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So Zuzkou som sa zoznámila v r. 1996, keď 
ako pracovníčka Ministerstva hospodár-
stva SR, sekcie cestovného ruchu, začala 
spolupracovať s novovytvoreným Sloven-

ským zväzom kuchárov a cukrárov . Myšlienka ju 
natoľko oslovila, že v rámci svojej funkcie začala 
Zväz a jeho činnosť podporovať.

Keďže v tom čase už časopis vychádzal, niekto-
rých „sedeniach“ a rokovaní som sa zúčastňovala 
aj ja. Slovo dalo slovo a odvtedy sme sa stali so 
Zuzkou nielen spolupracovníčky, ale aj priateľky. 
V roku 2006 prijala ponuku vtedajšieho vedenia 
Zväzu a stala sa generálnou tajomníčkou SZKC. 
Odkedy pani Dúžeková vstúpila do sveta gastronó-
mie ubehlo už 15 rokov. Za ten čas sa toho veľa 
udialo a najmä v tejto hroznej pandemickej dobe 
veľa zmenilo, no dobrí kuchári sú, boli a budú 
a jedlo odnepamäti spájalo rodiny, spájalo ľudí, 
ale aj národy. Veríme, že kuchári v tomto boji jed-
ného dňa zvíťazia, a zasa budeme sedieť okolo 
okrúhleho stola a vychutnávať dobré jedlo bez rú-
šok a strachu.

• Zuzka, Ty ako veľká šéfka tejto „bielej armá-
dy“ stojíš doslova na čele už 15 rokov. Aké boli 
Tvoje prvé začiatky, prvé stretnutia. Napokon, 
ako „šedá eminencia“ vystriedala si už viacerých 
prezidentov. Môžeš nám o tom povedať trochu 
viac?
Tak na úvod treba povedať, že ja nie som šéfka, 
len sa usilujem pomáhať prezidentovi Zväzu, ktorý 
riadi jeho činnosť. Aj keď sa to možno nezdá, ale 
tých problémov, ktoré v gastronómii a tým aj vo 
Zväze sú, je veľa. Keď porovnám situáciu v lete 
2006, keď som do Zväzu prišla, s dneškom, musím 
priznať, že teraz je situácia omnoho ťažšia a kom-
plikovanejšia. Trocha mi je ľúto, že sa akosi vytráca 
ten entuziazmus, ktorý som cítila na začiatku. Iste, 
je to pochopiteľné, vzhľadom na životné pod-
mienky, ktoré sa pre náš sektor výrazne zhoršili. 
Verím, že sa zase všetko opäť na dobré obráti. Po-
čas tých 15 rokov som mala možnosť spolupraco-
vať so štyrmi prezidentmi zväzu. To, že na tomto 
poste za 31 rokov činnosti nie je vysoká fluktuácia, 
znamená len jedno, že na čele Zväzu vždy stála 
osobnosť, ktorú si kuchári a cukrári vážili. Či už išlo 
o zakladateľa Zväzu pána Ondreja Antovszkého, 
alebo o pánov Františka Janatu, Braňa Križana 
a alebo teraz Vojta Artza. Každý z nich priniesol do 
Zväzu niečo iné, svojské, no jedno mali spoločné, 
boli to výnimoční kuchári, zapálení pre našu ná-

rodnú gastronómiu a jej prezentáciu na domácej 
i na medzinárodnej úrovni.

• Počas Tvojho pôsobenia vstúpil sZKC do medzi-
národnej asociácii kuchárov, kuchári získali kre-
dit a licenciu zúčastňovať sa ako komisári rôz-
nych medzinárodných súťaží, atď. atď. Ako to 
vlastne všetko začalo?
História nášho členstva v Svetovej organizácii ku-
chárskych asociácií Worldchefs WACS sa začala 
písať ešte pred mojim príchodom do Zväzu. A mu-
sím tak trocha neskromne priznať, že som hrdá na 
to, že som v tom úplnom začiatku bola pri tom. 
Ešte počas môjho pôsobenia na Ministerstve hos-
podárstva SR som iniciovala prijatie Slovenského 
zväzu kuchárov a cukrárov do svetovej organizá-
cie. Pripravovala som všetky potrebné náležitosti 
a podklady. Podmienky neboli jednoduché, bolo 
potrebné veľa komunikovať, vysvetľovať, potvr-
dzovať. Trvalo dva roky, kým nás zobrali ako čle-
nov – pozorovateľov. Počas tohto obdobia bolo 
potrebné obhájiť a potvrdiť náš záujem o plno-
právne členstvo. No podarilo sa, a v roku 2000 nás 
na Svetovom kongrese Worldchefs – WACS v ho-
landskom Maastrichte oficiálne prijali za riadnych 
členov svetovej orgnizácie.

Rok 2000, keď sa SZKC stal členom WACS, pova-
žujem za prelomový, aj čo sa týka zahraničných 
aktivít SZKC. Ako člen WACS má Zväz právo organi-
zovať a zúčastňovať sa všetkých kongresov, konfe-
rencií a súťaží na medzinárodnej i svetovej úrovni. 
Túto možnosť využívame v plnom rozsahu. Svojim 
členom umožňuje účasť na kontinentálnych i sve-
tových veľtrhoch, výstavách a súťažiach z oblasti 
gastronómie. Výhradne SZKC ako člen WACS môže 
na súťaže, organizované svetovou organizáciou 
WACS, nominovať národný tím, ktorý na špičko-
vých svetových súťažiach a gastronomických 
olympiádach zastupuje a obhajuje dobré meno 
slovenskej gastronómie. A to nie je málo.

• Počas Tvojho pôsobenia sa tak kuchári a cukrá-
ri mali možnosť zúčastňovať rôznych akcií a súťa-
ží na medzinárodnej úrovni. spomeňme si aspoň 
tie najdôležitejšie.
Dva mesiace po príchode do Zväzu som sa zúčast-
nila na Európskej kontinentálnej prezidentskej 
konferencii členských národných kuchárskych 
asociácií, ktorá sa konala vo fínskych Helsinkách 
v októbri 2006. Tam som zistila, že pre náš Zväz by 
bolo osožné, aby sme sa v svetovej organizácii 
etablovali nielen ako pasívny člen, ale aby sme 
svoj záujem potvrdili aj zapojením sa do ich čin-
nosti. Vo vedení zväzu sme to prebrali a už v marci 
2007 sme privítali prezidentov členských národ-
ných asociácií z celej Európy na Európskej prezi-
dentskej konferencii WACS v Bratislave. Zúčastnilo 
sa na nej 80 zahraničných hostí. Pripraviť takú roz-
siahlu akciu bolo veľmi náročné a do poslednej 
minúty to bol obrovský stres. No podarilo sa 
a zvládli sme to. Veľkú zásluhu na tom mal vtedaj-
ší viceprezident zväzu Róbert Kmeť a samozrejme 
celý prípravný výbor. Reakcie, ktoré potom prichá-
dzali zo zahraničia, boli úžasné a potvrdili nám, že 
sme našim kuchárom i našej krajine neurobili han-
bu. Naopak, vzťahy s WACS sa zintenzívnili a my 
dodnes cítime ich veľkú podporu.

Veľkým zážitkom pre mňa bola moja prvá účasť 
na Svetovom kulinárskom pohári – World Culinary 
CUP EXPOGAST Luxemburg, v novembri 2006, kde 
súťažil aj náš Národný tím kuchárov a cukrárov. 

Časopis je na trhu 31 rokov.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR na zák-
lade výsledkov odbor ného posúdenia 
zaradilo časopis GASTRO – revue 
gastronómie, obchodu a cestovného 
ruchu medzi odporúčanú literatúru 
ako učebnú pomôcku pri vyučovaní na 
hotelových akadémiách a stredných 
odborných učilištiach, zameraných na 
odbor gastronómie, potravinárstva, 
hotelierstva, spoločného stravovania, 
obchodu a cestovného ruchu.

Jeseň 3/2021
revue gastronómie, 
obchodu a cestovného 
ruchu.
Vychádza 4x do roka
Vydáva © GASTROPRESS, s. r. o. 
Fraňa Kráľa 9, 811 05 Bratislava.
IČO vydavateľa: 45954691
Časopis spolupracuje: 
so Slovenským zväzom kuchárov 
a cukrárov, s Asociáciou hotelov 
a reštaurácií Slovenskej republiky, 
so Slovenskou barmanskou 
asociáciou, so Zväzom obchodu 
a cestovného ruchu SR a so 
Slovenským zväzom vidieckej 
turistiky a agroturistiky.

Šéfredaktorka: Viera Dudášová
Zástupkyňa: Ivica Ondrejičková
Grafická úprava: Soňa Sadilková, 
Miroslav Grnja
Jazyková úprava: Marta Gálová
Manažérka: Marta Budská, Veronika 
Dermeková
DTP: Miroslav Grnja
Zahraniční dopisovateia: 
Ružena Bognárová (CZ), Zuzana 
Čapková-Turčanová (Španielsko), 
Martin Bognár (CZ), Vlado Tupta 
(Rakúsko)

Časopis rozširuje SLOVENSKÁ 
POŠTA, a. s., VERSUS,
MEDIAPRINT KAPA 
a L. K. PERMANENT, s. r. o.
Objednávky na predplatné prijíma 
každá pošta a doručovateľ 
Slovenskej pošty, alebo 
e-mail: predplatne@slposta.sk. 
Objednávky do zahraničia vybavuje 
Slovenská pošta, a. s., 
Stredisko predplatného tlače, 
Uzbecká 4, P.O. Box 164, 
820 14 Bratislava 214, 
e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk 
a redakcia.

Tlač: Patria I., spol. s r.o., Prievidza
Registračné č. EV 3362/09,
ISSN 1210-1990,
POZ 3065-98.
Dátum vydania: november 2021
Jeseň 3/2021 / 31. ročník

Telefón redakcie: 02/52 49 57 02
Mobil: 0905 451 840
e-mail:  redakcia@gastro-revue.sk
www.gastro-revue.sk

 Gastro revue

Cena:  2,49 € / 75 Kč


