
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zdravotnícka 3, Nové 
Zámky 

 
 
 

usporiada 
 
 
 
 

v spolupráci  
 
 
 

so  Školou baristu   a Slovak Coffee 
Associaton 

 
 
 
 
 

3. ročník súťaže v príprave kávy 
 
 
 
 
 

BARISTA 2011 
junior   

 
 
 



Štatút súťaže 
 
 
1. Organizátor 
Súťaž organizuje Stredná odborná škola obchodu a služieb, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 
v zastúpení Ing. Alžbety Borosovej a Ing. Márie Grácovej a Škola baristu. 
Záštitu nad súťažou prevzal Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky. 
 
2. Súťažná kategória 
Súťaž  je organizovaná v kategórii Junior. Udeľuje sa 1., 2. a 3. miesto v kategórii Barista 
2011 Junior, Cena za najlepšie cappuccino, Cena spol. SELDO za najlepší voľný nápoj 
z espressa bez použitia alkoholu, Cena spol. SELDO za najlepší voľný nápoj z espressa 
s alkoholom, Cena za najlepšiu profesionálnu prezentáciu. 
 
 
3. Podmienky účasti 
3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti odborných škôl, z každej školy .  
3.2. Každý účastník je povinný riadne vyplniť a zaslať prihlášku získanú  
            od organizátora. Prihlášky môžu súťažiaci zasielať mailom na:        

sutaznz2011@skolabaristu.sk     
3.3. Pre účasť v súťaži nie je stanovený účastnícky poplatok 
3.4. Uzávierka prihlášok je do  18.3.2011. V prípade veľkého počtu súťažiacich budú 

uprednostnení súťažiaci, ktorí absolvovali baristický kurz, resp. podľa poradia, v akom 
sa do súťaže prihlásili. 

3.5. V prípade porušenia štatútu bude súťažiaci vylúčený zo súťaže.  
 
 
4. Termín a miesto konania 
4.1. Súťaž sa uskutoční dňa 7.4.2011 v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a 

služieb na Slovenskej ulici v Nových Zámkoch. 
4.2. Odborným garantom súťaže je Stanislav Cibuľa ( skolakavy@skolakavy.sk ), 

majster Slovenska v príprave kávy v r. 2007 a 2010, zástupca Školy baristu 
a Slovak Coffee Association, zastúpená prezidentom Mariánom Galuškom. 

4.3. Obed pre súťažiacich a pedagogický doprovod je zabezpečený. 
4.4. Ubytovanie pre súťažiacich a 1 pedagogický doprovod je zabezpečené. Žiadosti 

o ubytovanie pre súťažiacich a 1 ped. doprovod, ako aj žiadosti o rezerváciu 
ubytovania naviac zasielajte na :  mariagracova81@gmail.com 

  
5. Časový harmonogram 
 
6.4.2011 
 
 Príchod súťažiacich, ubytovanie 
14,00 – 16,00  skúška pressostroja v priestoroch školy (nie je povinná) 
18,00               pracovné stretnutie súťažiacich s organizátormi a komisármi              
 
 
 
 
 



7.4.2011 
 
08:00  príchod účastníkov, prezentácia 
08:45  porada súťažiacich, žrebovanie poradia 
08:45  porada komisárov 
09:00  slávnostné otvorenie 
09:15  začiatok súťaže 
17:00  slávnostné ukončenie súťaže a vyhlásenie výsledkov  
 
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu časového harmonogramu súťaže, pričom 
všetci súťažiaci budú v prípade zmeny včas upovedomení. 

 
 

Pravidlá súťaže 
 
 

 
Súťaž 
Každý súťažiaci musí pripraviť a predložiť 4 chuťovým komisárom v priebehu 15 min. 4 
rovnaké espressá, 4 rovnaké cappuccina, 4 rovnaké voľné nápoje z kávy podl'a vlastného 
výberu (alkoholické alebo nealkoholické). Poradie, v akom budú nápoje podávané, je 
ľubovol'né, ale nápoje rovnakej kategórie musia byť podávané súčasne. Voľný nápoj musí 
byť pripravený z esspresa, pričom súťažiaci musí použiť ako ingredienciu aspoň jeden 
produkt hlavného partnera súťaže spoločnosti SELDO (viď príloha).  V prípade 
nealkoholického nápoja musí byť použitý aspoň 1 druh sirupu Routin, pri čom iný druh 
sirupu nemôže byť v originálnom obale. V prípade voľného nápoja s alkoholom musí byť 
použitý aspoň 1 druh alkoholu od spol. SELDO. Ak bude vo voľnom nápoji s alkoholom 
použitý sirup, aspoň jeden musí byť značky Routin. Ak bude druhý sirup inej značky ako 
Routin, nemôže byť v originálnom obale.  Podmienkou používania alkoholu ako 
ingrediencie k voľnému nápoju je dosiahnutý vek súťažiaceho 16 rokov. Spoločnosť 
SELDO má právo na ďalšie používanie receptúr voľných nápojov s uvedením mena 
autora. 
 
 
Čas 
Čas začína plynút' na pokyn baristu. Barista musí zdvihnúť ruku hore ako signál 
začiatku súťažného času. Čas sa zastaví na pokyn baristu zdvihnutím ruky po podaní 
posledného nápoja komisárom. Ak je posledný nápoj podaný komisárom pred ukončením 
časového limitu, aj v tomto prípade musí dat' barista pokyn časomiere na zastavenie času. V 
prípade, ak barista nedokončí svoje vystúpenie v časovom limite 15 min., môže pokračovať 
vo svojom vystúpení. Za prekročenie limitu sa mu odpočíta 1 bod z celkového bodového 
hodnotenia za každých 10 sekúnd časovej straty. Po prekročení súťažnéhočasu o 60 
sekúnd bude súťažiaci diskvalifikovaný. 
 
 
Informácie 
Poskytovať baristovi informácie v priebehu sút'aže je zakázané. Ak si barista zabudol časť 
vybavenia, môže požiadať o pomoc jedine predsedu poroty. Barista sa nesmie 
pýtať na informácie ľudí zo svojho tímu, divákov ani fanúšikov. Treba počítať s 



tým, že porušenie tejto podmienky môže byť dôvodom pre diskvalifikáciu. 
Povzbudzovanie sút'ažiacich je povolené publikom, fanúšikmi aj doprovodným tímom. 
 
 
Priebeh súťaže 
Pri súťaži sa budú používať tri dvojpákové stroje. Umiestnenie, technické 
parametre a vybavenie kávovarov nesmie barista menit'. V prípade potreby je k dispozícii 
technik určený organizátorom súťaže. Stroje budú označené číslami 1, 2 a 3. 
Všetci sút'ažiaci budú mať: 
15 minút na prípravu pracoviska 
15 minút na prípravu nápojov 
15 minút na vyčistenie pracoviska 
Poradie sút'ažiacich bude vylosované pred zahájením súťaže a musia sa ho zúčastniť všetci 
súťažiaci, pokial' nebude organizátorom udelená niektorému sút'ažiacemu výnimka. 
Každý barista musí byt' pripravený najneskoršie 30 minút pred zahájením svojho vystúpenia. 
 
 
 
 
Čas na prípravu pracoviska 
Na pokyn osoby poverenej organizátorom súťaže začína bežať čas na prípravu – 15 minút. 
Počas tohoto času si súťažiaci pripravuje každé zariadenie a vybavenie, ktoré potrebuje k 
súťaži vrátane stola pre porotu. Po uplynutí tohoto času dá táto osoba znovu pokyn 
súťažiacemu na ukončenie prvej časti súťaže. Súťažiaci musí okamžite po tomto signále 
odstúpiť na 3 kroky od pracovnej plochy a barista nesmie pokračovať v práci so žiadnymi 
prípravami na nasledujúcu súťažnú časť. Porušenie tohoto pravidla je dôvodom na 
diskvalifikáciu. 
 
 
Čas na prípravu nápojov 
Predseda poroty dá pokyn súťažiacemu, že všetci sú pripravení a on môže začať s prípravou 
nápojov. Po tomto pokyne barista dá signál časomiere zdvihnutím ruky, čím odštartuje svoj 
súťažný čas. Prezentácia baristu je opäť ukončená na jeho pokyn, teda po zdvihnutí ruky. Až 
po zdvihnutí ruky je ukončené meranie súťažného času. V priebehu týchto 15 minút sa musí 
súťažiaci odprezentovať. 
 
 
Čas pre upratanie pracoviska 
Na pokyn osoby poverenej organizátorom začína bežať čas na upratanie pracoviska – 
posledných 15 minút. Po uplynutí tohto času dá táto osoba znovu pokyn súťažiacemu na 
skončenie. Pracovisko musí byť upratané. 
 
Ďalší pripravený súťažiaci bude informovaný organizátorom súťaže, kedy začne jeho 
súťažná časť. 
 
 
Servírovanie porote  
4členná degustačná porota sedí okolo stola určeného pre porotu a všetky podávané nápoje 
musia byť podávané na tento stôl. Personál, ktorého úlohou bude odnášať nápoje zo stola, 
môže takto urobiť iba po signále predsedu, resp. člena poroty. 



Hodnotiace kritériá 
V rámci súťaže Barista 2011 Junior sú stanovené svetové štandardy pre hodnotenie 
súťažiacich, ktoré sú zapísané v hodnotiacich tabuľkách. 
Nad súťažou dohliada predseda poroty, ktorý zodpovedá za priebeh sút'aže, komisárov, 
časomieru a asistentov. 
Súťažiacich bude hodnotiť technická komisia (2 členovia) a chut'ová komisia  (4 
členovia) podľa nasledovných kritérií: 
 
 
 
Hodnotenie chuti 
Hodnotí sa chuťová kvalita pripravených nápojov. Vyváženost' chuti, harmónia, 
horkosť a aróma. Slovná prezentácia nápoja chut'ovým komisárom, charakter nápoja. 
 
 
Prezentácia nápoja 
Hodnotí sa celkový vizuálny dojem nápoja, použitie správnych šálok a doplnkov, teplota 
nápoja, použité prísady pri príprave vol'ného nápoja. Osobné poňatie kreatívneho nápoja. 
 
Baristická technika 
Hodnotí sa technika baristu pri práci s kávovarom, s mlynčekom (mletie, dávkovanie, 
utlačenie kávy). Čistota a hygiena na pracovisku. Správne extrahovanie kávy. Spôsob, 
akým barista speňuje mlieko. 
 
Osobné vystupovanie 
Hodnotí sa baristove majstrovstvo, znalosti o káve, kreativita baristu, vzt'ah k obecenstvu, 
moderátorovi, rozhodcom. Pozornosť venovaná detailom. 
 
 
 
Suroviny, vybavenie a doplnky 
Sút'ažiaci si musia sami zaobstarat' vybavenie a doplnky pre svoju prezentáciu. Organizátor v 
prípade núdze môže zapožičať základný materiál a doplnky, pokiaľ ich bude mať k dispozícii. 
Organizátori nemôžu mať pre prípad núdze materiál pre všetkých súťažiacich. Zabezpečenie 
vybavenia a doplnkov je súčasťou hodnotenia baristu. 
 
Organizátor poskytne: 
- kávovary a mlynčeky na kávu 
- káva 
- mlieko 
- kôš na odpadky 
- voda 
- prípojka pre zariadenie, ktoré si barista prinesie napr. mixér 
- šálky na espresso 
- šálky na cappuccino 
- opierka pod páku 
- presovač 
- vyklepávač 
 
 



Baristi si musia priniesť: 
- lyžice a lyžičky potrebné na prezentáciu 
- poháre na vodu 
- konvičky na mlieko 
- čisté utierky 
- podnosy na servírovanie nápojov 
- servítky 
- ďalšie potrebné doplnky podľa uváženia 

 
 
DôLEŹITÉ UPOZORNENIE: 
Barista nesmie nikde na súťažnej ani pracovnej ploche prezentovať iné logá, ako sú 
logá súťaže a jej partnerov.  
Produkty, ktoré nie sú od partnerov súťaže Barista 2011 Junior a budú používané na 
pracovnej ploche a počas prezentácie, nesmú byť žiadnym spôsobom, vizuálnym ani 
slovným, prezentované a nesmú byť v orginálnych obaloch od výrobcu. Všetky znaky, 
ktoré by mohli ukazovať na značku výrobku, musia byť úplne potlačené. Slovne môže 
barista v priebehu celej súťaže menovať iba spoločnosti alebo výrobky, ktoré sú 
partnermi súťaže. Výrobky partnerov súťaže je povolené používať v orginálnom balení 
na pracovnej ploche baristu. 
Porcelán a všetky doplnky sevírované degustačnej porote musia byť anonymné. 
Pokiaľ sa budete potrebovať poradiť s používaním log, môžete túto vec konzultovať s 
organizátorom súťaže. 
Porušenie tohto pravidla je dôvodom na diskvalifikáciu. 
 
 
 
Odovzdávanie cien 
Po skončení finále:  
- vymenujú sa všetci sponzori a pod'akuje sa im za podporu poskytnutú sút'aži  
- privítajú sa všetci prítomní, krátky preslov k sút'aži  
- pod'akovanie komisárom 
- predseda poroty pozve finalistov na pódium a vyhlási vít'azov 
- jeden zo sponzorov odovzdá ceny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Produkty partnera súťaže 
 
Spoločnosť SELDO – hlavný partner súťaže: 
 
Kontaktná osoba p. Dušan Selecký, tel.č. 0905 690 115, e-mail: seldo@seldo.eu  
 
Objednávky posielajte na e-mail s kompletnými fakturačnými udajmi, adresou dodania, 
kontaktným telefonom a menom zodpovednej osoby. Každá škola, ktorá bude mať 
objednávku menšiu ako 80 Eur alebo 6 fliaš, bude mať vyučtovaný manipulačný poplatok 
7,20 Eur s DPH. 
 
Viď Príloha č. 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prihláška receptúry – miešaný voľný 

nápoj z kávy 
 
 
 
 

Meno a priezvisko:  
 
 
p.č. INGREDIENCIE MNOŽSTVO 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Názov nápoja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: Podpis: 

 



 

 
Záväzná prihláška 

 
 
 
 

Meno a priezvisko  
  

Dátum narodenia  
  

Bydlisko-adresa  
  

Kontakt- telefón,fax  
  

Úspechy na súťažiach  
  

Záľuby  
  
  
  

 
 
 

Receptúru prosíme pripojiť k záväznej prihláške 
a zaslať na uvedený kontakt. 

 
 
 
 
 
 

 


