
Pokyny k účasti na 4. ročníku 

 Súťaže MČ Košice - Košická Nová Ves   

„ Súťaž vo varení prvomájového  kotlíkového guláša “  – 1.5.2016 

 

Program: 

13.00 – 13.15 hod.         registrácia  družstiev 

13.30 hod.                      začiatok súťaže 

cca 16.00 hod.               ukončenie varenia, odobranie vzoriek gulášu 

cca 16.15 hod.                vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov, „koštovka  

                                      gulášov“ 

 

Základné informácie: 

 

Súťaže sa môžu zúčastniť  maximálne 5 členné tímy, ktoré budú variť guláš z ľubovoľného 

mäsa / nie ryby, držky, fazuľa a iné strukoviny/ a rôznych ďalších ingrediencii 

 

Súťažiaci si zabezpečia: 

 

 Viditeľné označenie družstva 

 Kotlík, suroviny na prípravu guľáš,- kto nebude mať kotlík, nebude pripustený na 

súťaž. 

 všetky veci na varenie aj dosku na krájanie, sekerku 

 suroviny musia byť v surovom stave,  nie predpripravené 

 každé družstvo vydá  porcie gulášu na základe lístku / žetóna / s pečiatkou alebo 

erbom Miestneho úradu Košice – Košická Nová Ves pre verejnosť.   

 na súťažnom mieste sa zdržiavajú len  členovia súťažných družstiev.  

 mäso môže byť nakrájané /nie marinované/ - ostatné suroviny – cibuľa, zemiaky, 

zelenina - musia súťažiaci pripravovať na mieste súťaže.  

 oheň sa zakladá až po odštartovaní súťaže. 

 

 

Zaistíme: 

 

 Stôl, stoličky, drevo, vodu, chlieb, jednorazové misky a lyžice, altánok prípadne 

slnečník, pršiplášť alebo inú ochranu pred nepriaznivým počasím 

 

 

 

 

 

 

Za organizátora: Eva Spišiaková, Miestny úrad MČ Košice- Košická Nová Ves , 0918 

690 380  , email: spisiakova@kosickanovaves.sk 

                                                    

 

 
 
 



Mestská časť Košice- Košická Nová Ves 
spisiakova@kosickanovaves.sk 

 
 

N Á V R A T K A 
Prihlasujem svoje družstvo na súťaž 

„ Súťaž vo varení prvomájového  kotlíkového guláša “  – 1.5.2016 
spisiakova@kosickanovaves.sk 

 
 

Názov družstva 

 

 
Počet členov 

 

 

Kontaktná osoba 

 

 

e-mail 

 

 

telefón 

 

 
Program: 

13.00 – 13.15 hod.         registrácia  družstiev 

13.30 hod.                      začiatok súťaže 

cca 16.00 hod.               ukončenie varenia, odobranie vzoriek gulášu 

cca 16.15 hod.                vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov, „koštovka  

                                      gulášov“ 

 

Základné informácie: 
Súťaže sa môžu zúčastniť  maximálne 5 členné tímy, ktoré budú variť guláš z ľubovoľného 

mäsa / nie ryby, držky, fazuľa a iné strukoviny / a rôznych ďalších ingrediencii 

 

Súťažiaci si zabezpečia: 

 Viditeľné označenie družstva 

 Kotlík, suroviny na prípravu guľáš,- kto nebude mať kotlík, nebude pripustený na 

súťaž. 

 všetky veci na varenie aj dosku na krájanie, sekerku 

 suroviny musia byť v surovom stave,  nie predpripravené 

 každé družstvo vydá  porcie gulášu na základe lístku / žetóna / s pečiatkou alebo 

erbom Miestneho úradu Košice – Košická Nová Ves pre verejnosť.   

 na súťažnom mieste sa zdržiavajú len  členovia súťažných družstiev.  

 mäso môže byť nakrájané /nie marinované/ - ostatné suroviny – cibuľa, zemiaky, 

zelenina - musia súťažiaci pripravovať na mieste súťaže.  

 oheň sa zakladá až po odštartovaní súťaže. 

 

Zaistíme: 

 Stôl, stoličky, drevo, vodu, chlieb, jednorazové misky a lyžice, altánok prípadne 

slnečník, pršiplášť alebo inú ochranu pred nepriaznivým počasím 

  

 

Súhlasíme s podmienkami súťaže:            .......................................... 

                                                                                     podpis 


