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Zápis č. 2/2011 

ze zasedání podnikové stravovací komise ArcelorMitt al Ostrava a.s. 
 
 
Datum jednání:  24. 2. 2011 

Přítomni:   p. Krepčík, pí Runčáková, pí Nezhodová, p. Raštica, p. Krejčí,  pí 
Jurečková 

 Ing. Bienek, Ing. Králová 

 p. Kafka, pí Žurovcová, p. Škuta 

Jednání řídil:  Ing. Bienek 

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. Ing. Bienek – aktuality: 

• od února je funkční intranetová Kniha připomínek, Eurest na konkrétní připomínky 
odpovídá do 3 dnů 

• na intranetu došlo k aktualizaci údajů v oblasti stravování, případné změny 
závodních komisí u jednotlivých provozoven zaslat Ing. Bienkovi 

 
2. Připomínky a požadavky zástupců závodních stravovacích komisí ke stavu ve 

stravování za měsíc únor: 
 

Ing. Králová (N): 
- v poslední době je nabídka poněkud fádní 
- nízká kvalita omáček – mdlá chuť  
 
Pí Jurečková (AMEO): 
- hodnota stravenek je nízká, v posledních letech se nezměnila 
- ředitelství: polévka světlá a tmavá, prakticky bez chuti, brambory někdy velmi 

nevábné, francouzské brambory – nízká hmotnost, šopský salát vysoká cena  
- Hloubková: některé pokladní neznají ceny např. u minerálek, omáčky bez chuti, ve 

špičce velká fronta, obsluha nestíhá 
 
Pí Runčáková (14): 
- u polévek a omáček podobně jako pí Jurečková 
 
Pí Nezhodová (AMEPO): 
- VDO OS KOVO 31 uspořádal anketu spokojenosti se stravovacímu službami 

výběr jídel – průměrná hodnota  3,2 
kvalita jídel    3,9 
ceny jídel    4,6 
celková spokojenost  4,- 

- ředitelství – nedostatečně prohřáté přílohy 
- vysoká cena kompotů byla po připomínce snížena 
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P. Raštica (A servis): 
-    na základě poznatků odborníků se jeví jako jedna z možností problémů ve 
stravování nedostatečná kvalita vstupních surovin 
-    přínosem rovněž není nutnost dodržování technologických postupů s vyloučením 
klasických surovin 
 
P. Krejčí (5): 
- rovněž připomínka k polévkám, masovým šťávám a omáčkám 
 
P. Krepčík (12): 
- osobní zdravotní problémy po bramborovém salátu 
- folie Eurestu mají nižší hmotnost než předcházející 
 
 
P. Kafka se v současné době zaměřil především na kontrolu činnosti v kuchyni na 
Hloubkové. Nabízí členům stravovací komise zúčastnit se degustaci při výrobě stravy. 
Přestože jídla odpovídají normám je jeho snahou přiblížit chuť jídel domácí stravě. Dále 
hovořil o zvýšené kontrole vstupních surovin. Problémy se vyskytly např. v případě 
brambor.  
 
 
 

 
Zapsal:  Ing. Bienek 
Dne:  25. 2. 2011 
Rozdělovník:  členové komise, fa Eurest 
 


