
PRÍLOHA č.   1 

                                                

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

v spolupráci 

                                                s hlavným  partnerom a odborným garantom 

    spoločnosťou HEINEKEN Slovensko 

                                           usporiada  

        3.ročník 

         súťaže 

 

XPERT V UMENÍ ČAPOVAŤ -  2019 

–  Majstrovstvá Slovenska – juniorov“ 

 

Štatút súťaže 

 

1. Cieľ súťaže: 
   -     rozvíjať a propagovať znalosti a zručnosti žiakov v profesii pivného    

         sommeliera,  

- zapojiť do súťaže  žiakov stredných škôl s gastronomickým zameraním 

z celého Slovenska, 

- propagáciou zručností pivných sommelierov  prispieť  k rozvoju pivnej kultúry 

a gastronómie na Slovensku.  

 

2. Organizátor:    
                      Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,  

          Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

          Zastúpená: Ing. Miroslavom Bohátom, riaditeľom školy 

 

3. Odborný garant:   
                   Heineken Slovensko,  a. s., Novozámocká 2, Hurbanovo 

 

4. Súťažná kategória:  
   -     súťaž je organizovaná v kategórii  „Junior“ 

 

5. Podmienky účasti: 

5.1    Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných odborných škôl, ktorí sa profesijne  

         venujú príprave v oblasti prípravy a podávania nápojov a jedál. 

5.2   Súťaže sa môžu zúčastniť maximálne dvaja súťažiaci z jednej školy. 

5.3   Každý účastník je povinný riadne vyplniť prihlášku a zaslať ju na adresu    

  organizátora: b.felvidekyova@gmail.com. 

5.4   Pre účasť v súťaži je stanovený účastnícky poplatok vo výške 5,- € na žiaka. 



5.5   Uzávierka prihlášok je  15. marca  2019. 

5.6   V prípade veľkého počtu prihlásených účastníkov budú uprednostnení súťažiaci   

  podľa   poradia, v akom sa do súťaže prihlásili. 

5.7   Štatút súťaže je uverejnený na internetovej stránke školy: www.hosnz.sk. 

5.8   V prípade porušenia štatútu bude súťažiaci vylúčený zo súťaže. 

5.9   Počas súťaže budú žiaci zaevidovaní pod číslami, ktoré si vylosujú pred začatím   

  súťaže. 

5.10   Stravovanie a ubytovanie počas súťaže pre súťažiacich a doprovod súťažiacich   

   bude zabezpečené  organizátorom  (1 x ubytovanie v hoteli Korzo  v Nových   

   Zámkoch, 1x raňajky, 2 x obed, 1 x večera, 1 x Coffee break) 

 

 

6. Termín a miesto konania: 

                 Termín konania:           25. – 26. marec 2019 

                 Miesto konania:           Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,  

                                Zdravotnícka 3, Nové Zámky  - v priestoroch  

                                jedálne a kongresového centra  na Slovenskej ulici 70   

                                                       v Nových Zámkoch 

  Prezentácia:                  25. marec 2019 -  od 12:00 do 12:30  

 

 

7. Časový harmonogram súťaže 

           1. deň:       pondelok - 25. marec 2019  

       12:00    Príchod a registrácia. 

  12:30  Obed v jedálni SOŠ HSO, Slovenská ulica 70, Nové Zámky. 

 14:00  Transfer autobusom do pivovaru Heineken Slovensko, a. s., v Hurbanove.  

 14:30  Príchod do Hurbanova, privítanie.   

 14:50  Workshop 4 ingrediencie výroby piva.  Účastníci sa hravou formou  

                    zoznámia so štyrmi základnými ingredienciami piva. 

18.00  Odchod autobusom z Hurbanova do Nových Zámkov. 

18:30  Ubytovanie v Hoteli Korzo v Nových Zámkoch, Rákocziho 12, 940 02 Nové    

             Zámky, telefón 035/640 04 32. 

19:00    Večerné stretnutie súťažiacich s garantom súťaže v priestoroch školy –    

              v kongresovej  sále na Slovenskej ulici 70, Nových Zámkoch. 

              1. časť súťaže  - odborný písomný test – teoretická časť súťaže 
                         - občerstvenie súťažiacich a hostí, 

                         - testovanie výčapov. 

 

2. deň:      utorok -  26. marec 2019 

8:30 Príchod a losovanie poradia – jedáleň SOŠ hotelových služieb a obchodu 

Nové Zámky, Slovenská 70 

    9:00 2. časť súťaže - Predvedenie zručnosti: Umenie čapovať 

       11:00  Coffee break – pre súťažiacich a hostí 

                    Výber finalistov porotou 

       11:30    Finále  - minimálne  4 účastníci 

       12:00  Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov  

       12:30  Obed, ukončenie súťaže, odchod súťažiacich 

   

8.       Predpísané oblečenie súťažiacich:  spoločenské oblečenie alebo   

           školská uniforma – pre prácu v obsluhe    
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9. Pracovné pomôcky:   pomôcky na čapovanie a servis piva zaisťuje odborný garant –  

                               spoločnosť  HEINEKEN Slovensko: 

- výčapné zariadenie, 

- inventár (podpivníky, stojany na podpivníky, poháre, preplachovacie      

  súdky na čistenie),  

- pivo. 

 

 

10.     Hodnotiaca komisia 

- Pozostáva z predsedu a členov. 

- Hodnotiaca komisia bude tvorená odborníkmi zo spoločnosti HEINEKEN  

       Slovensko, odborníkmi z praxe a odbornými učiteľmi (1 odborný učiteľ zo   

       všetkých prihlásených škôl,  mimo organizátora,  bude vylosovaný za člena  

       hodnotiacej komisie počas večere dňa  25.3.2019). 

- Pri rovnakom počte bodov u súťažiacich rozhoduje predseda komisie, ktorý  

       bude mať  dva platné hlasy. 

- Rozhodnutie komisie je konečné. 

 

11.    Súťažné disciplíny:   

1. Odborný písomný test – teoretická časť súťaže 

- Odborný test  bude pozostávať z  otázok týkajúcich sa  v znalostí o pive a jeho 

histórii, správnej starostlivosti o pivo od  príjmu sudov  až po podávanie 

správne načapovaného    piva  konzumentovi.  

-   V teste budú zahrnuté aj  všeobecné vedomosti o nápojoch a gastronómii.  

-   V teste budú pasívne otázky, tzn. odpovede voľbou zo zadaných možností 

a aktívne otázky, tzn. bude treba uviesť presné termínované a pojmové 

jednoslovné alebo viacslovné odpovede. 

-   Test vypracuje každý účastník samostatne, súbežne s ostatnými. 

- Na regulérnosť  bude dohliadať odborná komisia. 

 

2. Predvedenie zručnosti: Umenie čapovať 

- Žiaci  predvedú praktické zručnosti:  

−   v narážaní sudov  

−   preplachu pivných trubiek 

−   čapovaní piva  

−   podávaní čapovaného piva hosťovi 

- Časový limit na predvedenie zručnosti 1 súťažiaceho je max. 5 minút. 

   -     Súťažiť budú súbežne 2 súťažiaci a ich zručnosti bude hodnotiť odborná  

          komisia. 

   

12.     Finálová časť súťaže 

- Do finále postupujú štyria súťažiaci s najvyšším počtom bodov. V prípade 

rovnosti bodov rozhodne vyšší počet bodov v teste.   

- Bodové hodnotenie zo základnej časti je neprenosné. 

- Poradie na ďalších miestach, ktoré nebudú postupovými do finále, sa neurčuje. 

- Celkové výsledky súťažiacich zverejňujú len na 1. – 4. mieste. 

 

                        Súťažná disciplína vo finálovej časti:  Servis rezaného piva 

 

- Poradie súťažiacich vo finále bude vyžrebované pred začiatkom finálovej časti. 

- Každý súťažiaci vo finále má na predvedenie zručnosti stanovený časový limit 

max. 5 minút a má možnosť načapovať  2 pivá. 



- Súťažiaci vo finále v poradí 3. a  4.  čakajú na svoje finálové vystúpenie mimo 

súťažnú miestnosť. 

 

13.     Vyhlásenie výsledkov súťaže: 

- Vyhlásenie výsledkov bude po skončení finálovej časti súťaže. 

- Ocenení budú súťažiaci na 1.- 3. mieste. 

- Výsledky súťaže sú považované za konečné a nemožno sa proti tomuto 

rozhodnutiu  odvolať, alebo požadovať revíziu. 

 

14.     Kontaktná osoba:  

     Mgr. Blažena Felvidékyová, SOŠ HSO, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

     Tel.:      +421 904 271 393 

     Email:  b.felvidekyova@gmail.com 

  

15.     Základná doporučená literatúra: 

    G. Salač, M. Šimková: Stolovanie I, II 

    O. Jurdová, J. Marenčáková, J. Úradníčková: Potraviny a výživa I, II 

    Internet 

 

16.     Záverečné ustanovenia: 

 

Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenie či nemoc zúčastnených osôb, 

rovnako ako za škodu na majetku  alebo finančnú stratu počas súťaže.  

Zúčastnení si môžu zariadiť vlastné individuálne poistenie podľa uváženia. Organizátor 

vyhlasuje,  že degustácia nie je súčasťou súťaže. Degustácia piva v sprievodnom programe 

je určená pre učiteľský doprovod a študentov nad 18 rokov. 

V prípade podozrenia zo zneužívania pravidiel programu účastníkom programu je 

organizátor oprávnený jednostranne vylúčiť takéto účastníka programu z program, a to aj 

bez jeho vedomia. 

Organizátor programu si vyhradzuje právo formou písomného dodatku k štatútu 

zverejneného na stránke www.hosnz.sk zmeniť jeho pravidlá, kedykoľvek bez udania 

dôvodov, a/alebo poskytnutia kompenzácie. 

Účastník programu vyjadruje svoj súhlas s pravidlami programu svojou účasťou v 

programe, pričom tiež súhlasí a zaväzuje sa, že ich bude v plnej miere dodržiavať. 

Súťažiaci prihlásením  sa do súťaže udeľuje organizátorovi a garantovi bezvýhradný súhlas 

v zmysle ust. § 11 a § 12 ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších prepisov na bezodplatné použitie jeho mena a priezviska, názvu školy, kde 

študuje, ďalej fotografie, a videa zachytávajúce osobu súťažiaceho. Meno, fotografia a video 

súťažiaceho môžu byť použité časovo, regionálne a vecne neobmedzene na účely reklamné 

a marketingové účely v rámci propagácie súťaže organizátora.  


