
 
 

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, 

Na pántoch 9, 831 06  Bratislava 
 

               _______________________________________ 

 

 

V á s    p o z ý v a    n a 

 

 

16. ročník  medzinárodnej súťaže pod názvom 

„NÁVRAT K TRADÍCIAM“ 
(dresscode – KROJ) 

 

Súťažiť budú žiaci v disciplínach: kuchár, čašník, cukrár, 

barman, flambovanie, slávnostná tabuľa  
   

Termín konania: 11. 10. – 15. 10. 2021 
 

Miesto konania:        Stredná odborná škola hotelových služieb a 

obchodu 

Na pántoch 9,  831 06 Bratislava, 

Slovenská republika  
 

 

Termín podania záväzných prihlášok na medzinárodnú súťaž je do  

01. októbra 2021 na adresu: Stredná odborná škola hotelových služieb 

a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava 35,  Slovenská republika. 
 

 

Kontakty: 

Tel./fax:  02/ 44 88 35 91,    0915 766 061 

E-mail: skola@sos-panty.sk  

Web: www.sos-panty.sk 

http//sos-panty.edupade.org./text/? 

 

 

 

 

 

mailto:skola@sos-panty.sk
http://www.sos-panty.sk/


 Súťaž 

 
v učebnom a študijnom odbore kuchár, čašník, cukrár,  

 

Všeobecné informácie: 

Súťažia 4-členné družstvá - 2 kuchári a 2 čašníci. Vyhodnotené budú družstvá  aj 

jednotlivci. Príprava pokrmov je z vlastných surovín  s použitím vlastného inventáru 

(príbory, obrusy dekorácia a pod.). Propozície súťaže umožňujú družstvám použiť pri 

príprave slávnostnej tabule vlastné stoly a stoličky. 

Organizátor pre družstvá, ktoré si neprinesú vlastné stoly a stoličky, zabezpečí 

štandardné stoly (120x 80cm) a stoličky. Ďalej organizátor zabezpečí zariadenie kuchyne 

a flambovacie vozíky. Organizátor si vyhradzuje právo obmedziť počet zúčastnených 

družstiev vzhľadom na kapacitné možnosti. Prihlášky budú  evidované v poradí, v akom 

budú doručené organizátorovi.   

 

Témy súťaže: 

Tvorba menu na tému „Návrat k tradíciám „. Žiaci pripravia 4 chody – predjedlo, 

polievka, hlavné jedlo, dezert. Zaujímavé pre porotu budú nové netradičné postupy, 

využitie nových poznatkov v racionálnej výžive, skrátka fantázii sa medze nekladú. 

Prosíme zabezpečiť  obsluhu v prinesených krojoch. 

 

 

Kritéria súťaže: 

Časť I.  súťaž družstiev 

Kuchári: 

 príprava pracoviska a slávnostného menu, expedícia, odovzdanie pracoviska, 

 počet porcií 8 (6 na expedíciu, 1 pre komisiu, 1 na výstavu),  

 časový limit 4 hodiny, ( nie je povolené používať polotovary). 

Jedlá určené na výstavu je potrebné označiť názvom menu. 

 

Čašníci: 

 príprava  výstavnej slávnostnej tabule pre 6 osôb, 

           časový limit 2 hodiny, 

 príprava pracoviska a príprava stola na servis menu pre 6 osôb, obsluha, 

upratania a ukončenie práce, 

 časový limit 2 hodiny. 

 

Časť II.  súťaž jednotlivcov  

 miešanie nápojov – short drink  –  aperitívový  4 porcie, (max. 6 ingrediencií), 

 –  long drink – nealkoholický – 4 porcie  

      Dekorácia nápoja sa neráta ako ingrediencia. 

 flambované ovocie 2 porcie. 

 

Organizačné zabezpečenie medzinárodnej súťaže v odbore kuchár a čašník bude 

vypracované po uzávierke prihlášok a bude zaslané zúčastneným školám. 

 



Súťaž jednotlivcov v učebnom odbore cukrár, cukrárka 

 

 
Súťaž sa bude konať pod názvom   „ NÁVRAT K TRADÍCIAM“ 

 

 

Súťažná úloha:  Príprava ľubovolného dezertu pre 4 osoby a jeho dekorácia    

                            pred  verejnosťou. 

 

Podmienky súťaže:  

Súťaž pozostáva z 2 častí: 

1. časť: V  zákulisí SOŠ Na pántoch 9 v Bratislave – max.  2,5 hodiny 

  príprava korpusov, 

  pečenie korpusov, 

  príprava náplní, 

  príprava ozdôb... 

  suroviny i pomocný inventár si súťažiaci zabezpečí sám,  

                  k dispozícií pre súťažiacich  sú cukrárske pece, šľahacie stroje,  

                  chladiace zariadenia, zariadenia na tepelnú úpravu pokrmov...       

 

2. časť: Na pódiu pred verejnosťou – max.  40 minút 

  dekorácia  dezertu s použitím ochranných rukavíc, 

  1 porciu dezertu vystaviť  pre verejnosť, 

   3 porcie dezertu odovzdať na degustáciu pre hodnotiacu komisiu, 

   odovzdať 3 exempláre  receptúr dezertu s farebnou fotografiou, 

        dezertu,  s názvom školy, menom súťažiaceho. 

 

Termín konania:     11. 10. 2021 

Vyhodnotenie súťaže:    15. 10. 2021 

Organizačné zabezpečenie medzinárodnej súťaže v odbore cukrár bude vypracované po 

uzávierke prihlášok a bude zaslané zúčastneným školám.  

 

 

 



 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA hotelových služieb a obchodu 

Na pántoch 9, 831 06  Bratislava 35 

 

16. ročník medzinárodnej súťaže 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na súťaž  v disciplíne:  kuchár 

 

Názov školy  
Adresa školy  
Telefónne číslo  
Faxové číslo 

 

e-mail adresa 

 

 

 

Pedagóg 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

Študent 

 

 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA hotelových služieb a obchodu 

Na pántoch 9, 831 06  Bratislava 35 

 

16. ročník medzinárodnej súťaže 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na súťaž  v disciplíne: čašník, servírka 

 

Názov školy  
Adresa školy  
Telefónne číslo  
Faxové číslo 

 

e-mail adresa 

 

 

 

Pedagóg 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

Študent 

 

 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 



 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA hotelových služieb a obchodu 

Na pántoch 9, 831 06  Bratislava 35 

 

16. ročník medzinárodnej súťaže 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na súťaž  v disciplíne:  barman – miešané nápoje 

 

Názov školy  
Adresa školy  
Telefónne číslo  
Faxové číslo 

 

e-mail adresa 

 

 

 

Pedagóg 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

Študent 

 

 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  



 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA hotelových služieb a obchodu 

Na pántoch 9, 831 06  Bratislava 35 

 

16. ročník medzinárodnej súťaže 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na súťaž  v disciplíne: barman - flambovanie 

 

Názov školy  
Adresa školy  
Telefónne číslo  
Faxové číslo 

 

e-mail adresa 

 

 

 

Pedagóg 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

Študent 

 

 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA hotelových služieb a obchodu 

Na pántoch 9, 831 06  Bratislava 35 

 

16. ročník medzinárodnej súťaže 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na súťaž  v disciplíne: cukrár 

 

Názov školy  
Adresa školy  
Telefónne číslo  
Faxové číslo 

 

e-mail adresa 

 

 

 

Pedagóg 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

Študent 

 

 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 



STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA hotelových služieb a obchodu 

Na pántoch 9, 831 06  Bratislava 35 

 

16. ročník medzinárodnej súťaže 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na súťaž  v disciplíne:  slávnostné tabule 

 

Názov školy  
Adresa školy  
Telefónne číslo  
Faxové číslo 

 

e-mail adresa 

 

 

 

Pedagóg 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
rodné číslo   
  

 

 

Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 
Študent 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 

Študent 

 

 

meno priezvisko  
  
číslo  OP  

 


