
 
 

 
 

Zápis ze zasedání 
Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP 

ze dne 26. 2. 2014 
 
 

Přítomní: MUDr. Dagmar Riegrové, David Kopal, Dagmar Pochylá, Jana Trundová, Ing. 
Ivo Jakubík, Mgr. Leoš Jurásek, MBA, Petr Schneider a Anna Vodrážková. 
Nepřítomen: Ing. Anna Kollárovitsová, 
  
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, který přivítal členy komise a také hosta a 
zahájil jednání podle tohoto programu: 
 
1) Úvod 
2) Prezentace zhodnocení výsledků stravovacího úseku SKM za období od 

posledního jednání kontrolní stravovací komise – Mgr. Leoš Jurásek, MBA. 
3) Různé 
4) Závěr 
 
 

ad 2)  Prezentace výsledků stravovacího úseku SKM za období od 
posledního jednání kontrolní stravovací komise – Mgr. Leoš Jurásek, MBA 

 
Předseda komise přednesl prezentaci výsledků stravovacího úseku SKM za období od 
posledního jednání KSK v porovnání se stejným obdobím v uplynulých letech. Menza 
SKM v tomto období dosahovala opět velmi dobrých výsledků se stoupající tendencí 
v oblasti kvality a také výběru a pestrosti nabízených jídel a poskytovaných služeb. 
Komise poděkovala za výborně připravenou prezentaci. 

 
 

ad 3) Různé 
 
− v tomto bodu byl dále projednáván a diskutován bod týkající se provozní doby 

v menze Neředín v návaznosti na pracovní vytížení zaměstnanců. 
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− Velká část a pozornost byla také věnována marketingu, propagaci a 
zviditelnění menzy SKM. Týkalo se to nových nabídek jídel, jejich větší a širší 
propagaci, zejména na samotných výdejních místech ale také i na 
internetových stránkách SKM 

 
ad 4) Závěr 
 
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 
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