
        

 

    Nové Zámky  20. februára 2019 

 

 

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ! 

 

 

Dovoľujeme si Vás osloviť s informáciou o konaní 3. ročníka súťaže                                                    

„XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ - 2019 – Majstrovstvá Slovenska – juniorov“. 

 

Súťaž bude, rovnako ako v minulom roku, obsahovo zameraná pre žiakov stredných 

škôl s gastronomickým zameraním z celého Slovenska. Cieľom súťaže bude nielen porovnať 

vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti servisu piva a teoretických znalostí o pive, ale aj 

umožniť žiakom, aby sa  naučili veľa nového priamo pod gesciou najväčšieho výrobcu piva 

na Slovensku – spoločnosti Heineken Slovensko, a. s. 

 

Pivo je jedným z najstarších kultúrnych nápojov. Pre odborníkov v gastronómii  je 

dôležité vedieť ho správne ošetrovať, podávať i prezentovať svojim hosťom. Preto sa 

v gastronomických podnikoch na Slovensku čoraz viac začína vyhľadávať a uplatňovať 

profesia pivného sommeliera. 

 

Pivný sommelier vie s pivom pracovať a hosťom ho správne ponúkať. Trendom 

posledných rokov je orientovať odborné vzdelávanie a prípravu mladých špecialistov v 

pohostinstve aj na pivné sommelierstvo, ktoré poskytuje návod na správnu prácu s pivom, 

profesionálny servis hosťovi a zároveň odporúča vhodné kombinácie pivných nápojov 

k podávaným jedlám. Táto profesia má v zahraničí svoju dlhoročnú tradíciu. Čoraz viac sa na 

kvalitu práce a odborné znalosti vlastných pivných sommelierov spoliehajú aj gastronomické 

prevádzky.  

 

Vhodnou príležitosťou konkrétneho modelu takého vzdelávania je aj organizovanie 

odborných súťaží. Veríme, že jednou z nich je aj organizovanie súťaže „XPERT V UMENÍ 

ČAPOVAŤ“, Majstrovstvá Slovenska v kategórii juniorov v Nových Zámkoch. 

 

Pripravovaná súťaž bude pozostávať z overenia znalostí žiakov 

o pive, histórii a súčasnosti pivovarníctva, ale aj overenia zručností žiakov pri čapovaní 

a servise piva. Súťaž sa bude konať na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 

3,  Nové Zámky, v dňoch 25. a 26. marca 2019, v priestoroch jedálne a kongresovej 

miestnosti na Slovenskej ulici 70. 

 

Spestrením súťaže je atraktívny sprievodný program s edukatívnym charakterom, a to 

praktické ukážky čapovania a servisu piva, prehliadka hurbanovského pivovaru, workshop 

a prezentácia „4 ingrediencií výroby piva“. Účastníci sa hravou formou zoznámia so štyrmi 

základnými ingredienciami piva. 

 

Organizačný garant súťaže hradí 2 súťažiacim žiakom a 1 osobe (doprovodu) 

ubytovanie a stravovanie počas celej súťaže.  

 



Veríme, že organizovanie takejto súťaže a stretnutie s odborníkmi z praxe prinesie 

súťažiacim nové a cenné poznatky potrebné pre prax a nároky trhu práce. Tým 

podporíme  osobnostný a profesijný rast nielen samotných žiakov, ale súčasne povzbudíme aj 

učiteľov, aby sa venovali rozvíjaniu aktivity žiakov aj v tejto oblasti. Avšak pre všetkých 

zúčastnených je to predovšetkým príležitosť na výmenu odborných poznatkov a skúsenosti, 

kvalitnej odbornej prípravy mladých ľudí pre plnohodnotný výkon svojej budúcej profesie 

v kontexte aktuálnych trendov moderného vzdelávania.  

 

Touto cestou pozývame Vás, Vašich odborných učiteľov a Vašich študentov, aby 

prišli medzi nás a porovnali si svoje sily v súťaži pivných someliérov a súčasne sa zúčastnili 

aj všetkých sprievodných akcií. 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste informovali študentov a ich odborných učiteľov 

o konaní tejto súťaže a podporili ich záujem zúčastniť sa.  

 

Uzávierka prihlášok je 15. marca 2019. Prílohou tohto e-mailu je štatút a program 

súťaže, prihláška pre súťažiaceho a prihláška pre sprevádzajúceho učiteľa. Zároveň Vás 

prosíme o potvrdenie prijatia tohto emailu na adresu: b.felvidekyova@gmail.com. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Bohát, v. r. 

    riaditeľ školy 


