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Organizačné pokyny 
 
 
 

Názov súťaže:   IX. ročník CASSOVIA CUP 2015 

    konaný pod záštitou predsedu Košického samosprávneho   

    kraja JUDr. Zdenka  Trebuľu 

 

Termín:    23.03.2015 - 25.03.2015 

 

Miesto:    Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice 

 

Organizátor súťaže:   Hotelová akadémia Košice a Slovenská barmanská    

    asociácia 

 

Riaditeľ súťaže:   Ing. Emil Egreši, riaditeľ Hotelovej akadémie v Košiciach 

 

Garant súťaže 

a hodnotiaca komisia:  Slovenská barmanská asociácia 

    hlavný komisár – Ing. Jozef Roth 

 

Sponzori súťaže:   Rudolf Jelinek s.r.o. 

Monin 

PEPSI – COLA SR, s.r.o. 

     

Súťažné družstvá:  Z každej školy sa súťaže môže zúčastniť jedno 2 – členné družstvo 

 

Prihlášky:    Hotelová akadémia 

Južná trieda 10 

040 01 Košice 

Tel: 055/7260705, 7260708 

Fax: 055/7260703, 7260706 

E – mail : sekretariat@zsjuznake.sk 

 

Štartovné:    13 €/1 os. 

 

Ubytovanie 

a stravovanie:   Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice 

 

mailto:sekretariat@zsjuznake.sk
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Súťažné podmienky 
 

IX. ročník CASSOVIA CUP 2015 
 
 

 Súťaže sa môže zúčastniť dvojčlenné družstvo za každú školu. 

 Každý súťažiaci sa musí zúčastniť súťaže v oboch kategóriách a tiež je povinné 

absolvovať napísanie písomného testu. 

 Súťaž prebieha jednokolovo, časový limit je 12 minút. Na napísanie písomného testu je 

časový limit 15 minút. 

 Písomný test sa píše prvý deň t.j. 23.03.2015 a je potrebné sa ho zúčastniť nakoľko 

bodové hodnotenie je 40% z počtu bodov súťaže. Tieto sa započítavajú do celkového 

hodnotenia. 

 Písomný test bude obsahovať históriu a súčasnosť IBA, tovaroznalectvo ingrediencií, 

barmanskú odbornosť a všeobecný prehľad informácií. V prípade informácií Ing. Jozef 

Roth 0948 500 000 

 Receptúry prihlásených nápojov musia byť pôvodné, doteraz neprihlásené v žiadnej 

súťaži. Množstvo použitých surovín označte v cl a strekoch, prípadne v kvapkách. Je 

možné použiť všetky spôsoby miešania. 

 Dekorácia nápojov musí byť pripravená z jedlých surovín, ktoré si súťažiaci zabezpečia 

sami. 

 Maximálny počet ingrediencií vrátane strekov je stanovený počtom 6. 

 Maximálne množstvo liehovín na jednu porciu je 7 cl. 

 Súťažiaci používajú vlastné barmanské náčinie. 

 Poháre si zabezpečia všetci súťažiaci podľa vlastného uváženia. 

 Suroviny na prípravu nápojov uvedené v zozname zabezpečia sponzori súťaže. Ostatné 

suroviny si zabezpečia súťažiaci na vlastné náklady. 

 Zaslané receptúry sú originál, nie je možné robiť dodatočné opravy. 

 Súťaž prebieha v dvoch kategóriách, jednokolovo, časový limit na prípravu oboch 

nápojov je 12 minút a na prípravu dekorácie je určený čas prípravy 15 minút pred 

nástupom na súťažné pracovisko:  

1. kategória SOFT DRINK 

- 4 porcie 

- podmienkou je použitie min. 1 cl sirupu značky MONIN 

2. kategória LONG DRINK 

- 4 porcie 

- podmienkou je použiť aspoň jeden destilát z portfólia spoločnosti Rudolf 

Jelinek s.r.o. (viď sponzorský list) a to min. 2 cl na jednu porciu nápoja 

a jeden sirup min. 1 cl na jednu porciu nápoja značky MONIN (v prípade 

použitia sirupov, sú povolené len sirupy MONIN) 
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 Protest je možné uplatniť do jednej hodiny po ukončení súťaže u hlavného komisára za 

poplatok 17 €. 

 Ubytovanie a stravovanie je čiastočne hradené organizátorom súťaže, doplatok na 

osobu je:  

- raňajky (bufetové stoly)     2,50 € 

- obed        3,20 € 

- večera (z toho 1 x recepcia)    4,20 € 

- ubytovanie na 1 noc   12,00 € + 1,50 € miestna daň za 

ubytovanie pre jednu dospelú osobu (študenti miestnu daň neplatia) 

 Ceny za ubytovanie platia pre dvoch súťažiacich a dvoch doprevádzajúcich za jednu 

prihlásenú školu, v prípade vyššieho počtu doprovodu je cena za ubytovanie  

20 €/1 osobu. 

 Doprovod hradí tieto služby pri prezentácii na recepcii HA v Košiciach. 

 Prihlášky a objednávky na ubytovanie a stravu je možné zaslať poštou, faxom alebo e- 

mailom na adresu :  

 

Hotelová akadémia 

Južná trieda 10 

040 01 Košice 

 

Tel .: 055/7260705 

 055/7260708 

Fax :  055/7260703, 72060706 

E- mail: sekretariat@zsjuznake.sk 

 

 

 

 

 

 

!!! Termín zaslania prihlášok !!! 

 

do 17.03.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@zsjuznake.sk
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Časový rozpis 
IX. ročník CASSOVIA CUP 2015 

 

 

23.03.2015 (pondelok)  

 

do 16,00 hod.  príchod súťažiacich a hostí, prezentácia na recepcii 

Hotelovej akadémie v Košiciach, ubytovanie 

17,00 hod.  porada vedúcich družstiev s organizátormi 

a vylosovanie poradia súťažiacich do súťaže – 

reštaurácia HA 

17,30 – 18,00 písanie písomného testu 

18,00 večera (reštaurácia) 

 

 

24.03.2015 (utorok)  

 

6,00 – 8,00 hod. raňajky (Snack bar) 

8,30 otvorenie súťaže (športová hala) 

9,00 súťaž 

11,20 – 14,00 obed (reštaurácia HA) 

18,30 vyhlásenie výsledkov IX. ročníka CASSOVIA CUP 2015 

na slávnostnej recepcii (reštaurácia HA) 

 

 

25.03.2015 (streda)  

 

6,30 – 10,00 raňajky (Snack bar) 

 individuálny odchod 
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PRIHLÁŠKA ŠKOLY 
 

IX. ročník CASSOVIA CUP 2015 
 
 

v dňoch 
 

23.03. 2015 – 25.03.2015 
 
 
Mená súťažiacich: ....................................................................................................... 

  ....................................................................................................... 

 

Adresa školy: ............................................................................................................... 

 

Doprovod: .................................................................................................................... 

 

Kontaktná osoba, tel. číslo: ........................................................................................ 

 

Žiadame ubytovanie:   áno   nie 

 

Žiadame stravovanie:   áno    nie 

 

(Nehodiace sa preškrtnite) 

 

 

!!! Prosíme prihlášku vyplniť a zaslať najneskôr do 
17.03.2015 !!! 

 
 
 
 
Dátum : ...........................     

    ......................................................... 
    Podpis riaditeľa a pečiatka školy 
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PRIHLÁŠKA 
 

SOFT DRINK 
 
 
 
 
Meno súťažiaceho: ........................................................................................................  
 
Adresa školy: .................................................................................................................  
 
Názov nápoja: ................................................................................................................  
 

 
Množstvo  Ingrediencie  
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 

 
 
Dekorácia: __________________________________________________________ 
 
 
Spôsob prípravy:  
 

priamo v skle  v miešacom pohári  šejkr  mixér 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum: ...........................   Podpis súťažiaceho: .................................... 
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PRIHLÁŠKA 
 

LONG DRINK 
 
 
 
 
Meno súťažiaceho: ........................................................................................................  
 
Adresa školy: ................................................................................................................. 
 
Názov nápoja: ................................................................................................................ 
 
 

Množstvo  Ingrediencie  
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 
 
__________  ____________________________________ 
 

 
 
Dekorácia: __________________________________________________________ 
 
 
Spôsob prípravy:  
 

priamo v skle  v miešacom pohári  šejkr  mixér 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum: ...........................   Podpis súťažiaceho: .................................... 
 

 
 



 8 

SPONZORSKÝ LIST 

dodaných produktov sponzormi súťaže 
 

CASSOVIA  CUP 2015 

 

Rudolf Jelinek s.r.o. 

Vodka Plum 38% (slivková) 

Vodka Pear 38% (hrušková) 

Slivovica 50% 

Hruškovica 42% 

Marhuľovica 42% 

 

MONIN - sirupy 

Abricot (marhuľa) 

Airelles (brusnica) 

Amaretto 

Ananas 

Banane juane (žltý banán) 

Bitter 

Cannele (škorica) 

Caramel 

Cassis (čierna ríbezľa) 

Caribbean rum 

Citron vert (limeta) 

Coco (kokosový) 

Cocomare (uhorka) 

Coconut (kokos) 

Curacao blue 

Curacao Triple sec 

Fraise (jahoda) 

Framboise (malina) 

Gingembre (zázvor) 

Grenadíne 

Guava 

Chataigne (gaštan) 

Chocolat (čokoláda) 

Irlandish (irský) 

Jasmine (jasmínový) 

Kiwi 

Mango pyré 

Mango spicy (mango korenené) 

Mangue (mango) 

Marple spicy (javorový korenený) 

Martille (čučoriedkový) 

Melon yellow (žltý melón) 

Mente blanche (mäta biela) 

Mente vert (mäta zelená) 

Mures (ostružinový) 

Noisette (lieskový orech) 

Orange sanguine (krvavý pomaranč) 

Orgeat (mandľa) 

Paind D Epices (perníkový) 

Passion (maracuja) 

Passion fruit pyré (maracuja) 

Peach pyré (broskyňa) 

Poire (hruška) 

Pomme (jablko) 

Pomme vert (jablko zelené) 

Pomegranate 

Pur sucre de canne (cukrový) 

Raspberry pyré (malina) 

Red Berries (červené bobuľové ovocie) 

Rose (ruža) 

Spicy 

Strawberry pyré (jahoda) 

Vanille 
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PEPSI COLA s.r.o. 
 
Pepsi      1 l 
Mirinda pomaranč   1 l 
7 UP     1 l 
Evervess Tonic    0,25 l 
Evervess Ginger Ale   0,25 l 
Evervess Bitter Lemon  0,25 l 
Rockstar Energy Drink  0,25 l 
 
 
 
 


