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Vec
Vv hlásenie 9. ročnika súťaže SkilIs Slovakia - GASTRO

V súlade s Č l. 5 ods. 4 smernice Mini sterstva školstva, vedy výs kumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len "ministerstvo") číslo 23/20 17 o súťažiach, mini sterstvo

vyh lasu j e

9. ročník súťaže Skills Slovakia - GASTRO JUNIOR METRO CUP

Súťaž sa riadi organizačným poriadk om súťaže schváleným ministerstvom dňa 15.8.2019
pod číslom 2019114312 :I -AI030 s účinnosťou od l. septembra 2019.

Organizačným, technickým a finan čným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút
odborného vzdelávania, Bellova 54/a, Bratislava, (www.siov.sk) ,

Realizátorom celoštátneho kola súťaže je Slovenský zväz kuchárov a cukrárov,
Gorkého 10,81101 Brat islava a uskutoční sa dňa 23. januára 2020.
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SlOV::
ORGAN IZAČNO- TECH N ICKÉ POKYNY

Pre zabezpečenie 9. ročn íka súťaže Skill Slovakia - Gastro Junior METRO CU P

V zmysle Smernice Mi nisterstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č . 23/2017
o súťažiach , vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 9. ročník

s úťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia - Gastro Junior METRO CUP.
Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborným gestorom Slovenským zväzom
kuchárov a cukrárov Bratislava schválil 9. ročník súťa že v odbore kuchár s názvom SkilIs Slovak ia 
Gastro Junior METRO CUP a zodpovedá za obsah a plneníe Organizačno-technických pokynov
v školskom roku 2019/2020.
Pri organizovani, riadení a finančnom zabezpečení súťaže je potrebné dodržiavať Organizačný poriadok
Skills Slovakia, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šport u SR dňa 15.8.2019 pod
č ísl om 2019/14312:1-A1030 s účinnosťou od L septembra 2019.
Súťaž sa uskutoční v školských kolách, v postupovom kole odbor kuchár a vyvrcholí celoštátnym kolom
odboru kuchár.
Termíny súťažných kôl sú záväzné a žiadame o ich dodržanie.

Školský rok 2019/2020
Hot elové akadémie a stredné školy

Školské kolo s odbormi - kuchár, receptúru s prihláškou
do 15. októbra 2019 poslať do 23. októbra 2019 na e-mail :

. .a; s•

SOŠhotelových služieb a obchodu

Postupové kolo: odbor Zdravot nícka 3, Nové Zámky

kuchár Riaditeľ: Ing. Miroslav Bohát

• Nové Zámky 26. novembra 2019 skola,whosnz sk

Odborný gest or: Ing . Zuzana

Dúžeková, generálna tajomníčka

Slovenský zväz kuchárova cukrárov

szkc@szkc sk

Slovenský zväz kuchárova cukrárov,

Celoštátne kolo: odbor Gorkého 10, 811 01 Brat islava

kuchár Odborný gesto r: Ing. Zuzana Dúžeková,

• Incheba Bratislava generálna tajomn íčka Slovenský zväz

23. januára 2020 kuchárova cukrárov szkc@szk~

Št át ny inštitút odborného vzdelávani a,

Bellova 54/a, Bratislava, odbor podpory

sm erov ania ml ádeže mail :

vlasta. puchovska@siov.sk,

eva.bugajova@siov.sk.



Prihlášky, súťaže propozície a bližšie informácie budú zverejnené na
a

Počet účastníkova ich zastúpen ie v celoštátnej súťaži :

Počet účastníkov semifinálových kôl odb oru kuchár - 16, z toho 6 súž iacich postu puje do
celošt átneho kola, 5 čl e nov odborn ej hodnotiacej komisie , pedagogický sprievod, o rga n izačný

štáb, odbo rný zamestnanci organizátora a gestora, hosti a, ost atní. Spolu 30 účastn íkov.

Michal Nemec
riaditeľ ŠIOV

~tátny inštitút ooboméhovzdetévane. Bellova 54/A.837 63Bratislava
telefón: ... 421 2 54 77 67 77. e-mail: kancelaria@siov.sk. www.slov.sk


