
  Sladké zápolenie v súťaži  Skills Slovakia Junior 

GASTRO  CUP 2022/2023  

 

V mesiaci november 2022 sa žiačky Barbora Poljak - Škoblová a Alexandra Kardošová 

pod vedením MOV Bc. Jakubičkovej pripravovali na súťaž Skills Slovakia Junior 

GASTRO  CUP 2022/2023 v odbore CUKRÁR. Cieľom súťaže bola snaha o využívanie 

moderných pracovných postupov a cukrárskych úprav a propagáciu slovenskej gastronómie. 

Základným mottom súťaže boli módne trendy v dezertoch z odpaľovaného cesta. 

Súťažnou úlohou bola príprava 6 ks moderného dezertu – Eclairs o dĺžke 10 cm v časovom 

limite 120 minút, zloženého minimálne z dvoch chuťových zložiek, na povrchu zdobených  

podľa vlastného výberu. Tento kaviarenský dezert bol servírovaný samostatne a bol 

prezentovaný dvomi spôsobmi, spoločne 5 ks na jednom podnose  a 1 ks bol určený pre porotu.  

Naše súťažné družstvo pripravovalo dezert Eclair s marakujovou náplňou a orieškami  

s hmotnosťou 80 g/ks, vrátane zvolenej ozdoby. Podmienkou bolo použiť pri výrobe povinné 

suroviny: smotanu Stand & Overun – Debic a čokoláda Callebaut – Zeus Braun.  

Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie korešpondenčného výberového  kola 

súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO CUP 2022/2023 v odbore CUKRÁR zo dňa 14.11.2022 

súťažný tím našej školy so ziskom 77 bodov postúpilo do krajského semifinálového kola 

súťaže, ktoré sa konalo 17. januára 2023 v priestoroch SOŠ obchodu a služieb - Reštaurácia 

SEMAFOR, Ul. Andreja Hlinku 53/54 v Piešťanoch. V poradí 3. ročníka súťaže hotelových  

akadémii a stredných odborných škôl sa v semifinálovom kole zúčastnilo 16 družstiev. 

Hodnotiaca komisia veľmi pozorne sledovala všetky aspekty postupov a prípravy 

múčnikov a na základe toho pridelila body jednotlivým tímom. Hodnotiaca komisia bola 

zložená z odborníkov v cukrárskom odbore: 

- Mgr. Jozefína Zaukolcová - predsedníčka Klubu cukrárov SZKC, členka Národného 

tímu kuchárov a cukrárov, hodnotiteľka celoštátnej talentovej show „Pečie celé 

Slovensko“, 

- Petra Tóthová - členka Klubu cukrárov SZKC , hodnotiteľka celoštátnej talentovej show 

„Pečie celé Slovensko“, umelecká cukrárka – predsedníčka komisie, 

- Michal Baniar - člen Klubu cukrárov SZKC, člen Národného tímu kuchárov a cukrárov, 

majiteľ spoločnosti Gerardíne Púchov - cukrárska výroba. 

Komisia s radosťou  konštatovala, že na súťažných múčnikoch, ktoré 

študenti  pripravili, bolo vidieť výrazný pokrok v porovnaní s minulými ročníkmi súťaže. Ako 



to však už býva, postúpiť do finále nemôžu všetci. Do finálového kola súťaže, ktorého termín 

konania je v apríli 2023, bude pozvaných 6 tímov s najlepším bodovým ohodnotením. Keďže 

naše súťažné družstvo sa  umiestnilo v striebornom pásme, postupujeme do finále súťaže aj my.   

                                              

 

   

 

 

 

 

  


