
RADA  PEKÁROV  A CUKRÁROV  SLOVENSKA 
 

vyhlasuje  súťaž 
 

o „ Najlepší REGIONÁLNY VÝROBOK“  pre rok  2019 „ 
 

Súťaž je  otvorená pre pekárov producentov ako aj dodávateľov technológov  profesijných 
organizácii združujúcich výrobcov pekárenských a cukrárenských výrobkov  na Slovensku. 
Súťaž sa uskutoční počas medzinárodnej výstavy Gastra Kulinaria 6.-9.11.2019   v priestoroch   
HALA   M1  výstaviska Agrokomlex Nitra . 
 

Výrobky bude hodnotiť nezávislá porota pod vedením Ing. Mariána Tokára.  Súťaž sa 
uskutoční  v stredu 6.11.2019.  V  kategórii bude ocenený 1 výrobok ako „Najlepší 
REGIONÁLNY VÝROBOK roku 2019.  Počet ocenených za kategóriu „Vynikajúci REGIONÁLNY 
VÝROBOK roku 2019“ bude záležať na počte prihlásených výrobkov. 
  
Podrobnosti o časoch súťaží, oceňovania a miesta odovzdávania výhier sú v tabuľke 
„PROGRAM SÚŤAŽÍ“ 
 
Pokyny pre súťažiacich : 
 

1.  Záujemcovia o účasť sa zaregistrujú e-mailom na mailovej adrese zväzu szpcc@szpcc.sk 
a v kópii lopuchova@szpcc.sk na prihláške odoslanej zväzom.   
Oznámenie o registrácii prihlášok bude  prihláseným zaslané mailom najneskôr do 
30.10.2019. 
 
2. KRITÉRIÁ: výrobok sa má vyznačovať tradičným regionálnym charakterom typickým pre 
danú oblasť. Tvarom, hmotnostiam a druhom sa medze nekladú.  
 

3. Minimálne  počty  kusov        *  chlieb ( do 1000 g  )  pre jeden súťažný druh ......    5 kusov  
                                                        *   Pečivo a cukrárske výrobky do 100 g .................   30 kusov 
                                                        *   Pečivo  nad  100 g  ..............................................   15 kusov 
 

4. V prípade otázok nás kontaktujte na adrese zväzu szpcc@szpcc.sk alebo spoluorganizátora 
Ing. Vojtecha Gottschalla na adrese bagott@nextra.sk , 0336413314. 
 

5. Súťažiaci dodajú súťažné výrobky  6.11.2019 ( streda ) do 9.30 hod do stánku pekárov 
v Hale M1. Výrobky preberá Ing. Miroslav Borovský. Súťaž je anonymná a výrobok nesmie 
byť označený  identifikačným znakom výrobcu. Výrobky dodať v nevratných obaloch !!!! 
 

6. Povinná  súčasť predkladaného výrobku je tzv. rodný list ktorý obsahuje názov výrobcu, 
názov súťažného výrobku, základná charakteristika,  základné suroviny  a pod. Formát  A4 . 
 

7. Súťažný poplatok za každý jeden druh výrobku je 10 EUR. Úhrada bude v hotovosti pri 
preberaní výrobkov 6.11.2019. Pri odovzdávaní peňazí v hotovosti dostanete daňový doklad 
o úhrade. V prihláške prosím nezabudnite uviesť svoje fakturačné údaje.      
  
V Bratislave 21.10.2019                            
 

Za organizátorov : 
Ing. Tatiana Lopúchová v.r.           Ing. Vladislav Baričák v.r.          Ing. Vojtech Gottschall , v.r. 
      Slovenský zväz PCC                            Únia PP Slovenska                    Cech PaCRZ Slovenska 
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