
 
 

 

 

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 

„Varenie tradičných jedál“ 

 

 

FS Plavčanka v rámci festivalu Prezentácia ľudových krojov a tradícií v Plavči „Naše tradície – 

naše bohatstvo“ realizovaného v rámci mikroprojektu cez Program cezhraničnej spolupráce Interreg 

V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 organizuje súťaž vo varení tradičných jedál.  

 

Organizátor súťaže:   FS Plavčanka 

Termín konania:   5.8.2018 

Miesto konania:   Centrálny park obce Plaveč 

Začiatok súťaže:   9:00 hod. 

Kontaktná osoba:  Mgr. Dominika Senderáková, 0904 861 012, 

dominika.senderakova@gmail.com 

Prihlášky:  do 31.7.2018 u kontaktnej osoby Mgr. Dominiky Senderákovej 

alebo vedúceho FS Plavčanka Františka Šalamona (0905 525 196, 

trukspedslovakia@gmail.com) 

 

Podmienky účasti:  

1. Súťaže sa môže zúčastniť maximálne 10 družstiev zo Slovenska a Poľska. Počet osôb v jednom 

družstve je minimálne 3. Družstvá budú zaevidované podľa dátumu prihlásenia do naplnenia kapacity. 

O zaradení do súťaže budú družstvá informované do 3 dní od zaevidovania sa.  

2. Družstvá musia v stanovenom čase (max 3 hodiny) navariť tri tradičné jedlá – jedno jedlo Pirohy, 

jedno jedlo mäsité a jedno podľa vlastného výberu v areáli Centrálneho parku obce Plaveč.  Jedlá sa 

musia variť priamo na mieste. Nie je možnosť prípravy dopredu. Z každého jedla družstvo navarí cca 

30 porcií – jedna porcia min 300 gramov. Spolu 90 porcií.  

3. Ingrediencie potrebné k príprave jedál a vybavenie na servírovanie jedla zabezpečí organizátor 

súťaže. K dispozícií budú zemiaky, bravčové mäso, údené mäso, voda, múka, vajcia, soľ, cukor, korenie, 

slaná a sladká plnka do pirohov, smotana, slanina, cibuľa, cesnak, olej, červená paprika. Na servírovanie 

budú k dispozícií plastové taniere, misky, lyžice, príbory. V prípade, že účastníci potrebujú k príprave 

svojich jedál ďalšie špeciálne ingrediencie (tajné), ktoré nie sú vyššie uvedené, zabezpečia si ich samy.  
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4.Vybavenie potrebné k vareniu jedál (hrnce, kotlíky, lyžice, varešky, naberačky a pod.) si zabezpečí 

účastník (družstvo) podľa vlastného uváženia.  

5. Receptúra nie je presne špecifikovaná, účastník má možnosť vlastnej receptúry.  

6. Odborná porota, zložená z minimálne 3 členov na základe navarených jedál určí prvé tri miesta. 

Hodnotiť sa bude kvalita a chuť jedla, inovatívnosť a kreativita, servírovanie a prezentácia jedla. Za 

každú vlastnosť jedla môže porota udeliť maximálne 10 bodov a minimálne 1 bod. Porota bude 

hodnotiť každé jedlo samostatne. Víťazom sa stane družstvo, ktoré získa najväčší počet bodov spolu za 

všetky tri jedlá.  

7. Víťazné družstvá získajú odmeny v podobe plakiet a darčekových predmetov.  

 

BODOVANIE 

Vlastnosť jedla  Pirohy Mäsové 
jedlo 

Vlastný výber 

Kvalita a chuť jedla    
Inovatívnosť 
a kreativita 

   

Servírovanie 
a prezentácia jedla 

   

Spolu za jedno jedlo    
Spolu za všetky jedla   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Prihláška – Súťaž vo varení tradičných jedál 

5.8.2018 – Plaveč 

 

Názov družstva..................................................................................................... 

Zástupca družstva................................................................................................ 

Obec/organizácia................................................................................................. 

Kontakt................................................................................................................. 

Názvy jedál........................................................................................................... 

............................................................................................................................  

Poznámka............................................................................................................ 

............................................................................................................................  

............................................................................................................................ 

Miesto a dátum................................................................................................... 

podpis.................................................................................................................. 

 

 

 

 

 


