
Príloha č. 1 
PROPOZÍCIE   SÚŤAŽE 

„ Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2018 “ 
 
CIEĽ  SÚŤAŽE 
Podporiť a  rozvíjať zručnosti, talent a sebavedomie žiakov stredných škôl, motivovať 
pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať úroveň vedomostí a odborných zručností 
v stredných školách, zistené poznatky využívať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho 
procesu, prezentovať školu.  
VYHLASOVATEĽ  SÚŤAŽE  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
ORGANIZÁTOR  SÚŤAŽE 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  v spolupráci s 
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik Nitra a v spolupráci so Spolkom 
Cukrárov Slovenska 
PODMIENKY  SÚŤAŽE 
1. Táto súťaž je určená pre jednotlivcov - žiakov stredných odborných škôl a stredísk 

praktického vyučovania. 
2. Každý súťažiaci môže súťažiť iba s jedným súťažným exponátom (torta). Počet 

účastníkov súťaže je obmedzený maximálnym počtom 12 prihlášok, rozhoduje pritom 
dátum a čas prijatia prihlášky. Prednostne bude akceptovaná 1 prihláška z jednej školy. 
V prípade, že sa do súťaže prihlási menej ako 12 škôl, bude možnosť zaradiť do súťaže aj 
viac žiakov jednej školy, alebo strediska. 

3. Prihlásenie sa do súťaže je formou vyplnenia záväznej  prihlášky, ktorá je súčasťou 
týchto propozícií ako Príloha č. 1A. Súťažný exponát musí mať svoj názov a je potrebné 
ho stručne charakterizovať, resp. popísať v prihláške, ktorá je súčasťou týchto propozícií 
súťaže.  

4. Súťažný exponát : 
 Zadaná téma: „Naša vlasť - 25. výročie vzniku Slovenskej republiky“ 
 Veľkosť: minimálny rozmer 30 x 30 cm a maximálny rozmer 35 x 35 cm 
 Exponát môže mať len jedno poschodie. 
 Tvar:  tvar pôdorysu torty nie je určený.  
 Súťažný exponát musí byť umiestnený na podložke o rozmere maximálne 40 x 40 cm 

alebo priemerom maximálne 40 cm tak, aby nepresahoval okraj podložky. Exponát musí 
byť autorským dielom súťažiaceho. Exponát musí byť jedlý (nie maketa).  

 Povolené sú: drôtiky, umelé piestiky, floristické pásky len na výrobu kvetov.  
 Zakázané sú: akékoľvek nejedlé ozdoby či materiály vr. živých, látkových alebo 

polymérových kvetín. 
 Všetky ozdoby použité na torte musia byť vyrobené na mieste súťaže a v čase na tom 

určenom. Súťažiaci si prinesie na súťaž iba naplnené korpusy.  Korpusy môžu byť 
obtiahnuté krémom.  Súťažiaci si môžu priniesť hotové krémy na prípadné dozdobenie. 
V priestoroch súťaže nebude možnosť tepelnej prípravy surovín. Jedinou možnosťou 
bude použitie mikrovlnky. 

Príklad exponátu:       tortový   korpus 

        tácka, podnos, podložka  



5. Je povolené si priniesť: drôtiky, umelé piestiky, floristické pásky na výrobu kvetov. 
Je zakázané priniesť alebo použiť: akékoľvek nejedlé ozdoby či materiály vrátane živých, 
látkových alebo polymérových kvetín, dekoračných stúh,  atď. Všetky ozdoby použité na 
torte musia byť vyrobené na mieste súťaže a v čase na tom určenom. Súťažiaci si 
prinesie na súťaž iba naplnené korpusy.  

6. Súťažiaci musia mať počas súťaže predpísané oblečenie: rondón, nohavice, pokrývka 
hlavy. 

7. Súťažiaci bude mať k dispozícii: 
 Pracovný stôl o veľkosti 120 x 80 cm  - súťažiaci budú mať miesto dekorované menovkou 

účastníka súťaže. Pre súťažiacich budú pripravené: 
 - chladničky na schladenie toriet, prípadne dekorácie pred a počas súťaže, 
 - mikrovlnky na zohriatie materiálu,  
 - umývadlá s hygienickými potrebami (utierky, čistiace prostriedky),  
 - hygienické utierky a smetné koše pri každom pracovisku, 
 - stoly s elektrickými prípojkami pre potreby súťažiacich. Súťažiaci si môžu priniesť 

napríklad univerzálne roboty, mixéry ... 
8. Hodnotenie výrobkov sa uskutoční v dni a mieste konania súťaže  súťažnou porotou 

počas priebehu súťaže. Porotu vymenuje sekcia potravinárstva a obchodu ministerstva, 
ktorá je organizačným garantom súťaže.  

9. Ocenený bude „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2018“ na prvom, druhom a  treťom 
mieste vo forme trofeje, diplomu a vecnej ceny pre žiaka.  

10. Náklady na cestovné a stravné si hradia členovia komisie a účastníci súťaže na vlastné 
náklady.   

11. Súťažné exponáty sa budú tvoriť na mieste konania súťaže a  po skončení hodnotenia 
budú súťažné exponáty odprezentované, formu prezentácie ocenených exponátov určí 
organizátor súťaže.  

12. Hodnotí sa celkový vzhľad, kreativita a originalita  a chuť. Hodnotenie súťažných 
exponátov prebehne bodovacím systémom. Súťažiaci môže získať maximálne                      
140 bodov v závislosti od počtu porotcov, v prípade neúčasti stanoveného počtu 
porotcov v štatúte súťaže sa maximálny počet bodov proporcionálne upravuje 
v závislosti na počte porotcov. 

 

KRITÉRIUM MAX. POČET BODOV 

Celkový vzhľad 10 

Kreativita a originalita 15 

Chuť 10 

Maximálny počet bodov 35 

 
13. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov, akt ocenenia výrobkov sa uskutoční za účasti 

zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,                   
alebo poverenej osoby dňa 26. 4. 2018 v mieste konania súťaže. 

 
ČASOVÝ  HARMONOGRAM  SÚŤAŽE  

 16.04.2018 do 20:00 hod.  – uzávierka súťaže, 

 27.04.2018 - súťažiaci je povinný súťažný exponát dopraviť do miesta realizácie  - 
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO štátny podnik Nitra, výstavisko Agrokomplex, hala S  
v čase od  8:00 -  9:00 hod., 



 26.04.2018  -   súťažiaci musí súťažný exponát dokončiť v čase od 9:30 - 13:30 hod., 

 26.04.2018 -   v čase od 13:30-14:15 hod. prebehne ochutnávka exponátov členmi poroty,  

 26.04.2018 - v čase od 14:15-14:45 hod. prebehne porada porotcov a vyhodnotenie 
súťaže, 

 26.04.2018 - o 15:00 h - slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien                 
v mieste konania súťaže 

 
PRIHLÁSENIE  SA DO  SÚŤAŽE 
Prihlášky do súťaže je potrebné zaslať najneskôr do 16.04.2018 elektronicky: e-mailom na 
info@monikinetorty.sk (spoluorganizátor súťaže) - prihláška musí byť riadne a čitateľne 
vyplnená, opečiatkovaná  a  podpísaná riaditeľom školy.  
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