
Strana 1 z 2 
 

 

Zápis č. 01/2010 

ze zasedání podnikové stravovací komise ArcelorMitt al Ostrava a.s. 
 
 
Datum jednání:  28. 01. 2010 

Přítomni:   p. Mikula, p. Krepčík, p. Michna, p. Prak, pí Nezhodová, p. Dvořáček, 
p. Krejčí, Bc. Klimešová, pí Juříčková 

 JUDr. Jančíková, Ing. Bienek, pí Hrtoňová, Ing. Králová 

 pí Vlčková, 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. Vedoucí závodních stravovacích komisí provedli kontrolu hmotnosti prodávané stravy 

sami nebo za pomocí svých spolupracovníků. Při kontrole nebyly zjištěny závady. Za 
závod 4 kontrola se neuskutečnila vzhledem ke změně předsedy komise. 

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

 
Ing. Králová (N): 
- nedostatečná nabídka – kuřecí řízky dnes nebyly již v 11:00 k dispozici 
 
Pí Nezhodová (2 a 3): 
- v provozovně Slévárna malba ve velmi špatném stavu 
 
JUDr. Jančíková (Z1): 
- provedena kontrola všech provozoven na stav vymalování, zařízení 
- správci majetku dostali souhrnnou informaci s úkolem odstranit závady 
 
Bc. Klimešová (L): 
- v Kováku mezi svátky páchnoucí saláty 
- kolegyně nalezla v bramborách kus drátu 

 
P. Michna (13): 
- bramborová kaše nejedlá 
- chybí automat na cigarety 

 
P. Krejčí (5): 
- vysoké ceny doplňkového sortimentu 

 
P. Krepčík (12): 
- špatná kvalita rýže – nedovařená, rozvařená 
- ochranný nápoj Ustronianka – nechutná 
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P. Dvořáček (4): 
- ve srovnání s předcházejícími firmami vychází Eurest špatně 
- na Hloubkové nedostatek ochranných nápojů – láhve v mrazu popraskaly 
 
P. Mikula (10): 
- bez zásadních připomínek, některým nechutná 

 
P. Prak (14): 
- bramborová kaše hodně vodová 
- dnešní bramborový salát kyselý 
- v závodě probíhá třídění odpadu bez problémů, domnívá se že by nebyly ani 

problémy s PET lahvemi 
- požadavek na možnost 1,5 l ochranného nápoje za 2 lístky s doplatkem 
 
Pí Juřičková (AMTPO): 
- návrh na gril do Rourovny 
- častěji řízky v nabídce 
- rovněž chybějící automat na cigarety 
 

3.  Pí Vlčková poděkovala za podněty a připomínky. Vyjádřila se k problematice stravování 
s tím, že řada problémů je personální a některé může řešit po skončení doby určité  
k 28. 02. 2010. I přesto se v současné době v maximální míře věnují kontrolní činnosti. 

  
 
 
Zapsala:  Ing. Bienek 
Dne:  28. 01. 2010 
Rozdělovník:  členové komise, fa Eurest 
 


