
 
 

7. Majstrovstvá SR vo filetovaní čerstvého lososa:   
Súťažné podmienky a pravidlá 

 

1. Súťaž sa uskutoční v rámci konferencie Horeca manažment 2018 dňa 13.3.2018 v Hotely Turiec 

v Martine. 

2. Súťaž vo filetovaní čerstvého lososa organizuje METRO Cash&Carry SR, s. r. o. 

3. Súťaž je určená výhradne pre profesionálnych kuchárov, ktorí dostali oficiálnu pozvánku od 

organizačného výboru súťaže.  

4. Súťaž je organizovaná pre jednotlivcov, ktorí reprezentujú sami seba, príp. príslušné gastronomické 

zariadenie (reštaurácia, hotel, penzión), ktorého sú majiteľmi, prevádzkovateľmi alebo zamestnancami. 

5. Maximálny celkový počet súťažiacich je 12 (+ 2 náhradníci). 

6. Kontaktnými osobami za stranu organizátorov sú: 

 
Vojto Artz,  vojto.artz@metro.sk,  tel. č. +421 904 781 697 

Igor Bilka,  igor.bilka@metro.sk, tel. č. +421 904 781 656 

 

7. Samotným obsahom súťaže je filetovanie čerstvého lososa veľkosti 4–5 kg a následná úprava 2 filiet do 

kvalitatívnej triedy Trim E (fileta bez kosti a kože) 

8. Ako základné hodnotiace kritériá sú:  

- Kvalita finálnych filiet Trim E – subjektívne posúdenie (1–10 bodov), pričom 1 je nevyhovujúce a 10 

je absolútne vynikajúca kvalita odvedenej práce. So vzorovou kvalitou filiet budú súťažiaci 

oboznámení pri registrácii. 

- Výťažnosť (0–8 bodov) – ideálna výťažnosť pri ručnom filetovaní je 59 % z celého lososa. 

Bodovacia škála: > 63 % = 0 b, 63 % = 1 b, 62 % = 2 b, 61 % = 3 b, 60 % = 6 b, 59 % = 8 b, 58 % = 

6 b, 57 % = 3 b, 56 % = 2 b, 55 % = 1 b, < 54 % = 0 b. 

- HACCP (0–5 bodov) – subjektívne posúdenie. 

- Čas (0–5 bodov) – pri dosiahnutí 10 min. limitu súťažiaci končí a získava 0 b.  

Bodovacia škála: 0–4 min. = 5 b, 4,01–6 min. = 4 b, 6,01–7 min. = 3 b, 7,01–8 min. = 2 b, 8,01–

10 min. = 1 b, +10 min. = 0 b. 

9. Súťaž prebieha vždy maximálne po štvoriciach v jednom súťažnom kole. 

10. Súťažné kolo sa začína pokynom „Štart“, ktorý vydáva predseda poroty. 

11. Koniec súťažného kola určuje každý súťažiaci sám, zdvihnutím ruky a pokynom „Hotovo“. 

12. Celková dĺžka časového úseku určeného na prípravu 2 filiet je stanovená na max. 10 minút od momentu 

štartu. V prípade, že súťažiaci túto dĺžku prekročí, ukončí prácu a zdvihne ruky. Automaticky sa mu 

počíta 0 b za kritérium čas. 

13. Hodnotenie jednotlivých súťažiacich podľa vyššie uvedených kritérií je vykonané ihneď po dokončení 

súťažného kola a zaznamenané do hodnotiacich tabuliek. 

14. Hodnotenie vykonáva trojčlenná odborná porota v zložení predseda a dvoja členovia.  

15. Hodnotenie robí každý hodnotiteľ samostatne. Kvalitatívne kritériá sú hodnotené stupnicou 0–5, 8, resp. 

10, pričom stupeň 0 označuje vždy nedostatočnú prácu, známky 5, 8 resp. 10 označujú vždy najlepšiu, t. 

j. bezchybnú prácu. 

16. Výsledok je súčtom známok všetkých členov poroty, pričom jedinými spoločnými fixnými parametrami 

sú čas a výťažnosť. 

17. Víťazom sa stáva ten účastník, ktorý dosiahol najvyšší súčet bodov za jednotlivé kritériá. 

18. Ak viacero súťažiacich dosiahne zhodný počet bodov, rozhoduje lepší (kratší) dosiahnutý čas 

súťažiaceho. Čas sa hodnotí na desatiny sekundy.  

19. Celkový výsledok je zverejnený po skončení súťaže v ten istý deň. 

20. Organizátori súťaže zabezpečujú pre súťažiacich: 

- pracovné miesto (antikorový stôl s rozmermi 150 × 80 cm); 
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- pracovnú dosku (vhodná doska podľa zásad HACCP na spracovanie čerstvých rýb); 

- kuchynské utierky; 

- zásteru (textilná, príp. gumová); 

- rukavice (gumové) a ochranné drôtené. 

21. Súťažiaci je povinný/oprávnený 

- dostaviť sa osobne na registráciu dňa 13. 3. 2018,  Hotel Turiec, Martin, najneskôr do 16:00 hod. 

na miesto konania súťaže 

- musí používať vlastný filetovací nôž a pinzetu na vykostenie 

- mať oblečený kuchársky rondon, prípustné sú iba reklamy a logá reštaurácie, hotela či penziónu, 

stavovskej organizácie a meno kuchára. Prípadné reklamy dodávateľských spoločností budú 

prelepené bielou páskou počas celej súťaže a pri vyhlásení výsledkov. Každý zúčastnený – 

získava ako štartovný bonus 100,- eur  nákupný voucher , platný vo veľkoobchodoch METRO. 

- použiť ochranné prostriedky poskytnuté organizátorom. V prípade ich nepoužitia, zodpovednosť 

aj riziko nesie priamo súťažiaci. 

 

22. Ceny:   1. miesto -   zájazd pre dve osoby do Nórska aj s ubytovaním  

+ filetovací nôž      

2. miesto - voucher na nákup vo veľkoobchodnom stredisku METRO   

       v hodnote  500,– €  + filetovací nôž 

3. miesto - voucher na nákup vo veľkoobchodnom stredisku METRO  

       v hodnote  300,– €  + filetovací nôž 

 

23. Ceny nie je možné vyplácať v hotovosti ani meniť za iné ako uvedené plnenie. 

24. Poskytnutie osobných údajov: 

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. súhlas na spracúvanie 

všetkých jeho týmto poskytnutých osobných údajov. Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. je 

oprávnená tieto osobné údaje spracúvať najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, 

ako aj prezentácie a propagácie spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. jej produktov a služieb, na 

organizovanie ďalších súťaží a zasielanie uvedeného sa týkajúcich informácií, prípadne na ďalšie 

marketingové účely (a to aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona o elektronických 

komunikáciách). Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu 

a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu zaslaného a doručeného na adresu sídla 

spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. odvolať.  Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. smie 

dané osobné údaje spracúvať, až kým súhlas nebude odvolaný. Súťažiaci má vo vzťahu k jeho spracúvaným 

osobným údajom všetky práva ustanovené najmä § 20 a súv. zákona o ochrane osobných údajov. Osobné 

údaje je možné bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo 

propagačných materiáloch spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o.. Osobné údaje môže spoločnosť 

METRO Cash & Carry SR s.r.o. spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu, a to aj takého, ktorý sa 

nachádza (napr. má sídlo alebo miesto podnikania) mimo územia Slovenskej republiky. V rovnakom 

rozsahu a za rovnakých podmienok sa udeľuje aj súhlas na využívanie údajov nemajúcich charakter 

osobného údaju vrátane obchodného mena, sídla a ďalších údajov.  

  

Účasťou v súťaži udeľuje súťažiaci spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. súhlas s tým, že 

spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. je oprávnená okrem iného najmä na účely realizácie súťaže, jej 

propagácie a vyhodnotenia, ako aj svojej propagácie, jej produktov a služieb, na organizovanie ďalších 

súťaží, prípadne na ďalšie marketingové účely bezplatne použiť jeho meno, priezvisko, adresu, vek a ďalšie 

zložky osobnostných práv, prípadne obchodné meno, sídlo a ďalšie chránené prvky, najmä ich bezplatne 

uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných 

materiáloch spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. ako aj vyhotovovať záznamy jeho podobizne a iné 

obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a ďalej ich bezplatne uverejňovať a šíriť v hromadných 

informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a propagačných materiáloch spoločnosti METRO Cash & 

Carry SR s.r.o. Súhlas podľa tohto bodu pravidiel sa udeľuje na dobu konania súťaže a na dobu piatich 

rokov po jej skončení.  

 



Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o.  si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť 

pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a 

poskytnutia náhrady.  

 

Súťažiaci svojim podpisom prehlasuje, že si je vedomý toho,  že súťaží na vlastné nebezpečie. 

 

Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o.  si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať 

o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.  

 

 

 

V Bratislave dňa  22.1.2018 

 

Pravidlá som si prečítal a s ich znením súhlasím: 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................   ............................................................ 

        meno a priezvisko súťažiaceho                            vlastnoručný podpis 

 

 

 

 

 
 
Špecifikácia 
 
Losos fileta – Trim E 
 
Rozrezaný losos na 2 filety + odstránené časti: 

- hlava 
- brušné kosti 
- chrbtové kosti 
- chvost 
- brušný a chrbtový tuk (očistenie a zarovnanie) 
- kosti 
- koža 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa ................... 

 

 

 

 


