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Zápis č. 10/2010 

ze zasedání podnikové stravovací komise ArcelorMitt al Ostrava a.s. 
 
 
Datum jednání:  29. 11. 2010 

Přítomni:   p. Mikula, p. Janek, pí Jurečková, pí Nezhodová, p. Krejčí, pí 
Nápravníková, pí Kociánová 

 JUDr. Jančíková, Ing. Bienek, Ing. Králová 

 pí Žurovcová 

Jednání řídila:  JUDr. Jančíková 

Cíl jednání:  Spoluúčast komise při vytváření podmínek k postupnému zvyšování 
úrovně stravovacích služeb a řešení problému vzniklých v souvislosti 
se změnou provozovatele stravování v ArcelorMittal Ostrava  

 
Program jednání: 

 
1. JUDr. Jančíková – aktuality: 

• z důvodu malování bude uzavřena jídelna Hloubková 6. a 7. 12. 
• zkušebně byly instalovány automaty na nápoje a potraviny v sociální budově závodu 

3 a 5. Podle zájmu bude jejich sortiment upřesňován 
• v listopadu proběhlo několik kontrol Krajské hygienické stanice v závodních 

provozovnách. Zjištěné závady postupně správci objektů odstraňují 
• v současné době probíhá jednání s Eurestem o zlepšení stavu provozoven 
• požadavek na ředitelé závodů – jaký bude provoz o vánocích 
 

2. Připomínky a požadavky zástupců závodních stravovacích komisí ke stavu ve 
stravování za měsíc listopad: 

 
Pí Nápravníková (Ř): 
-     ocenila přínos Zelené linie 
- dotaz na rozbory vzorků jídel 

KHS nikdy neoznámila závady v odebraných vzorcích 
- Ředitelství - nedostatek bramborové kaše při požadavku na záměnu příloh 
- stále jsou vysoké ceny minerálek v doplňkovém prodeji 
- požadavek na záměnu stálých jídel – ve Čt luštěníny, v Pá smažený sýr 

 
Pí Jurečková (AMEO a Ř): 
-     Hloubková – nedostatečně prohřátý mražený květák 
- vyskytly se zkažené (nafouklé) folie 
 
P. Janek (A servis): 
- Hloubková – nelze využít možnost dělené přílohy (½ brambory, ½ salát) 
- vysoké ceny doplňkového prodeje  
-  
P. Mikula (10): 
-     na koksovně se nevyskytly připomínky ke kvalitě jídel 
 
 



Strana 2 z 2 
 

Pí Kociánová (AMTPO): 
- stoupá počet strávníků v Rourovně, personál začíná být přetížený, vzhledem 

k počtu strávníků zvážit posílení personálu 
- nedostatek minerálek jako ochranný nápoj 
 
P. Krejčí (5): 
-     automaty – k dispozici pouze iontové nápoje, bagety jsou na koncích prázdné 
 
Pí Nezhodová (2, 3): 
-     Ředitelství – nedostatečně prohřáté knedlíky 
- u pokladen uvolnit pulty pro položení táců 
 
 

3.  Na závěr členové komise konstatovali, že úroveň stravování se zlepšila. 
 

Úkoly: 
 
3. Zabezpečit vyčištění zaprášených podhledů v Hloubková úklidovou firmou 
Závod 3 hledá další možnosti čištěn, dosavadní jsou nákladná. Nutno stále hledat nové 
řešení. 
Kontrola 31. 1. 2011 
4. Projednat nedostatky uvedené členy komise v textu s vedoucími provozoven. 
T: 10. 12. 2010, Z: pí Vlčková 
 
 
Zapsal:  Ing. Bienek 
Dne:  29. 11. 2010 
Rozdělovník:  členové komise, fa Eurest 
 


