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Zápis č. 07/2012 

ze zasedání podnikové stravovací komise ArcelorMitt al Ostrava a.s. 
 
 
Datum jednání:  4. 10. 2012 

Přítomni:   pí Nezhodová, p. Raštica, pí Nápravníková, p.Tioka, pí Juříčková,  
pí Jurečková, p. Mikula, p. Hubálek, pí Králová,  pí Válková, pí 
Supíková, GTH - p. Očadlý, p. Bílý, pí Wnetrzaková, pí Karlová, 
p.Hurtík 

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.  
Poděkování za doručení dotazníků spokojenosti ve stravování. 
Oddělení Z1, Bezpečnosti a Nákup - připravuje výběrové řízení na pitný režim a 
sodobary. V současné době probíhá testování sodobarů na kantýně Válcovenská 
úpravna,  další dva zkušební sodobary budou na provozech.  
Rekonstrukce kantýny Rourovny 4.-7.10.2012, náhradní provozovna ředitelství. 
 
Připomínky a požadavky zástupců závodních stravovacích komisí ke stavu stravování 
za měsíc září  2012: 
 
Pí Nezhodová (Závod 2 a 3) 

- je nutno hlídat a dodržovat teplotu jídla ve výdeji 
- připomínky na hlavní jídlo na paprikový lusk, který byl jen z rýže a minimem 

masa 
- ostatní jídlo v pořádku 

 
P. Raštica (A-Servis) 

- dotaz na sodobary, jak bude řešena hygiena sodobaru  
- přesolená polévka 
- uvítáme zlepšení výstupní kontroly výdeje jídla 
 

Pí Nápravníková (Ředitelství)   
- možnost výběru smažených hranolek či jiné přílohy ke smaženému sýru 
- brambory – reklamace, stále jsou někdy nechutné 
- chlazené jídlo – po otevření – plíseň 
- špinavé příbory a tácy 
- zeleninová rýže byla málo teplá 
- doplňkový prodej – minerálka Mattoni 21Kč, je to dosti vysoká cena 
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P. Tioka (12 – Vysoké pece, 10 - Koksovna) 
- děkuji za nápravu na kantýně aglomerace 
- nyní jsme spokojeni a služby kantýny jsou v pořádku 
- kantýna koksovna je rovněž bezproblémová 

 
Pí Juříčková (AMTPO – Rourovna) 

- brambory jsou nevzhledné, pokud jsou vzhledné, jsou nechutné, chybí je 
dostatečně osolit 

- zvedly se ceny, přesto je doplňkový prodej levnější než u předchozí firmy 
- teplota jídla je někdy nestatečná, i když se ve výdeji personál snaží 
- nechutné grilované kuře 
-  

V.Očadlý (GTH) ceny vstupních surovin masa se výrazně zvýšily. Dodržíme skladbu 
hl.jídla  1x do 20Kč a 2x do 25Kč, ale skutečně ceny surovin rostou a na českém trhu 
maso chybí, musíme brát i od dodavatelů ze zahraničí. 
 
 
Pí Jurečková (AMEO, Ředitelství) 

- chutnají nám špízy a řízky - pochvala 
- uvítáme a chceme řízky po celou směnu výdeje jídla 
- brambory minulý týden šedé barvy a nevzhledné 
- reklamace masového vývaru – příliš vodnatý  
- malá porce grilovaného kuřete na ředitelství  

V.Očadlý, V.Bílý (GTH) – provádíme kontrolu gramáže a uděláme další kontrolní měření 
 
P. Mikula (10 – Koksovna )  

- nejsou problémy 
- dnes výborná rajská i gulášová polévka 
- brambory byly méně osolené 
- na odpolední a noční směně uvítáme přesnídávkové polévky 
 

P. Hubálek (14 – Válcovny) 
- paprikový lusk – byl plněný rýží bez masa 
- ceny na doplňkový prodej se často mění  
- připomínky na brambory 
- malé misky na saláty 
- systém nabírání omáček 
- jmenovky prodavaček  
 

V.Očadlý  - po komisi provedeme kontrolu kantýny i zmíněných připomínek. 
 
Pí Králová (N4 – Nákup)  

- připomínky na brambory a ceny jídla – např. brambory s klobásou – vysoká cena 
 
Závěr: Poděkování členům podnikové stravovací komise a zástupcům společnosti GTH 
za podněty a návrhy.  
 
 
Zapsal: Supíková Monika, (Z1 - Firemní odpovědnost a sociální služby, kl. 3183) 
Dne: 5. 10. 2012 
Rozdělovník: členové komise, fa GTH catering 
 


