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Nikdy predtým som takú súťaž nemala 
možnosť vidieť. Už úvod na mňa urobil veľ-
ký dojem. Na oficiálnom otvorení pri pre-
zentačnom pochode súťažiacich národ-
ných tímov, pri prechádzaní nášho tímu, 
ktorý niesol vlajku Slovenskej republiky, mi 
zrazu po tvári začali stekať slzy. Bolo to 
úžasne emotívne, bola som veľmi hrdá na 
našich kuchárov a cukrárov. Vtedy sme 
z Luxemburgu doniesli „bronz“, ale neskôr 
to boli aj strieborné medaily a ďalšie bron-
zové medaily. Nikdy sme sa zo súťaží nevrá-
tili iba s diplomom za účasť. Zlato sa nám 
zatiaľ nepodarilo získať, aj keď raz sme už 
boli veľmi, veľmi blízko. Nie je jednoduché 
získať akúkoľvek medailu. Na svetové súťa-
že jednotlivé krajiny vysielajú svojich elit-
ných kuchárov, ktorí veľa chýb nerobia. Pre-
to sú hodnotiace komisie veľmi prísne, vší-
majú si aj také detaily, ktoré by vám ani 
nezišli na um. Okrem tých bežných gastro-
nomických a hygienických podmienok na-
príklad aj atmosféru v tíme. Či nie je v tíme 
nervozita, teda aj úsmevy, aj rýchlosť, akou 
sa tím pohybuje po kuchynskom štúdiu, 
a podobne. Držím päste našim kuchárom, 
aby to zlato nakoniec získali. Veľmi by som 
si želala, keby sa im to podarilo, ešte kým 
vo Zväze pôsobím aj ja.

• A nakoniec tá najchúlostivejšia otázka. 
Ako Zväz prežíva túto hroznú dobu? Viem, 
že nespíte na vavrínoch, no predsa ...
Aj keby sa mohlo zdať, že v čase pandémie, 
keď väčšina gastronomických zariadení 
a služieb, napojených na gastronómiu, mu-
sela nútene svoje aktivity utlmiť, Zväzu sa 
to týkať nemôže. My sa v tomto ťažkom ob-
dobí snažíme bojovať za zmiernenie nebla-
hých dopadov reštrikčných nariadení a opat-
rení regulujúcich gastrosektor. Sme signa-
tármi iniciatívy #Podporsvojpub a plat-
formy #StaleMameChuť, kde sa spolu 
s ďalšími 13 zväzmi a združeniami aktívne 
podieľame napríklad na podporení a pre-
sadení zníženia DPH pre gastronómiu, zní-
žení terajších dosť vysokých poplatkov 
z priamej platby bankovou kartou 
v gastronomickom zariadení. Pri riešení 
týchto otázok rokujeme so zástupcami 
Ministerstva financií SR, Ministerstva do-
pravy a výstavby SR, Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva 
hospodárstva SR, ale aj s Ministerstvom 

zdravotníctva SR, s ktorými komunikujeme 
o otázkach, týkajúcich sa hygienických 
opatrení, ich časového nastavenia a pod.

A pokiaľ ide o spoluprácu s WACS-om 
sme v spojení, aj keď len online formou, 
ale taká je doba. Prezident SZKC Vojto Artz 
je jedným zo 14 členov užšieho Výboru 
charitatívnej zložky WACS WCWB – kuchá-
ri bez hraníc WACS, čo dokazuje, že vo 
WACS si prácu nášho Zväzu všímajú a hod-
notia nás ako aktívneho člena. Zásluhu na 
tom majú aj členovia SZKC, ktorí sa podie-
ľali na organizovaní charitatívnych akcií 
v rámci regionálnych klubov SZKC.

Samozrejme, že život nestojí, a tak aj 
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