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nie hygienických opatrení a venujeme sa 
vzdelávacej činnosti. V rámci nej sme 
úspešne zorganizovali 10. ročník celoslo-
venskej postupovej súťaže „Skills Slovakia 
junior GASTRO METRO CUP 2020/2021“ 
v odbore kuchár junior a 1. ročník postupo-
vej súťaže „Skills Slovakia junior GASTRO 
DEBIC CUP 2020/2021“ v odbore cukrár 
junior. Súťaže organizujeme už po viacero 
rokov v spolupráci so Štátnym inštitútom 
odborného vzdelávania pod záštitou Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. Koncom septembra sa náš zástupca ku-
chárov juniorov zúčastnil na Európskom 
semifinálovom kole, ktoré sa konalo v ra-
kúskom meste Graz. Začiatkom decembra 
2021 by sa mali konať semifinálové kolá 
ďalšieho ročníka obidvoch spomínaných 
súťaží. V januári 2022, ak nám to opatrenia 
dovolia, sa budú konať celoštátne finálové 
kolá. Zvykneme ich organizovať v priesto-
roch Incheba EXPO Bratislava v rámci Me-
dzinárodného veľtrhu gastronómie DANU-
BIUS GASTRO.

Pre kuchárov seniorov prinášame mož-
nosť zmerať si sily v „gastronomickom rin-
gu“ najprestížnejšej súťaži kuchárov na 
svetre – „Bocuse d´Or“. Organizujeme ná-
rodné kolo Bocuse d´Or Slovakia 2021. 
Bude sa konať v Bratislave 24. novembra 
2021. Verím, že všetko dobre dopadne a ví-
ťazný slovenský tím z národného kola nás 
bude úspešne reprezentovať na Európskom 
kole súťaže v marci 2022 v Budapešti. Mo-
jim tajným želaním je, aby nás reprezento-
val aj na celosvetovom finále súťaže v ja-
nuári 2023 vo francúzskom Lyone.

Podobne ako my, aj naše regionálne kluby 
vyvíjajú svoju činnosť v mieste svojho pôso-
biska. Ale v tomto neprajnom období sú 
naozaj sťažené podmienky a možnosti. Väč-
šina ich aktivít spočíva v práci s odbornými 
školami. Pomaly, ale iste, už aj oni plánujú 
a pripravujú svoje, medzi súťažiacimi aj 
návštevníkmi obľúbené súťaže kuchárov 
a cukrárov.

Veľmi dúfam, že sa všetko na dobré obráti 
a my sa so svojimi priaznivcami budeme 
môcť opäť naživo stretnúť na Medzinárod-
nom veľtrhu gastronómie v januári 2022 
v Bratislave.
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v Bratislave.


