
  

 

P R O P O Z Í C I E 

 
 

Názov podujatia: Súťaž vo varení poľovníckeho gulášu „O POĽOVNÍCKY KOTLÍK“             

                                organizovaného počas Dňa poľovníkov a priateľov prírody 

 

 

Vyhlasovatelia   Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra 

a organizátori: 

     Obvodná poľovnícka komora Nitra 

                      

 

Termín konania: 11. máj  2019 
 

Miesto konania: Areál Slovenského poľnohospodárskeho múzea Nitra. Vstup cez bránu 

B5, autom smer Nitra Janíkovce a za Seleneckým potokom po 

prejazde malým mostom ihneď do prava. Na stĺpe je smerové 

značenie POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM DOPRAVA. V prípade 

potreby informácií volajte 0948 775 700. 
 

Súťažiaci: Súťaže sa môže zúčastniť každý priateľ prírody ako člen družstva 

pozostávajúceho z odporúčaných 2 až 3 súťažiacich. 
 

Prihlášky: Vyplnené prihlášky je potrebné doručiť najneskôr do termínu uzávierky, 

t.j. do pondelka 6. mája 2019 do kancelárie SPZ OkO Nitra, Mostná 6, 

949 01 Nitra, e-mail: spzoko.nitra@gmail.com.  
 

Poplatky:   Štartovné vo výške 10,- € / 1 družstvo 
   

Ceny: Tri súťažné družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach, 

budú odmenené vecnými cenami. Všetky zúčastnené družstvá získajú 

pamätný diplom.  

 
 

Organizačné pokyny: 

1. Súťažné družstvá si samostatne zabezpečia materiál na varenie gulášu, potrebné 

náradie, nádoby  a vyhrievací zdroj (len ak nevyhovuje drevo), podľa vlastného 

uváženia a na vlastné náklady. 

2. Pri manipulácii so surovinami  počas varenia a stolovania je potrebné dodržať 

všeobecné hygienické zásady a bezpečnostné predpisy. 

3. Minimálne množstvo gulášu hodnoteného porotou je 10 litrov, pričom základnou 

odporúčanou surovinou je divina (nie je podmienkou).                  

4. Príchod súťažných družstiev na miesto súťaže, začiatok varenia a príprava ingrediencií 

je na ich zvážení, príchod súťažiacich je však najskôr o 7:30 hod. Odovzdanie vzoriek 

gulášov sa uskutoční cca o 12:00 hod., do toho času musí byť varenie gulášu 

ukončené!  

5. Organizátori zabezpečia pre každé súťažné družstvo drevo, pitnú vodu, 2 chleby,               

30 plastových tanierov a lyžíc, 1 stôl a 2 lavice na prípravu a konzumáciu gulášu. 

V prípade záujmu si súťažiaci môžu priniesť  ostatné povolené vybavenie ako stôl, 

sedačky, prístrešok, výzdobu alebo poľovnícke trofeje. 

6. Organizátori zabezpečia odbornú porotu. Členovia poroty kontrolujú nezávisle od seba 

množstvo gulášu, spôsob varenia a finálny produkt.  
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7. Počas priebehu súťaže je potrebné dodržať zaužívanú poľovnícku kultúru a poľovnícke 

tradície (porota bude okrem iného hodnotiť aj vizuálne pôsobenie členov družstva ako 

aj atmosféru pri varení). 

8. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční cca o 13:00 hod.  

9. Po vyhlásení výsledkov majú súťažné družstvá možnosť ponúknuť návštevníkom 

podujatia svoj súťažný produkt.  

 

 

 

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu propozícií. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť ! 

 

 

 

 

 
Organizačný tím 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha: 

Prihláška do súťaže vo varení poľovníckeho gulášu „O poľovnícky kotlík“. 


