
                  

           

 

Spojená škola vyhlasuje 

6. ročník „Sladkej vianočnej prehliadky“ 

dňa 5.12.2016 

Téma – Z  rozprávky do rozprávky 

 
 

Vrodený talent,  prirodzená kreativita je super vec a dokáže nás preniesť do sveta 

fantázie. Tentoraz sa zameriame na ďalší rozprávkový príbeh. Vďaka Vašim nádherným 

tortám, sa určite prenesieme do rozprávky. 

 

Podmienky súťaže:  

 Zúčastniť sa môže  každý kto rád pečie a má chuť súťažiť. 

 Účastník prinesie ľubovoľnú hotovú tortu  (rozprávky môžu byť klasické aj tie 

moderné) o hmotnosti  4 – 8 kg a 3 ks zákuskov  (rezov) z toho istého materiálu  

určené na degustáciu  spolu s písomným popisom výrobku. 

 Náklady na výstavný exponát si hradí každý účastník sám. 

 Súťažiaci budú rozdelení do  kategórií podľa veku:    

Junior žiaci 2. ročník 

 Junior žiaci 3. ročník 

Senior nad 20 rokov 

Základné školy  

Materské školy – prinesú tortu ráno. Je potrebné nahlásiť počet detí ktoré sa prídu 

na akciu pozrieť (sladká odmena) 

 

 Prví  traja v každej kategórii budú odmenení. 

 Zvlášť bude udelená  cena diváka, o ktorej rozhodnú návštevníci formou ankety. 

 Súťažiaci s najväčším počtom bodov (hodnotenie poroty + hodnotenie diváka) sa stane 

absolútnym víťazom. 

Kritériá hodnotenia: 

* Nápaditosť  a originalita  

* Čistota práce  –  precíznosť 



* Kombinácia a prirodzenosť  farieb 

* Chuť 

* Celkový vzhľad – používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia 

* Nepoužívať nejedlé materiály (stuhy, dekoračné predmety ) 

* Je zakázané používať polyestyrén ako súčasť dvoj-troj poschodovej torty. 

* Drôtiky sa povoľujú, iba ak sú použité na modelovanie kvetinových aranžmánov 

a uložené na tortu tak - nie zapichnuté do torty. 

* Popis výrobku – z čoho bola torta vyrobená 

 

Miesto výstavy:  

Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok  - priestory školskej jedálne  

Časový harmonogram výstavy 5.11.2016 

6.30 h  -  7.30 h  prinesenie súťažných výrobkov do školskej  jedálne  

7.30 h  -  8.00 h  otvorenie súťaže 

8.00 h  -  9.00 h hodnotenie výrobkov hodnotiacou komisiou 

9.00 h  -  14.00 h  výstava sprístupnená pre verejnosť,  počas celého dňa  bude na Spojenej 

škole prebiehať  Deň otvorených dverí 

13.00  h  vyhodnotenie  súťaže   

 

Informácie o  súťaži poskytnú od 6.30 do 13.00 h:  

Mgr. Maceková Gabriela tel.: č. telefónu 044 431 34 46 

0908 943 710 

Bc. Milan Seleši, tel.: č. telefónu 044 431 34 46 

 0908  231 615   

 

 

Uzávierka prihlášok  je do 1.12. 2016 

 

 

 

 

 



 

 

P r i h l á š k a  

6. ročník „Sladkej vianočnej prehliadky“ 

Meno a priezvisko: 

Názov organizácie: 

Presná adresa: 

Telefón: 

E-mail: 

Názov torty: 

Súťažná kategória, do ktorej sa prihlasujete: (nevhodné vymazať) 

Junior žiaci 2. ročník 

 Junior žiaci 3. ročník 

Senior nad 20 rokov 

Základné školy  

Materské školy 

Prehlásenie účastníka súťaže 

Súhlasím so zaradením mojej e-mailovej adresy do databázy pre zasielanie 

informácií. 

 

Prihlášku je potrebné zaslať e-mailom alebo poštou najneskôr do 1.12. 2016 na adresu: 

Mgr. Maceková Gabriela, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok, alebo email 

gabriela.macekova@zssos.sk, tel.: 0908 943 710 

 

mailto:gabriela.macekova@zssos.sk

