
 

Poľovnícke združenie Plavecký Mikuláš v spolupráci s Obecným úradom Vás všetkých pozýva 

dňa 8. septembra 2018 od 09.30 hod. na 3. ročník kultúrneho podujatia MIKULÁŠSKA VARECHA 

– (súťaž vo varení kotlíkového guláša) pri budove Obecného úradu v Plaveckom Mikuláši. 

O občerstvenie a hudbu je postarané. Kto má záujem sa zúčastniť ako súťažiaci má možnosť sa 

prihlásiť na tel. čísle 0905/256 406. Počet členov v tíme je neobmedzený. Príďte si pomerať sily 

s majstrami kuchárskeho umenia vo varení guláša. Po vyhodnotení výsledkov a ocenení troch 

najlepších majstrov gulášového umenia budú mať možnosť všetci prítomní súťažiaci, hostia, 

občania a prívrženci ochutnať guláš od každého súťažného tímu. Akcia je pre všetkých, kto má rád 

dobrú zábavu a ešte lepší guláš.  

 

Pravidlá súťaže : 

 

1. Do súťaže sa môžu prihlásiť družstvá bez ohľadu na vek a miesto trvalého bydliska. Každé 

družstvo musí mať svoj originálny názov.  

2. Prezentácia družstiev   je v čase od 08.45 hod do 09.00 h pred budovou OÚ Plavecký Mikuláš. 

Oficiálne otvorenie a začatie varenia je  o 09.30 hod. 

3. Súťažiaci si prinesú kotlík po prípadne kotlinu, v ktorej budú variť.  

4. Zakázané je variť na otvorenom ohni.  

5. Počet členov v družstve je neobmedzený. Štartovné sa neplatí. 

6. Varí sa z akéhokoľvek mäsa. Minimálne množstvo uvareného gulášu je 5 litrov. 

7. Každý súťažiaci si prinesie so sebou všetky suroviny a pomôcky, ktoré potrebuje na prípravu 

gulášu. 

8. Po odobratí vzoriek zhruba o 12.30 až 13.00 hod si každé družstvo naloží so svojim gulášom 

podľa svojho uváženia. Guláše bude hodnotiť tajná odborná porota a to tak, že komisia pri 

hodnotení jednotlivých vzoriek nebude vedieť guláš ktorého družstva hodnotí. Taktiež 

súťažiaci nebudú vedieť kto je členom odbornej poroty. Takto bude zachovaná maximálna 

možná objektivita členov odbornej poroty, pri hodnotení vzoriek. Hodnotiť sa bude farba, 

vôňa, konzistencia, chuť a celkový vzhľad. 

9. Vyhlásené budú tri najlepšie družstvá, ktoré budú odmenené hodnotnými cenami. Všetky 

družstvá dostanú diplom o účasti a umiestnení.  

10. Po vyhlásení výsledkov bude pokračovať zábava pri živej hudbe. 

 

Príďte si vychutnať výbornú atmosféru, podporiť súťažiacich a ochutnať ktorýkoľvek súťažný 

guláš. Občerstvenie ako cigánske pečienky, čapované pivo a kofola, víno, nealko v bufete na 

mieste. Celú akciu bude sprevádzať živá hudba. V prípade dobrého počasia detská atrakcia. 
 


