
 

                          

 

Propozície súťaže 

Súťaž v príprave a podávaní palaciniek – Palacinková show 

určená pre žiakov základných škôl 

Organizátor: Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín  

                        Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 

Termín:     15. 2. 2023  

Začiatok:   8.00 hod. – spoločenská miestnoosť/ SOŠ J.A.Baťu, Námestie SNP 5/ 

Miesto:      Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske 

 

Charakteristika  súťaže: 

Odborná súťaž žiakov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl.   

Poslaním súťaže je najmä:  

a) tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov v  praktickej príprave, 

b) vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností, 

zručností a vedomostí formou súťaženia v praktickej príprave,  

Základnou úlohou súťažiacich je pripraviť  2 druhy palaciniek - 4 kusy.  Do súťaže sa môžu 

prihlásiť žiaci 7., 8., 9. ročníka základných škôl.  Žiaci vytvoria dvojčlenné družstvá, ktoré 

pripravia  4  ks palaciniek, dve sladké a dve slané. Základné cesto na palacinky bude vopred 

pripravené organizátorom súťaže.  Pripravené palacinky naservírujú na štyri taniere. Ich 

estetiku a chuť bude hodnotiť hodnotiaca komisia.  Suroviny na plnenie a dekoráciu 

palaciniek si zabezpečia súťažiaci sami. Úlohou žiakov je zvládnuť prípravu  v čo najkratšom 

čase, pri dodržaní kvality, tvaru palaciniek a  estetického  podávania  porcie.  

Termín prihlásenia: do 8. 2. 2023 na adresu: miriam.olesakova@kcvc.sk 

 

https://sospe.edupage.org/


Kategórie: 

1. súťažia 2 členné skupiny žiakov základných škôl 

- Príprava 2 ks palaciniek / jednu sladkú, druhú slanú – servírovať samostatne /.  Na tanier 

naservírujú jednotlivé porcie, ktoré bude hodnotiť hodnotiaca komisia.  Suroviny na plnenie a 

dekoráciu palaciniek si zabezpečia súťažiaci sami. 

               

Kritéria hodnotenia:                 

1. Hodnotí každý z trojčlennej hodnotiacej komisie 

- harmónia chuti (servírovanie, dekorácia, chuť)                                     20 bodov 

- kvalitné prepečenie / nepripálené/                                                           10 bodov 

- estetická úprava na tanieri                                                                       10 bodov 

- čas                                                                                                            10 bodov 

Spolu Maximálne ......................................................................               50 bodov 

      Maximálny počet  môže byť  150  bodov spoločne od   troch porotcov.       

Meranie času sa pripočíta  na záver k celkovému hodnoteniu 

Bodové hodnotenie času potrebného na prípravu :  

- Pod 12 min                 =          10 bodov 

- Od 12-14 min.            =            8 bodov 

- Od 14 – 16 min.          =            6 bodov 

- Viac ako 17 min.         =            4 bodov     

Hodnotiaca komisia: 

-  zástupca Krajského centra voľného času 

-  Ing. Gubka Vladimír – zástupca pre praktické vyučovanie 

- Ing. Némethová Petra 

 

Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov súťaže 

 1. Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia /ďalej len 

„bezpečnosť“/ všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí. 

 2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor súťaže a pedagogický 

zamestnanec poverený riaditeľom školy 



Vyhodnotenie súťaže: 

- žiaci, ktorí dostanú najvyšší počet bodového ohodnotenia od organizátorov súťaže získajú 

vecné ceny. 

 

Program: 

8.00   -  8.30 Registrácia súťažiacich  

8.30   -  Otvorenie 

8.45   -  Pokyny k súťaži aby sa pripravili prví súťažiaci 

8.50   -  Program   

9.00    - Začiatok súťaže –  základné školy -  12 družstiev x 10 minút 

10.30  -  Program  

11.00  - Vyhodnotenie súťaže – základné školy 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Miriam Olešáková    Ing. Katarína Hartmannová, MBA 

povederená riadením KCVČ                                   riaditeľka SOŠ J. A. Baťu Partizánske 


