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Súťaž vo varení poľovníckeho gulášu o pohár prezidenta SPK  
 

Hlavný organizátor :  Slovenská poľovnícka komora   

Sponzori:   IBO poľovník , M – Hunt, Margita Čadca, Halali, SPZ 

Mediálni partneri :  TV Magazín Halali – relácia o prírode 

    Poľovníctvo a rybárstvo 

Reklamný partner :  Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, š.p. 

 

 

Termín konania:  11.06.2016 

Miesto konania:   areál Agrokomplexu Nitra 

Čas konania:  od 09:00 hod.  

 

Organizačné pokyny, pravidlá a priebeh súťaže: 

 

Prihlášky: 

 

 Do súťaže sa možno prihlásiť zaslaním prihlášky na adresu: priroda@polovnictvo.sk       

Vzor prihlášky nájdete v prílohe. 

 Termín uzávierky prihlášok je 06.06.2016 

 Počet súťažiacich je obmedzený na 15 družstiev. 
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Súťažné družstvá: 

 

 Maximálny počet členov jedného družstva sú 3 osoby na varenie gulášu  

 Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu veku a miesta trvalého bydliska 

 Družstvá sa musia prezentovať v čase od 9:00 do 9:45 hod. u organizátora súťaže. O 9:45 

hod. bude žrebovanie čísiel, pod ktorým budú družstvá súťažiť. 

 

Pravidlá súťaže: 

 

 Začiatok varenia je o 10:00 hod. 

 Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá priestor na varenie, prístup k pitnej 

vode, k elektrickej prípojke, nádobu na hodnotenú vzorku a 1 stôl a 2 stoličky pre každé 

družstvo 

 Organizátor si splní oznamovaciu povinnosť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

 Súťažné družstvá si zabezpečia vlastné ingrediencie na varenie gulášu, potrebné náradie, 

kotlík, palivo na ktorom chcú variť a prenosný altánok /stan/ - ak uznajú za vhodné 

 Základné ingrediencie – mäso, cibuľa, zemiaky musia byť v surovom stave, nie je možné ich 

dopredu tepelne spracovať ! 

 Minimálne množstvo uvareného gulášu je 10 litrov  

 Množstvo hodnotenej vzorky je 0,5 litra. Vzorku je potrebné odovzdať o 14:00 hod. Po 

odovzdaní vzorky si družstvo naloží s uvareným guľášom ako uzná za vhodné 

 Hodnotenie gulášu začína o 14.10 hod. Do tohto času musia byť odovzdané všetky súťažné 

vzorky, to znamená, že súťažiaci majú na varenie poľovníckeho gulášu maximálne 4 hodiny 

čistého času 
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 Organizátor zabezpečí odbornú porotu zloženú minimálne z piatich externých členov, 

čestných hostí. Členovia poroty kontrolujú nezávisle na sebe spôsob varenia a finálny 

produkt 

 Po vyhodnotení všetkých súťažných vzoriek budú vyhlásené výsledky s udelením prvých 

troch miest (cca. o 15:00 hod.). Ocenení získajú medaile o hodnotné ceny. 

 Súťažné družstvá sú povinné maximálne do 19:00 hod. zbaliť a upratať súťažné miesto 

 

Kritéria hodnotenia : 

1. prezentácia družstva počas varenia 

2. konzistencia gulášu 

3. farba gulášu 

4. chuť mäsa 

5. celková chuť gulášu  

 

 

 

 

 

Info.: Ing. Michal Miškeje, PhD., +421910707082, Ing. Štefan Engel, PhD., +421918877057,  

           Ing. Róbert Komjáti-Nagy  +421 905 358 294 

 

 

Partneri Slovenskej poľovníckej komory: Česká zbrojovka a.s., Swarovski, Halali n.o., IBO, M-Hunt 
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Príloha 

 

Prihláška do súťaže vo varení gulášu o pohár prezidenta SPK 

 

Termín:  11.6.2016 

Miesto:  Výstavisko Agrokomplex Nitra 

Čas: od 9:00 hod. 

 

Názov družstva : .................................................................................................................. 

Meno vedúceho družstva / kontaktná osoba / : ................................................................... 

Organizácia : ....................................................................................................................... 

Množstvo vareného guľášu : ............................................................................................... 
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