalace čtecího zařízení pro stahovaní z kreditu na studeném úseku – Z1 
zajistilo. 
 
Připomínky a požadavky zástupců závodních stravovacích komisí ke stavu stravování 
za měsíc červenec a srpen 2012: 
 
P. Raštica (A-Servis) 

- nekvalitní a nechutné brambory 
Vilém Očadlý, GTH – ano brambory byly nekvalitní, změnili jsme dodavatele a již by 
mělo být vše v pořádku, pokud jsou špatné, vrátíme peníze. 
 
Pí Nezhodová (Závod 2 a 3) 

- nekvalitní brambory 
- knedlíky mokré nebo oschlé, flekaté – byly vráceny a vyměněny za jiné porce  
- smažený sýr a těstovinové saláty v pořádku 
- jídlo ve výdeji málo teplé, z nádob bylo jídlo vydáváno bez pokliček  
 
Vladím Bílý, GTH – brambory by již po dobu 3 týdnů měly být v pořádku. Kvalitu 
rovněž ovlivňuje délka výdeje. Co se týče teploty jídla, opět proškolíme personál 
k nutnosti používat víka na nádoby. 
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Pí Jurečková (AMEO, Ředitelství) 
- kvalita brambor není dobrá  
- tento týden nám nechutnala játra a rizoto  
- čočková a hrachová kaše polévkovitá 
- pochvala na řízky, mělo by jich být více, aby v průběhu dne nedocházely 
- dotaz na váhu grilovaných kuřat 
- pochvala na hl.jídlo z brokolice 

 
P.Kubenka (AMTPO – Rourovna) 

- informace o rekonstrukci kantýny Rourovny 
- termín rekonstrukce 4.-7.10.2012 (kantýna bude po dobu rekonstrukce uzavřena) 

 
Supíková Z1, Bílý GTH – náhradní provoz  bude po dobu rekonstrukce zajištěn 
otev řením jídelny ředitelství dle provozní doby Rourovny 
 
 
P. Hubálek (14 – Válcovny) 

- připomínky k servírování jídel na talíř 
- fritování na kantýně – zelenina a řízky, nemělo by být, jídlo je špatně připravené 
- omáčka 2x – řídká, křenová omáčka byla slaná 

 
Pí Králová (N4 – Nákup)  

- bez připomínek 
 
P. Mikula (10 – Koksovna )  

- v ranním výdeji pečiva byly i staré kusy 
- chybí síta do oken 
- v letních měsících byly fronty u výdeje 
- pochvala a spokojenost s personálem kantýny  
 

Vl.Bílý (GTH) – okamžitě jsme reklamovali dodávku pečiva u výrobce pečiva, 
omlouváme se 
 
P. Tioka (12 – Vysoké pece, 10 - Koksovna) 

- levnější jídla se velmi rychle vyprodají, zaměstnanci,  kteří přijdou později, ve 
výdeji levnější jídla již nemají  

- V minulosti bylo v nabídce balené jídlo ve fóliích od fy APETIT, nový dodavatel 
nemá kvalitu jídel na takové úrovni, jako tomu bylo u fólií fy APETIT 

- na kantýně aglomerace sever se jídla přihřívají v mikrovlnné troubě, omezená 
nabídka na noční směně 

- grilovaná kuřata jsou stará, při podávání jsou tato kuřata velmi přesušená, 
protože se musí znovu ohřívat 

- knedlíky jsou okoralé. 
Vilém Očadlý GTH - ohřívání v mikrovlnné troubě je nepřípustné a k nespokojenosti 
s provozem na kantýně Aglomerace bude učiněno personální opatření.  

 
P. Michna ( 13 – Ocelárna) 

- pochvala na personál kantýny a ochotu 
- folie fy JOSPO – spokojenost 

 
P. Mikolájek (5 – Doprava) 

- nabídka řízku rychle došla a po 10:15 již nebyly v nabídce 
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- reklamace cibulačky 
- uvítáme častější nabídku ryby, cca 2x týdně 
- připomínka na výdej jídla na ředitelství  

 
 
Pí Nápravníková (Ředitelství)  – připomínky dodány telefonicky a předány fy GTH 

- malý výběr alobalů 
- ušpiněné příbory 
- ošklivé brambory a drahá jídla 
- stále nám chybí smažený sýr jako celodenní hl.jídlo 
- do 11:45 není výběr jídla  a pak je zase výběr doplněn 
- jídla jsou slaná a je v nich více cítit mouka 

 
 
Závěr: Poděkování členům podnikové stravovací komise a zástupcům společnosti GTH 
za veškeré podněty a snahu v řešení provozních záležitostí. Dotazníky ke stravování 
prosím posílejte na Z1 do cca 3.10. nebo je přineste na říjnovou stravovací komisi. 
Děkuji.  
 
 
Zapsal: Supíková Monika, (Z1 - Firemní odpovědnost a sociální služby, kl. 3183) 
Dne: 10. 9. 2012 
Rozdělovník: členové komise, fa GTH catering 
 
 


