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ťažiacich a náš tanier sa tam teda vôbec 
nestratil. To isté platí aj o mise,“ začína Jaro-
slav Žídek, člen poroty Bocuse d‘Or a prezi-
dent Bocuse d‘Or Slovakia.

• „Bol to päť a polhodinový maratón, sú-
stredili sme sa na výkon. Na úvod sme mali 
technické problémy, ale tie sa nám podarilo 
veľmi rýchlo vyriešiť a pokračovali sme 
v tom, čo sme 4 mesiace intenzívne trénova-
li,“ pridáva sa Peter Duranský, víťaz národ-
ného kola súťaže a slovenský reprezentant 
na európskom kole. 

• „Ako asistent som mal jasne dané úlohy. 
Každý tím dostal asistenta od usporiadateľa. 
Ten náš nevedel dobre po anglicky, našťastie 
viem po maďarsky, a tak sme zvládli aj toto 
neočakávané prekvapenie,“ pokračuje Márk 
Janák, asistent v našom tíme. Tréner Peter 
Vajgel dohliadal na jednotlivé procesy, ich 
načasovanie a veci, ktoré hodnotila prísna 
technická porota. „Pravidlá sú veľmi jasne 
definované a dôsledne kontrolované. Aby 
sme mali menej odpadu a zbytočne nestrá-
cali body, tak čo sa dalo zjesť, sme zjedli. 
Všetci,“ dodáva s úsmevom Peter Vajgel. 

VOJTO ARTZ, PREZIDENT SZKC
A ako to vidí prezident Slovenského zvä-
zu kuchárov a cukrárov, Vojto Artz? „Po-
vedzme si otvorene, že pred 12 rokmi to 
bolo také naše zoznámenie so súťažou 
Bocuse d’Or. Až tento rok sme išli do 
toho naplno, mali sme finančnú podpo-
ru od spoločnosti METRO Cash & Carry 
a oveľa profesionálnejšie podmienky. 
Stále sme však len na začiatku. Čaká 
nás veľa roboty. Lebo to nie je len o vý-
kone jedného kuchára, ale celého oko-
lia. Dvanáste miesto je pozvánkou me-
dzi európsku kuchársku elitu a zároveň 
veľkou výzvou, aby sa štát začal zaují-
mať o turizmus a gastro, ako to vidíme 
v okolitých krajinách. Len s ich podpo-
rou vieme školiť nových mladých kuchá-
rov, posielať ich na stáže a budovať kul-

túru stravovania. Systémové zmeny sa ne-
dajú postaviť na entuziazme jedného spon-
zora,“ dodáva na záver Vojto Artz, prezident 
Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

zvládli a chalani pokračovali vo svojej práci. 
To, čo sme predviedli, ma jasne utvrdilo 
v tom, že na Slovensku na to máme. Ochut-
nával som vegetariánske jedlá všetkých sú-


