
Dobšinského kotlík 2016 

3. ročník súťaže družstiev vo varení kotlíkového guľáša 

27. máj 2016 v areáli ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote 

 

 

Propozície a informácie 

 
 

 Družstvo môže vytvoriť ktokoľvek - kolektív, združenie, organizácia, skupina, rodičia 

 Družstvo tvorí  min. 3  a max. 5 členov, jeden je kuchár, ostatní sú pomocníci 

 Družstvo pri prihlásení musí zadať – názov družstva,  meno kuchára a mená členov družstva 

 Doporučuje sa, aby družstvo  malo svoju identitu, podľa ktorej sa bude dať jednoznačne určiť           

(napr. rovnaké oblečenie, dresy, stánok, logo, hymnu, maskota a pod.) 

 Družstvá sa na akciu môžu záväzne prihlásiť do 25.05.2016 vyplnením prihlášky (súčasť 

propozícií), ktorú odovzdá osobne na vedení školy alebo sa prihlási mailom na adrese:  

riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk alebo telefonicky na čísle 0905 716 492  

 Súťaží sa bez súťažného poplatku 

 Každé družstvo si zabezpečí všetky ingrediencie, mäso, koreniny, chlieb, plastové misky, 

lyžice, kotlík prípadne kotlinu, nádoby, pomôcky a drevo na varenie z vlastných zdrojov 

 Ingrediencie môžu byť aj dopredu pripravené (napr. mäso odblanené a nakrájané, cibuľa 

očistená alebo pokrájaná 

 Minimálne množstvo navareného guľášu je 10 litrov 

 Drobná výpomoc a zapožičanie materiálu a náradia medzi družstvami je povolená 

 Súťažiť sa bude v 3 kategóriách: 

o Najlepší - najchutnejší guláš (oficiálny)  –  celkový víťaz  

o Najlepší - najchutnejší guláš  –  divácka súťaž 

o NAJ družstvo - najlepšie družstvo (kostým, zábava, nápady, prístup, bonusy...) 

 Organizátor zabezpečí pre každé družstvo:  

o stôl, stoličky 

o prístup do priestorov kuchynky s tečúcou pitnou vodou 

 Družstvá budú môcť divákom bezplatne poskytnúť – misku gulášu s chlebom 

 Víťazi získajú čestnú varechu „Guľášmajster 2016“   

 

 V priebehu akcie bude zabezpečený bohatý program, reprodukovaná hudba, konferencierske 

vstupy, prehliadka folklórnych súborov, inštrumentalistov, sólistov, hudobné, tanečné a tvorivé 

dielne, zábavné súťaže a aktivity 

 

 Bližšie informácie: 0905 716 492 – RNDr. Peter Nôta, riaditeľ školy 

 

mailto:riaditel@zspdobsinskeho.eu.sk


Rámcový časový plán 

 Začiatok akcie pre súťažiace družstvá je 27.05.2016 o 13:45 hod.  

 Prezentácia družstiev 13:45 – 14:00 hod. 

 Oficiálny začiatok súťaže –  14:00 hod. 

 Porota začína hodnotenie gulášu o 17:00. Do tohto času musí byť varenie gulášu ukončené! 

(Začiatok varenia, príprava ingrediencií, či príchod súťažných družstiev na miesto súťaže 

je na ich zvážení, najneskôr však od 14:00 hod.)  

 Porotu bude tvoriť nepárny počet členov (3). Zloženie odbornej poroty predstaví organizátor pri 

zahájení súťaže 

 Hodnotenie bude vykonávané aj priebežne, počas prípravy súťažného produktu 

Hodnotiace kritériá: - Technologický postup, hygiena 

- Chuť, kvalita 

- Prezentácia a obhajoba súťažného produktu 

- Spolupráca súťažného družstva 

- Originalita družstva. 

 Z každého guľášu budú odobraté z dôvodu nezávislosti  tzv. „slepé“ vzorky.  Tieto budú 

v oddelených priestoroch porotou vyhodnotené a určené ich poradie. Zatiaľ nebudú zverejnené, 

aby sa neovplyvnila divácka súťaž. Víťazom bude družstvo s najvyšším bodovým ohodnotením 

 Diváci po ochutnaní viacerých vzoriek budú môcť v stánku diváckej súťaže odovzdať jeden hlas 

v súťaži o najchutnejší guláš a jeden hlas v súťaži  NAJ- družstvo 

 Okolo 17:30 hod. bude uzavretá divácka súťaž  

 Následne budú vyhlásené výsledky všetkých kategórii, vyhlásení, dekorovaní a odmenení víťazi. 

 

 

PRIHLÁŠKA 

Záväzne sa prihlasujem na súťaž družstiev vo varení guľáša  

Dobšinského kotlík 2016 

27.05.2016 

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

Meno a priezvisko kuchára:      ............................................................................. 

Mená a priezviská pomocníkov :   ..................................................................... 

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

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

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

Názov guľáša:     ..............................................................   (napr.  z diviny, pikantný, zajačí...) 

V Rimavskej Sobote, dňa:     ...........................    podpis:    ..................................... 


