
 

Milí žiaci, budúci kuchári a cukrári, 
doba nám, no najmä vám a vašej pro-
fesii, nepraje. Už rok žijeme v strachu 
a v neistote a nevieme, čo bude zajtra. 
V redakcii časopisu GASTRO – revue 
gastronómie, obchodu a cestovného 
ruchu sme sa rozhodli uctiť si pamiat-
ku majstra kuchára Ondreja Antovsz-
kého, ktorý celý svoj pohnutý život 
zasvätil gastronómii a dobrému jedlu, 
a vyhla sujeme súťaž GASTRO JUNIOR 
AWARD MEMORIÁL ONDREJ AN
TOVSKÝ zameranú na podporu slo-
venskej gastronomickej kultúry.

•  Súťaž je venovaná pamiatke maj-
strovi kuchárovi Ondrejovi Antovsz-
kému, významnému slovenskému 
kuchárovi, zakladateľovi SLOVEN-
SKÉHO ZVÄZU KUCHÁROV A CUK-
RÁROV a jeho prvému prezidentovi. 
Majster kuchár  Ondrej Antovszký bol 
aj zakladateľom časopisu GASTRO – 
revue gastronómie, obchodu a ces-
tovného ruchu, ktorý v minulom 
roku mal 30 – ročné jubileum.

•  Súťaž vyhlasujeme pod záštitou 
prezidenta Slovenského zväzu ku-

chárov a cukrárov Vojta Artza. Sú-
ťažiacich bude hodnotiť odborná 
komisia SZKC, pozostávajúca z čle-
nov SZKC – akreditovaných komisá-
rov WACS.

•  Záštitu nad súťažou prebrala aj dcé-
ra majstra kuchára Ondreja Antov-
szkého JUDr. Alžbeta Fuchsová – 
Antovszká.

•  Generálnym partnerom súťaže je 
SZKC 

•  Súťaž je určená žiakom Hotelových 
akadémií a SOŠ zameraným na 
gastronómiu, ktorí majú radi svoju 
budúcu profesiu a poznajú gastro-
nomickú a regionálnu kultúru Slo-
venska. Do súťaže sa môžu prihlásiť 
všetci žiaci – na ročníku nezáleží!

•  Žiaci sa do súťaže môžu prihlásiť na 
redakčný mail:  redakcia@gastro-re-
vue.sk alebo na mail SZKC: szkc@
szkc.sk.

•  Súťaž bude prebiehať v dvoch fá-
zach: uchádzači absolvujú test zo 

všeobecných znalostí slovenskej 
gastronómie a kuchyne našich sta-
rých mám. V druhej fáze uchádzači 
predstavia fotodokumentáciu svoj-
ho súťažného trojchodového menu, 
spolu s jeho filozofiou a receptami. 
Bližšie informácie a propozície súťa-
že (vzhľadom na pandémiu), budú 
uverejnené neskôr v časopise 
GASTRO a webstránkach: www.
gastro-revue.sk a www.szkc.sk.

•  Odborná porota vyberie troch naj-
lepších súťažiacich. Prvé miesto 
bude odmenené sumou 500 EUR 
a dvojtýždňovou praxou v špičko-
vom hoteli, druhé miesto získa 300 
EUR a tretie 150 EUR. Navyše, víťazi 
získajú cenné dary od sponzorov sú-
ťaže, ako aj ročné predplatné časo-
pisu GASTRO – revue gastronómie, 
obchodu a cestovného ruchu.

•  Výsledky súťaže budú vyhlásené na 
výstave DANUBIUS GASTRO (ak ži-
vot prejde do bežných koľají). Part-
neri súťaže sú spoločnosť UNILE-
VER, Kremnické kultúrne centrum 
VERIANTE.
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Do kulinárskeho neba odišla významná 
osobnosť nášho spoločenského, no najmä 
gastronomického života. 19. januára 2021 
navždy dotĺklo srdce jedného 
z najvýznamnejších slovenských kuchárov 
našich čias, majstra kuchára Ondreja 
Antovszkého. Česť jeho pamiatke!


