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SPRIEVODNÝ PROGRAM 

 
 

ŠTVRTOK  24. 1. 2019 
                                                                                                                                                       EXPO ARÉNA 

10.00  Slávnostné otvorenie veľtrhu 
 

EXPO CLUB 
09.00 – 09.45 Tlačová konferencia Kaufland Slovensko 

               Organizátor: Kaufland Slovensko v.o.s. 
 

HALA A0 
09.00 – 16.00 „CARVING CUP SLOVAKIA 2019“, vyrezávanie do ovocia a zeleniny, súťaž vopred 
                             pripravených kompozícií a vyrezávaní naživo 
 
09.00 – 16.00    Súťaž vo varení „naživo“ „SKILLS Slovakia Gastro junior METRO CUP 2018/2019 
                             v odbore kuchár – finálové kolo 
 
10.00 – 16.00    Live cooking show a prezentácie známych osobností slovenskej gastronómie, hostí z Českej     
                             republiky a Írska       
 
10.00 – 16.30 Ukážky prípravy jedál zo surovín poskytnutých partnermi Slovenského zväzu                      

kuchárov a cukrárov spojené s ukážkami využívania možností gastronomickej technológie 
a rozšírenia portfólia surovín a potravín a ich uchovávania pre kuchárov a cukrárov. Ukážky 
budú spojené s ochutnávkami pre verejnosť 

 
16.00                 Vyhlásenie výsledkov „CARVING CUP SLOVAKIA 2019“ 
 
17.00              Vyhlásenie výsledkov súťaže “ „SKILLS Slovakia Gastro junior METRO CUP 2018/2019 
                         v odbore kuchár – finálové kolo 

Organizátor: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, METRO Cash & Carry s.r.o, FAGOR GASTRO 

s.r.o 

HALA D1 
10.30  Oficiálny začiatok v zóne NESTVILLE MASTER CUP 
 
11.00               NESTVILLE MASTER CUP 2019 
                           PROFI MIXOLOGY – exhibičná súťaž obohatená o príbehy a inšpirácie k vytvoreniu vlastnej 

              twist verzie na OLD FASHIONED COCKTAIL 
 
17.00                Vyhlásenie výsledkov - NESTVILLE MASTER CUP 2019 - PROFI MIXOLOGY 
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18.00   Záver  
Organizátor: Nestville Whisky 

 

HALA D2 

8.30 – 17.30 13. ročník medzinárodnej súťaže O najlepší Bratislavský rožok 
Bratislavský rožok – Zaručene tradičná špecialita 
Pekárske výrobky „Maškrty z jadrovín“ 
Umelecké dielo téma „Radosť z jari“ 
 

10.00 – 14.00 Súťaž o nový výrobok pre rok 2019 
Organizátor: Cech pekárov a cukrárov RZS a Rada pekárov Slovenska  

 
                            Kávové mestečko 
10.00 – 16.00 Certifikácia baristov i nadšencov kávy 

Tréning súťažiacich „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2019 
Organizátor: Academy of Coffee s.r.o. 

 

15.30 – 16.00 Krst knihy „Mak na našom stole“ 

Organizátor: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 
 
 
 

PIATOK 25. 1. 2019 
HALA A0 

 

09.00 – 16.00 Súťaž vo varení naživo „DANUBIUS GASTRO CUP 2019“ v odbore cukrár junior 
                          a cukrár senior 
 
10.00 – 16.00    Live cooking show a prezentácie známych osobností slovenskej gastronómie, hostí z Českej     
                          republiky a Írska     
   
10.00 – 16.30 Ukážky prípravy jedál  

zo surovín poskytnutých partnermi Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov spojené s 
ukážkami využívania možností gastronomickej technológie a rozšírenia portfólia surovín 
a potravín a ich uchovávania pre kuchárov  a cukrárov. Ukážky budú spojené s ochutnávkami 
pre verejnosť 

 
10.00 – 17.00  „POÉZIA V GASTRONÓMII“ 20. ročník súťažnej výstavy, hodnotenie  exponátov 
                          v odboroch kuchár junior a senior, cukrár junior a senior, cukrárska artistika 
 
16.30 – 17.00 Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení súťaže „DANUBIUS GASTRO 
                          CUP 2019“ a „POÉZIA V GASTRONÓMII“. 

Organizátor: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov METRO Cash & Carry s.r.o, FAGOR GASTRO 

CZ s.r.o 
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HALA D1 
 

10.00    Otvorenie, úvodné informácie o súťaži v kategórii JUNIOR 
 
10.15    NESTVILLE MASTER CUP 2019 

  JUNIOR – MODERN MIXOLOGY - juniorská barmanská súťaž, Kvalifikácia a Finále  
              (Moderná mixológia) 

 

15.00   Finále  
 
17.00   Vyhlásenie výsledkov - NESTVILLE MASTER CUP 2019 – JUNIOR - MIXOLOGY  
 
18.00  Záver  

Organizátor: Nestville Whisky 
 
                                                                                                                                

HALA D2     
                                                                                                                                                                                                                     

09.00 – 17.30 13. ročník medzinárodnej súťaže O najlepší Bratislavský rožok 
Bratislavský rožok – Zaručene tradičná špecialita 
Pekárske výrobky „Maškrty z jadrovín“ 

                          Umelecké dielo téma „Radosť z jari“ 
 
10.00 – 14.00    Súťaž o Najlepší  a Najchutnejší  ( laická verejnosť ) chlieb pre rok 2019 

Organizátor: Cech pekárov a cukrárov RZS a Rada pekárov Slovenska  
 
  Kávové mestečko 
10.00 – 16.00 „SLOVAK BARISTA CUP junior 2019“ 
  súťaž mladých baristov z odborných škôl a hotelových akadémií SR                       

Organizátor: Academy of Coffee s.r.o. 
 
 

 

SOBOTA 26. 1. 2019 
HALA A0 

 

09.00 – 16.00    Súťaž vo varení naživo „DANUBIUS GASTRO CUP 2019“ v odbore kuchár senior   
 
10.00 – 16.00    Live cooking show a prezentácie známych osobností slovenskej gastronómie, hostí z Českej     
                          republiky a Írska      
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10.00 – 16.30 Ukážky prípravy jedál zo surovín poskytnutých partnermi Slovenského zväzu kuchárov 

a cukrárov spojené s ukážkami využívania možností gastronomickej technológie a rozšírenia 
portfólia surovín a potravín a ich uchovávania pre kuchárov a cukrárov. Ukážky budú spojené 
s ochutnávkami pre verejnosť 

 
16.30 – 17.00 Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení súťaže „DANUBIUS GASTRO CUP 2019“ 
                          v odbore kuchár senior 

Organizátor: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, METRO Cash & Carry s.r.o, FAGOR GASTRO 

CZ s.r.o.    

 
HALA D1 

11.00                Otvorenie, úvodné informácie o súťaži v kategórii FLAIR         

     

11.30                NESTVILLE MASTER CUP 2019 

            BARMANSKÁ SÚŤAŽ - KATEGÓRIA FLAIR  
            flairová barmanská súťaž (PROFI Exhibition & working FLAIR)  

 

17.00                Vyhlásenie výsledkov NESTVILLE MASTER CUP 2019 - v kategórii FLAIR  

 

18.00                Záver  

            Organizátor: Nestville Whisky 
 
 

HALA D2 
09.00 – 13.00 13. ročník medzinárodnej súťaže O najlepší Bratislavský rožok 

Bratislavský rožok – Zaručene tradičná špecialita 
Pekárske výrobky „Maškrty z jadrovín“ 

                          Umelecké dielo téma „Radosť z jari“ 
 
10.00 – 14.00   Súťaž o Najlepší pagáč ( typický výrobok )  pre rok 2019 
 
14.00  Vyhodnotenie 13. ročníka medzinárodnej súťaže O najlepší Bratislavský 
   rožok a ostatných pekárskych súťaží 

Organizátor: Cech pekárov a cukrárov RZS a Rada pekárov Slovenska  
 
                            Kávové mestečko 
10.00 – 15.00 Latte art Show Incheba  
  baristické umenie prídu predviesť najlepší baristi SR v kreslení mliečnou penou do espressa 
 
16.00 – 16.00    Workshop - „Staňte sa aj vy na chvíľu profesionálnym baristom“ 

Organizátor: Academy of Coffee s.r.o. 
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NEDEĽA 27. 1. 2019  
   HALA A0 

10.00 – 16.00    Live cooking show a prezentácie  
 
  9.00 – 16.30    Ukážky prípravy jedál zo surovín poskytnutých partnermi Slovenského zväzu 

                    kuchárov a cukrárov spojené s ukážkami využívania možností gastronomickej technológie 
                    a rozšírenia portfólia surovín a potravín a ich uchovávania pre kuchárov a cukrárov. Ukážky 
                    budú spojené s ochutnávkami pre verejnosť 

Organizátor: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, METRO Cash & Carry s.r.o, FAGOR GASTRO 

CZ s.r.o.                    

 

HALA D2 
  Kávové mestečko 
10.30 – 16.30 Prezentácie vystavovateľov kávového mestečka, kde sa dozviete všetko potrebné 
                          zo zákulisia prípravy lahodnej šálky kávy 
 
16.30                 Ukončenie programu, poďakovanie vystavovateľom a návštevníkom 

Organizátor: Academy of Coffee s.r.o. 


