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Zápis ze zasedání 
Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP 

ze dne 4. 4. 2013 
 
 

Přítomní: MUDr. Dagmar Riegrové, Ing. Anna Kollárovitsová, Dagmar Pochylá, Jana 
Trundová, Ing. Ivo Jakubík, Mgr. Leoš Jurásek, MBA, Petr Schneider, Anna Vodrážková a 
Petr Sojka  
Hosté: Ing. Božena Pirklová, MBA – ředitelka SKM UP 
 
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13:00 hod. v salonku 
Menzy SKM UP na koleji Šmeralova.  
Úvodního slova se ujal předseda komise a zahájil jednání podle tohoto programu: 
 
1) Úvod 
2) Prezentace 

a. výsledků internetové ankety – Jaroslav Vrba, MSc 
b. ekonomických a výkonových výsledků a porovnání za uplynulá léta – Mgr. 

Leoš Jurásek, MBA 
3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz stravovacích služeb 
4) Různé 
 
 

ad 2) a. Prezentace výsledků a vyhodnocení internetového průzkumu 
Magistr Vrba přednesl prezentaci rychlé internetové ankety na otázku „Jaké jídlo byste 
chtěli“. Seznámil komisi s jejími výsledky. Vedoucí stravování paní Pochylá potom navázala 
a informovala komisi, jak Menza zareagovala na tyto požadavky strávníků a nabídla 
k ochutnání připravené pokrmy, zařazené do jídelníčku na základě této ankety. Komise 
kladně hodnotila okamžitou reakci na podněty ankety. 
 
  b. Prezentace ekonomických a výkonových výsledků stravovacího provozu 
Předseda komise na úvod konstatoval schválení Správy o činnosti stravovací komise za rok 
2012 a její zavěšení na internetových stránkách SKM. 
Poté přikročil k samotné prezentaci ekonomických a výkonových ukazatelů za uplynulá léta. 
Závěrem komise poděkovala za výborně připravené prezentace. 
 

ad 3) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravující provoz 
stravovacích služeb  

 
Vedoucí stravovacího úseku uvedla: 

− Vedoucí stravování informovala o proběhlé kontrole Krajskou hygienickou stanicí 
dne 25. 2. 2013 a následným školení zaměstnanců stravovacího provozu viz. Příloha 

− Veškeré předpisy jsou ze strany zaměstnanců úseku stravování dodržovány. 

ŠŠmmeerraalloovvaa  1122,,  777711  1111  OOlloommoouucc  
IIČČ::6611998899559922  DDIIČČ::CCZZ6611998899559922  

TTeell..  ++442200  558855  663388  000022  
EE‐‐mmaaiill::  sskkaamm@@uuppooll..cczz  



 - 2 -

ad 4) Různé 
 
− v tomto bodu byly velmi živě diskutovány výsledky ankety a její okamžitá 

implementace stravovacím úsekem. Velmi obsáhle byla probírána otázka 
zeleninových přízdob a bylo dohodnuto jejich vydávání na požádání strávníka. 

− dalším diskutovaným tématem bylo zavedení Rychlého občerstvení, jeho využívání 
strávníky, skladbou nabízených jídel a udržování stejné kvality po celou provozní 
dobu. 

− v následující diskuzi o opětovném spuštění anketního dotazníku na spokojenost se 
stravováním v menze, který proběhl v minulém roce, bylo komisí domluveno, že 
před jeho samotným spuštěním, bude nejprve poskytnut členům komise 
delegovaným akademickým senátem univerzity k jeho případnému doplnění. 

 
 
 
Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast. 
 
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu nebyl zatím dohodnut, ale 
bude s dostatečným předstihem předsedou stravovací komise oznámen a upřesněn 
elektronickou poštou. 
 
Zasedání kontrolní komise bylo ukončeno v 15:00 hod. 
 
 
 
 
 
        Mgr. Leoš Jurásek, MBA  v. r. 
                   předseda komise 
 
Zapsal: Ing Ivo Jakubík 
 (585 63) 8011 
 ivo.jakubik@upol.cz 




	Text2: Příloha


