
                               

Spojená škola v Ružomberku ako člen TK SZKC  

vyhlasuje 

 

10. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE 

 

 

dňa 5.11.2019(utorok) 

v priestoroch jedálne Spojenej školy v Ružomberku 

 

 

Pokyny pre súťažiacich: 

 

1. Súťaž sa vyhlasuje v troch kategóriách: 

I. kategória: jednočlenné družstvo seniorov - profesionálov z  gastronomických 

zariadení 

 II. kategória: dvojčlenné družstvo juniorov - učňovských a stredných škôl. 

 III. kategória: dvojčlenné družstvo,  žiaci základných škôl 

 

2. Súťažiaci nemusí byť vyučený v odbore   

 

3. Príprava 5 porcií 

 Súťažiaci si prinesú vlastné liate cesto, alebo len suroviny, cesto si pripravia 

v cukrárskej dielni vopred, kde im bude umožnený vstup na prípravu 

 Pri výrobe a dohotovení palaciniek sa fantázii medze nekladú 

 Dohotovenie – palacinku alebo surovinu  je potrebné flambovať s použitím vlastného 

alkoholu, oheň musí byť viditeľný. 

Žiaci základných  škôl nemusia flambovať 

 Celkový časový limit 40 minút.  

5 minút prinesenie surovín príprava pracoviska,  

30 minút na pečenie  a  dohotovenie palaciniek pred divákmi a porotou  

5 minút upratanie súťažného priestoru.  

 Súťažiaci ponúknu 3 ks flambovaných palaciniek pozvaným hosťom,  jednu palacinku 

odbornej porote,  jedna palacinka ostáva na prezentáciu. 



 K vystavenej palacinke je treba priniesť popis s menom súťažiaceho a názvom palacinky 

- zabezpečí súťažiaci 

  

4. Vypracovanú kalkuláciu na 10 porcií s pracovným postupom 

zaslať na adresu: 

 
gabriela.macekova@ssrk.sk  

alebo Gabriela Maceková,  

Spojená škola, Scota Viatora 8,  

034 01 Ružomberok 

Tel: 0908 943 710, 0911 911 446 

 

6. Suroviny a inventár potrebný k súťaži si prinesie súťažiaci na vlastné náklady 

(nôž, panvice, naberačky, obracačky, nárezová doska, servis, taniere a pod.) 

K dispozícii pre súťažiacich bude dvojplatnička a flambovací stôl 

 

Fotogaléria z minulých ročníkov Spojená Škola Cukrár: 

 

https://www.facebook.com/spojena.cukrar/media_set?set=a.1354247768017193&type=3&fb_dtsg_ag=AdwUTZ

NFoNWegEV_8m9DsjWGBb8sZfc5P20uzGcV8Hr8sw%3AAdxZEfZW4aB-

DEPoHifMDKO_E4KTd1ynCSHyG8kGzn4-og 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1008641565911150&set=a.1008635329245107.1073741850.10000

2959491228&type=3&theater 

 

 

7. Zápisné na súťaž pre dvojčlenné družstvo  je 21,00 €, vrátane DPH.  

V cene je 3x krát obed, 3x  káva, 3x  krát miešaný nápoj (dvaja súťažiaci jeden doprovod) 

V prípade väčšieho počtu obedov je potrebné nahlásiť počet 

 

Zápisné na súťaž pre seniorov jednočlenné družstvo  je 7,00 €, vrátane DPH.  

V cene je 1x krát obed, 1x  káva, 1x  krát miešaný nápoj (jeden súťažiaci)   

V prípade väčšieho počtu obedov je potrebné nahlásiť počet 

 

  

 Informácie:  - Prezentácia súťažiacich od 8.00 do 9.00 hod. 

   - Zahájenie súťaže o 9.00 hod. 

 

90 – 100 bodov 76 – 89 bodov 60 – 75 bodov 20 – 59 bodov 

Zlaté pásmo Strieborné pásmo Bronzové pásmo diplom 
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Záväzná Prihláška 

 
9. ročník celoslovenskej súťaže MAJSTER PALACINKA  dňa 5.11.2019 

Spojenej škola Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok 
 

1. Súťažiaci 

Meno a priezvisko: 
 

Adresa:  

Email:  

2. Súťažiaci 

Meno a priezvisko: 
 

Adresa:  

Email:  
 

Názov školy, pracoviska  

 

Adresa, školy, pracoviska  

 

 

Kontaktné údaje na MOV, učiteľa  

Meno a priezvisko:  

Email:  

Telefón  
 

Výber Kategórie 

Nevhodnú vymazať, prípadne prečiarknuť 

I. kategória: jednočlenné družstvo seniorov - profesionálov z  gastronomických zariadení  

II. kategória: dvojčlenné družstvo juniorov - učňovských a stredných škôl. 

III. kategória: dvojčlenné družstvo - žiaci základných škôl 

V  

dňa               2019 

 

 

Prihlášku je potrebné zaslať e-mailom alebo poštou najneskôr do 25.10.2019 na adresu: 

gabriela.macekova@zssos.sk  

alebo Gabriela Maceková,  

Spojená škola, Scota Viatora 8,  

034 01 Ružomberok 

Tel: 0908 943 710, 0911 911 446 

alebo 

tatranskyklub@gmail.com 

Karol Sklenár predseda TK SZKC 

Liptovská Porúbka 59, Liptovský Hrádok  

Tel: 0917 955 384  
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SÚHLAS dotknutej osoby so SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

účasť na  súťaži

 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  

 

 

Meno, priezvisko:_____________________________________________________________ 

Bydlisko: _______________________________________________________________ 

Kontaktné údaje (mail, telefón):__________________________________________________ 

 

Názov zamestnávateľa / školy: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Meno a priezvisko osoby pripravujúcej súťažiaceho na súťaž: _________________________ 

 

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby: _________________________________________ 

 

 

svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi   Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, IČO: 

00584363, Gorkého 10, 811 01 Bratislava, Spojená škola Scota Viatora8, 034 01 

Ružomberok (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov 

pre účel: verejné vyhodnocovanie súťaží a ostatných vzdelávacích aktivít, vedenie evidencie 

súťažiacich, účastníkov vzdelávacích aktivít, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie 

informácii týkajúcich sa súťaže, vzdelávacej aktivity, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia 

podmienok súťaže, vzdelávacej aktivity  a to vo vyššie uvedenom rozsahu. 

 

 Súhlasím                   Nesúhlasím 

 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným 

a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 3 roky od účasti v súťaži (od 

vyčerpania výhry), účasti na vzdelávacej aktivite. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje 

mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 



- moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom. 

- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia 

platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 

- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným 

údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.  

- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému 

orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa 

neuskutočňuje. 

- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane 

profilovania.  

 

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas 

udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 

 

a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu: szkc@szkc.sk 

b) telefonicky (+421 903 217 212  alebo 

c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR -

odvolanie súhlasu“ na obálke. 

 

 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním. 

 

 

V ...................................................                                                        dňa: ................................... 

 

                                  ___________________________ 

      podpis dotknutej osoby 

 

 

 

 


