Zápis ze zasedání
kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP
ze dne 22. 1. 2018

Přítomni:

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.,
MUDr. Jiří Charamza, Mgr. Karolína Spurná, Ing. Miroslav Poláček,
Dagmar Pochylá, Jana Trundová
Omluveni: PhDr. Iva Klimešová, Mgr. Pavel Krákora, PaedDr Zbyněk Janečka,
PhD, Mgr. Petr Čehovský
Nepřítomni: Klára Vitovská
Zasedání Kontrolní komise stravovacího provozu SKM UP začalo ve 13,00 hod.
v salonku menzy SKM UP, VŠK Šmeralova 6, Olomouc.

Program:
1. Zahájení
2. Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz
stravovacích služeb
3. Připomínky a podněty ze strany strávníků
5. Různé

1) Zahájení
Předseda komise Ing. Poláček přivítal přítomné členy komise,
pokračovalo jednání podle plánovaného programu.

po zahájení

2) Dodržování právních předpisů a jiných předpisů upravujících provoz
stravovacích služeb
D. Pochylá
• dne 19. 1. 2018 provedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontrolu
na recepci B. Václavka. Kontrola byla zaměřena na dodržování dat
použitelnosti u výrobků studené kuchyně, dodržování teplot v chladícím
zařízení a označení výrobků povinnými údaji. Dále byly kontrolovány dodací

listy, Sanitační deník a formulář Evidence teplot. Při kontrole nebyly zjištěny
závady.
3) Připomínky a podněty ze strany strávníků
•
•

Prof. Kolářová - velká pochvala za občerstvení menzy při SVOČ LF UP,
prof. Opatrný - tlumočil kladnou zkušenost se službami menzy při zajištění
stravování pro účastníky konferencí Pokroky v Chromatografii, Elektroforéze
a Chiranal.

4) Různé
•
•

dne 20. 1. byla v rámci Den otevřených dveří na UP otevřena i menza 17.
listopadu, celkově bylo vydáno 547 teplých jídel, oproti minulému roku – 402
jídel,
diskutována byla otázka personální situace v oblasti stravování, která je velmi
nedaří se nám obsazovat pozice kvalitním personálem

Předseda komise poděkoval za účast, zasedání kontrolní komise bylo ukončeno
v 15,00 hodin.
Termín dalšího zasedání kontrolní komise stravovacího provozu je předběžně
plánován na pondělí 16. dubna 2018 ve 13,00 v salonku menzy SKM UP, VŠK
Šmeralova 6, Olomouc.

Zapsala: Jana Trundová
V Olomouci dne 16. 4. 2018

Ing. Miroslav Poláček v. r.
předseda komise
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