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Zápis ze zasedání 

Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP 

ze dne 18.6.2012 
 

 

Přítomní: podle prezenční listiny 8 členů 

Hosté: Ing. Tomáš Kopřiva – kvestor UP, Ing. Božena Pirklová – ředitelka SKM UP 

 

Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 8:30 hod. v salonku 

Menzy SKM UP na koleji Šmeralova.  

Úvodního slova se ujal předseda komise, který přivítal členy komise a také oba hosty a zahájil 

jednání podle tohoto programu: 

 

1) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz stravovacích 

služeb - D. Pochylá 

2) Připomínky a podněty ze strany strávníků - D. Pochylá 

3) Různé 

 

1) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravující provoz stravovacích 

služeb 

 

Vedoucí stravovacího úseku SKM seznámila členy komise o tom, že 23.5.2012 proběhl na 

všech pracovištích menzy roční audit, který konstatoval, že systém je funkční a že kontrola a 

evidence kritických bodů je řádně vedena. Všechna pracoviště menzy jsou na velmi dobré 

úrovni a opatření minulého auditu byla splněna. Audit dále zjistil drobné věci, jako zatím 

neprovedené nátěry a malby v menze, které by měly být provedeny do konce září tr. Dále 

vedoucí menzy informovala o provedeném proškolení všech zaměstnanců menzy. 

 

2) Připomínky a podněty ze strany strávníků 

 

Vedoucí menzy přečetla několik připomínek ke stravování: 

 Děkovný dopis za stravování v menze od firmy Geocentrum 

 Připomínka zahraničního studenta Donalda k malému množství zeleniny 

-  vedoucí menzy - sjednává se náprava, od září bude sortiment zeleniny v menze rozšířen 

 Připomínky k anglickým překladům jídel 

- ředitelka SKM informovala o krocích, které SKM intenzivně podniká k nápravě 

nedostatku s překlady jídelníčku 

 

3) Různé 
 

 předseda komise připomenul pochvalu pro menzu za stravovací činnost pro konferenci 

pořádanou přírodovědeckou fakultou, katedra analytické chemie, které byl osobně 

přítomen 
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 dále byla diskutována otázka konferenčního servisu pro univerzitním součásti ze 

strany menzy SKM a jeho účtování 

 další otázku nadnesl pan Sojka a týkala se stížnosti na vodní kámen na příborech 

- pan Schneider informoval o sanitaci příborů a nádobí prováděné každý týden 

 dále se pan Sojka ptal na recepturu krabího salátu 

- opět pan Schneider podal vysvětlení, že v normě podle které se jmenovaný salát dělá je i 

cibulka 

 další otázka pana Sojky směřovala na paní ředitelku a to na odměny na SKM 

- ředitelka SKM s podporou personální referentky SKM poskytla dostatečné informace 

k tomuto dotazu. K této problematice se vyjádřil i pan kvestor. 

 předseda komise se vrátil k bodu z minulého jednání  a to k fotobance jídel. Bylo 

předběžně dohodnuto a přislíbeno ředitelkou SKM, že do konce roku budou jídla nafocena 

i s přispěním audiovizuálního univerzitního centra jak navrhl pan Sojka 

 dále předseda informoval o existenci aplikace (bakalářská práce studenta Lukáše 

Nováka) na objednávání jídel v menze UP pro chytré telefony se systémem Aneroid. 

 Pan Sojka vznesl dotaz na možnost placení jídel přes internet za pomocí platebních 

internetových karet, který byl diskutován a bude otázkou dalších jednání 

 Na základě předešlého dotazu vznesla ředitelka požadavek na oddělení IT SKM, aby 

do tří měsíců zpracovali hodnocení, co by nám přineslo sloučení informačních systémů – 

ubytovacího i stravovacího pod jednu firmu. 

 

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast. 

 

Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu byl dohodnut na měsíc září a 

bude s dostatečným předstihem upřesněn elektronickou poštou. 

 

Zasedání kontrolní komise bylo ukončeno v 10:00 hod. 

 

 

 

 

 

        Mgr. Leoš Jurásek, v.r. 
        předseda stravovací komise 

 

Zapsal: Ing Ivo Jakubík 

 (585 63) 8011 

 ivo.jakubik@upol.cz 


