
2. ročník súťaže vo varení gulášu  
3. júl 2021 
Camping Nitrianske Rudno 
 

Camping Nitrianske Rudno organizuje dňa 3. júla 2021, t.j. v sobotu v areáli Camping Nitrianske 
Rudno druhý ročník súťaže vo varení gulášu. Začiatok súťaže je stanovený na 12:00 hod. 
 
Camping Nitrianske Rudno touto cestou pozýva občanov obce Nitrianske Rudno a širokého 
okolia, občanov miest a obcí iných okresov a krajov, aby sa zapojili do tejto súťaže a svojou 
kreativitou dokázali uvariť perfektný guláš. 
 
Camping Nitrianske Rudno zároveň pozýva všetkých občanov, ktorí nebudú súťažiť, na 
prehliadku jednotlivých tímov, ktoré budú súťažiť, podujatie sa koná počas celého sobotňajšieho 
dňa, samozrejmosťou budú atrakcie a sprievodný program.  
 
Hlavný usporiadateľ: Camping Nitrianske Rudno, Priehrada 2/1, 972 26 Nitrianske Rudno 
Termín a čas konania: 3. júla 2021 od 10:00 hod. 
Miesto konania: Areál Camping Nitrianske Rudno 
Záväzné prihlášky: najneskôr do 11 hod. v deň podujatia (treba vymyslieť vlastný názov tímu, 
ktorý tvoria dvaja a viac členov, nelimitujeme maximálny počet). 
Úhrada štartovného: V hotovosti pri nahlasovaní účasti. V prípade e-mailového prihlásenia na 
adrese recepcia@campingrudno.sk je možná úhrada prostredníctvom platobnej brány. 
Podmienky k online platbe Vám budú poslané obratom na email.   
Vyhlasovanie výsledkov: za účasti šéfkuchára od 18:00 hod. do 19:00 hod. 
Miesto varenia: Každý jeden tím má svoje miesto na varenie s označením názvu. 
Zloženie družstva : Najmenej 2 osoby, maximum nie je obmedzené. 
Štartovné: 15,- € každý tím (v prípade neúčasti sa štartovné nevracia). 
 
HLAVNÉ KRITÉRIA VARENIA 
– každý tím si prinesie kotlík na varenie gulášu, stôl a lavicu a prípadne stan, či stánok 
– varí sa zo všetkých druhov mäsa a ingrediencií, ktoré si prinesiete  
– drevo, zabezpečuje organizátor, 
– varí sa najmenej 5 litrov a najviac 50 litrov gulášu, 
– od 10:00 hod. do 12:00 hod. bude príprava miesta a ingrediencií, 
– začiatok varenia a samotnej súťaže 12:00 hod., 
– koniec varenia a odovzdanie vzorky pre hodnotenie do 18:00 hod., 
– množstvo vzorky je stanovené na pol litra misky, 
 
UPOZORNENIA  

 Do gulášu nie je možné pridávať prinesené vývary, 
 do sektoru varenia jednotlivých tímov nesmie vstupovať žiadna iná osoba, okrem 

rozhodcu, 
 po skončení súťaže tímy nemôžu guláš predávať, 
 organizátor si vyhradzuje právo, že po skončení podujatia každý tím uvedie svoj 

priestor, v ktorom súťažilo, do pôvodného stavu, 
 
H O D N O T E N I E 

mailto:recepcia@campingrudno.sk


Hodnotenie jednotlivých tímov bude: 
Estetické  
Hodnotiť sa bude od 12:00 hod. do 18:00 hod., sledovaním a hodnotením ukazovateľov: 
– príprava miesta varenia, 
– príprava ingrediencií (mäso, zemiaky, cibuľa a pod.), 
– čistota a hygiena varenia, 
– priebeh varenia, 
– znižovať body , ak sa v sektore varenia budú nachádzať cudzie osoby, alebo nebudú 
dodržané hlavné kritéria varenia. 
 
Kvalitatívne 
Hodnotiť sa bude pri odobratí vzoriek o 18:00 hod. samostatne a jednotlivo podľa ukazovateľov: 
– celkový vzhľad gulášu a jeho farba, 
– vôňa, 
– chuť, 
– mäso, 
– zemiaky, 
– zahustenie. 
 
Poznámka: Pre objektívnosť hodnotenia kvality bude zabezpečené, že hodnotiaci 
nebude pri hodnotení jednotlivých vzoriek vedieť, ktorý tím gulášu práve hodnotí. 
 
VYHODNOTENIE 
Vyhodnotenie bude prebiehať nasledovne: Celkovo budú vyhlásení tri víťazné tímy, ktoré 
dostanú nielen vecné ceny a absolútny víťaz navyše finančnú odmenu 50,- € 


