
P O Ď A K O V A N I E 

Vážení občania, 

uplynulý víkend sa v našej obci uskutočnil I. ročník podujatia Sľažiansky KOTLÍK. Podľa toho, aká bola 

účasť môžeme usúdiť, že sa stretlo s pozitívnym ohlasom nielen u občanov našej obce, no 

i návštevníkov z iných obcí, ktorých bolo naozaj neúrekom. 

Podujatie bolo niečím novým nielen pre Vás, ale aj pre nás, ktorí sme sa podieľali na jeho príprave a 

zorganizovaní. Naozaj sme sa len učili. Chcel by som Vám predstaviť porotu, ktorá hodnotila 

jednotlivé vzorky guľášu. Porota bola päťčlenná a snažili sme sa ju zostaviť tak, aby v nej mali 

zastúpenie muži aj ženy, domáci aj cezpoľní. Porotu teda tvorili: 

1. p. Helena Martišová – poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Sľažanoch 

2. p. Mária Škulová - Sľažany, zastupovala „kuchársku obec“ 

3. Mgr. Dušan Mihók – Topoľčianky, veľmi dobre ho pozná zasa „hasičská obec“, no nielen tá. Je nám 

v mnohom nápomocný a sme mu za to naozaj vďační. 

4. Ing. Štefan Valkovič – starosta obce Tesárske Mlyňany 

5. Ing. Blažej  Bodnár    - Vráble, odborník v oblasti mäsa 

Spôsob hodnotenia vzoriek: 

 Hodnotenie vzoriek prebiehalo spôsobom, pri ktorom naozaj žiadny z porotcov nevedel, koho 

guľáš hodnotí. Každé súťažné družstvo si pri registrácii vyžrebovalo číslo. Toto číslo si pred 

odovzdaním vzorky nalepilo na spodnú časť misky. Vzorky zbierali pracovníčky OÚ a ukladali ich na 

pripravené tabuľky, do ktorých porotcovia zapisovali body. Vzorky boli na stoloch rozmiestnené 

náhodne, čiže nikto z porotcov nevedel, kde je ktoré číslo. Porotcovia vstúpili do miestnosti so 

vzorkami až keď boli všetky na mieste. Do tabuliek následne zapisovali body za vôňu, vzhľad, farbu, 

konzistenciu a chuť. 

Zbytočne by porotca vedel číslo niektorého z účastníkov súťaže, bolo by mu to zbytočné, lebo 

nevedel, kde na stoloch je práve toto číslo. Takže nikto nemusí mať obavy, celé to prebehlo naozaj 

transparentne.  

Touto cestou vyslovujem všetkým porotcom vrúcne poďakovanie a teším sa na ďalšiu spoluprácu s 

nimi.  

Ceny do súťaže: 

Ceny do súťaže boli zakúpené zo štartovného, ktoré sa vyberalo pri registrácii. Mali sme však aj 

jedného sponzora, ktorému chcem touto cestou srdečne poďakovať. Bol ním  

p. Róbert Ondruška zo Sľažian 

- do súťaže venoval sadu kuchynských dosiek, veľmi peknú cenu. Ešte raz vďaka! 



Ďakujem aj Obecnému futbalovému klubu Sľažany, ktorý uvoľnil priestory ihriska pre túto peknú 

akciu. Ďakujem aj všetkým hráčom od detí až po starých pánov, ktorí svojou hrou prispeli 

k príjemnému zážitku z podujatia. 

V neposlednom rade patrí moja vďaka Dobrovoľnému hasičskému zboru Sľažany za predvedenie 

ukážky zásahu. Naše družstvá sú naozaj veľmi úspešné a som rád, že ste ich mali možnosť vidieť 

v plnom nasadení. Držíme im palce.  

Samozrejme najväčšia vďaka patrí všetkým súťažiacim, lebo bez nich by sa podujatie nemohlo 

uskutočniť. Ďakujem aj všetkým, čo sa podieľali na príprave podujatia. Za prípadné nedostatky sa 

ospravedlňujem.  

 Teším sa na všetkých opäť o rok. Dúfam, že to bude ešte lepšie. 

       

          Ing. Jozef Magát 
             starosta obce 
           

 

 


