
Súťaž vo varení hovädzích držiek - propozície 
19. február 2022 

 
Areál pri vodnej nádrži v Kanianke 

 
Obec Kanianka a Dom kultúry Kanianka organizuje dňa 19. februára 2022, t. j. v sobotu v areáli pri 
priehrade Kanianka súťaž vo varení jedál z hovädzích držiek. Prezentácia súťažiacich a začiatok 
varenia je od 8:00 hod. Ochutnávka a vyhodnotenie súťaže je od 12:30 hod.  
 
Touto cestou pozývame spoločenské organizácie, združenia, športovcov, priateľov a občanov obce 
Kanianka a širokého okolia, aby sa zapojili do tejto súťaže a svojou kreativitou dokázali uvariť 
perfektné jedlo z hovädzích držiek.  
Súťažiaci, ani hodnotiaca verejnosť nie sú limitovaní žiadnym miestom trvalého pobytu na planéte 
Zem. 
 
Zároveň pozývame všetkých občanov na ochutnávku a vyhodnotenie najlepšieho kotlíkového jedla 
a najlepších kuchárov.  
 
Hlavný usporiadateľ: Dom kultúry Kanianka a obec Kanianka 
Termín a čas konania: sobota 19. február 2022 od 08:00 hod (pre súťažiacich);    
Ochutnávka od 12:30 hod. do 13:55 hod. pre verejnosť; 
Miesto konania: Areál „Starej labute“ pri priehrade Kanianka; 
Záväzné prihlášky: najneskôr do 14. februára 2022 do 15:00 hod. (treba vymyslieť vlastný názov 
tímu, ktorý tvoria traja a viac členov); 
Úhrada štartovného: V hotovosti pri nahlasovaní účasti. V prípade e-mailového prihlásenia na 
adrese kultura@kanianka.sk je možná úhrada po vzájomnej telefonickej dohode na tel. čísle 
0917/331694  v kancelárii DK najneskôr do 14. februára 2022; 
Vyhlasovanie výsledkov: za účasti starostu obce od 14:10 hod;   
Miesto varenia: Každý jeden tím má svoje miesto na varenie s označením názvu; 
Zloženie družstva : Najmenej 3 osoby, maximum nie je obmedzené;  
Štartovné: 20,- € každý tím/kotlík (v prípade neúčasti sa štartovné nevracia).  
 
HLAVNÉ KRITÉRIA VARENIA  

- Usporiadateľ zabezpečí pre každý tím/kotlík: vodu, drevo na kúrenie, hovädzie držky 
o hmotnosti 4 kg (väčšie množstvo držiek ako 4 kg si zabezpečia súťažiaci); 

- V cene ochutnávkového lístka v hodnote 2 €/porcia jedla o hmotnosti 300 až 400 ml. je  aj  
chlebík so servítkou a miska s lyžicou; 

- Iný typ prílohy ako chleba si zabezpečia súťažiaci individuálne; 
- K dispozícii budú odpadkové koše, verejné toalety, hudobná produkcia, predaj teplých 

a iných nápojov, možnosť využitia priehrady na korčuľovanie či otužovanie (podľa 
klimatických podmienok); 

- Súťažiaci si zabezpečia kotlinu a kotlík o objeme 15 až 50 litrov, prípadne gril či iný 
inštrument na tepelné spracovanie pokrmov, nástroje na varenie, sekerku a materiál na 
podpaľovanie ohniska  a ostatné ingrediencie; 

- Vzorka určená pre členov poroty a verejnosť je v objeme 300 až 400 ml; 



- Jednotlivé porcie môžu súťažiaci poskytovať verejnosti len protihodnotou za označené 
lístky, ktoré si verejnosť zakúpi u usporiadateľa v mieste súťaže; 

- Absolútny víťaz súťaže bude tím, ktorý zozbiera najviac lístkov od verejnosti. 
- Ocenení budú ďalší víťazi v poradí na 2. a 3. mieste + cena starostu obce; 

 
UPOZORNENIA  
do jedla nie je možné pridávať prinesené vývary  

do sektoru určeného pre súťažiacich nesmie do času určeného pre začiatok koštovky (do 12:15 
hod.) vstupovať iná nepovolaná osoba  
bezpečnostné pravidlá určené ÚVZ SR ostávajú v platnosti a usporiadateľ bude kontrolovať 
ich dodržiavanie 
po skončení podujatia si každý tím svoj priestor uprace a uvedie do pôvodného stavu 
predaj jedla, okrem usporiadateľa súťaže je zakázaný 

usporiadateľ si vyhradzuje právo vykázať účastníka podujatia, alebo celý súťažiaci tím, ktorý 
by nerešpektoval príslušné nariadenia, alebo vyhlášky súvisiace s opatreniami proti šíreniu 
pandémie COVID-19 

súťažiaci tím, ktorý hrubo poruší pravidlá súťaže, alebo iným spôsobom poruší dobré mravy, 
bude diskvalifikovaný bez nároku na akúkoľvek náhradu či vrátenie štartovného 

súťažiaci tím zodpovedá za dodržanie hygienických pravidiel a kvalitu ním zhotoveného 
pokrmu  

požívanie alkoholických nápojov, tanec a spev sú povinnou súčasťou podujatia !!! 
 
H O D N O T E N I E 
Absolútny víťaz súťaže bude tím, ktorý zozbiera najviac lístkov od verejnosti. Zároveň obdrží 
víťazný pohár, finančnú odmenu, resp. vecné dary. 
Druhý a tretí víťaz v poradí, podľa zozbieraných lístkov, obdržia ocenenia za umiestnenie a vecné 
dary. 
Špeciálnu cenu starostu obdrží tím podľa hodnotenia poroty. 
Celkovo budú ocenené 3 + 1 víťazný tím. 
Najlepšie recepty a súťažiace skupiny budú spropagované v miestnej tlači. 
 
 
Ď A L Š I E    P O D M I E N K Y    S Ú Ť A Ž E 
Každý návštevník podujatia si môže zakúpiť u usporiadateľa ľubovoľný počet lístkov na jedlo 
v hodnote 2,- Eur, zároveň obdrží misku s lyžicou a krajec chleba so servítkou. Za lístok obdrží  
porciu jedla u ním vybratého súťažiaceho tímu. Lístky na jedlo si môžu zakúpiť aj súťažiaci za 
účelom porovnania jedla s konkurenciou. Odovzdávanie lístkov porote sa uskutoční o 14:00 hod. 
Lístky odovzdané súťažiacim po uvedenom čase nebudú započítané do výsledkov hodnotenia, 
alebo nebudú porotou prevzaté. Podávanie jedál po určenej hodine je možné, ale výhradne 
bezplatne a mimo súťaže. 
 
 
 


