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Zápis č. 02/2010 

ze zasedání podnikové stravovací komise ArcelorMitt al Ostrava a.s. 
 
 
Datum jednání:  02. 03. 2010 

Přítomni:   p. Krepčík, p. Slanina, pí Nezhodová, Bc. Klimešová, pí Juříčková 

 JUDr. Jančíková, Ing. Bienek, 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. Kontrola připomínek z měsíce ledna 

• provozovna Slévarna není dosud vymalovaná a židle jsou ve špatném stavu 
• chybějící automaty na cigarety – probíhá jednání s dodavatelem služby 
• ochranný nápoj Ustronianka – Eurest projedná s dodavatelem sycení CO2 na 

nejnižší technickou možnost 
• ochranné nápoje v PET lahvích – útvar RD nesouhlasí vzhledem k vysoké 

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

stravování za měsíc únor: 
 

Pí Nezhodová (2 a 3): 
- úzký sortiment fólií  
 
P. Krepčík (12): 
- požadavek na salátový bar i pro Vysoké pece 
- ochranný nápoj Ustronianka – nechutná 
 
Pí Juřičková (AMTPO): 
- minulý týden přesolená jídla, nechutná dršťková polévka 
- 25. 2. ve 12 hodin pouze 2 hlavní jídla 
- kuřecí nugety – obsah neodpovídá názvu jídla 
 
Bc. Klimešová (L): 
- požadavek na více čerstvých salátů 
- nezakrývání výdejních nádob 
- stejné jídlo na druhý den 

 
P. Slanina (14): 
- objednávkový systém, budou dopředu vyvěšeny v provozovnách jídelníčky 
- náhrada přílohy salátem 
- vodové vývary 
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3.  Pí Vlčková poděkovala za podněty a připomínky.  
• v současné době proběhla a probíhá řada personálních změn 
• vyjádřila se k připomínkám nálezů cizích předmětů v jídle – vše je okamžitě 

projednáno s dodavateli surovin 
• projedná s vedením Eurestu další investiční akce – nákup pece na pizzu, salátové 

bary, gril na kuřata. 
  
 
 
Zapsala:  Ing. Bienek 
Dne:  03. 03. 2010 
Rozdělovník:  členové komise, fa Eurest 
 


