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1. Pivo  a pivné zariadenie 

 

 
1. 1 História výroby piva   

                                       
      Konzumovanie piva na Slovensku bolo rozšírené v  11 - 12 storočí .  V staroveku sa 

experimentovalo s pridávaním rôznych byliniek a ovocia. V 16. storočí bol vydaný tzv. 

Bavorský zákon,  ktorý určil:   

„ pivo sa môže vyrábať len z 3 určených surovín “ 

 

z vody,  chmeľu a jačmeňa . 
 

 

1. 2  Výroba piva - na dobré pivo sú potrebné správne a kvalitné ingrediencie:  

 

obilný slad  

chmeľ 

voda  

pivovarské kvasinky . 

 

Pivo je nedokvasený mierne alkoholický nápoj .  

 

SLAD – Sladovnícky jačmeň 

- rozhodujúcim ukazovateľom jačmeňa je klíčivosť ( klíčivá energia )a množstvo enzýmov 

Sladovanie  –  je premena jačmeňa na slad .  Jačmeň prechádza tieto výrobné fázy : 

 

1. Máčanie 
2. Klíčenie ( výsledok je zelený slad )  

3. Hvozdenie( sušenie ) sladu – zníženie obsahu vody  

4. Odklíčovanie a leštenie  

 

 Svetlý slad  -  je produkt bohatý na enzýmy. 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Zo  svetlého sladu varíme svetlé pivo            

 

CHMEĽ - je korením piva, dodáva pivu horkosť . Rozoznávame dve odrody chmeľu:  
                     a) horký chmeľ (obsahuje triesloviny a silice )  

                     b) aromatický chmeľ – jemná odroda s obsahom éterických olejov.  
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Bez chmeľu by bolo pivo mdlé. 

  

                           
 

   VODA - po slade a chmeli je treťou  základnou surovinou pre výrobu mladiny. 

Najvhodnejšia je voda, ktorá obsahuje menej minerálov. Kvalitné pivo vyrobíme 

z kvalitnej mäkkej vody . 

 

 

 
 

Pivovarské kvasinky – zabezpečujú kvasenie – premena cukru na alkohol. V kvasinkách 

prebieha látková premena. Kvasinky ovplyvňujú priebeh kvasenia,  zloženie piva,  

trvanlivosť a senzorické vlastnosti piva.  

 

Príprava mladiny – cieľom prípravy mladiny je previesť do roztoku extraktívne látky 

sladu a chmeľu a zabezpečiť tak dostatok živín pre metabolizmus kvasiniek,  ako aj 

primeranú horkosť piva . 

 

 

 
 

1. 3 Proces výroby piva :  
                                          1. Hlavné kvasenie  

                                          2. Dokvasovanie a ležanie  

                                          3. Filtrácia piva - pivo získava svetlú zlatožltú farbu, 

                                                                         je číre,  iskrivé a zvyšuje sa jeho 

                                                                         trvanlivosť .  

 

http://necyklopedia.wikia.com/wiki/S%C3%BAbor:Recept.jpg
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     Stáčanie piva - cieľom stáčania je chuťovo vyzreté a prefiltrovanie pivo naplniť   do 

transportných  obalov.  Stáčaním piva končí výrobný cyklus . Stáčané pivo musí mať 

zachované svoje pôvodne vlastnosti, hlavne chuť, vôňu , čírosť a penivosť .  

 

 Charakteristika piva:  

                             1. stupňovitosť piva  -  označuje sa v percentách 

                                     (zaznamenáva  množstvo extraktívnych látok v mladine)  

                                       2. Obsah alkoholu -  závisí od druhu piva. Napríklad 

                                                                          pivo svetlé 10 %  má 3,3  %alkoholu  

                                                                          pivo svetlé 12 % má 4 %  alkoholu.  

 

Proces výroby piva 

 

 
 

 

1. 4  Pivné zariadenie a jeho údržba  

 
Výčapné zariadenie - je to zariadenie ktoré zabezpečuje čapovanie nápojov. 

      

 Tvoria ho tri časti :   

                                    1. výčapná pivnica  

                                    2. vlastné výčapné zariadenie             

                                    3. výčap   

 

1. 4. 1 Výčapná pivnica – požiadavky podľa zásad HACCP : 
 

- zabezpečenie proti vniknutiu cudzej osoby 

- pevná podlaha so spádom k odtoku                                                           

- teplota vzduchu do 12 °C 

- chladiaci a tlakový agregát uložený v samotnej strojovni  

- sklady na čapovanie z tankov musia mať umývateľné steny  

- vzdialenosť medzi pivnicou a výčapom čo najkratšia 

- dobré vetranie a stálosť teploty 

- sklad sa má používať iba na skladovanie nápojov 
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- zvislá preprava sudov musí byť riešená vhodným  technickým zariadením (ako 

je  výťah, kladkostroj) 

 

1. 4. 2 Výčapné zariadenie - skladá sa: 

-   z tlakového zariadenia 

-   z narážacieho zariadenia 

-   zo sústavy nápojových rúrok 

-   z výčapnej stolice a chladiacej sústavy  

 Z tlakového zariadenia -  nasávací kôš s filtrom 

                                             kompresor   

                                             tlaková nádoba  

                                             rozdeľovač vzduchu   

                                             manometer  

                                             vzduchové potrubie  

                                             strojovňa 

 Z narážacieho zariadenia – narážač 

- do neho sa nasunie narážacia ihla, ktorá sa zatiahne maticou, 

- v strednej časti narážača je prívod vzduchu so spätnou klapkou, 

- spodná časť má gumové tesnenie, 

- ihlica je 106 cm dlhá, chrómovaná kovová rúrka. 

 

 Sústava nápojových rúrok   

 

- skladá sa z rúrok a zo spojovacích dielov, 

- rúrky musia byť hladké, zdravotne neškodné, bez ostrých ohybov a s čo 

najmenším počtom spojov, 

- priemer pivových rúrok je 10 mm, 

- rúrky musia byť upevnené príchytkami, ktoré eliminujú záchvevy. 

  

Schéma zapojenia výčapného zariadenia- narážacie zariadenie KÉG 

(ľahšia manipulácia pri narážaní) 

    
                                                                                                 
1. chladič - vstup pre  nápoj 

2. výstup vzduchu z 

vstaveného kompresora 

3. vypínač vzduchového 

kompresora 

4. narážač 

5. rýchlo spojka pre nápoj 

6. rýchlo spojka pre vzduch 

7. pivný sud 
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Chladiaca sústava 
• pracuje na rovnakom princípe ako chladničky, 

 

Výčapná stolica 
• je masívna konštrukcia  

• celý vnútorný priestor je chladený, 

• tvorí ho výparník a skladovací priestor, 

• horná časť výčapnej stolice sa skladá z kovovej dosky 

• s tzv. hlavou a výčapnými kohútikmi, 

• čapovať sa môže výčapnými kohútikmi alebo tlačidlami. 

 

 

 

Výčapný stojan (na tri druhy piva) 
 

 
    

        
  
 

 

 

 

1. 5 Pracovná náplň výčapníka 
 

1.    prekontroluje sklad, výčapné zariadenie a otvorí uzávery na narážačoch, 

2.    pripraví inventár na čapovanie a servírovanie nápojov, 

3.    pred narážaním nehýbe sudmi, 

4.    pre čapovaním čerstvo narazeného suda vytočí a vyleje zakalené množstvo piva,  

5.    v priebehu prevádzky udržuje poriadok a čistotu, 

6.    po skončení prevádzky umyje a uloží inventár, zúčtuje tržbu, 

7.    prekontroluje stav výčapného zariadenia, 

8.    objednáva len také množstvo nápojov , ktoré zodpovedá dopytu, 

9.    poháre umýva v teplej vode s kefou, 

10.  poháre chránime pred mastnotou, 

11.  dbáme o hygienu, účelnosť a hospodárnosť. 

 

 

 

http://www.chladenie-pivo.sk/pool/vzor3/products/clim_thumb_xxl_baroco-3x-kohout-chrom.jpg


7 

 

1. 6 Čapovanie piva 

 
Pri čapovaní piva je potrebné dodržiavať tieto zásady: 

 

1. Čistý pohár 

 

Prvým krokom je pohár. Ten musí byť stopercentne čistý. Treba ho opláchnuť studenou 

vodou a skontrolovať čistotu. Zároveň ho takto aj vychladíme. V studenom pohári aj pivo 

vydrží dlhšie studené. 

 

2. 45-stupňový uhol 

 

Druhým krokom je čapovanie. Čapuje sa pod uhlom 45 stupňov. „Najdôležitejším 

faktorom je načapovať pivo na jedenkrát!“  

 

3.  Zotretie peny stierkou 

 

Práve tam sa v momente čapovania nachádzajú najhorkejšie chmeľové látky a bublinky 

kyslíka. Pivná pena sa tak stane pevnejšou  a  trvácnejšou. 

 

        4.  Kontrola 

 

„Pivná čiapočka musí len jemne pretŕčať 

ponad  okraj  pohára.“  

 

5. Úsmev 

 

„Správny pohár, podpivník, logo smerom k hosťovi, úsmev a očný kontakt. Práve 

na úsmev často barmani zabúdajú.“  

 

                                                                    

1. 7  Chyby pri čapovaní piva  

 
Pivo netečie -   príčinou môže byť : 

            -   uzavretý kohútik na ihle,  

            -   uzavretý prívod vzduchu  

            -   nepriechodné rúrky alebo hadica, 

            -   poškodené rúrky, 

            -   nefungujúca tlaková sústava, 

            -   nedostatok oxidu uhličitého. 

 

Pivo veľmi pení - príčinou môže byť:  

                  - nedozreté pivo, 

                  - málo schladené pivo, 
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                  - vysoký pretlak piva, 

                  - zlá priechodnosť pivných rúrok, 

                  - niekedy je vysoká penivosť znakom kvasinkového piva, ktoré má 

                    odlišnú technológiu výroby – nejde o chybu. 

 

Pivo málo pení -  príčinou môže byť : 

                 - technologická chyby – prezreté pivo, 

                 - nízky pretlak, 

                 - príliš nízka teplota piva, netesnosť potrubia, 

 

Cudzia príchuť - ak sa dostáva do styku so železom ( má nepríjemnú horkú príchuť) 

 

 

     

1. 8 Údržba pivného zariadenia 
 

     Základným predpokladom vysokej kvality čapovaného piva je dôsledná 

starostlivosť o výčapne zariadenie a jeho komponenty. Výčapné zariadenie je preto 

potrebné udržiavať v maximálnej čistote, aby sa zabránilo kontaminácii.  

 

Dôležité !!! 

 

O čistení  je potrebné viesť evidenciu v „Knihe čistenia výčapného 

zariadenia“ alebo   „Sanitačný denník“.  
 

 

Aby bola zachovaná vysoká kvalita čapovaného piva, je potrebné dodržiavať: 

 

A. Denné  čistenie pivného zariadenia– na konci smeny je nevyhnutné prepláchnuť 

pivné rúrky pitnou vodou. Množstvo preplachovacej vody musí byť asi 3-násobne väčšie 

ako objem pivného vedenia. Preplachujeme aspoň 2 – 3 minúty. Po prepláchnutí je dobré 

nechať na noc vodu  v pivnom vedení.  Súd zostáva nenarazený až do ďalšieho dňa. Po 

narazení sudu sa najskôr vytlačí voda z rúrok a potom sa čapuje pivo. 

 

B. Týždenne čistenie pivného zariadenia- je 

potrebné raz do týždňa vyčistiť pivné vedenie teplým 

roztokom čistiaceho a dezinfekčného prostriedku. 

Roztok necháme pôsobiť asi 15 minút. Potom 

vypláchneme zariadenie pitnou vodou. Znovu 

necháme  v pivnom vedení vodu celú noc. 

 

C. Mesačné čistenie pivného zariadenia- 

minimálne raz do mesiaca je potrebné vykonať 

sanitáciu odborným pracovníkom. 

 

Narážacia hlava – pred a po každom použití je 

vhodné ju očistiť horúcou vodou a kefkou. 

 

Výčapný kohút – je potrebné ho niekoľkokrát denne umyť čistou vodou. 
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Iba  dôsledná  čistota a hygiena zabezpečí dobrú kvalitu piva!!!!! 

 

 

 

Úloha pre žiakov! 
 

1. Popíš sanitáciu pivného zariadenia 

2. Pre dodržiavanie HACCP je dôležité viesť…… ? 

3. Vymenuj chyby piva  a jeho príčiny 

4. Zásady pri čapovaní piva 

 

 

 

1. 9 Tankové pivo 

       
     Pivo je skladované a čapované z veľkoobjemového pivného tanku umiestneného 

priamo v pube . Pivný tank sa plní z cisterny prichádzajúcej rovno z pivovaru. 

        Z cisterny sa pivo prečerpáva do špeciálne upravených vakov v tankoch, a tie 

vlastným chladením neustále udržiavajú ideálnu teplotu piva ( 7° C).  Pri  čapovaní je pivo 

z tanku vytláčané vzduchom,  ktorý tlačí na vak. Tomuto systému sa odborne hovorí „ 

bag-in-box“. Pivo sa tak ani na chvíľu nedostáva do kontaktu so vzduchom   a ostáva 

čerstvé a iskrivé. Pivný vak je vyrobený zo špeciálnej potravinárskej fólie. Fólia zabraňuje 

prieniku kyslíka dovnútra vaku a úniku CO2. Z tanku je pivo vytlačené vzduchom, ktorý je 

kompresorom vháňaný  medzi vak a stenu tanku. Nemôže sa tak stať, aby bolo zvetrané, 

alebo presýtené. 

 

                                         

                      

 

     V prevádzke je pivo uložené v nerezových alebo medených pivných tankoch 

s objemom 10 alebo 5 hl, vo vnútri je tzv. pivný vak.
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Ochutnávka piva 

 

      Pohár piva by mal dobre vyzerať. Niektorí pivári vyhľadávajú pivo s vysokou, hustou a 

vypuklou čapicou. Nemci tomu hovoria "nádherný kvet". Ak má byť kvetina krásna, 

nesmie sa rýchlo stratiť. 

      Podľa našich noriem sa po načapovaní má vytvoriť aspoň 3 cm vysoká pena, ktorá 

nesmie úplne zmiznúť v priebehu 5 minút. Pri pití piva, každý dúšok zanecháva krúžok na 

pohári.  

     Od piva sa vyžaduje, aby chuť bola typická, bez cudzej príchute a aby zodpovedala pivu 

daného typu. Všetky pivá by však mali mať buket príjemný a vábivý. U piva by mal byť 

buket voňavý, bohatý, chlebovitý a chmeľovitý. V tmavých pivách by sa mala v bukete 

objaviť určitá nasladlosť    a plnšia chuť. 

 

 

1. 10 Nové druhy piva 

 
Mýtus, že k jedlu sa hodí  iba víno, sa pomaly vytráca.  

Dobré meno piva, ako najvhodnejšieho nápoja k jedlu šíria vo svete najslávnejšie 

reštaurácie. 

Pivo ponúka horkosť, sladkosť, bubliny, obsah alkoholu a mimoriadnu  škálu chutí,    

ktoré by ste u vína márne hľadali.  

     Snahy o zladenie piva s jedlom sú známe od stredoveku. V súčasnosti prišiel čas vrátiť 

pivu postavenie. Ponuka piva v kombinácií s jedlom vytvára skutočný zážitok.  

 

Pivné špeciály  - sú varené z výberových sladov,  počas varenia sa do nich pridávajú 

čisto prírodné zložky, ako napríklad zázvor, med, káva , ovocné šťavy a podobne. 

 

 

Základom piva je dobrá voda, kvalitné suroviny, dokonalý 

technologický postup a veľký kus  srdca. 

 

 

Minipivovary -  reštaurácie disponujú vlastnou technológiou a pripravujú si pivo podľa 

vlastných receptúr . 

 

 Pivo od bežných pív sa líši, že je  -  nefiltrované, 

                                              -  čisto prírodné, 

                                              -  nepasterizované  

                                              -  chemický neupravované.                                    

Farba a chuť piva je daná od použitia sladu, chmeľu a prírodných kvasníc. 

 

 

Brew Dog Abstrakt -  je nový typ značky piva, ktoré sa uvarí a ponúkne len raz. 

 

 

Abstrakt  
  

-  je varenie piva udávajúcich smer, ktoré posúvajú hranice, zastierajú rozdiely a 

prekračujú   kategórie.  Znamená veľmi malý počet fliaš limitovanej edície za rok.  

Viac umenie než pivo. 
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Všetky piva Abstrakt sa predávajú vo fľašiach, majú  individuálne 

           číslovanie, rozoznávajú sa iba podľa kódu vydania,  

                                           napr: AB:01. 

 
Každá séria je jedinečná a limitovaná počtom fliaš, vždy len niekoľko tisíc fliaš. 

 

Predpoklady pre výskum a vývoj nových pivných špeciálov 

 
1. Metóda k získaniu vyšších aromatických látok v pive. 

2. Prídavok chmeľu v studenej fáze výroby piva. 

3. Získanie aromatických látok z chmeľu 

4. K uvoľňovaniu aromatických látok pomáha aj prítomnosť alkoholu  

 

Malá perlička : Pivovar KALTENECKER v Rožňave  v roku 2O13 až 31 druhov pivných 

špeciálov 

 

 

WEIZEN12° - Pšeničné kvasinkové pivo 

 - veľmi obľúbené svetlé pšeničné pivo. Má príjemnú arómu, ktorú okamžite sprevádza 

chuť citrusových plodov, muškátu, vanilky, banánov, až po končinu jemne kyslú 

osviežujúcu chuť citrónov. Pivo, ktoré má byť mútne a kyslé. Má len veľmi jemnú horkosť 

a slamovú žltú farbu. 

 

Charakteristika: 

ŠTÝL:                Svetlé  kvasinkové pšeničné pivo 

SLAD:                Plzenský, Pšeničný, Carahell 

CHMEĽ:            Magnum, SpalterSelect 

ALKOHOL:       4,7% 

GASTROTYP:   Sladkovodné ryby 

 

 

ERB-WEIZEN  -  Pšeničné pivo.  

 

     Jeho charakteristická chuť a aróma dosahuje vyváženosť kombináte pšeničného  

a jačmenného sladu a špeciálneho typu kvasníc z Nemecka. Obsahuje množstvo bielkovín, 

minerálnych látok, vitamíny skupiny B.  Prirodzene zakalené pivo. 
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Podávame so štýlom: 

                              - dodržiavame spôsob čapovaní 

                                   - výber správneho pohára 

                          - jedlo k tomu - ktorému druhu piva 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

BROKÁT 27 OLD BEER 

 
Najsilnejšie pivo  na Slovensku, je vhodný ako aperitív alebo digestív. 

Svoj charakter po tokajskom víne a karamelovo – sladovej chuti získalo pivo vďaka 

ležaniu v dubových  sudoch. Dominuje  rubínová farba  a jemná vôňa po sušenom ovocí, 

s náznakom medu. V závere sa prejaví jemná horkosť a alkoholová chuť. Okrem chmeľu 

sa na dochutenie používa  aj koriander, borouka, smrekové ihličie a mladé smrekové 

výhonky. 

 

Charakteristika: 

ŠTYL:                Exkluzívne polotmavé pivo typu „baleywine“ 

SLAD:               3 druhy 

CHMEĽ:            SpalterSelect, Magnum 

ALKOHOL:      10,5% 

EXTRAKT:       27° 

GASTROTYP:  Dusené jahňacie mäso 

 

 

Märzen 13° 

 
     Polotmavý špeciál. Pivo bavorského typu, charakteristické – iskrivá jantárová farba a 

karamelová chuť. Môžeme tu nájsť tóny po mliečnej čokoláde, po červenom ovocí a veľmi 

príjemné údené tóny po údených syroch. Horkosť je veľmi jemná so suchým dozvukom. 

 

Charakteristika: 

ŠTYL:               Polotmavý pivný špeciál.  

SLAD:              4 druhy ( plzenský, mníchovský … 

CHMEĽ:           2 druhy 

ALKOHOL:     5,5 % 

GASTROTYP: Pečené koleno a klobásy 

 

 

BROKÁT DARK LAGER 13° 

 

     Tmavý ležiak, chuť  tmavých pív,  nie je sladká, ale vyniká vyváženou horkosťou a 

zároveň len veľmi jemnou sladovou chuťou a špeciálnych sladov. Pivo má výraznú chuť 

po káve a horkej čokoláde . Toto pivo  bolo zaradené medzi najlepšie piva na svete. 

http://www.najnovsie.sk/myimages/13847808371.jpg
http://www.najnovsie.sk/myimages/13847808151.jpg
http://www.najnovsie.sk/myimages/13847807971.jpg
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Charakteristika: 

ŠTYL:                Tmavé pivo typu „lager“ 

SLAD:                3 druhy 

CHMEĽ:            3 druhy 

ALKOHOL:       5,5% 

EXTRAKT:       13°  

GASTROTYP:  Hovädzie steaky 

 

 

 

 
 

 

IPA ATLANTIS  14° 

 

      Polotmavý špeciál. Tmavá bronzová farba. Horká trávová chuť. Príchuť citrusov a 

grapefruitu. 

 

Charakteristika: 

ŠTYL:                Polotmavé horké 

SLAD:                Plzenský, Mníchovský, Pšeničný 

CHMEĽ:            4 druhy 

ALKOHOL:       5,8% 

EXTRAKT:       14° 

GASTROTYP:  Bravčová panenka, bravčové stehno 

 

 

BLUES IPA 17° 

 

    Tmavý špeciál. Čierna farba. Citrusová chuť ( limetka a citrónová tráva), chuť jemnej 

horkej čokolády, splýva s plnou kávovo – karamelovou chuťou. 

 

Charakteristika:  

ŠTYL:                Tmavé pivo 

SLAD:                3 druhy 

CHMEĽ:            2 druhy 

ALKOHOL:      7,1% 

EXTRAKT:       17° 

GASTROTYP:  Hovädzie pečené mäso, steak 

 

 

 

 



 

14 

 

 

KAPITULA STRONG ALE 22° 

 

      Svetlý špeciál. Patrí medzi  piva belgického kláštorného  typu  „ ABBEY“                                                      

- prvýkrát vyrobené na Slovensku.  

 

 

Charakteristika: 

                -  sladká chuť, 

                -  vysoký alkohol s hlbokým prekvasením, 

                -  vyniká medenou farbou. 

 

      Príjemnú sladovú vôňu dopĺňajú tóny karamelové, tóny mliečnej čokolády a jemná 

aróma exotického korenia. Výrazný alkoholový nádych, perfektne harmonizuje so  sladkou 

chuťou sladu  a kandizované ovocie. 

 

ŠTÝL:               Svetlé silne pivo belgického kláštorného typu  „ABBEY“ 

SLAD:               Plzenský 

CHMEĽ:           Aurora , SpalterSelect 

ALKOHOL:      9,5% 

EXTRAKT:       22° 

GASTROTYP:  Teľacie rezne plnené husacou pečienkou  

 

 

KRAS – ZÁZVOR 12°- zázvorový ležiak. 

 

     Kombinácia jačmenného sladu, chmeľu, medu a pomarančovej kôry spolu 

s pivovarskými kvasinkami robí toto pivo jedinečným s preukázateľne vysoko pozitívnymi 

zdravotnými účinkami hlavne na zažívací trakt ľudského organizmu  

       Pivo sa vyznačuje jemnou sladkou chuťou medu, ktorú dopĺňa komplexnosť korenistej 

štruktúry chuti zázvoru a ľudského  horkého dozvuku po nemeckom chmeli typu  

SpalterSelect. 

 

Charakteristika: 

ŠTYL:                Svetlé pivo  

SLAD:                Plzeňský 

CHMEĽ:            Magnum 

ALKOHOL:       5% 

EXTRAKT:       12° 

GASTROTYP:  Cestoviny, Pizza, biele mäso 

 

 

LÁVOVÉ PIVO 

                                                                                                                                                                

- prináša potešenie a nezvyčajný zážitok pre všetky 

Vaše zmysly. Lávové pivo charakterizuje lavínový 

efekt .                                                                                                           

- pozvoľné vírenie hustej peny, ku ktorému 

dochádza pri načapovaní piva do pohára. Spája 

v sebe      neodolateľný vzhľad s vycibrenou chuťou 

tmavého, jemného piva. 
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1. 11 Archívne pivo 

 

 

Čo je typické pre archívne pivo? 

 

      Archívne pivo sa vyvíja, dolaďuje, naberá novú, zväčša pozitívnu kvalitu. Podobne ako 

všetky živé produkty má aj pivo počas svojho dozrievania vrchol. Niekedy prichádza po 

štyroch, inokedy po piatich rokoch, ale sú pivá, ktoré sú najlepšie v dvadsiatke. Táto 

bohatá rozmanitosť poukazuje na možnosti zážitkov pri pive. 

     Pivo má 22°, je stále na kvasinkách, preto  sa, ako plynie čas vyvíja. Archívne pivo 

vyžaduje špeciálne podmienky, v archíve sa udržiava teplota 3°. 

     Nový trend je vlastniť svoj pivný archív. Vytvárajú sa po mestách pivotéky, ktoré 

vlastnia niekoľko sto druhov pív z celého sveta.   

 

 

Sortiment pohárov k jednotlivým druhom piva, ktoré dodávajú charakter a imidž. 

 

 

 

                                                                                            Je správne piť pivo? 
 

     Pivo obsahuje mnoho vitamínov (draslík, horčík, fosfor). Pri rozumnej konzumácií 

priaznivo pôsobí na zdravie človeka 

 

1.  Chráni pred infarktom 

 

2.  Zaháňa nespavosť - chmeľ  pôsobí ako sedatívum ( upokojuje nervy)  

 

3. Znižuje riziko mŕtvice - prísady v pive zabraňujú zhlukovaniu červených 

krviniek a tým vytváraniu  krvných zrazenín 
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. 

4.  Zlepšuje chuť do jedla 

 

5. Stimuluje materské mlieko - cukry v jačmeni stimulujú tvorbu  mlieka. 

Odporúča sa dojčiacim matkám občas vypiť nealkoholické pivo. 

 

6. Pomáha pri prechladnutí - teplé pivo  pôsobí ako liek.Šťavy z jačmeňa stimulujú 

krvný obeh a zlepšujú dýchanie, pomáhajú pri bolestiach  kĺbov a posilňujú 

imunitu. Pri prechladnutí  pivo zahrejeme a zmiešame so 4 lyžičkami medu a 

takto ho užívame ako medicínu.  

 

7.   Zlepšuje pleť - vysoký podiel vitamínu B. 

 

8.  Bojuje proti rakovine - pivo obsahuje polyfenoly, látky, ktoré chránia pred 

agresívnymi radikálmi. 

 

9.  Vylepšuje pamäť - pivo podľa americkej štúdie tvrdí, že pivári trpia 

zriedkavejšie  Alzheimerovou chorobou. 

 

10. Predlžuje život - mierne pitie tohto nápoja zvyšuje v krvi hladinu dobrého 

cholesterolu, ktorý chráni pred ochoreniami srdca a zabraňuje kôrnateniu ciev. 

 

11.  Pomáha pri strese 

 

12.  Ničí ľadvinové kamene 

 

13. Skrášľuje a spevňuje vlasy – pivo je obrovskou zásobárňou minerálov a 

vitamínov vhodných pre vlasy. Jemným vlasom dodáva väčší objem. Stačí ich 

pivom opláchnuť. Nepríjemná vôňa po pár minútach zmizne. 

 

14.  Pomáha pri cukrovke – pôsobí ako prevencia. Cukrovkári si môžu dať pivo so 

zníženým obsahom cukru. 

 

15.  Chráni pred vredmi     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ale pri tom nezabúdajme na porekadlo,  že všetkého veľa škodí . 

Teda pivo je zdravé, ak sa konzumuje s mierou! 
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1. 12 Záručné lehoty piva 
 

 

Pri dodržaní skladovacích podmienok ručí výrobca odo dňa vyskladnenia z pivovaru, alebo 

jeho skladu za akosť: 

 

 u piva sudového a prepravovaného v tankoch: 

 

7%,8%,10% výčapného..................................................................................... 14 dní 

 

11%,12% a ostatných pív spolu s kvasnicovým................................................ 21 dní 

 

 u fľašového piva nepasterizovaného 

 

7%,8% a 10% výčapného..................................................................................... 7 dní 

 

12% ležiaku a ostatných pív............................................................................... 10 dní 

 

 u piva fľašového pasterizovaného 

 

7%,8% a 10% výčapného a dia piva................................................................... 21 dní 

 

7,8,10% výčapného tmavého, 

 

11,12%ležiaku a ostatných druhov pív............................................................... 30 dní 

 

  

U piva prepravovaného v cisternách je záručná lehota rovnaká ako u piva sudového. 

 

 

 

1. 13 Skladovanie a teplota piva 

 

 

     Pivo má byť uskladnené v tmavých, čistých dobre vetrateľných  skladoch bez sálavého 

tepla. Chránené pred mrazom a priamym slnečným žiarením. 

 

 

Optimálna teplota je stála teplota  

7°C – 10°C. 
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     Správnemu skladovaniu piva, ako aj jeho trvanlivosti treba venovať primeranú 

pozornosť, aby konzumenti neboli ochudobnení o množstvo chuťových zážitkov, ktoré 

im tento nápoj ponúka. 

 

     V nedávnej minulosti boli požiadavky na skladovanie sudového piva relatívne prísne. 

Sudové pivo sa nepasterizovalo a problematické bolo aj uchovávanie piva v hliníkových 

sudoch. Preto bolo nevyhnutné skladovanie vo vychladenej čistej miestnosti s teplotou 

do 10 °C. Aj tak pivo vydržalo maximálne 3 týždne, rovnako dlhá bola záruka. 

  

     Dnes je situácia iná. Sudy sú z  nerezového plechu, ktorý sa oveľa ľahšie umýva, 

navyše pivo je pasterizované. Sudy je možné skladovať aj pri vyšších teplotách, až 

do 25 °C, ale nie vonku na otvorenom priestore ani na priamom slnečnom svetle.        

     V zime by teplota pri skladovaní nemala klesnúť pod + 5 °C. 

     Značky piva z portfólia majú v súčasnosti odporučenú trvanlivosť 6 mesiacov odo dňa 

výroby, v prípade dodržania základných hygienických zásad.  

      

    Pivo po uplynutí odporúčanej trvanlivosti radšej netreba konzumovať, aj keď 

to neznamená, že by to spotrebiteľovi mohlo ublížiť. Pokiaľ takéto pivo nie je zakalené 

alebo nie je na dne fľaše usadenina, príp. jeho chuť nie je zmenená (napríklad kyslá), nič 

by sa konzumentovi nemalo stať, hoci sa ukráti o pôžitok z tej pravej chute tohto nápoja. 

 

 
 

 

 

 

Použitá literatúra: 

 

GUSTAV SALAČ, MÁRIA ŠIMKOVÁ: Stolovanie II.: SPN, 2009. ISBN 80-0001-

460-01. 

 

www.info.sk/sprava/9325/20-dovodov-preco-pit-pivo/ 

peniaze.pravda.sk/spotrebitel/.../311996-archivne-pivo-varia-aj-slovaci/ 

http/pivovarium.sk/wp.content/uploads/2013/04/jank.jpg. 

pivarium.sk/pilsner-urquell-tankova-technologia/ 
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PRACOVNÝ LIST 
 

 1. Doplňte správnu odpoveď:  

Pivo vyrábame zo sladu, chmeľu, ............ a ................. kvasiniek. 

 

 2. Podčiarknite/zakrúžkujte správnu odpoveď:  

Na výrobu kvalitného piva používame : 

                             a) mäkkú vodu 

                             b) tvrdú vodu 

 

 3. Výčapné zariadenie tvoria tri časti: 1. 

                                                              2. 

                                                              3. 

 

 4. Pri čapovaní piva dodržiavame zásady:  a)  ................pohár 

                                                                      b)  ..........stupňový uhol 

                                                                      c)  zotrieť ..........stierkou 

                                                                      d)  k o n - r - - a 

                                                                      e)  ú – m – v 

 

 5. Uveďte aspoň 1 chybu pri čapovaní piva: 

 

    a) pivo netečie ................................................................................ 

 

    b) pivo veľmi pení........................................................................... 

 

    c) pivo málo pení ........................................................................... 

 

 6. Aby bola zachovaná vysoká kvalita čapovaného piva je potrebné dodržiavať čistenie 

pivného zariadenia: Dopíšte ako často  ................... , .................. , ...................... . 

 

 7. Pre dodržiavanie zásad HACCP je potrebné dodržiavať ................DENNÍK. 

 

 8. Napíšte: Aká je správna teplota piva pri čapovaní? 

 

 9. Vysvetlite pojem „špeciál pivo“ a uveďte príklad. 

 

10. Pre archívne pivo je typické, že pivo sa pri skladovaní ................... , ................ a 

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

 

11. Ako dlho dozrieva archívne pivo................rokov. 

 

12. Teplota archívneho piva pri skladovaní je ......... 

 

13. Doplňte: Záručná lehota piva : sudové a tankové 7%-10%............dní 

                                                                                   11%-12% ............dní 

                                                         fľaškové nepasterizované 

                                                                                     7%  -  10% ..........dní 

                                                                                    12%             ..........dní 

                                                          pasterizované – 7% - 10%  .............dní 

 

14. Pri načapovaní sa má vytvoriť pena ......cm. 
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Správna odpoveď: 

 

  1. ..vody, pivovarské kvasinky. 

 

  2. ..mäkka voda 

 

  3. ..výčapná pivnica, vlastné výčapné zariadenie, výčap 

 

  4. ..4.a. čistý pohár 

       4.b. 45° uhol 

       4.c. peny 

       4.d. kontrola 

       4.e. úsmev 

 

 5. 1. uzavretý kohút, nepriechodné rúrky 

    2. málo schladené pivo, pivo nedozreté 

    3. prezreté pivo, nízka teplota piva 

 

 6. ..denné, týždenné, mesačné 

 

 7. ..SANITAĆNÝ 

 

 8. ..je 7°. 

 

 9. Pivo ŠPECIÁL  je dochucované pivo, napr. zázvorové, mätové, citronové,.... 

. 

 

10. Pre archívne pivo je typické, že sa pivo zaokrúhľuje/dolaďuje, vyvíja a dozrieva. 

 

11. Archívne pivo dozrieva 4 – 5 rokov. 

 

12. Teplota archívneho piva je 3°. 

 

13. Sudové a tankové 7% - 10%  - 14 dní,   11% - 12%  -   21 dní 

      fľaškové nepasterizované  7% - 10% - 7 dní,  12% - 10 dní 

      pasterizované  7% - 10%  - 21 dní 

  

 

14. Pri načapovaní sa má vytvoriť pena 3 cm vysoká. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

2. KAVIARNE 

 
2. 1 História kaviarní 

2. 2 Druhy kaviarní, zariadenie a ich vybavenie 

2. 3 Systém obsluhy v kaviarní 

2. 4 Kaviarenský jedálny a nápojový lístok 

2. 5 Podávanie jedál a nápojov v kaviarní 

2. 6 Podávanie a príprava špeciálnych druhov káv 

2. 7 Nové trendy pri podávaní káv (výroba vlastných cukroviniek) 

 

  

2. 1 História kaviarní 

 
 

Kaviarne sú strediská spoločného stravovania. Zriaďujú sa na dlhodobý pohodlný pobyt 

hostí  a popíjanie rôznych druhov káv. 

 

Legenda hovorí, že istý pastier oviec si všimol, že jeho stádo je v noci obzvlášť čulé. 

Zisťoval čo ovce spásajú. Jeho pozornosti neušiel malý, vždyzelený ker kávovníka. 

 

 

 Kvet kávovníka              Plody kávovníka 
 

 

Obr. č. 1 
                                                                                                                                                                                               

Názov je odvodený od nápoja, ktorý ich preslávil – od kávy. Slovo káva je arabského 

pôvodu, odvodené od slova qahwah – víno. Považuje sa za nápoj, ktorý dodáva silu 

a odvahu.  

 

Pravlasťou kávy je Habeš, dnešná Etiópia. Rozvoj kaviarní dosiahol svoj vrchol koncom 

19. stor. a začiatkom 20  stor.  

 

Káva sa stala spoločenským nápojom, pitie kávy módou, v kaviarňach sa schádzala 

pokroková inteligencia – študenti, umelci, politici,... Kaviarne boli oázou pokoja v 

mestskom zhone, v kaviarňach sa ponúkali aj rôzne hry, noviny, časopisy, šachy, biliard, 

hudba... 
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DRUHY  ZŔN 

  
Veľa druhov kávy sa predáva ako zmesi zŕn z rôznych krajín, čistá káva sa predáva v 

špecializovaných krajinách. Môže byť zábavné ochutnať rôzne druhy kávy, a je ľahké 

zaexperimentovať a vymyslieť vlastnú zmes. 

Vyberte si kávu, vhodnú na denný čas:  ľahkú kávu na raňajky a silnú tmavo 

praženú  po obede. 

  

JEDNOTLIVÉ   ODRODY  KÁV 

-    Kolumbijský Medelín 

-    Maragogipe 

-    Keňský hrach 

-    BlueMountain 

-    Kubánska 

-    MonsonMysore 

-    Sv. Helena 

-    Jamaiská Mokka 

-    OldJava 

-    HawaiianKonaKai 

-    Sumatra Mondheling   

 

MLETIE   KÁVY 

 
     Kávu sa odporúča mlieť tesne pred použitím, pretože mletím sa drvia zrnká, uvoľňujúc 

aromatické oleje a vôňu. Neskôr sa chuť a aróma strácajú. Ak kupujete pomletú kávu, 

vyberte si vákuové balenie a kúpte radšej menšie množstvo. Uskladňujte ho na chladnom 

mieste. 

 
Spôsoby mletia 

 
Hrubé mletie 

Používa sa na prípravu kávy v krčahu alebo perkolátoroch, pričom 

pripravený nápoj je slabší než pri strednom mletí. 

 
Stredné mletie 

Je to najuniverzálnejší spôsob mletia, vhodný na prípravu kávy 

v krčahoch, perkolátoroch, kávovaroch typu cafetiére a v 

neapolských kávovaroch.  

Pri  krčahoch a perkolátoroch používame jemné sitko. 

                                  

               PERKOLÁTOR              Používame jemné sitko 

                 A – voda           B –  mletá káva     C – prefiltrovaná  káva    
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Jemné mletie 
Používa sa pri príprave kávy filtrovaním alebo prekvapkávaním. 

Jemné čiastočky kávy poskytujú presakujúcej vode veľkú stykovú 

plochu, čo  umožňuje dosiahnuť maximálnu chuť. Káva bude silná, 

pretože je jemne mletá káva zabraňuje vode presiaknuť príliš rýchlo, 

čím sa predĺži doba styku kávy s vodou. 

 

Espresso mletie 
Mimoriadne jemné mletie je určené na použitie v espresso 

kávovaroch a mokka espresso kávovaroch. 

 
Pulverizovaná káva 

Niekedy je známa aj ako káva v prášku. Je to najjemnejšie zomletá 

káva, ktorá je k dispozícii. Teplo, ktoré sa tvorí počas mletia, jej 

dáva charakteristickú chuť. 

 

 
2. 2 Druhy kaviarní,  zariadenie a ich vybavenie 

 

 

Kaviareň 

- je odbytové zariadenie. Môže byť samostatným strediskom alebo súčasťou ubytovacieho 
zariadenia. Okrem spoločensko zábavnej funkcií plní aj stravovaciu funkciu. Ak sa v skorých 
ranných hodinách  podávajú raňajky. Obedy a večere sa ponúkajú v oddelených priestoroch, 
v salónikoch. 
 

 

2. 2. 1 Druhy kaviarní 

 
Denné kaviarne 

 

   - klasické – v centrách veľkých miest – prevádzka od  9,00 do 22,00 hod., 

   - hotelové s rannou prevádzkou –ponuka raňajok, obedov a večerí - prevádzka od 6,00 

do 22,00 hod., 

   - espressá – malé kaviarne s obmedzeným sortimentom jedál a nápojov, 

   - libressá – kaviarne s ponukou časopisov a novín, 

   - cukrárne – denné kaviarne – široký sortiment múčnikov, dezertov, teplých a studených 

nápojov 

   - tanečné kaviarne – prevádzka od 17,00 do 22,00 hod. so živou hudbou a pódiom 

   - koncertné kaviarne – popoludňajšia živá hudba na počúvanie od 15,00 hod. 

   - kinokaviarne – premietanie filmov s ponukou nápojov a jedál 

 

 

 Ostatné  kaviarenské strediská 

 

- kaviarne herne - s ponukou hier a obmedzeným sortimentom jedál a nápojov 

- kasína - nočné hazardné herne – obmedzený sortiment jedál a široký sortiment  nápojov 

- kluby - kaviarne podľa príslušnosti k určitej komunite 
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2. 2. 2 Zariadenie kaviarní 

 

- kaviarne sú strediská spoločného stravovania so spoločenskozábavnou funkciou, 

- zariadenie kaviarní je prispôsobené dlhšiemu pobytu hostí, 

- sú tu menšie a nižšie stoly ( 125 x 50 cm, 60 x 60 cm, 85 x 85 cm a okrúhle ... ), ich 

výška je 76 cm a menej, 

- povrch stola je umývateľný, z mramoru, lešteného dreva, skla, plastických hmôt, 

- stoličky pohodlné,  kreslá alebo polokreslá, prispôsobené interiéru, 

- medzi služby kaviarní patrí požičiavanie:  hier, novín, časopisov..., 

- noviny sú umiestnené v rámoch a zavesené na príslušnom mieste, časopisy sa vkladajú 

do obalov a uložia na pomocné stoly, 

- na uľahčenie servírovania sa používajú príručné stoly, expedičné alebo barové pulty a 

vitríny s chladiacim zariadením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Obr. č. 2 
 

 

 

V kaviarni sú pohodlné stoličky, kreslá a polokreslá prispôsobené interiéru. 

 

 

 

Obr. č. 3. Poločalúnené kaviarenské stoličky     Obr. č. 4. Vysoké poločalúnené stoličky  
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Obr. č. 5. Drevené kaviarenské stoličky                 Obr. č. 6. Kaviarenské boxy 

 

 

  
 

Obr. č. 7. Kaviarenské kreslá 

 

 

Príprava kaviarni na prevádzku 

- stolíky neprestierame, utrieme vlhkou utierkou a preleštíme, 

- na stolíky položíme stojany s ponukou, 

- noviny vkladáme do rámov a umiestňuje ich na viditeľné miesto, 

- časopisy vkladáme do obalov, 

- spoločenské hry denne kontrolujeme ,tácky preleštíme, pripravíme obrúsky, 

- poháre, príbory, šálky a pod. pripravíme podľa zvyklostí strediska, 

- pravidelne sledujeme a včas odstránime poškodený inventár 

- inventár na teplé nápoje a pokrmy ukladáme do režónov, 

- pečivo a chlieb kladieme na príručné stoly, 

- zabezpečíme potrebné druhy doplnkového sortimentu.. 

Významnou súčasťou prípravy na prevádzku je zabezpečenie potrebných druhov 

a množstva doplnkového sortimentu. V kaviarni musia byť oddelené zóny pre fajčiarov        

od  nefajčiarov. 
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2. 3 Kaviarenský systém obsluhy 

- závisí od kapacity strediska. Má podobu systému hlavného čašníka a rajónový systém.   

Predpokladáme rozdelenie obsluhy na 3 základné pozície: 

 barmani - vychystávajú nápoje pri bare 

 čašníci - obsluhujú hostí, preberajú objednávky a vynášajú nachystané nápoje 

 prevádzkový manažér - zabezpečuje chod prevádzky a skladovú evidenciu 

Systém obsluhy podľa jednotlivých zásad - skladá sa z nasledujúcich pracovníkov : 

 
1. Vedúci strediska - zodpovedá za prípravu a celkový priebeh prevádzky (riadi kolektív 

pracovníkov obsluhy, uvádza hostí, rezervuje stoly, vybavuje reklamácie...) 
2. Nosič káv - zodpovedá za úroveň servírovania teplých nápojov 

3.  Barista -  je špecialista na prípravu a podávanie kávy 

4. Zákuskárka - jej úlohou je ponúkať cukrárske výrobky vo všetkých častiach zariadenia 

 

Ponuka čerstvých zákuskov 

Poznáte to porekadlo: "Oči by jedli ...". Najčastejším problémom kaviarní je fakt, že 

zákusky sú sústredené na jednom mieste v chladenej vitríne. Mnohí hostia  na ne nemajú 

výhľad. Tu platí pravidlo: čo 

nevidia, to neobjednajú. 

 

Zvláštnosťou kaviarenskej 

obsluhy je stála ponuka a pozornosť 

hosťom. Medzi bežné kaviarenské 

služby patrí  predkladanie 

obľúbených novín a časopisov, 

ponuka pochúťkového, doplnkového 

sortimentu. Ponúkaný tovar môžeme 

účtovať ihneď. 

 

Obr. č. 8                

Kaviareň  =  káva 

2. 4 Kaviarenský jedálny a nápojový lístok 

2. 4. 1 Kaviarenský jedálny lístok 

 

- obsahuje niekoľko druhov studených predjedál a jedál, 

- jeden alebo dva druhy polievok, 

- menší počet teplých jedál s prílohami, 

- vhodné sú prírodné úpravy, dusené pokrmy a vnútorností, 

- široký sortiment dezertov 
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K stolu si sadajú  hostia … 

     Vizitkou každej dobrej kaviarne je kvalitná a rýchla obsluha. Pre hostí, ktorí si sadnú ku 

stolu nie je nič horšie ako čakať 10 minút, kým si ich obsluha všimne. 

Kaviarenský nápojový lístok 

- je menší ako reštauračný, majú byť vkusne upravené a obsahovať predpísané       

náležitosti, 

- na prvom mieste uvádzajú teplé nápoje -  kávy, čaje, kakao, čokoláda, grog, punč... 

 

- ďalej studené nealkoholické nápoje, 

- z alkoholických nápojov tvoria ponuku najmä liehoviny a miešané nápoje, 

- ponúkajú sa aj fľašové piva. 

V malých bistrách, espressách, libressách ponúkame najmä teplé a studené nápoje                     

a niekoľko jedál. Vhodné sú jedlá na objednávku na grile, zapekané tousty a pod. 

V ponuke kaviarní nesmie chýbať doplnkový sortiment – chuťovky, cukrovinky, tabakové 

výrobky. 

Úlohy čašníka na prevádzke sú často kumulované: 

1. privítanie hostí,                                                                                                                                     

2. prevzatie objednávky,                                                                                                               

3. roznášanie nachystaných nápojov a jedál,                                                                                 

4. príprava účtenky,                                                                                                            

5.doobjednávanie a samozrejme umožniť hosťom zaplatiť. 

Ako postupovať pri väčšej objednávke a zefektívniť postup? 

1. Čašník zadáva objednané položky priamo pri 

stole pomocou svojho smartfónu.                                                      

2. Môže komunikovať s hosťami, upravovať 

objednávku do finálnej podoby a zároveň               

prípadne rozúčtovávať na jednotlivé osoby.                                                                                  

3. Po potvrdení objednávky sa môže okamžite 

venovať hosťom pri ďalších stoloch. 

Objednávka sa okamžite vytlačila na bonovačke 

pri bare a barman začal chystať objednané 

nápoje. Čašník tak môže pomaly postupovať k 

baru a popri tom obsluhovať hostí pri iných stoloch a preberať ich požiadavky. Pri bare ho 

tak budú čakať nachystané nápoje. Ak bude objednávok viacero, nič sa nedeje. Barman k 

jednotlivým nápojom priloží vytlačený lístok s objednávkou, kde je uvedené aj číslo stola. 

Prichystané objednávky tak môže vydať hosťom ktorýkoľvek voľný čašník či študentka - 

brigádnička. 



 

28 

 

 

2. 5 Podávanie jedál a nápojov v kaviarni 

Pravidlá kaviarenskej obsluhy 

- Používame servírovacie stoly a chladiace vitríny, kde sú vystavené  cukrárenské 

výrobky 

- Nápoje  podávame na táckach primeranej veľkosti, na ktoré kladieme papierový 

obrúsok -  na malú tácku kladieme pohár s nápojom,                                                                

na stredne veľkú tácku šálku s kávou. Na veľkú  tácku raňajky alebo fľaškové víno 

s pohármi.  

- Tácku pred hosťa položíme s celou objednávkou 

- Ku káve a liehovinám podávame vždy pohár studenej vody alebo sódy 

- Inventár na tácke ukladáme tak, aby sme uľahčili hosťovi konzumáciu 

- Tácky držíme v ruke vejárovite. Odnášame ich spolu s použitým inventárom 

- Dôležitá je dobrá organizácia práce pri triedení inventára v umyvárkach, samostatne 

pre kaviarenskú prevádzku. 

- Pokrmy podávame podľa základnej formy jednoduchej obsluhy. 

- Po objednávke stôl prestrieme, položíme príbory, obrúsky a dochucovacie prostriedky. 

- Teplé nápoje podávame v nahriatej šálke, pohári alebo kanvičkách. 

- Pečivo  podávame v košíku. 

 

Po ukončení konzumácie použitý  inventár odnesieme a stôl uvedieme do pôvodného 

stavu. 

 

 Ak podávame nápoj v šálke: 
 

 

a) na pravú stranu tácky kladieme podšálku so   

šálkou a nápojom tak, aby uško na šálke 

    smerovalo na pravú stranu 

b) na podšálku položíme lyžičku 

c) na ľavú stranu tácky pohár  s pitnou vodou, 

    hygienický balený cukor, smotana 

                                                       

 

 

 

Ak podávame nápoj v kanvičkách: 

 

a) použijeme väčšiu kaviarenskú tácku 

b) na ľavú stranu tácky položíme podšálku a šálku, aby uško bolo otočené na pravú 

stranu 

c) na podšálku kladieme hygienicky balený cukor a lyžičku 

d) kanvičku s nápojom uložíme uškom  napravo od nej 

e) podobne postupujeme  pri podávaní čaju, kakaa a iný teplých nápojov 
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Ak podávame studené nealkoholické nápoje: 

 

- pohár kladieme pred hosťa  z pravej strany. Minerálnu vodu    vo  fľašiach, v takom 

prípade ju otvárame pred hosťom, predkladáme na tácke spolu s pohárom, ktorý  

naplníme do 2/3. Fľaša je na tácke vpravo od pohára. 

 

Ak podávame alkoholické nápoje :  

 

- v kaviarňach sa podáva spravidla fľaškové pivo. Fľašu otvárame pred hosťom 

a nalievame do 2/3 pohára. Podávame najprv naliaty pohár a do pravej strany od 

pohára prikladáme fľašku 

- fľaškové aj sudové víno podávame v pohároch s objemom 0,10 l, pohár musí byť 

ciachovaný. Ak si hosť objedná víno v džbániku s pohárom, tak isto musia byť 

ciachované. Pohár na tácke ukladáme naľavo, džbánik napravo 

- liehoviny sa podávajú v pohároch s objemom 0,02 až 0,05 l  

 

         Obr. č. 9 

                                    

 

Na podávanie raňajok v kaviarni 

 
- používame menšie stoly, v prípade potreby je možné zväčšiť plochu pristavením 

servírovacieho stola  

- raňajky podávame v nefajčiarskej zóne 

- v strede stola kladieme obrus dezertný tanier s plátenným obrúskom 

- na pravú stranu od taniera ukladáme dezertný nôž a podšálku s kávovou lyžičkou 

- na ľavú stranu , bližšie k stredu, košík s chlebom a pečivom – prikryjeme obrúskom 

- na ponukovom bufetovom stole estetický umiestnené porciované džemy, med, maslo, 

chlieb, pečivo, ovocie, vodu s ľadom a pod. 

- do chladiacej vitríny uložíme sortiment údenín, mäsa, syrov, jogurtov, studené 

nealkoholické nápoje. 
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2. 6 Podávanie a príprava jednotlivých druhov káv 
 

AKO  PRIPRAVOVAŤ  KÁVU 
 
      Aby sme získali kvalitnú kávu je dôležité pripraviť 

extrakt v čo najkratšom čase zaliatím vriacou vodou, 

predlžované vylúhovanie nápoju nepridá na kvalite. 

      „Je veľmi dôležitá teplota vody, preváranie zvyšuje 

horkosť nápoja a rovnaký efekt má aj 

dlhšie vylúhovanie pri nižšej teplote. V obidvoch 

prípadoch sa zhoršuje chuť aj vôňa.“ Tieto pokyny 

zachovávajte pri každom spôsobe prípravy kávy. 

 

                                                                                                               

ZÁSADY  PRI   PRÍPRAVE   KÁVY 
  

  1.  Používame čerstvo pomletú kávu 
  2.  Nemelieme ju veľmi nahrubo ani veľmi najemno 
  3.  Náčinie na prípravu kávy nepoužívame na prípravu iných nápojov 
  4.  Používame iba čerstvo uvarenú vodu / cca 90°C / 
  5.  Kávu podávame horúcu nie teplú 
  6.  Kávu nikdy neohrievame 
  7.  Dodržujeme spôsob dohotovenia 

 
      kávu dávkujeme na porcie:  
         5g kávy, 7g kávy, 10g kávy 
         predpokladané množstvo vody na 

         jednu kávu: je 12-15 cl čerstvej vody 

      mlieko 2-3 cl na porciu 
      koreniny / kakao, škorica / dávka 0,5g 
      smotana 12 % - 2 cl na 1 porciu 
        smotana  33% -  na zdobenie 1-2 cl 

        smotana 33 % ako súčasť kávy 5 cl   

 

ZÁSADY  PRÍPRAVY  KÁVY  V PRESSOSTROJI 

   
  1.   Nastavte stroj na požadované parametre 
  2.   Vzduch, ktorý vznikol pri napúšťaní vody, je potrebné vypustiť 
  3.   Denne prečistite sitko na prípravu kávy 
  4.   Káva musí byť čerstvo zomletá bezprostredne pred prípravou 
  5.   Pri vzniku pretlaku sa nesmie prilievať studená voda 
  6.   Nikdy nenapustite vodu vyššie, než je nastavená hranica na vodnej nádrži 
  7.   Kávu nesmieme prepravovať bez dostatočného tlaku 
  8.   Nezabudnite porcie kávy dôkladne utlačiť 
  9.   Dodržte správne dávkovanie kávy 
10.   Šálky musia byť tak veľké, aby porcie neboli až po okraj 
11.   Šálky kávy musia byť nahriate 
12.   Správne pripravená káva má mať na povrchu  penu 
13.   Dávka jednej porcie je cca 12 cl 



 

31 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. č. 10 

  

RAŃAJKOVÉ KÁVY 

  

      Biela káva -  7g káva, 10 cl voda, 5 cl mlieko, 5g cukor 
          Do pripravenej kávy pridáme mlieko a cukor  servírujeme zvlášť. 
      Obrátená káva - 7g káva, 7cl voda, mlieko 10cl, 5g cukor 
          Do pripravenej kávy pridáme horúce mlieko . 

  

PRÍPRAVA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV KÁV 

 
KÁVA  SPAROVANÁ V ŠÁLKE 

Je to najrozšírenejší spôsob úpravy kávy u nás. Dávka mletej kávy sa vloží do vopred    

vyhriatej šálky alebo pohára a zaleje sa horúcou vodou. Vodu nenalievame prudko - naraz 

celé množstvo, ale postupne, aby mletá káva nevyplávala na povrch. 

 

ARABSKÝ  SPÔSOB 

Do  džezvy  s obsahom 10 cl vložíme kocku cukru, doplníme do tri štvrte studenou vodou 

a obsah kanvičky  uvedieme do varu. Potom  odstavíme, pridáme 7 g jemnej kávy, 

premiešame lyžičkou a privedieme  opatrne k varu. Po zvarení  ihneď odstavíme, doplníme 

po hrdlo džezvy vodou, znovu privedieme k bodu varu a horký nápoj podávame. 

 

FILTROVANÁ  KÁVA 

     Pripravuje sa vo filtrovacom  stroji. Mletá káva je uložená vo filtrovacom sáčku , cez ktorý 

prúdi vriaca voda. Z tohoto výrobníka je hotová čierna káva stáčaná do zásobníka, kde za 

pomoci ohrievača sa udržuje požadovaná teplota. Tento druh kávy je vhodný pri podávaní 

raňajok. 

 

TURECKÁ KÁVA 

    Originálna turecká káva sa pripravuje podobne ako u nás kávovinový nápoj (MELTA), 

teda: do džezvy s vodou sa pridá lyžička na prach zomletej kávy a pol lyžičky cukru a 

nechá sa zovrieť. Keď sa začne dvíhať pena, džezvu odstavíme z ohňa a počkám e, kým 

pena opadne.  Tento postup opakujeme jeden až dvakrát. Potom kávu nalejeme do šálok 

tak, aby navrchu zostala pena. Niekde zvyknú kávu dochutiť klinčekmi alebo škoricou. 
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 Obr. č. 11 

 

 

KÁVA  K O N A 

Ide o efektný spôsob prípravy kávy na stole hosťa. Pri tomto spôsobe prípravy kávy si hosť 

môže silu kávy určiť sám a môže ju nechať dva až trikrát prekvapkať. Do spodnej nádoby 

odmeriame dávku studenej vody a na ňu nasadíme vrchnú , časť do  ktorej sme vložili 

dávku kávy a položíme na tepelný zdroj. Pri ohrievaní vody v spodnej časti vzniká podtlak, 

ktorý vytlačí vodu do vrchnej časti. Odstavením - zmenou teploty sa tlak vyrovná a káva 

prekvapká do spodnej nádoby. Tento spôsob môžeme opakovať niekoľko krát, čím 

dosiahneme žiadanú silu kávy. 

  Obr. č. 12 

 

Dobrá šálka kávy závisí od správnej voľby druhu a mletia, ale aj od zachovania   

čerstvosti pomletej kávy. Jej nepriateľmi sú vzduch, svetlo, horúčava a vlhkosť. Aby si 

káva udržala svoju sviežosť, mala by sa skladovať v nepriehľadných, vzduchotesných 

nádobách pri izbovej teplote. 

Káva však nie je iba povzbudzujúcim nápojom, ale používa sa aj na prípravu 

zmrzliny, kávovej šľahačky, kávových koktailov, na dochutenie piškótového cesta, 

omeliet, palaciniek, na prípravu zákuskov a krémov. 

 

Dĺžka varenia je veľmi dôležitá! 

1. Ak sa voda varí príliš krátky čas, káva bude mať slabú a príliš kyslú chuť. 

     2. Ak sa varí príliš dlho, príjemná chuť sa zničí a zostane iba horkosť. Na dosiahnutie 

     silnejšieho nápoja pridáme viac kávy na šálku.  
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Ľadová káva -  je obľúbená v Európe aj v Amerike. Jej   

príprava je jednoduchá. Uvarí sa silná káva, osladí sa a vychladí. 

Podáva sa s chladenou vodou alebo mliekom. Brazília ako najväčší 

pestovateľ kávy ponúka rôzne druhy odrôd avšak Brazílčania pijú 

kávu pomerne sladkú. Sladia je väčšinou hnedým cukrom. Pitie 

kávy v Grécku a v Turecku je viac než prestávka na osvieženie a 

často sa pripravuje ako rituál. 

 

Technologický postup: 

 

Do pohárov pridáme 2-3 kociek ľadu. Do šejkra 

pridáme 0,5 dl vody, 2 KL kávy a 2 KL cukru. 

Trepeme asi 30 sek. a za chvíľu máme kávu s penou. 

Kávu nalejeme do pohára. 

Potom nalejeme do šejkra 150 ml mlieka a trepeme 

asi 1min. vznikne nám mlieko s penou. Mlieko tiež 

pomaličky naleje do pohára kde už máme kávu s 

penou. 

Toto všetko zopakujeme ešte raz do druhého pohára. 

A máme hotovú domácu ľadovú kávu. 

 

                        

Veci, ktoré možno o káve neviete: 

1. Káva je po rope druhý najvyvážanejší artikel na svete. 

2. Na prípravu kvalitného espresa je potrebných 42 kávových zrniek. 

3. Takmer 57 percent všetkej vypitej kávy vo svete sa skonzumuje počas raňajok. 

4. Najviac kávy na svete pijú Fíni - až 740 šálok ročne. 

5. Vedci odporúčajú piť skôr časté malé dávky slabšej kávy, pretože silná ranná káva síce 

telo naštartuje, ale hladina kofeínu začne opadávať práve v čase, keď energiu človek 

najviac potrebuje. 

 

VIEDENSKÁ KÁVA  

Na prípravu viedenskej kávy potrebujeme 600ml 

tuhej filtrovanej kávy, šľahačku a 1 polievkovú 

lyžicu kakaa. Horúcu kávu ozdobíme šľahačkou a 

posypeme kakaom.  

 

 

IRISH COFFEE (ÍRSKA KÁVA)  

     Na prípravu írskej kávy potrebujeme: 1 

horúce espresso (alebo prekvapkávaná káva 

alebo nescafé), 2 kávové lyžičky cukru, 4 

polievkové lyžice šľahačkovej smotany a to 

podstatné 4 polievkové lyžice írskej whisky. 

Do skleného pohára dáme osladenú kávu, 

whisky a navrch šľahačku tak, aby vytvorila 

mäkkú vrstvu. 
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ŠPECIÁLNE   KÁVY 

     Cisárska  
15 cl voda,15 g práškový cukor,10 g káva ,4 cl Whisky, 2 cl smotana 33% 
Na panvičke pripravíme svetlý karamel a rozdelíme ho do pripravených pohárov, potom do 

panvičky vlejeme whisky nahrejeme, zapálime a nalejeme do pohára s karamelom. Horúcu 

liehovinu uhasíme kávou. Zdobíme šľahačkou a podávame. 

 

     Karibská  

7g kávy, 2cl Bacardy rum, 3cl 33% smotany 
Pripravenú kávu zdobíme šľahačkou a doplníme 2cl kvalitným rumom. 

 

    Mexická káva 
10 g káva, 15 cl voda, 20 g cukor, škoricová tyčinka 
Do nahriatej panvičky nasypeme kávu, krátko popražíme a pridáme vodu  a ostatné 

  suroviny. Podávame v nahriatej šálke.  

         (káva je veľmi silná ) 

 

 

2. 7 Nové trendy pri podávaní káv (výroba vlastných cukroviniek) 
 

Barista - Someliér na kávu 

 
    Umenie výroby espressa, majstri, ktorí ho vyrábajú, majú zručnosti, znalosti a talent, 

ktorý ich odlišuje od ostatných. 

     V taliančine znamená slovo barista barman,  je to odborník na prípravu kávových   

nápojov.                      

     Skutočný barista dokonale ovláda prípravu capucchina a espressa (v taliančine sa 

používa pojem ristretto), prípadne vie ohúriť svojím latté art umením.  

 

Povolanie a vášeň 

 

Okrem ovládania espressa barista tiež ovláda kultúru kávy, rôzne etapy jej spracovania, 

praženia a mletia. 

Výcvik zahŕňa niekoľko medzinárodne certifikovaných úrovní, pričom najvyšším 

stupňom je „Majster Barista“. 

  

V súčasnej dobe tiež existujú kurzy pre jednotlivcov, ktorí sú milovníkmi espressa, chcú 

sa zoznámiť s profesiou baristu a naučiťsa základy tejto profesie: kávové zmesi, prípravu 

espressa, odrody, stupeň praženia, uchovávanie… Nehovoriac o degustácii a CafféArt, čo 

je veľkolepá technika, ktorá spočíva v tvorbe obrázkov do mliečnej peny tak, ako to vedia 

profesionáli. 
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Tajomstvo baristu 

 

      Okrem samotného prístroja, ktorý produkuje viac či menej kvalitnú kávu, sa barista 

pohráva s týmito tromi parametrami: jemnosť/hrubosť mletia, množstvo kávy a tlak pri 

prechode  kávou. 

 

     Treba vziať do úvahy aj rýchlosť prechodu vody, ktorá závisí do značnej miery od 

zrniek. Ak sú zrnká príliš veľké alebo málo utlačené v sitku páky, prepustia vodu príliš 

rýchlo a naopak, ak sú priveľmi utlačené, tak káva preteká príliš pomaly (alebo voda 

nepreteká). 

 

Latté art - kvalitný kávovar je základ 
 
    Ak požadujeme profesionálny výsledok, výber správneho kávovaru je základ. Domáci 

prístroj v tomto prípade nestačí. Pri príprave kávy a kresliacej techniky latté art je okrem 

zručnosti potrebné ten správny tlak (uvádzaný v baroch), len tak získame správnu 

konzistenciu mlieka a kávy. 

 

CAPPUCCINO 
    Recept na prípravu kapučína k nám prišiel z Talianska. Je to vlastne horúca káva z 

espressa doplnená parou vyšľahaným mliekom. Aby sme získali horúce "vyšľahané" 

mlieko, musí sa para viesť cez kanvicu s mliekom, a tá sa musí vertikálne posúvať pomaly 

smerom dole. Hotové cappuccino môžeme posypať kakaom, strúhanou čokoládou alebo 

škoricou. 

 

Ako našľahať penu 

Na prípravu kávy si vyberáme mlieko plnotučné, ktoré pred použitím necháme dobre 

vychladiť, šľahanie bude ľahšie. Vychladené mlieko nalejeme do kanvičky. Nad mriežkou 

kávovaru prepláchneme trysku vodou, ktorú týmto trikom prečistíme. Trysku potom 

ponoríme asi 1 cm pod hladinu mlieka a pustíme paru. Hneď po spustení pary ideme 

pomaličky a zľahka s kanvičkou smerom nadol. Tryska musí byť stále ponorená tesne pod 

hladinou mlieka, ktorého pena začne stúpať, musí byť jemná a bez bubliniek. Ušľahanú 

penu spracujeme zamiešaním a poklepaním, aby ešte viac zvláčnela a zbavili sme sa 

prebytočných bublín. 

Správne kanvičky a šálky pri príprave kávy 

K ideálne našľahanému mlieku potrebujeme dobré kanvičky, mali by byť vždy kovové 

(nerezové). Kanvičky sa dajú zohnať v rôznych veľkostiach a tvaroch. Pomer mlieka, ktoré 

nalievame do kanvičky, závisí od jej veľkosti, ale nemal by presahovať jej polovicu. Keď 

budú kanvičky vychladené, pôjde nám - šľahanie lepšie. 

Pre servírovanie kávy používame nahriate šálky z porcelánu, čím väčší priemer hrnčeka,   

tým väčší priestor budeme mať na maľovanie technikou latté art. 
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Latté art - ako na to? 

Pripravíme si klasické espresso do porcelánovej šálky, v kanvičke si našľaháme mlieko. 

Podľa požadovaného tvaru použijeme kanvičku so zobáčikom alebo bez zobáčiku. 

Našľahané mlieko s penou nalievame do espressa tak, aby na jeho kávovej čiapočke 

vytváralo požadovaný obrazec. Niekedy na kreslenie používame tyčinky, inokedy je na 

vytvorenie obrazcov latté art nutné použitie oboch metód. 

    Postup práce pri maľovaní do kávy: 

    VZOR  1: 
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VZOR  2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

VZOR  3: 
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VZOR  4: 
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Posudzovanie kávy 

 

Aróma, chuť, kyslosť a telo 

 

Začnime arómou. To je prvá vlastnosť, ktorú hodnotíme, pretože je to vôňa kávy, ktorú 

pocítime ešte predtým, než kávu ochutnáme. Uvoľní sa pri prvom kontakte kávy s vodou a 

jej vývoj pokračuje i potom, ako si dáte prvý dúšok.                                                                 

Kyslosť -  predovšetkým pod týmto pojmom nehľadajte chuť octu. Je to akási ostrosť či 

pikantnosť kávy, ktorú jej dodávajú prirodzené kyseliny v kombinácii s cukrom, čiže látky, 

ktoré obsahujú kávové zrná.                                                                                            

Telo je sila kávy, jej olejnatosť, lipidy, ktorých lákavé vlastnosti určujú, na ako dlho nám 

dúšok kávy obsadí ústa. Káva s plnším telom vám bude doznievať na podnebí pomalšie, 

povedzme ako sýte burgundské víno.                                                                                         

Chuť je napokon celkový dojem, ktorý dúšok kávy zanechá vo vašich ústach.                                     

Je individuálna a je celkom prirodzené, ak vám chutí niečo iné ako napríklad manželovi  či 

priateľke. 

Pár zrniečok vedomosti 

Objem espressa v šálke by nemal presiahnuť 30ml (cca polovica malej šálky). 

• Crema, alebo krém espressa by mal byť hustý, pevný, lieskovo-orieškovej farby. 

  (Po jemnom zamiešaní odspodu nahor by sa mala crema znova uzavrieť.) 

• Espresso by malo byť servírované v porcelánovej šálke kónického tvaru. 

• Ku kávam typu ristretto, espresso, lungo, double espresso je vhodné servírovať aj pohár 

   vody... 

 

V ponuke ku káve je rozšírený sortiment o cukrárske výrobky, ako napríklad štrúdľa, 

wafle, vlastne vyrobené cukrovinky a pod .... 
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Čaj 

Kultúra pitia čaju sa rozmohla po celom svete. Čaju prikladajú dôležitosť nielen 

Briti. Vedeli ste napríklad, že Tibeťania pijú slaný čaj? 

Obyvatelia Číny si obľúbili zelené a ovocné čaje, i keď Čína produkuje obrovské 

množstvo čierneho čaju. Na pitie čaju používajú čajový servis, pozostávajúci z malej 

kanvičky a miniatúrnych kalíškov. 

 

Japonci dávajú prednosť tradičnému zelenému čaju, hlavne ráno a po jedle na trávenie. 

Mnohí z nich navštevujú čajové školy, kde sa učia čajový obrad. Existujú rôzne spôsoby 

vedenia rituálu, líšia sa podľa jednotlivých škôl a učiteľov.  

 

Pre Tibeťanov je čaj posvätná obeť. Vareniu čaju venujú každý deň dôkladnú 

starostlivosť. Pijú slaný čaj, ktorý sa robí z nastrúhaného kúska lisovaného čaju, ktorý sa 

povarí vo vode. Precedený nálev sa v drevenej nádobe dochutí maslom a soľou, naleje sa 

do kanvice nad ohniskom , aby zostal dlhšie teplý. 

 

V Indii krátko povaria čajové lístky vo vode s mliekom a cukrom, prípadne s korením. 

Bežne na ulici dostanete veľmi silný zelený čaj s mliekom. Vo večne preplnených 

indických vlakoch sa aj rozlieva z obrovských kanvíc do nepálených hlinených šálok, ktoré 

sa po vypití odhodia a recyklujú. 

 

Turci podávajú silný precedený čierny nálev do pohárov tvaru vázy a podáva sa po celý 

deň. Čaju sa prikladá tak veľký význam, že matky sa pred svadbou svojho syna 

presviedčajú, či ho budúca nevesta dokáže správne pripraviť. 

 

V Iráne a Afganistane sa čaj, ako národný nápoj, popíja z porcelánových hrnčekov 

žiarivých farieb. Zelený čaj sa pije na zahnanie smädu, zatiaľ čo čierny na zahriatie. Čaje 

sa značne sladia. 

 

V Rusku je známy samovar, z ktorého sa čaj podáva. Populárny je tu zelený i čierny čaj, 

ktorý sa pije z pohárikov zasadených do kovových stojančekov s uškom. Pred napitím si 

vkladajú do úst kocku cukru alebo lyžičku džemu. 

 

Egypťania sú vyznávačmi silného a sladkého čaju. Servírujú ho v pohárikoch na podnose 

spolu s pohárom vody, cukrom, lyžičkou a niekedy aj s lístkami čerstvej mäty. 

 

Vo Veľkej Británii tradičný "čaj o piatej" dodnes zostal neoddeliteľnou súčasťou 

každodenného života Britov. Priemerný Brit vypije približne 3,32 šálok čaju denne. 
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PRACOVNÝ LIST 

1. Druhy kaviarne – dopíš aké sú to druhy kaviarne: 

 

    a/    ak je otvorené v čase od  9,00 – 22,00 hod.   ...................................... 

 

    b/   ak je otvorené v čase od  6,00 – 22,00 hod.   ...................................... 

 

 

2. Priraďte vhodné dvojice  / vyznačte šípkami /  

1. malá kaviareň s obmedzeným sortimentom jedál a nápojov                  A/ cukráreň 

2. denná kaviareň, cukráreň – široký sortiment múčnikov                         B/ libresso 

3. kaviareň s ponukov časopisov a novín                                                   C/ espressá 

4. kaviareň so živou hudbou a pódiom                                                       D/ tanečná 

kaviareň 

 

 3. Označte poradovým číslom  poradie nápojov v kaviarenskom nápojovom lístku: 

    .......... STUDENÉ NÁPOJE 

    .......... ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 

    .......... TEPLÉ NÁPOJE 

4. Vymenujte spôsoby mletia kávy:    1........................       2......................... 

                                                             3.......................        4......................... 

5. Posúďte správne odpovede! 

   a.  Používame čerstvo zomletú  kávu?                          Áno          Nie 

   b.  Kávu môžeme niekedy ohriať.                                 Áno          Nie 

   c.  Kávu dávkujeme  5g, 7g a 10g                                 Áno          Nie 

   d.  Mlieko na 1 porciu má 6 cl                                       Áno          Nie 

    e. Smotana 33% použijeme na zdobenie                      Áno          Nie 

    f.  Šálky na kávu ohrievame pred prípravou kávy        Áno          Nie 

    g. Dávka 1 porcie je cca 12 cl                                       Áno          Nie 
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  6. Ak sa voda varí krátko, káva má chuť ..................................................................... 

      Ak sa voda varí príliš dlho, káva má chuť ............................................................... 

 

  7. Ľadová káva je nápoj  ...................................... 

 

  8. Barista je someliér na víno?                           Áno       Nie 

 

  9. Napíšte 5 úloh čašníka na prevádzke ! 

 

10. Priraďte správne dvojice! 

   1. MALÁ TÁCKA                                         A/  fľašové víno s pohármi 

   2. STREDNE VEĹKÁ TÁCKA                    B/  pohár s nápojom 

   3. VEĹKÁ TÁCKA                                       C/  podšálka a šálka s kávou 

 

11. Pri káve posudzujeme  - nevhodné preškrtni 

      aróma                              kyslosť                    farba                       chuť 

 

 

12.  Čo rozumiete pod pojmom  Latte art? 

 

     a/ maľovanie do kávy     b/ zalievanie kávy     c/ urobiť Latte  
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Správne odpovede: 
 

1.    klasické denné kaviarne 

       hotelové s rannou prevádzkou 

 

2.    1. C 

       2. A 

       3. B 

       4. D 

 

3. /  2 – 3 – 1  / 

 

4.  hrubé, stredné, jemné, espresso 

 

5.     a.  áno 

        b.  nie 

        c.  áno 

        d.  nie 

        e.  áno   
        f.  áno 

        g. áno  

 

6. ... slabú kyslú chuť.... 

    ... príjemná chuť kávy sa zničí, ostáva káva horká 

 

7. ... osviežujúca ... 

 

8. ... nie ... 

 

9.  privítanie hosťa 

     prevzatie objednávky 

     podanie objednávky 

     príprava účtenky 

    doobjednanie alebo zaplatenie 

 

10.  1 - B 

       2 -  C 

       3 -  A 

 

11.  farba 

 

12.  maľovanie do kávy 
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3. Vinárne 
   

3.  1  História vína, vinární a vínnych pivníc 

3.  2  Druhy vinární a ich zariadení 

3.  3  Druhy vín 

3.  4  Zostava jedálneho a nápojového lístka vo vinárni 

3.  5  Rozdelenie a charakteristika vín 

3.  6  Technika obsluhy – obsluha vo vínarni 

3.  7  Charakteristika a podávanie rôznych druhov vín 

3.  8  Dekantácia vína, použitie dekantačnych košíkov 

3.  9  Správna voľba jedál k jednotlivým druhom vín 

3. 10 Chyby a ošetrenie vína  

 

3. 1 História vína 
 

      Vinič hroznorodý patrí medzi najstaršie kultúrne rastliny. Nie je možné presne určiť   

vek vínnej revy, ale určite je staršia ako ľudstvo. Našli sa stopy po nej na brehoch 

Kaspického mora, v Grónsku, v Severnej Amerike, v Malej Ázií. Šlo o divoko rastúcu 

revu. 

      Trvalo veľmi dlho, kým sa vinič rozšíril po celom svete. Gréci pestovali a starali sa o 

vinič a víno si ctili ako "dar bohov". Pili ho málo a riedili ho vodou. Len nakoniec jedla si 

nechali naliať niekoľko pohárov čistého vína. Treba spomenúť, že už tam začalo remeslo 

degustátora. Gréci totiž porovnávali vodu z rôznych prameňov. 

      Pri rozširovaní rímskej ríše sa zároveň rozširovala aj vínna reva po celej Európe. Práve 

im vďačíme za vinice v povodiach Dunaja a Rýnu. Len na tých najvhodnejších miestach 

zakladali svoje vinohrady.  

     Na Slovensku sa vďaka Rimanom pestovali ušľachtilé odrody viniča. V roku 892 kráľ 

Svätopluk zaslal priesady viniča do Prahy.  Nechali ich vysadiť v okolí Mělníka. Tieto 

vinice dodnes existujú.      

      

     obr. 1.     Vinná réva 

 

Rajonizácia – je územné rozmiestnenie vinohradníckej výroby do vinohradníckych 

oblastí, rajónov, tratí a honov na základe rozboru prírodných, biologických a 

ekonomických požiadaviek viniča a jeho. 

 

Na Slovensku je zaevidovaných 6 vinohradníckych oblastí: 

 

- Malokarpatská vinohradnícka oblasť 

- Južnoslovenská vinohradnícka oblasť 
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- Nitrianska vinohradnícka oblasť 

- Stredoslovenská vinohradnícka oblasť 

- Východoslovenská vinohradnícka oblasť 

- Tokajská oblasť 

 

3. 2  Druhy vinárni a ich zariadenie 
 
       Vinárne patria medzi spoločenskozábavné strediská. Podľa charakteru prevádzky a 

prevádzkovej doby delíme vinárne na: 

 

1. Denné vinárne – sú zariadené jednoduchým nábytkom z dubového dreva, dlažbou, 

vyrezávaným nábytkom s vidieckym motívom.                                                                                     

Prevádzková doba je najčastejšie od 9,00 hod. - do 23,00 hod. Hostia konzumujú malé 

občerstvenie, najčastejšie sudové víno. 

 

          
   
         Obr. 2      Zariadenie vinárne 

 
       Sortiment pokrmov tvoria miestne špeciality, studené a teplé pokrmy vhodné k vínu                 

(napríklad  tlačenka, utopenci,  syry). Doplnkový sortiment slané výrobky. 

 

 

        
 

       Obr. 3.         Syr a víno                                               Utopenci 

 

 

 2. Nočné vinárne 

 

 sú obľúbené strediská s hudbou a tancom, otváracia doba v čase od 19,00 – 3,00 

hod 

 zariadenie je prispôsobené dlhšiemu pobytu hostí, 

 nábytok je čalúnený, boxy a tlmené osvetlenie, 

 súčasťou miestnosti môže byť aj barový alebo expedičný pult, 
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 vchod do vinárne má byť dostatočne označený, osvetlený a strážený. 

 

       Obr. 4    Zariadenie vo vinnej pivnici 

 

 

 

 3. Špeciálne vinárne 

 

 ponúkajú sortiment vín len z určitej vinárskej oblasti, napr. Tokajskej oblasti..., 

 vchod do vinárne má byť dostatočne označený, osvetlený a strážený, 

 o celkovú úroveň prostredia sa starajú biletári – otvárajú dvere, predávajú 

vstupenky, uvádzajú do šatne a k stolom, 

 určitou osobitosťou sú viechy, v ktorých sa  podávajú  kvalitné  sudové vína, 

krajové špeciality, zariadenie zodpovedá charakteru miestnosti. 

 

                   
 

    Čo znamená výraz  "viecha" ?                                                                            

V podchodoch starých vinohradníckych domov, ktoré  sú prevádzkované samotnými 

vinármi. Nielen vinári, ale všetci obyvatelia sa 

podvečer radi stretávajú  na pohárik u vinára, 

ktorý má práve vyvesenú viechu - zelené haluze 

na drevenej tyči  nad bránou. Medzi miestnymi 

vinármi je poradovník, podľa ktorého sa striedajú 

s právom otvoriť (vyvesiť) viechu a predávať v 

nej svoje vlastné produkty (okrem vína aj drobné 

občerstvenie). 
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Vinárne zaraďujeme do skupín: 

 

 4 skupina: jedla a nápoje sa podávajú formou samoobsluhy. Jedálny a nápojový 

lístok sú niekedy nahradene vývesným cenníkom. 

 3 skupina: jedla a nápoje sa ponúkajú prostredníctvom jedálnych a nápojových 

lístkov. Jedla sa podávajú na tanieroch pripravených v kuchyni. 

 2 skupina: stoly sú prestreté a zariadenie zodpovedá charakteru vinárne, stoly sú 

prestrete obrusmi, jedla sa prinášajú na misách s prekladacím príborom, jedla si hostia 

prekladajú sami. 

 1 skupina: vstup je cez vstupnú halu v ktorej je šatňa, miesto na upravenie sa,                                            

stoly sú prikryte obrusmi. Jedálne a nápojové lístky sú písané aj v cudzom jazyku. 

3. 3  Druhy vín 
 

- prírodne - pripravuje sa prekvácaním muštu 

- prírodné sladké  - pripravuje sa zo suchých prezretých hrozien. 

- perlivé - získava sa sírením CO2 

- dezertne a dezertne korenené - pripravujú z prírodných vín pridaním cukru 

a liehu 

- likérové vína -  pripravujú sa z prírodných vín pridaním muštu a liehu 

- dezertne korenené - sú hroznové vína s pridaním rôznych druhov koreni, cukru      

a alkoholu. Dezertné vína (alkoholizované). Sú biele a červené, suché a sladké. 

Suché šery je napr. považované za veľmi vhodný aperitív zvlášť v slávnostnom 

menu, v ktorom sú zahrnuté vybrané vína. Ďalej je vítaným pri podávaní korytnačej 

polievky a k silným vývarom. 

- Alkoholizované vína pre svoj vysoký obsah alkoholu a výraznú chuť nie sú vhodné 

- k pitiu vo väčšom obsahu. Napr. portské víno, madeira a iné podobné vína sa 

zaraďujú 

- na koniec menu  k zákuskom, alebo k ovociu. Podávajú sa najviac do obsahu 0,1 l. 

- výberové víno - vyrába sa z prvotriednych sód, neskorého zberu. 

 

 

Prípravné práce vo vinárni 

 
     Príprava vinární na prevádzku s výnimkou prípravy stolov je rovnaká ako v reštaurácii. 

Stoly sa prestierajú bielymi alebo farebnými obrusmi, príp. anglickým prestieraním. 

Na stôl sa kladie číslo stola, popolník, svietnik a poháre na víno. 

 

Poháre na víno  sú z priehľadného čo najtenšieho skla na stopke alebo bez nej, uložené 

hore dnom v strede stola. Kvety na stole nebývajú, ale mali by sme mať pripravené vázy na 

kvety pre hostí. 

 

      Príručné stoly sú umiestnené pri vchode do offisu, slúžia na rezervný inventár na 

      podávanie nápojov a pokrmov, jedálne a nápojové lístky a pod. 
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3. 4  Jedálny lístok vo vinárni 

 
 sortiment pokrmov je prispôsobený konzumácií vína, 

 zo studených výrobkov – nárezy z údených výrobkov, studených pečienok, 

anglickej slaniny, rýb, syrov. 

 

 z teplých pokrmov – pikantné úpravy mäsa, rýb, vnútorností. 

 odporúča sa aj grilovanie a krátke opekanie, 

 ponuku dopĺňa silný mäsový vývar s vložkou, 

 múčniky nahrádzame ponukou čokolády, likérových cukríkov, trvanlivým pečivom,  

 ponúkame aj sladké omelety, poháre, zmrzliny a pod. 

 

 

3. 4. 1 Nápojový lístok vo vinárni 

 
 hlavný dôraz sa kladie na ponuku vín, 

 v ponuke by mali byť domáce aj zahraničné vína,  

 zastúpené  majú byť všetky farby, chute, výrobcovia, oblasti a ročníky, 

 ostatné nápoje ponúkame ako doplnok,  

 ponuka doplnkového sortimentu má spestrovať konzumáciu vín. 

 malé strediská sa môžu zamerať len na sortiment vín z určitej vinárskej oblasti 

alebo jednotlivých výrobcov vín, tým dosahujú svoju originalitu 

 

           V nápojovom vínnom lístku uvádzame stručnú charakteristiku, ale aj ich úspech na 

súťažiach, prehliadkach a  výstavách. 

Vo vinárskych oblastiach sa na jeseň môžeme stretnúť s ponukou burčiaku – čo je mladé 

ešte zakalené víno po prvom kvasení. 

           Burčiak  je druh alkoholického nápoja: „rozkvasený, teplý a žltkavo sfarbený 

rozkvasený hroznový mušt, obsahujúci 4-6% obj. alkoholu. Pôvodne slovo burčiak 

pochádza zo spojenia slov BUR DŽAK, nápoj skvasený a búrivý z hrozna na vzdanie 

vďaky za úrodu. Jeho výroba je silno závislá od chuti výrobcu a druhu hrozna. Ako burčiak 

možno označiť len kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a 

spracovaného na území Slovenskej republiky.  

Burčiak  možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 15. augusta do  31. decembra 

kalendárneho roka zberu hrozna, z ktorého je vyrobený. 

       

     Obr. 5 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hroznov%C3%BD_mu%C5%A1t
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3. 5  Rozdelenie vín 

 
Víno sa člení podľa rozličných hľadísk: 

- podľa najmenšej cukornatosti hrozna, z ktorého bolo vyrobené, 

- podľa obsahu prítomného alkoholu, 

- podľa spôsobu úpravy 

 

 Podľa spôsobu úpravy a kvality sa víno rozlišuje na: 

 

- stolové vína, akostné vína (akostné odrodové vína, akostné vína značkové) 

     - vína s prívlastkom (kabinetné, neskorý zber, výber z hrozná) 

     - vína vyrobené vo vymedzených regiónoch, 

     - tokajské vína, 

- upravované vína ( šumivé vína, akostné šumivé vína, akostné aromatické víno – 

   aromatický sekt, perlivé víno) 

 

 Podľa farby na : 

 

- biele víno – najkonzumovateľnejšie, 

- ružové víno – klaret – vyrobené z modrého hrozna rýchlym lisovaním bez nakvasenia, 

- červené víno – vyrobené z modrého hrozna nakvášaním šupiek, obľúbené hlavne u žien. 

 

 Podľa obsahu cukru na : 

 

- prírodné biele vína ( suché, polosuché, polosladké, sladké ), 

- prírodné červené vína ( suché a  ostatné ), 

- šumivé, perlivé a sýtené (suché – brut, dry, sec, trocken, polosuché, polosladké 

   a sladké), 

     - tokajské, 

     - upravované. 

 

 

3. 6  Technika obsluhy - obsluha vo vinárňach 
 

 je nenáročná, 

 servírovanie pokrmov sa podobá  kaviarenskému spôsobu obsluhy, 

 servírovanie nápojov zabezpečuje čašník – nápojar, 

 servírovanie fľašového vína vyžaduje používanie – tubusov, chladičov, 

dekantačných  košíkov, špec. otváračov... 

 

 
                                                              Obr.6 
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     V strediskách s tancom z bezpečnostných dôvodov možno nosiť počas prevádzky     

poháre zavesené za stopky medzi prstami ľavej ruky a v pravej ruke fľašu.  

 

 

Servírovanie sudového a rozlievaného vína 

 

 sudové víno môžeme podávať v pohároch s objemom 0,1 až 0,2 l a v džbánoch s 

objemom 0,2 až 2 l, 

 ku džbánom sa používajú poháre na stopkách alebo tzv. degustačné  poháre – 

koštovky bez stopky s objemom 0,1 l, 

 atraktívne je podávať vína v sklenených heveroch a v malých súdkoch do 5 l. 

 

 

                                       

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 7  Sklenený hever                     Súdok na podávanie sudového vína  

 

 

3. 7 Charakteristika a podávanie vín 
 

    Servírovanie fľašových vín 

 

     Fľaškové víno je v gastronómií spoločenským nápojom. Postup pri servírovaní     

fľaškového vína je proces so šiestimi etapami: 

 

1. Objednávka vína 

-    má obsahovať rozhodujúce údaje na správnu identifikáciu vína – značku, farbu, ročník, 

     výrobcu, oblasť,  

- víno prinášame na tácke s pohármi, príručnikom, nožíkom a otváračom, 

- tácku kladieme na keridón, na pravú stranu kladieme poháre za stopky. 

 

2. Prezentácia vína  

- je odsúhlasenie prinesenej fľaše hosťom, 

- pri prezentácii fľašu držíme na predlaktí ľavej ruky, ľavou dlaňou za dno a pravou 

pridŕžame jej hrdlo, pričom máme palec pod fľaškou a ukazovák s prostredníkom na 

fľaške zhora, 

- prezentujeme z ľavej strany objednávateľa. 

 

3. Otváranie fľaše 

 

-    najskôr odstránime perforáciou oddeliteľnú pásku a odložíme na tácku, 
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- po kontrole zátky ju otrieme papierovým obrúskom a navŕtame asi do 4/5 dĺžky, 

nasadíme otvárač na hrdlo a zátku nehlučne vytiahneme, 

- vytiahnutú zátku položíme na tanierik, 

- hrdlo otvorenej fľaše utrieme papierovým obrúskom, 

 

4. Degustácia 

 

- je zmyslové overenie kvality vína, 

- degustuje objednávateľ alebo someliér, 

- na degustáciu vezmeme osobitný pohár a nalejeme nápoj asi do 1/3, 

- odmietnutie ponúkaného nápoje z dôvodu nekvality vína ide na účet podniku. 

 

5. Nalievanie vína 

 

- v menších spoločnostiach postupujeme podľa spoločenských pravidiel, 

- pri väčších spoločnostiach začíname od čestného hosťa a pokračujeme podľa poradia, 

- pri nalievaní držíme fľašu v pravej ruke, nalievame sprava do pohárov , do 2/3, 

- po naliati vína fľašu mierne pootočíme, aby kvapka vína nestiekla po hrdle. 

 

 

6. Dolievanie vína 

 

- dolievať začneme po vypití prvého pohára a môžeme doliať aj tým hosťom, ktorí majú 

v pohári menej ako polovicu obsahu, 

- doliatím môže víno pohári len získať chuť, 

- ak hosť položí ruku na pohár nedolievame. 

                                  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 8                                                                                       
 

VÍNO – podávanie vína 

 

- víno podávame v pohároch z číreho skla, 

- čapované a rozlievané víno servírujeme v ciachovanom pohári na stopke s objemom 10 cl 

alebo 20 cl 

- vo vinárňach sa môžu používať aj sklenené alebo kameninové džbániky s objemom od 

0,2 do 2 l a viac litrové. Ku džbánom sa používajú poháre na stopkách alebo tzv. 

degustačné poháre – koštovky bez stopky s objemom 10 cl 

- servírovanie vína v niekoľkolitrových kameninových alebo drevených súdkoch: hostia sa  

môžu obsluhovať sami. Používa sa jemné sklo s objemom 10 cl. Obľúbeným pohárom na 

takéto vína je pohár – rimanský kalich 

- z veľkých džbánov nalievame v malých spoločnostiach podľa spoločenských pravidiel, 

pri väčších spoločnostiach začíname nalievať od čestného hosťa a postupne nalievame 

ostatným, v bežných zariadeniach si hostia dolievajú sami 

   



 

54 

 

Korenené vína -  podávame v pohároch typu miska na stopke s objemom 0,1 l alebo v 

pohároch na biele víno 

 

  Podávanie vína  v chladiči a v tubuse 
 

 biele, ružové a šumivé víno môžeme podávať v hladiči alebo v tubuse, 

 chladiče najskôr naplníme o 1/3 ľadom a doplníme do ½ vodou, 

 potom vložíme fľašu a prikryjeme obrúskom, 

 tubusy sa používajú pri servírovaní červeného vína, čím sa víno neprehreje. 

 

 
Obr. 9 

 

3. 8  Dekantácia vína 
 

Podávanie starších ročníkov červených vín 

 

 nalievaniu vína predchádza dekantovanie  – oddelenie vína, rokmi sa 

nazhromaždili usadeniny 

 tejto usadenine sa vraví depot, 

 zmyslom dekantovania je nalievanie číreho vína prelievanie číreho vína do karafy 

          

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 

 

Dekantovanie sa uskutočňuje : 

 

1. pri archívnych červených vínach, 

2. na prevzdušnenie vína – mladé červené vína, 

3. pri bielych vínach – odstránenie vínneho kameňa 
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Pomôcky: 

 karafa, stojan, košík, 

 degustačný pohár, 

 sviečka vo svietniku, 

 profesionálna vývrtka, 

 zápalky, 

 plátenný obrúsok, 

 odkladacie taniere. 

 

       
 

       Obr. 11 

 

Postup podávania červeného vína 

 

 

 fľašu prinášame v stojane na červené víno, etiketou nahor, 

 prezentujeme víno z ľavej strany, 

 odrežeme kapsule a odložíme na tanier, 

 očistíme hrdlo fľaše obrúskom,  

 navŕtame korok do ¾ v smere hodinových ručičiek, 

 ovoniame korok pomocou obrúska, 

 obrúskom utrieme hrdlo fľaše, 

 prelejeme víno z karafy do degustáčneho pohára, 

 degustácia someliérom, 

 zapálime sviečku, 

 pomocou plameňa sviečky skontrolujeme priezračnosť vína, 

 nalejeme objednávateľovi na degustáciu, 

 nalejeme podľa spoločenských pravidiel, 

 zhasneme sviečku. 

 

 
 

Obr. 12  Prelievanie vína do karafy        Kontrola čírosti vína 
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   Podávanie šumivých vín 

 
 pred servírovaním uložíme fľašu do chladiča, potom ho vyberieme, osušíme 

a postavíme  na keridón alebo stôl,  

 po prezentácii odstránime kryt hrdla a odkryjeme drôtený košík – agrafu, 

 agrafu uvoľníme pomalým otáčaním drôteného očka, 

 palcom ľavej ruky istíme zátku proti samovoľnému uvoľneniu, 

 preložíme cez zátku obrúsok a pozvoľným otáčaním a ťahom ju uvoľňujeme, 

 tesne pred koncom zmiernime ťah a zátku mierne zakloníme, aby sme zabránili 

hlučnému otvoreniu, 

 hlučné otváranie šumivého vína je možné pri mimoriadnych udalostiach napr. 

silvestrovská noc..., 

 degustácia šumivého vína sa robí len v niektorých krajinách napr. vo Francúzsku 

 

 

 

Podľa množstva cukru rozoznávame šumivé, perlivé a sýtené vína:  

 

 

      SUCHÉ                               obsah cukru      0 – 15 g/l 

      POLOSUCHÉ                   obsah cukru     15 – 40 g/l 

      POLOSLADKÉ                 obsah cukru     40 – 80 g/l 

      SLADKÉ                            obsah cukru     nad  80 g/l 

 

 

Šumivé víno a sekt 

 

         

 

   3. 9 Ošetrovanie vína, skladovanie 

 

 skladovanie fľaškových vín v zodpovedajúcich podmienkach je základným 

predpokladom udržania ich kvality, 

 vína vo fľašiach s korkovými zátkami skladujeme zásadne na ležato, aby nenastalo 

vysychanie korku a následná infekcia vína,  

 sklad fľašových vín má mať primeranú vlhkosť a dobré vetranie, inak etikety 

plesnejú, 

 dôležitá je presná evidencia skladovania vín, 

 temperovanie fľašových vín je konečná úprava teploty vína tesne pred ich 

servírovaním, 

 temperovanie má byť pozvoľné, 
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            Obr.14  Uloženie vína v skladoch naležato       Skladovanie vína hore dnom 

 

 skladovanie sudových vín si vyžaduje samostatnú vínnu pivnicu. 

 

 

           
 

 

 

  Teplota vína. 

 

  Aperitívne korenené vína..............  8 až 10°C 

  Biele vína ....................................... 8 až 12°C 

  Červené vína...................................         18°C 

  Šumivé biele vína ..........................  4 až   6°C 

  Šumivé červené vína .....................  6 až   8°C 

  Dezertné vína ................................ 10 až 18°C 

 

 

 

3. 10 Odporúčanie vín k jednotlivým jedlám 
 

  Harmónia vína a pokrmu zohľadňuje : 

 

- nápoj predchádza jedlo, 

- víno viažeme k pokrmu, nepijeme ho na prázdny žalúdok, 

- k bielym mäsám odporúčame biele víno, ku tmavým mäsám červené víno, 

- k jemným a ľahkým jedlám odporúčame jemné víno, 

- k chuťovo výrazným, koreneným a tučným jedlám odporúčame silnejšie biele a 

červené víno, 

- k studeným predjedlám podáme svieže vína, 

- k vlašským a francúzskym šalátom a k studeným misám odporúčame biele vína, 

- k rybám ponúkame biele vína kyslastej chute, 

- k pečeným, vyprážaným pokrmom a k hydine ľahké kyslasté biele a ružové vína 
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- k hovädzím a baraním mäsám ponúkame červené vína, 

- k múčnikom a k ovociu ponúkame prírodné sladké vína, 

- k syrom s výraznou chuťou ponúkame trpké červené vína, 

- ku kaviáru ponúkame suché šumivé vína 

- k ustriciam ponúkame biele vína kyslastej chuti, 

- k rakom ponúkame ľahké biele víno, 

- pri slávnostných príležitostiach ponúkame ako aperitív suché korenené vína 

alebo 

suché šumivé alebo suché vína. Vína šumivé (sekt, šampanské) sa môže podávať 

prípadne pred jedlom, ako aperitív, ak je suché. K zákuskom či ovociu, ak je 

sladké alebo polosladké. Suchý sekt môže byť ponúknutý za určitých okolností i 

ku každému mäsitému chodu.  

- ako digestív ponúkame biele alebo červené likérové vína a dezertné vína, vínne 

destiláty. 

 

      

       Obr. 15 

 

 

Vyrába sa veľa druhov syrov a možno ich vhodne doplniť rôznymi typmi vín. 

 

K mäkkých krémovým a smotanovým syrom sa podávajú jemné biele vína.  

K pareným syrom sa najčastejšie podávajú výraznejšie biele vína, napríklad Rulandské      

biele.  

K plesňovým syrom, ako sú niva či gorgonzola, sa veľmi dobre hodí červené víno 

Frankovka alebo Vavrinecké. 

K syrom, ako je hermelín, sa hodia biele vína, jemné  a aromatické ako Tramín.  

Tvrdé syry, ako napríklad ementál, sa dobre dopĺňajú červeným vínom.   

K taveným syrom sa používajú prevažne biele prírodné vína, napríklad Rizling vlašský     

alebo Rizling rýnsky. 

 

 

           
 

            Obr. 16 
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Čo už vieme ?  Zopakujeme !!!!!!!!! 
 

-  k rybám, bielemu mäsu a hydine sa najlepšie hodí biele víno.                                                  

-  k  tmavým, tučným mäsitým jedlám a k divine je vhodné červené víno.                                          

Keď sa podáva viac chodov jedla, a teda aj viac druhov vín, má sa postupovať tak, že 

najprv sa podávajú suché  kyslejšie vína, potom sladšie alebo jemnejšie a nakoniec 

silnejšie vína. 

  

      Pri slávnostných príležitostiach sa podávajú pred jedlom aperitívy. Najčastejšie sa 

používajú vermúty, dezertné alebo likérové vína, ale už aj šumivé vína  a medovina. 

Aperitív má podnietiť chuť do jedla. K polievkam sa zvyčajne vína nepodávajú. 

 

       K predjedlám sa zväčša podávajú jemné, svieže a ľahké vína. K náročnejším 

predjedlám, ako sú husacia a tresčia pečeň, šunka alebo rôzne francúzske šaláty, vyberáme 

rulandské víno, prípadne tokajské. Ku kaviáru sa najlepšie hodí šumivé víno. 

 

 

     Jedlá z teľacieho mäsa vyžadujú jemné biele vína. 

     K husacine a kačacine mnohí labužníci odporúčajú   burčiak. 

   K týmto mäsám sa tiež veľmi dobre hodia biele i červené vína         

s vyšším obsahom kyselín, napríklad Rizling vlašský. 

     K jahňacine a kozľacine sú vhodné jemné biele vína a ružové   

vína. 

 

     K údenému mäsu a údeninám sa podáva biele aj červené víno. 

 

     K zákuskom rôzneho druhu a k ovociu sa podávajú polosladké alebo sladké vína, 

     a to tiché  i šumivé vína, najmä biele, ale aj ružové.  

  

                                                                                 

 Pri rozhodovaní, aké víno podať k jedlu, sa treba držať dôležitej zásady: Čím je jedlo 

 jemnejšie  a lahodnejšie, tým jemnejšie víno si vyžaduje.                                                                        

 Mastné, ťažko stráviteľné a korenené jedlá si vyžadujú zase plnšie a kyslejšie vína. 
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SOMELIÉR 

 
   - je to osoba, ktorá radí hosťom v reštauráciách pri výbere vín, ušľachtilých nápojov 

a cigár, a súčasne zabezpečuje ich profesionálne podávanie. Význam somelierstva 

celosvetovo rastie a zvyšuje úroveň ponuky a podávania vín v gastronomických 

zariadeniach. 

 

      Slovo someliér má pôvod vo francúzskom Provensálsku, kde takto nazývali človeka, 

ktorý mal na starosti voz ťahaný volským záprahom prepravujúci jedlá a nápoje. V 14. 

Storočí bol sluha francúzskej šľachty, ktorý bol zodpovedný za chod celej domácnosti. 

Okrem iného mal na starosť nákup, skladovanie, servírovanie vína a dokonca degustáciu 

vína pred svojimi pánmi. Rituál degustácia sa zachoval do dnes. 

 

     V 19. Storočí bol someliér neodmysliteľnou súčasťou luxusných reštaurácií a veľkých 

hotelov.   

V 60.  a 70 – tých rokoch minulého storočia, bola založená Medzinárodná asociácia 

someliérov.  

      Pozícia someliéra si  v súčasnej gastronómii vyžaduje odborné vedomosti, ktoré sú 

založené   na vedeckých poznatkoch a na ustavičnom pozorovaní vývoja a trendov 

v oblasti vinárstva, gastronómie, ušľachtilých nealkoholických a alkoholických nápojov, 

pochutín a cigár, ako aj odovzdávanie odborných vedomostí zákazníkom a kolegom. 

Úlohou someliéra v reštauračnom zariadení  je správne zvoliť napoj tak, aby zdôraznil 

chuť jedla teda aj kvalitu a originalitu kuchyne. 

     Someliérstvo na Slovensku sa stalo plnohodnotné vstupom do Medzinárodnej asociácie 

someliérov v roku 2002. 

 

Someliér sa nevenuje len vínu   

 
      Vo všeobecnosti si ľudia predstavujú someliéra ako profesionála, ktorý sa venuje 

problematike vín. Jeho pôsobnosť je však oveľa širšia.                                                                                                                                                                                                 

“V súčasnosti je náplňou práce someliéra 

servírovanie všetkých nápojov, z čoho vyplýva, 

že musí vedieť všetko nielen o víne, ale aj o 

destilátoch, miešaných nápojoch, pive, káve, 

čajoch, minerálnych nápojoch, stolových 

vodách, dokonca servíruje aj cigary.                                                                                

“V dobrej reštaurácii someliér prichádza k stolu 

v momente, keď si usadení hostia prezerajú 

nápojový lístok alebo menu reštaurácie, aby 

pomohol pri výbere, zatiaľ nie vína, pretože 

hostia ešte nie sú rozhodnutí, aké jedlo budú 

konzumovať,” že someliér po informáciách o 

aký druh posedenia pôjde, odporučí hosťom nápoje, od bežných stolových vôd až po víno 

alebo destiláty. 

 

BUKET  VÍNA – vôňa, farba, čírosť, chuť, teplota. 
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PRACOVNÝ LIST:                                   

1. Napíšte 6 vinohradníckych oblastí: 

2. Určte druh vinárni podľa prevádzkovej doby: 

         od  9,00  -  23,00 hod............................................... 

         od 19,00  - 3,00 hod. ráno......................................... 

3. Ak je sortiment vín z určitej vinárskej oblasti , jedna sa o .....................vinárne. 

4. Doplňte: Mladé ešte zakalené víno sa volá ................ 

5. Objem pohára na víno  je ............. 

6. Doplňte :  Degustačný pohár na víno voláme? 

                    K O Š - -V – A 

7. Vysvetlite:  Kde používame vo vinárstve sklenený hever! 

 

8. Vysvetlite,  pojmom  DEGUSTÁCIA VÍNA! 

 

9.  Podčiarknite správnu odpoveď: 

    - víno do pohára dolievať môžeme                                                 áno     nie 

    - hosť položí ruku na pohár, víno dolievame                                  áno     nie 

    - pohár na červené víno použijeme so zúženým kalichom             áno     nie  

    - sekt podáme do pohára  - FLETA                                                áno     nie  

    - TUBUS je na ohrievanie  víno                                                     áno    nie 

     

10. Dopíšte:  DEPOT  vína je .................................................................................................. 

 

11. Napíšte aspoň 5 pomôcok pri dekantácií vína: 

 

12. Napíšte ako skladujeme fľašové víno s korkovými zátkami? 

 

13. TAJNIĆKA: Odborník na víno 
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T 

     1. 

          2. 

          3. 

          4. 

          5. 

          6. 

          7. 

          8. 

           

 1. ochutnávka vína 

 2. vinárenská oblasť 

        3. k dezertu ponúkame víno 

        4. označená vináreň zelenou halúzkou 

        5. pri skladovaní vína je dôležitá??? 

        6. mladé zakalené víno 

        7. prvý nápoj slávnostného menu 

        8. sklenená pomôcka pri dekantácií vína 

 

14. Priraďte správne jedlo k vínu 

  1. Ryby, hydina                                                     a. červené víno 

  2. Divina, hovädzie mäso                                      b. ružové víno 

  3. Teľacie mäso                                                     c. biele víno 

  4. Kačacie mäso                                                     d. šumivé víno 

  5. Jahňacie mäso                                                    e. burčiak 

  6. Dezerty                                                               f. jemné biele 

 

 15. Napíšte čo tvorí BUKET vína? 
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Správne odpovede:  

1. Malokarpatská vinohradnická oblasť, Nitrianská vinohradnická oblasť, 

    Južnoslovenská vinohradnická oblasť, Stredoslovenská vinohradnická oblasť, 

    Východoslovenská vinohradnická oblasť, Tokajská vinohradnická oblasť. 

2. od   9,00 – 23,00 hod. DENNÁ VINÁREŇ 

    od 19,00  –  3,00 hod. NOĆNÁ VINÁREŃ 

3. ŠPECIÁLNE VINÁRNE 

4.  BURČIAK 

5. objem   0,1 a 0,2l 

6. KOŚTOVKA 

7. Sklenený hever  používame pri čapovaní vína z drevených sudov. 

8. Degustácia vína je ochutnávka vína. 

9. Podčiarkni správnu odpoveď : 

          a/ víno do pohára doliať môžeme:                               áno 

          b/ ak hosť položí ruku na pohár , víno nedolievame :  áno 

          c/ pohár na červené víno má kalich zúžený:                áno 

          d/ sekt podávame do pohára fléta:                               áno 

          e/ tubus je na ohrievanie vína                                       nie 

 

10. DEPOT vína je usadenina vína. 

11. Pomôcky na dekantáciu vína: 

 karafa, stojan, košík, 

 degustačný pohár, 

 sviečka vo svietniku, 

 profesionálna vývrtka, 

 zápalky, 

 plátenný obrúsok, 

 odkladacie taniere. 

 

12. Fľašové  víno s korkovou zátkou uskladňujeme na ležato. 
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13.  Odpovede:  

  
    

T 
     1. D E G U S T Á C I A 

2. 

   
T O K A J 

  3. 

  
Š U M I V É 

  4. 

  
V I E CH A 

   5. 

 
T E P L O T A 

  6. B U R Č I A K 
   7. 

  
A P E R I T Í V 

8. 

  
K A R A F A 

   

 14.        1. C. 

              2. A. 

              3. F. 

              4. E. 

              5. B. 

              6. D. 

 

15. BUKET  vína tvorí : farba, vôňa, chuť, čírosť, teplota 
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4. Slávnostné stolovanie 

 

4. 1  Príležitosti usporadúvania hostín 

      4. 2  Organizácia a technika obsluhy pri slávnostnom stolovaní – spôsoby obsluhy 

      4. 3 Tvary slávnostných tabúľ a dodržiavanie pravidiel pri ich zostavovaní 

      4. 4 Zostava slávnostného menu (podľa príležitostí) 

      4. 5 Príprava slávnostného stola a nové trendy slávnostného stolovania 

 4. 6 Dodržiavanie pravidiel pri podávaní jednotlivých druhov jedál a nápojov pri 

        slávnostnom stolovaní 

4. 7 Praktická príprava slávnostnej tabule 

 

Stolovanie je súhrn pravidiel, ktoré sa týkajú hygieny, prestierania stola, správneho 

správania sa pri jedle a obsluhy. Stolovanie označuje aj prípravu a úpravu stolu 

napríklad na slávnostnú príležitosť. 

 

4. 1 Príležitosti usporadúvania hostín  

 

- návštevy spojené s politikou štátu 

- životné jubileá 

- rodinné slávnostné príležitosti (narodenie dieťaťa, svadba a pod) 

- slávnosti súvisiace s vyznávaním viery ( Veľká noc, Vianoce...) 

- pracovné a študijné úspechy (stužková slávnosť, promócie atď.) 

- firemné podujatia ( vyhodnotenie roka,  pôsobenia...) 

 

Podľa spôsobu pohostenia delíme hostiny na bankety a na rauty.  

 

    Menej slávnostná hostina môže mať názov slávnostný obed alebo večera. Samostatnú 

kategóriu tvoria svadobné,  promočné a rôzne ďalšie hostiny,  ktoré usporadúvajú 

súkromné osoby najčastejšie pre úzke okruhy známych. 

Usporiadanie hostín pri rozličných príležitostiach, môžeme charakterizovať ako 

vyvrcholenie slávnostnej  príležitosti. Samotnej hostine sa však nesmieme pripisovať 

väčší význam  ako má slávnostná príležitosť. 

 

4. 2 Organizácia a technika obsluhy pri slávnostnom stolovaní – 

spôsoby obsluhy 

 

     Dobre  organizačne pripravená akcia je základným predpokladom jej úspešného  

priebehu. 

 

Zreteľné a presné prevzatie objednávky (prvé organizačné opatrenie) 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pravidlo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hygiena
http://sk.wikipedia.org/wiki/St%C3%B4l
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Objednávateľovi kladieme:  

 

A.   Základné otázky 

 

1. Druh stolovania. 

- banket, recepcia alebo ako si objednávateľ stolovanie predstavuje 

 

2. Počet osôb. 

    - má byť čo najpresnejší, je veľmi dôležitý, pretože podľa toho musíme navrhnúť tvar   

tabule, pripraviť počet kuvérov  (poháre, príbory...inventáru), stanoviť počet 

zamestnancov potrebných na obsluhu 

 

3. Poradie chodov (menu). 

 - je veľmi dôležité pre usmernenie kuchyne a skladu, pre obsluhujúcich zase na 

uloženie   príborov a pohárov 

 

4. Suma určená na jednu osobu. 

    - je rozhodujúci činiteľ na stanovenie kvality a kvantity podávaných jedál a nápojov 

     

B.   Ostatné otázky 

1. Dátum a presný čas. 

2. Spôsob vyúčtovanie. 

3. Dekorácia  / suma na ňu určená/. 

4. Zasadací poriadok. 

     5. Ostatné osobitné želania,  podľa okolností dohodnúť ďalšie platené služby, 

     6. Pevné stanovenie časových údajov ( začiatok a koniec hostiny), 

     7. Vopred dohodnutý spôsob úhrady a výšku preddavku. 

 

     Prevzatú objednávku s vysvetlením a požiadavkou na úpravu stolovania dostávajú 

vedúci    akcie, vedúci kuchár, prípadne ďalší pracovníci obsluhy. 

 

Na uľahčenie práce pri dohodnutí ceny sa vypracúva  predbežný rozpočet.  

Ak si objednávateľ menu vyberie, potom už ľahko možno pripočítať nápoje a iné 

služby, ktoré sa taktiež vopred dohodnú. Želania, ktoré sa vyskytnú v priebehu akcie 

možno splniť iba so súhlasom objednávateľa. Už pri prvom rokovaní si treba ujasniť, 

kto má právo objednávať ďalšie jedlá a nápoje. Pre poriadok a jasnosť vo vyúčtovaní je 

najlepšie, ak objednávateľ ihneď po skončení akcie podpíše konzumačný list. 

 

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA HOSTINY 

 

Rozlišujeme tri etapy prípravy hostiny: 1. prípravnú, 

     2. realizačnú, 

     3. vyhodnocovaciu. 
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1. Prípravná etapa - zahŕňa predbežnú dohodu, písomnú objednávku, osobnú návštevu   

a organizačné zabezpečenie hostiny. 

V predbežnej dohode sa uvádza termín, počet hostí, charakter hostiny, financie 

a zvláštne priania hostí. 

    Písomná objednávka potvrdzuje predbežnú dohodu. Osobná návšteva hostiteľa 

a dohodnutie všetkých podrobností, spísanie pracovného príkazu, prípadne uhradenie 

preddavku (zálohy). 

Organizačné zabezpečenie hostiny, odovzdanie pracovného príkazu personálu, pri 

štátnych a osobitne významných podujatiach vypracovanie – libreta hostiny. 

 

    2. Realizačná fáza -  zahŕňa činnosť súvisiacu s uskutočnením samotnej hostiny 

operatívnu činnosť počas jej trvania, vystavenie a overenie účtu za hostinu, fakturácia. 

 

    3. Vyhodnocovacia fáza - zahŕňa vyhodnotenie hostiny a prípadné vyvodenie 

následných   opatrení. 

Postup zabezpečenia slávnostnej hostiny. 

 

Po písomnom potvrdení podujatia zabezpečíme slávnostnú hostinu: 

Podľa počtu hostí stanovíme počet čašníkov (na 6 až 10 hostí - 1obsluhujúci, 1 nosič   

jedál,     na 20 hostí - 1 nápojár), 

     Objednávame v predstihu potrebné suroviny, menu, menovky, kvety a celú výzdobu, 

suveníry 

     Pripravíme žiadanku na inventár, kde požiadame o 10% navyše, pri veľkých 

podujatiach počítame s obrátkou inventára z umyvárky. 

  Tieto práce vykonáva hotelový manažér alebo prevádzkar 

 

 

4. 3 Tvary slávnostných tabúľ 

 

     Tvar slávnostnej tabule závisí od počtu hostí, veľkostí a tvaru miestnosti, umiestnenie 

okien, dverí, stĺpov. Obvykle tabuľa je umiestnená v strede miestnosti. Priestor pre 

jedného hosťa je 65 – 80 cm, šírka tabule je 120 cm a viac. Priestor medzi sediacimi 

hosťami (tzv. ulička) by mala byť najmenej 120 cm. 

 

TVARY SLÁVNOSTNÝCH TABÚĽ vyberáme podľa: 

  - tvaru miestnosti 

  - počtu hostí 

  - malé hostiny   I a T 

  - veľké hostiny E a U 

  - ostatné  

   - kombinované 

     (plesy, stužková) 

 

 

 



 

68 

 

 

Cisárska tabuľa - je špeciálna slávnostná tabuľa 

                             - je len pre ľudí na najvyššej úrovni (prezident) 

                             - je na nej veľa inventára, veľa estetického ozdobenia, veľké menu  

dvojnásobná šírka (240 cm) 

                     
   

 

          Pri prestieraní a príprave slávnostnejšej tabule hrá nemalú rolu už sám tvar stola. Ak 

máme oválny stôl, máme takmer vyhraté. Navodzuje totiž pocit harmónie, najmä ak naň 

prestrieme dva pastelové obrusy s rôznymi dĺžkami. Oválna tabuľa už sama o sebe 

pôsobí veľmi slávnostne a na dokonalý dojem stačí, keď všetko podriadime jej oválnym 

krivkám. Výborne na nej vyniknú ďalšie okrúhle tvary ako polievková misa, oválne 

misy – skrátka „parádne“ kúsky servisu, ktoré nedávame na stôl denne. 

Najvýznamnejšie sú okrúhle tabule (všetci majú na seba dobrý výhľad), čiže sú si všetci 

rovnocenní. 

                     
 

Uprednostňujú sa stoly,  ktoré majú na vrchu zabudované plstené poťahy. 
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       VARIANT SLÁVNOSTNEJ TABULE V TVARE  „ E “. 

                  
         VARIANT SLÁVNOSTNEJ TABULE V TVARE „ I “ . 

 

 
ZASADACÍ PORIADOK 

 

Určuje miesta hostí a pri jeho vypracovaní platia tieto pravidlá: 

- čestné miesta sú na čele tabule, smerom ku vchodu pre hostí, prípadne na dlhšej 

strane tabule, 

- prvé čestné miesto je po pravej ruke od hostiteľa, druhé po jeho ľavej ruke, 

- vedľa seba nemajú sedieť osoby rovnakého pohlavia, 

- deti a mládež majú mať vzdialenejšie miesta od čestných hostí, 

- vedľa cudzincov majú sedieť hostia, ktorí ovládajú ich  jazyk, 

- pri svadobnej tabuli sedí nevesta po pravej ruke ženícha. 

 

4. 4 Menu 

 

Obsahuje:   

- názvy jedál a nápojov v správnej gastronomickej postupnosti, bez gramatických a 

formálnych chýb,   

- vľavo sa uvádzajú jedlá a vpravo nápoje (príp. vľavo nápoje, vpravo jedlá alebo pod seba 

v poradí podávania), 
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-  odporúča sa vyhnúť „tajomným“ názvom, uprednostniť jednoznačné, zrozumiteľné 

názvy, dať si záležať na výbere a zložení jedál a priradení vhodných nápojov, dodržiavať 

gastronomické pravidlá, 

- nezaraďovať klasické jedlá (slepačí vývar s rezancami, pečené kura s ryžou alebo 

prírodný či vyprážaný rezeň... ). 

U vín je potrebné napísať aj vinársku oblasť a ročník. 

 

Slávnostné menu – lístky kladieme vľavo nad hroty vidličiek alebo nad pečivový tanier. 

V prípade nedostatku miesta na tabuli môžeme zvoliť aj iný spôsob (napr. zasunutie                        

do obrúska ). Ozdobné šnúrky a pečate majú byť jednotne upravené. Umiestnenie menu 

ovplyvňuje jeho tvar, formát a materiál, z ktorého je zhotovené. 

 

 

4. 5 Úprava stola 

Pri bežnom stolovaní sa obyčajne uspokojíme s farebným obrusom a malými obrúskami 

tzv. naperónmi, ktoré je ľahšie vymieňať. Pre slávnostnejší stôl sa odporúča podložka 

(plstená alebo deka), aby inventár „nezvonil“ pri položení na stôl a nešmýkal sa. 

Výnimočné rodinné stretnutie si okrem chutného jedla zaslúži aj dokonale upravený 

stôl. Ako by mal vyzerať, a čo by na ňom nemalo chýbať, zhrnieme do piatich bodov. 

 
Legenda: 1. klubový tanier 2. tlmiaca dečka 3. dezertný tanier 4. plátený obrúsok 5. príbor 

na hlavné jedlo 6. rybací príbor 7. polievková lyžica 8. pohár na vodu (tzv. základný)  9. 

pohár na červené víno 10. pohár na biele víno 11. menovka 12. menu lístok 13. kuvertový 

tanier 
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1. Obrus 

 

Slávnostný stôl sa nezaobíde bez obrusu. Ideálne by mal byť biely alebo by mal mať 

nejakú nenápadnú farbu, aby vynikol pokrm naaranžovaný na tanieroch a dekorácie 

na stole. Na každej strane stola by mal presahovať približne 30 centimetrov – tzv. previs 

obrusu. Na tento základný obrus sa zvykne dávať jeden menší – naperón, dekoračný obrus, 

a ten by mal mať inú, výraznejšiu farbu a podstatne menšie rozmery. Na stoly pod obrusy 

používame multóny. 

 

Pracujeme vo dvojici, aby sme predišli pokrčeniu obrusov. Prestierať začíname na 

vzdialenejšom konci od vchodu pre hostí, aby obrusy tvorili dojem celku: 

-  prvý obrus prekrýva druhý, aby spolu  tvorili kompaktný celok 

-  preklady obrusov majú byť na šírku lemu (minimálne 20 cm) 

- obrusy prestierame na lícnu stranu stredové sklady musia byť v súvislej línii  po celej    

dĺžke stola 

-  dĺžka obrusu má byť po sedadlo stoličky (30 cm) 

- okraje obrusov majú byť rovnaké, upravujeme ich založením, lepením, nepoužívame 

špendlíky 

 

2. Taniere 

Základom prestierania je kladenie klubových tanierov zarovno s okrajom stola. Ak sa 

nepoužívajú, použijeme na označenie miest slepé taniere (slúžia na presné rozloženie 

všetkého inventára). Potom rozložíme príbory na dohodnuté pokrmy. Použitie klubových 

tanierov je však praktickejšie a estetickejšie. Na klubové taniere kladieme obrúsok alebo 

„tlmič“, aby sme tlmili nárazy inventára, naň dezertný tanier a obrúsok. 

3. Príbory 

Počet príborov závisí od množstva podávaných chodov. 

Pripravené príbory kladieme z podnosu alebo z ruky z obrúska (príručníka) podľa 

nasledujúcich pravidiel: 

1. Ako základný príbor kladieme príbor k hlavnému chodu – spravidla mäsový, vidličku 

vľavo,  nôž vpravo ostrím k tanieru, okraj taniera môže voľne splývať s okrajom príborov. 

2. Za maximálny počet položených príborov považujeme najviac 3 vidličky naľavo                          

a 3 nože napravo a polievkovú alebo dezertnú lyžicu. Príbor na dezert by mal byť nad 

tanierom. Dôležité pravidlo – nože sa ukladajú vždy ostrím smerom k tanieru. 

3. Vzdialenosť medzi položenými príbormi je 3 až 5 mm. Príbory sa nesmú dotýkať.             

Príbory,  ktoré  nemôžeme položiť na stôl, pripravíme na tácku s obrúskom a doložíme na 

tabuľu. 

 

 

http://www.pluska.sk/fotogaleria-peknebyvanie/?foto=&clanok=638548
http://www.pluska.sk/fotogaleria-peknebyvanie/?foto=&clanok=638548
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4. Poháre 

 

Samozrejmosťou sú v prvom rade čisté a vhodné poháre. Pohár na víno servírované                         

k hlavnému chodu by mal stáť centimeter nad špičkou noža hlavného príboru a všetky 

ostatné poháre by s ním mali vytvárať rad alebo trojuholník. Usporiadané by mali byť 

v poradí, v akom pijeme - teda zľava voda, biele víno, červené víno a dezertné víno. 

Prestretie  inventáru na slávnostnú tabuľu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gastroprofesia.sk/akademia/viete-ako-prestriet-stol&ei=dvZcVYr4L4G9swG37YGoBg&bvm=bv.93756505,d.bGg&psig=AFQjCNGyuhZ0FQhCct9D7AuCiDKHCz4bOg&ust=1432242167203361
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5. Výzdoba 

Na dotvorenie slávnostnej atmosféry 

sa pohrajte s dekoráciami. Vyberte si 

malý obrus vo výraznejšej farbe, aby 

kontrastoval k bielemu základnému. 

K nemu dolaďte obrúsky, sviečky 

a rôzne dekoračné kamienky alebo 

stuhy. 

http://www.sosostn.sk/uspechy-aktuality/gastro-junior-skills-2014.html?page_id=2910
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4. 6 Nové trendy stolovania – netradičná dekorácia 

 

 

VÝZDOBA TABULE 

Má vystihnúť príležitosť pohostenia, skrášliť prostredie a vyvolať dobrý prvý dojem.  

 

Mali by sa pri nej dodržať tieto pravidlá: 

-   Má byť originálna, vzdušná, vkusná, menej je viac. 

- Používame čerstvo rezané kvety a vhodné dekoratívne predmety z klasických 

materiálov. 

-  Centrum výzdoby má byť v blízkosti čestných miest, na veľkých tabuliach môžu byť 

v primeraných vzdialenostiach aj ďalšie, menšie centrá. 

-  Najvhodnejším základom dekorácie sú kvety, kvetinové ikebany.                                                           

-  Súčasť výzdoby nesmie zasahovať do založeného inventára, na voľných čelách 

    môže výzdoba splývať cez okraj stola, ale nemá presiahnuť dĺžku obrusu. 

-  Kvety a zeleň majú byť vo vode. 

- Obrúsky a previs obrusov zdobíme len výnimočne, a to tak, aby výzdoba hosťom 

nezavadzala. 

-  Dekoračné predmety majú charakterizovať účel hostiny. 

 

 

  

4. 7  Pravidlá výzdoby vybraných slávnostných tabúľ 

 

-  Svadobná hostina je bohatá na kvetinovú výzdobu, zeleň, používame svetlé tóny 

farieb obrusov, symboly života vo dvojici / srdiečka, prstienky, holubí pár a pod./ 

-  Promočná hostina vyžaduje sýtejšiu zeleň, symbol múdrosti – sova a pod. 

-  Krstiny majú jemné farby, farebnú symboliku pohlavia dieťaťa. 

- Štedrovečerná hostina je zdobená svietnikmi, lesnou zeleňou, imelom, vianočnými 

ozdobami, symbol štedrosti. 

-  Silvestrovská zábava má karnevalový charakter, môže byť bez kvetín 

- Veľkonočná hostina je charakteristická pestrou, farebnou, obsahuje symboly jari 

a narodenia. 
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- Diplomatická – nie príliš výrazná výzdoba, stolové vlajky, treba rešpektovať 

protokolár-  ne pravidlá. 

-  Výročia – výrazná kvetinová výzdoba, bohatá zeleň, symbol daného výročia. 

- Smútočná – tmavšia zeleň, papradie, svietniky, kombinácia čiernej a striebornej farby. 

 

Súčasťou dekorácie sú aj vhodné upravené obrúsky, menu a menovky. Na slávnostnú 

výzdobu miestnosti môžeme použiť kvety a stálu zeleň v kvetináčoch, veľké 

dekoratívne predmety. 

             

           Svadobná slávnostná tabuľa 

                      

                    Vianočná slávnostná tabuľa 
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Vianočná tabuľa s bohatou dekoráciou 

Dekorácia vianočnej tabule 

http://slavnostne.blogspot.com/2015/04/rychlokurz-stolovani-aneb-na-co-vse.html


 

77 

 

                           

 

    Veľkonočná tabuľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočná dekorácia 

Prestieranie stola - inšpirácie 

                  
 

 

http://stolovanie-prestieranie.blogspot.sk/2010/02/prestieranie-stola-inspiracie_14.html
http://1.bp.blogspot.com/_EwnaX1SdOMI/S3hB6_rjwUI/AAAAAAAAADM/32HFinryWPY/s1600-h/vyzdoba-stola5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_EwnaX1SdOMI/S3hB3HJRVzI/AAAAAAAAADE/r6LbgHcSBs0/s1600-h/v%C3%BDzdoba-stola4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_EwnaX1SdOMI/S3hB94apALI/AAAAAAAAADU/LJfCrrfF2aU/s1600-h/prestieranie-stola2.jpg
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Obrúsky 

 

   Ku každému slávnostnému 

   prestretému stolu patria obrúsky z 

   látky aj z papiera. Mali by byť vo 

   farebnom tóne, či už o odtieň 

   tmavšie alebo svetlejšie, 

   kombinované s farbou šerpy. 

   Krásne poskladaný obrúsok býva 

   korunou akéhokoľvek stola. 

   Látkové obrúsky je dobre pred 

   slávnosťou naškrobiť. Býva 

   pravidlom, že látkový obrúsok si 

    počas slávností hosť rozprestrie na    kolená. Na poskladanie papierového obrúska si  

    najprv vyberte správny tvar. Nádherne poskladané obrúsky váš stôl úplne premenia. 

 

           
 

 

Skladanie obrúskov 

 

 

 

http://stolovanie-prestieranie.blogspot.sk/2010/02/obrusky_14.html
http://stolovanie-prestieranie.blogspot.sk/2010/02/skladanie-obruskov_14.html
http://2.bp.blogspot.com/_EwnaX1SdOMI/S3g8jxJEaDI/AAAAAAAAABk/6Xtkc_jK1Bk/s1600-h/obrusky2.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_EwnaX1SdOMI/S3g6p1fsZLI/AAAAAAAAABE/S-JZL7E6hyc/s1600-h/obrusky-.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_EwnaX1SdOMI/S3g8aBM77iI/AAAAAAAAABM/-yKt8KnTQfA/s1600-h/obrusky1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_EwnaX1SdOMI/S3g8eOS-x9I/AAAAAAAAABU/IwEiKr6jMpc/s1600-h/skladanie-obruskov-.jpg
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Menovky: Skladanie obrúskov 

 

       

         

    

Obrúsky majú hygienickú, ochrannú a estetickú funkciu. Preto na skladanie 

obrúskov používame čisté biele bavlnené rukavice. 

 

Výber tvaru a farba obrúska závisí od charakteru slávnosti, musí farebne ladiť s interiérom. 

Umiestnenie obrúskov je najčastejšie na: 

- na dezertný tanier, ktorý je na klubovom tanieri, 

- na ľavú stranu klubového taniera, 

- šikmo vľavo od klubového taniera. 

 

Dodržiavanie pravidiel pri podávaní jednotlivých druhov jedál a nápojov pri 

slávnostnom stolovaní. 

 

    Pri slávnostnom menu treba dodržiavať tieto pravidla: 

 

1. Základné suroviny – z ktorých pripravujeme jedlá, nemajú sa opakovať  ( zeleninová 

     polievka,  zeleninový rezeň a pod.) 

2. Spôsob prípravy -  musí byť rozdielny, lebo zmeny v tepelnej príprave jedál pôsobia 

    priaznivo na chuť. Nesprávne by bolo menu , v ktorom by sme 

    podávali pečenú rybu, pečené mäso, a pečenú hydinu. Správne by bolo 

    podávať varenú rybu, dusené mäso a vyprážanú hydinu. 

3. Sladké jedlá nepodávame pred slanými alebo korenenými jedlami. 

4. Jedlá musia byť upravené úhľadne, chuťove i vzhľadom majú priamo pôsobiť na 

    zmysly hosťov  (zrak, chuť ). 

5. K mäsám, najmä mastným, nepodávame sladké prívarky alebo kompóty. Odporúčame 

radšej  rôzne zeleninové šaláty. 

6. Ak sa mäsá nepodávajú s vlastnou šťavou, vyberáme k nim šťavy veľmi starostlivo. 

7. Úplne využívame sezónne jedlá. V letnom období uprednostňujeme zeleninu 

    a ľahko stráviteľné  jedlá. V zimnom období uprednostňujeme mäsité jedlá – ťažšie 

    stráviteľné. 

8. Pri podávaní viacerých hlavných jedál postupujeme od najľahších k najťažším, biele 

    mäsa uprednostňujeme pred čiernymi (zverinu, husi, kačice). 

9. Pri podávaní nápojov uplatňujeme tiež gastronomické  pravidlá. 

http://stolovanie-prestieranie.blogspot.sk/search/label/Skladanie%20obr%C3%BAskov
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.dobrarada.sk/portals_pictures/i_000122/i_122017.jpg&imgrefurl=http://www.dobrarada.sk/clanok/skladanie-servitok-vejar-sviecka-a-palmovy-list-.html&docid=ESR2vv7lGZSB6M&tbnid=LF82iVnZ99q11M:&w=125&h=108&ei=dT0LVfUKhKs9gNSBEA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.dobrarada.sk/portals_pictures/i_000121/i_121948.jpg&imgrefurl=http://www.dobrarada.sk/clanok/skladanie-servitok-vejar-sviecka-a-palmovy-list-.html&docid=ESR2vv7lGZSB6M&tbnid=cXtysfRVDSX7uM&w=125&h=84&ei=dT0LVfUKhKs9gNSBEA&ved=0CAMQxiAwAQ&iact=c
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.dobrarada.sk/portals_pictures/i_000145/i_145634.jpg&imgrefurl=http://www.dobrarada.sk/clanok/sidney.html&docid=qT4BiCiIa4DqvM&tbnid=pkw0OOJ9IR9QFM&w=150&h=132&ei=dT0LVfUKhKs9gNSBEA&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.gastroriad.sk/host/www.gastroriad.sk/upload/images/content/image/lekno11_resize.JPG&imgrefurl=http://www.gastroriad.sk/aktuality/lekno/&docid=QOYkA3c50QDD3M&tbnid=q9Yz5Cv4bIjeQM&w=200&h=150&ei=dT0LVfUKhKs9gNSBEA&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://cf.akosatorobi.sk/thumb/201/1_201m.jpg&imgrefurl=http://www.akosatorobi.sk/video/201/leziaci-vejar-skladanie-obruskov-1&docid=ohH8rlXE4pro4M&tbnid=1YlCpZLNV1ZTtM&w=180&h=135&ei=dT0LVfUKhKs9gNSBEA&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.dobrarada.sk/portals_pictures/i_000120/i_120042.jpg&imgrefurl=http://rebelky13.blog.cz/1111/skladanie-servitok&docid=4DYl_-gIryCD4M&tbnid=cM7weQ5HCYKGcM&w=245&h=200&ei=dT0LVfUKhKs9gNSBEA&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
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4. 8 Jednotlivé chody slávnostného  stolovania a ich podávanie 

 

 

Aperitív – nápoj povzbudzujúci  chuť do jedlá. Zásadne ako aperitív nepodávame sladké 

nápoje (likéry). 

Do vopred založených pohárov nalievame korenené víno s plátkom citróna. 

 

Pri podávaní  predjedál  musíme prísne dodržiavať gastronomické pravidlá. 

Studené predjedlá podávame pred polievkou. 

Teplé predjedlá podávame po polievke. Dbáme na vkusnú a estetickú úpravu. 

 

Podávanie polievok 

Pri slávnostnom stolovaní môžeme podávať polievky: 

1. z polievkových mís – podávame  dvomi spôsobmi: 

a) ponúkame z ľavej strany. Naberačkou si môže hosť naberať 

buď sám, alebo mu polievku naberá obsluhujúci. 

b) misu s polievkou položíme na servírovací stolík. Obsluhujúci naberá polievku do 

tanierov a predkladá hosťom z pravej strany. Pod polievkový tanier dáme plytký tanier. 

Tento spôsob používame pri menšom počte hostí. 

 

2. v špeciálnych šálkach podávame vývary, prípadne studené ovocné polievky. Podávame 

ich z pravej strany. Pod šálku ukladáme podkladací tanier s obrúskom. 

V jedálnom lístku nasleduje po polievke (alebo po teplom predjedle) ryba, po nej potom 

jeden alebo niekoľko hlavných chodov. 

Podávanie hlavných jedál 

Hlavné jedlo podávame podľa toho, aký spôsob obsluhy použijeme. 

Pri ruskom, banketovom spôsobe obsluhy sa jedlá podávajú z mís z ľavej strany  (jedlo si 

hosť naberá  sám, alebo mu predkladá  obsluhujúci). Prílohy podávame najčastejšie 

spoločne s hlavným chodom, aby mäso nevychladlo. Šťavy podávame v omáčnikoch. 

- pri medzinárodnom spôsobe obsluhy podávame jedlo z pravej strany. Pod misky     

na   šalát, alebo kompót dávame vždy podkladací tanierik. 

Pravidlo podávania : 

- ak podávame šalát musíme dodržať poradie - podávame najprv šalát a tak hlavné 

jedlo (pretože nesmie sa podávať šalát ponad tanier s hl. jedlom) z pravej strany 

hosťa. 

- ak podávame kompót musíme dodržať poradie – najprv hlavné jedlo a tak kompót 

z pravej strany hosťa. 

 

Podávanie múčnikov 

 

-  pred podávaním múčnikov zoberieme zo stolov použitý inventár.  Múčniky  môžeme 

podávať týmito spôsobmi: 

a)  pri menej dôležitých akciách ich podávame priamo na dezertnom tanieri z pravej strany, 
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b)  pri svadobných hostinách kladieme misy s cukrárskymi výrobkami do stredu stola 

v určitých vzdialenostiach a hostia si sami berú podľa chuti. 

c)  ak podávame krémy, pudingy prinášame ich na podnose, v špeciálnych miskách alebo  

v pohároch na podkladacom tanieriku. Podávame z pravej strany. 

d)  pri menšom počte hostí môžeme určité druhy teplých múčnikov (palacinky) pred 

hosťami aj flambovať. Kladieme ich na múčnikový tanier a podávame z pravej strany 

K sladkému múčniku  môžeme podávať šampanské. 

Svadobnú tortu krájame po prezentácii v blízkosti mladomanželov. 

Pripravíme dva keridony, dezertné taniere, dve menšie misy, dva klubové alebo mäsové 

taniere, lopatku na tortu,  prekladací príbor, nôž na tortu a pohár s horúcou  vodou. 

 

Postup delenia: 

     Najprv prekladacím príborom odstránime časti výzdoby.  

     Najvyššiu časť torty odkrojíme, preložíme na tanier a položíme pred novomanželov.  

     Nožom potom krájame z ďalších poschodí.  

     Jednotlivé porcie prekladáme na dezertný tanier a pridávame k tomu časť ozdoby. 

 

 

 

 
                                                                                      

 

Podávanie syrov 

 

Syry podávame najčastejšie na misách, niekoľko druhov a ponúkame z ľavej strany. 

K syrom sa hodí čierny chlieb. Z nápojov podávame  pivo  - 0,1 l. 

 

Podávanie  zmrzliny 

 

Zmrzlinu – podávame v pohároch na zmrzlinu ( sklenené ) na podkladacom tanieri so 

zmrzlinovou lyžičkou. Prinášame na podnose a podávame z pravej strany. 
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Podávanie ovocia 

 

Ovocie – ponúkame na misiach z ľavej strany, prípadne misy kladieme na tabuľu pre 

voľný výber. Druhy ovocia volíme s ohľadom na spôsob konzumácie, ovocný šalát 

môžeme podávať banketovým spôsobom. 

 

Podávanie kávy 

 

Kávu – môžeme podávať v inom priestore ponukou z podnosov alebo kompletizovaním 

kávy vo dvojici,  keď jeden čašník pridržiava podnos s inventárom a druhý podáva šálku 

kávy s podšálkou , lyžičkou a predkladá ju hosťom na stôl z pravej strany. 

 

Podávanie digestívu 

 

Digestívy – ponúkame rovnakým spôsobom ako aperitívy pri tabuli alebo mimo nej, sú to 

kvalitné liehoviny  spravidla  0,05 l na osobu, hostia dávajú prednosť destilátom, sódu 

podávame len na želanie. 

 

Pri slávnostnom stolovaní je dôležité vedieť,  že nie vždy a na každú príležitosť sa hodia 

rovnaké chody.  Rozhodujúce  faktory:  vek hostí, pohlavie,  ročné obdobie.... 

čas konania hostiny  (dopoludnie, večer atď.) 

 

Vyúčtovanie slávnostnej hostiny 

 

     Aby sa predišlo k nedorozumeniam, už pri objednávke sa objednávateľ dohodne, 

čo objednáva, ako sa bude postupovať, keď príde väčší alebo menší počet hostí, kto a ako 

bude objednávať dodatočné jedlá a nápoje, prípadne sa dohodne aj o ďalších službách, 

a koho splnomocňujeme, aby robil ďalšie zmeny. 

     Pri vyúčtovaní treba mať k dispozícií jasnú a dokázateľnú evidenciu vydaných porcií, 

kusov, litrov, ďalej preukázateľné príkazy o ďalšom vydaní jedál podpísané oprávnenou 

osobou. 

     Pri vyúčtovaní objednávky sa môže platiť v hotovosti alebo sa používa aj platenie na 

úver. 

Pri prvom spôsobe sa pri objednávke prevezme asi 50% preddavok a pri vyúčtovaní sa 

doúčtuje zvyšná suma. 

     Pri druhom spôsobe sa pri vyúčtovaní vyúčtujú všetky náklady spojené s hostinou. 

Pracovník, ktorý robí vyúčtovanie, bez požiadania vydá spotrebiteľovi účtenku, na ktorej 

je uvedené, koľko jedál, nápojov a ďalších služieb a za akú jednotku sa účtovalo. Hosť 

takto získa dôveru o správnosti účtovanej sumy. 

 

Práce po skončení slávnostnej hostiny 

 

Po skončení slávnostnej hostiny je potrebné aby sa dalo všetko do pôvodného stavu. 

     Pri prácach sa  postupuje takto: 

- miestnosť dobre vyvetráme (otvoria sa okná), 

- pozberáme použitý inventár, 
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- odstráni sa dekorácia a pozmetajú omrvinky, 

- poskladajú sa obrusy, mokré obrusy sa nechajú usušiť, 

- upracú sa pracovné stoly, 

- inventár po umytí sa preleští a rozdelí podľa druhov, poodnáša sa do skladov, 

- prekontroluje sa počet kusov, 

- ak dôjde k strate alebo poškodeniu zo strany hosťa, pripočíta sa k účtu hosťovi. 

 

     Svedomitým usporiadaním pracoviska po skončení hostiny pokladáme z hľadiska 

prevádzky a obsluhy za ukončenú. 

     Na záver je potrebná kontrola a správne uskladnenie inventára. 

 

 

 

Pracovná úloha 

Zvoliť tému slávnostnej tabule, nastolovať slávnostnú tabuľu podľa zvolenej témy. 

 

 

  



 

84 

 

PRACOVNÝ LIST 

 

Téma: Reštauračný inventár 

Ročník: Tretí 

Cieľ: Zopakovať si informácie o reštauračnom inventári 

 

1. Doplňte chýbajúce slová do definície:  

Veľký stolový inventár je skupina potrieb, ktoré potrebuje obsluhujúci pri servise 

podávania .............. a .............. . Je súbor ................. , .................. a .................... pomôcok, 

ktoré používame pri servírovaní. Malý stolový inventár umiestňujeme do .................. stola, 

alebo na ................... stôl.  K reštauračnému inventáru patrí aj ................... inventár. 

 

2. Vyberte z uvedených možností a doplňte do tabuľky: 

 

Malý stolový inventár Charakteristika Funkcie 

Váza   

Popolník   

Karafinky   

Nápojový lístok   

 

Charakteristika:        Funkcie: 

- Rôzny materiál, nečistia sa pred hosťom   - informačná 

- Vkusne upravený      - gastronomická 

- Rôzny materiál, musia byť stabilné    - estetická 

- Prenosné súbory dochucovacích prostriedkov  - hygienická 

 

3. Vymenujte pomocné vozíky: 

a) ....................... 

b) ....................... 

c) ....................... 

d) ....................... 

e) ....................... 

f) ....................... 

g) ....................... 

h) ....................... 

i) ....................... 

 
4. Priraďte k sebe hodiace sa číslice a písmená: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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1. Anglické prestieranie  a) farebné pásy, plnia dekoratívnu úlohu 

2. Náperóny   b) rôzne farby, musia dodržiavať hygienické zásady 

3. Štóly    c) plstené poťahy, dávajú sa pod obrus 

4. Multóny   d) prestierania, plnia estetickú úlohu a chránia obrus 

                                                    pred každého hosťa     

                   f) ozdobné dečky, lemovky na ozdobu stola 

 
5. Nakreslite umiestnenie inventára na bufetovom stole: 

 

 

 

 
 

6. Doplňte: 

Banketové obrusy majú najvhodnejší rozmer ........cm x ........... cm  

Prevádzkové obrusy majú rozmer                    140 cm x ............cm  

Servirovaci stolík má rozmer  ..........................................................                                      

Previs obrusa má byť ..............cm.  

 

 
7.  Priraďte číslo obrázku k pojmom:   

Lyžička na zmrzlinu  

Limonádová lyžička  

Rybí príbor  

Príbor na homáre  

Príbor na slimáky  

Prekladací príbor   

 Príbor na raky  

 

 

 

 

 

 

1.                            2.                   3.                    4.                             5.                      6.                

7.  
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5. TECHNIKA OBSLUHY PRI MIMORIADNYCH 

PRÍLEŽITOSTIACH 

 

 

Druhy mimoriadnych príležitostí:        BANKET, RECEPCIA, RAUT 

                                                              GARDEN PÁRTY 

                                                              ČAŠA VÍNA 

 

Slávnostné hostiny majú dlhodobú tradíciu a boli vždy vyvrcholením najrôznejších 

spoločenských podujatí. Pracovníci obsluhy tu môžu ukázať svoju profesionalitu a vytvoriť 

tak pre svojich hostí neopakovateľnú atmosféru a zážitky, n ktoré budú dlho spomínať. Od 

bežného stolovania sa líšia širokým sortimentom ponúkaných jedál a nápojov 

a predovšetkým kvalitou obsluhy. 

   

   

Podľa spôsobu pohostenia delíme hostiny na 

1. Banket 

2. Raut 

Menej slávnostná hostina môže mať názov slávnostný obed alebo večera. Samostatnú 

kategóriu tvoria svadobné, promočné a rôzne ďalšie hostiny, ktoré usporadúvajú súkromné 

osoby najčastejšie pre úzky okruh ľudí. 

 

5. 1 Banket a jeho charakteristika 

 

Priebeh hostiny sa riadi dopredu stanoveným poriadkom – protokolom. 

 

 Na hostine sa podáva dohodnuté menu jednotné pre všetkých hostí s výnimkou detí 

a chorých. 

       Hostia sedia spoločne za slávnostnou tabuľou  podľa zasadacieho poriadku. 

Pokrmy sa z kuchyne expedujú na spoločných misách, prekladajú sa zľava na vopred 

pripravené a nahriate taniere. 

Obsluhujúci, ktorí majú spoločné nástupy a obchody, organizuje vedúci banketu. 

       Na začiatku alebo počas trvania banketu sa hovoria slávnostné prípitky. 

       Čas realizácie banketu je popoludnie alebo večer. 

       Písomná objednávka banketu obsahuje dátum a čas konania akcie, účel pohostenia 

       a počet hostí, finančný limit na osobu alebo sumu celkom, údaje o objednávateľovi – 

       podpis, bankové spojenie,  pečiatku, IČO. 

 

      Podľa významu a rozsahu hostiny je potrebná písomná príprava hostiny – vypracovanie 

pracovného príkazu. 
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5. 1. 1 Pracovný príkaz - komando  

 

Obsahuje: 

- náležitosti písomnej objednávky, 

- miestnosť na konanie akcie - číslo miestností a pod. 

- začiatok a koniec hostiny, 

- meno vedúceho banketu, 

- dohodnuté menu vrátane výnimiek, 

- spôsob  pohostenia sprievodu, 

- organizácia hostiny, 

- výzdoba tabule a priľahlých priestorov, 

- zabezpečenie menoviek, menu, kvetín a pod. 

- zvláštne priania hostiteľa,  

- podrobnosti organizačného charakteru, 

- spôsob prijatia hostí, rozlúčka, zabezpečenie hudby, parketu,  

- mená osôb s podpisovým a rozhodovacím právom, ktorí môžu rozšíriť objednávku, 

- podpis zodpovedného pracovníka, podpis, dátum, mená pracovníkov, ktorým sa pracovný 

príkaz dáva na vedomie. 

      

Dôležitou súčasťou jednania je výber jedál a nápojov v súvislosti s finančným 

limitom. Náklady na pokrmy a nápoje by nemali prekročiť 75 % celkovej sumy, pretože 

treba kalkulovať s prirážkami, výdavkami na kvety, výzdobu, menu, menovky 

a mimoriadne výdavky, súvisiace s realizáciou banketu. 

 

Výber MENU sa uľahčí ponukou vopred pripravených zostáv v niekoľkých 

finančných limitoch. Pri veľkých  a významných hostinách je vhodné vopred ochutnať 

vybrané druhy jedál a nápojov. Náklady na degustáciu sú zahrnuté do záverečného 

účtovania.  

V priebehu podujatia sa nedegustuje. 

  

 

Banket je slávnostná večera alebo večera pre veľké množstvo ľudí 

       
   

    Priebeh hostiny sa riadi dopredu stanoveným poriadkom . 
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5. 1. 2 Príprava hlavnej miestnosti banketu 

 

Postup prípravných prác je takýto: 

-   kontrola stavu miestnosti – hygiena a čistota všetkých priestorov, / vyvetrať,   

osvetlenie, šatňa, chodby a pod./, 

 -  zostavenie tabule, vyrovnávanie a upevnenie stolov,  

 -  príprava inventára, 

 -  prestretie obrusov, naperónov, 

 -  umiestnenie vhodnej kvetinovej výzdoby a dekorácie, 

 -  položenie klubových tanierov, dezertných tanierov, obrúskov, 

 -  položenie príboru a skla, 

 -  založenie pečivových tanierov, menu lístkov, menoviek, dochucovacích prostriedkov, 

 -  usporiadanie stoličiek k stolu / kolmo, šikmo k stolu, nezasúvame ich za stôl /,  

 -  príprava a rozloženie pomocných stolov, 

 -  podľa požiadavky príprava ďalších miestností na podávanie aperitívov, kávy 

a digestívov, 

 -  konečná kontrola, osobná úprava. 

  

Tvar slávnostnej tabule závisí od počtu hostí, veľkosti a tvaru miestnosti. 

 

Zasadací poriadok určuje miesta hostí. 

 

 

5. 1. 3 LIBRETO 

 

Nevyhnutnou písomnosťou pri veľkých podujatiach je príprava libreta.  

 

Libreto je scenár slávnostného stolovania, je to podrobný popis príprava, realizácie 

a vyhodnotenia slávnostného stolovania so štátnym alebo medzinárodným významom. 

 

Obsahuje tieto časti: 

       - písomná objednávka podujatia, 

       - písomné  potvrdenie prijatia objednávky, 

       - diplomatický protokol,  

       - zvláštne želania – o výzdobe, hudbe, doprave,  

       - stravovanie sprievodu – šoférov, kameramanov, fotografov a pod. 

       - plánik miestnosti s číselným označením každého miesta pri stole a na neho nadväzuje 

menný zoznám hostí s odkazmi na plánik miestnosti napríklad hosť X č.106 pri 

tabuli F, 

       - menu, plán servírovania jednotlivých chodov v hlavných bodoch, prípadne 

s niektorými časovými údajmi pri dôležitých hostinách (čas prípitku),  

       - nákres rozloženia vzorového kuvertu, 

       - spôsob obsluhy, 

         - abecedný zoznam obsluhujúcich spolu s náplňou práce, 
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       - potvrdenia o zdravotnej neškodností potravín, 

      - zoznam inventára, 

      - správa o priebehu podujatia. 

 

Každá časť libreta sa vypisuje osobitne a detailne. Za jeho vypracovanie zodpovedá 

prevádzkar, prípadne vedúci strediska či zariadenia. Zostavenie zasadacieho poriadku hostí 

je v kompetencii hostiteľa. Zasadací poriadok spolu s menovkami treba odovzdať 

minimálne 6 hodín pred plánovaným začiatkom podujatia. Vypracovanie libreta je 

súčasťou ceny. 

 

 

5. 1. 4 Stolovanie banketu 

 

Prestieranie banketových  alebo bežných obrusov má svoje pravidlá: 

 

- Používame jednotné, čisté, vyžehlené obrusy, najčastejšie biele. 

- Na stoloch používame multóny. 

- Pracujeme vo dvojici, aby sme nepokrčili obrusy. 

- Začíname prestierať od najvzdialenejšieho konca od vchodu pre hosťa, aby tvorili dojem 

celku. 

- Prvý obrus prekrýva druhý. 

- Preklady obrusov majú byť minimálne 20 cm. 

- Obrusy prestierame na lícnu stranu. 

- Obrusy mierne napíname. 

- Dĺžky obrusov majú byť po sedadlo stoličky – takzvaný previs je 30 cm. 

- Okraje obrusov majú byť rovnako dlhé ( podľa previsov). 

 

Výzdoba tabule má vystihnúť príležitosť pohostenia, skrášliť prostredie a vyvolať dobrý 

prvý dojem. 

 

 

Základom prestierania je 

kladenie klubových 

tanierov zarovno 

s okrajom stola. 

Používanie klubového 

taniera je praktické 

a estetické. Na klubový 

tanier kladieme obrúsok 

(tlmič), aby sme tlmili  

nárazy inventára, naň 

dezertný tanier 

a obrúsok. 
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UKLADANIE PRÍBOROV 

 

Pripravené príbory kladieme 

s podnosu alebo z ruky z obrúska asi 

1 cm od okraja stola. 

 

 

 

 

            Príbory ukladáme podľa dvoch pravidiel:  

      1. na pravú stranu tie pre pravú ruku a naopak (napríklad napravo môže prísť aj vidlička, 

ktorá sa bude používať ako jediný príbor  k určitému jedlu).   

      2. druhým pravidlom je postupnosť príborov podľa poradia jedál – najbližšie k tanieru sú 

príbory, s ktorými budeme jesť najneskôr. 

 

Maximálny počet položených príborov je najviac 3 vidličky naľavo a 3 nože napravo plus 

polievková alebo dezertná lyžica.  

Nad tanier  kladieme dezertný príbor na syry alebo múčnikový príbor. Vzdialenosť medzi 

položenými príbormi je 3 až 5 mm. Príbory sa nesmú dotýkať. 

Tak ako počet tanierov neprekročí dva a počet príborov je limitovaný číslom tri. Ak je viac 

jedál, pridáme ďalšie príbory vo chvíli, keď sú potrebné. Vidlička sa kladie zubami nahor, 

lyžica dnom na stôl. Nôž ostrým k tanieru.                                                         

 

    Koktailový príbor môžeme položiť na dezertný tanier s papierovým obrúskom. Pohár  

s koktailom  ako predjedlo položíme z podnosu sprava. Plátenný obrúsok pre hosťa 

ukladáme medzi koktailový príbor alebo do voľného blízkeho priestoru. 

 

     Nôž na maslo  kladieme pri samostatnom servírovaní masla (kaviára), pri použití 

maslových tanierov. Ukladáme po pravej strane šikmo k pravej ruke, alebo súbežne 

s ostatným príborom na pravý okraj taniera. 

 

       Pečivový  kuvertový tanier kladieme vždy vľavo jedným z týchto spôsobov: 

- horným okrajom na úroveň hrotov vidličiek, 

- stredom na úroveň hrotov vidličiek,  

- spodným okrajom na úroveň hrotov vidličiek 
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Dezertné príbory sa umiestňujú 

nad tanierom, rúčkami na tú 

stranu, ktorou rukou budeme 

jesť. Patrí sem múčniková 

lyžička, múčniková vidlička, 

dezertný nôž a vidlička, môže 

byť aj kávová lyžička. Papierová 

servítka zložená do trojuholníka 

sa dáva pod vidličku, platená, 

jednoducho preložená vľavo od 

vidličky. 

 

Stôl nezabudneme ozdobiť malou vázičkou a pripraviť naň koreničku a soľničku. 

Soľničiek môže byť aj viac, aby každý mal k jednej voľný prístup.  

Poháre na nápoje 

- sa umiestňujú vpravo od taniera, smerom od stredu stola, najbližšie k tanieru je ten, ktorý 

sa použije ako prvý. Ak je pohárov viac, môžu sa usporiadať do trojuholníka, alebo 

vzostupne smerom k stredu stola. Poháre sa nesmú dotýkať.  

l. Pohár na aperitív sa spravidla nezakladá (aperitív sa môže ponúkať pri vstupe do 

miestnosti) 

2. Jeden centimeter nad špičku noža k hlavnému pokrmu kladieme základný pohár na víno. 

Ostatné poháre kladieme maximálne v počte 4 do zvolených  tvarov. 

Dochucovacie prostriedky musia byť ľahko prístupné a v dostatočnom množstve. Na stôl 

pripravíme len soľničku a koreničku, dostupné pre 3 – 4 hostí. Ostatné dochucovacie 

prostriedky držíme na príručnom stole. 

 

Banketové pečivo je menšie pečivo, ktoré sa po dvoch kusoch kladie na dezertný tanier. 
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    V ponuke máme vždy čierny aj biely chlieb. 

 

Stoličky môžeme postaviť okrajom k obrusu, zasunúť ich do polovice pod obrus, prípadne 

zakožiť šikmo smerom k čelu tabule. 

 

Obrúsky majú hygienickú, ochrannú a estetickú funkciu. Na skladanie obrúskov 

používame  čisté biele rukavice. Tvar a farbu obrúska závisí od charakteru slávnosti, mala 

by farebne ladiť s interierom.  

     Umiestnenie obrúskov:   

                                -  na dezertný tanier, ktorý je na klubovom tanieri, 

                                -  na ľavu stranu klubového taniera, 

                                -  šikmo vľavo od klubového taniera. 

Kombináciou plátenného a papierového obrúska dosiahneme viacnásobné použitie 

obrúskov, farebnú zladenosť a zvýšenie estetiky. 

 

Zakladanie menoviek podľa plániku miestnostia zasadacieho poriadku sa riadi týmito 

pravidlami: 

- menovky vo forme stojančeka umiestneného nad tanier 

- menovky vo forme kartičky opierame o pohár k hlavnému chodu. 

 

Na menovke sa uvádza meno a priezvisko, akademický titul hosťa. Hostiteľová menovka 

je označená slovom hostiteľ. 

 

Slávnostné menu – lístky kladieme vľavo nad hroty vidličiek alebo nad pečivový tanier. 

     Umiestneneie menu ovplyvňuje jeho tvar, formát a materiál, z ktorého je zhotovené. 

 

 
Príprava príručných stolov – pripravýme ich z reštauračnýich stolov.  Na príručný stôl 

ukladáme len taký inventár, ktorý predpokladáme, že budeme v priebehu hostiny 

potrebovať. 

Najvhodnejšie miesto na umiestnenie príručného stola je prava strana vchodu pre 

obsluhujúcich.  

     Na príručný stôl umiestňujeme : náhradný inventár pre 2 osoby, taniere a podšálky,  

prekladacie a ostaté príbory na doprestieranie, dochucovacie prostriedky, špáradlá, 

papierové orúsky, plátené obrúsky, tácky, vodu zakrytú obrúskom. 
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     Vyššie predmety, dochucovacie prostriedky a karafy, umiestňujeme na zadnú časť stola. 

Príbory vkladáme do platenných obrúskov, taniere a sklo zakrývame. 

Pomocný inventár nechávame v ofise. 

     Ďalšie pomocné stoly používame servírovacie na uloženie vázy na kvety. 

 

 
 

 
     Kávu a digastív – môžeme podávať aj mimo hlavnej slávnostnej tabule, v iných 

priestoroch. Hostia sa môžu ľubovoľne pohybovať, prípadne čakať na čestných hostí. 

     Ponuka sa môže realizovať formou obsluhy alebo samoobsluhy v tzv. open bare, kde sa 

podávajú digestívové nápoje, kávu ponúkame v inom priestore, po stojačky alebo po 

sediačky. Záleži na hostiteľovi aký spôsob si vyberie. 

 

     Pri slávnostnejších príležitostiach s väčším počtom ľudí za stolom je vhodné mať 

pripravený stôl prikrytý bielym obrusom. Sem sa umiestňujú príbory a nádoby na výmenu, 

studené pokrmy, kompóty, pečivo atď. Praktická pomôcka je servírovací stolík. 
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Studený bufet 

     Prikrytý bielym obrusom až po zem a má byť vybavený nielen dostatkom jedla, 

úmerným počtu hostí, ale aj dostatkom čistého riadu a príborov (môžu byť uložené 

v príručnikoch uložených do tzv. fusakoch ) a jednoduchou výzdobou. Studený bufet by 

mal byť úpravne usporiadaný a jedlá na ňom aranžované prakticky a pekne na pohľad. 

Výzor predkladaného jedla je vôbec dôležitou súčasťou každého stolovania. Má byť 

lákavý, sľubujúci lahodnú chuť – toto očakávanie potom však nesmie byť sklamané.  

 

 

 

Stolovanie na bankete 
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K dekorácií stola patrí okrem kvetín (nie však príliš veľkých alebo intenzívne 

voňajúcich) napríklad svietnik so sviečkami (mal by byť aspoň dvojramenný) alebo zelené 

vetvičky na Vianoce. 

Pre každého stolovníka je dôležitý priestor, aby sa necítil stiesnene. Odporúča sa 60-

80 cm šírky, stolička sa má dať odsunúť od stola tak, aby sa človek mohol pohodlne 

postaviť. 

     Konečná kontrola – je  poslednou fázou príprav hostiny. Uskutoční je vedúci banketu. 

Prekontroluje všetky miestnosti vrátane toaliet. Prekontroluje  slávnostnú tabuľu a príručné 

stoly. Sviečky zapaľuje vedúci obsluhy po príchode hostiteľa. 

 

 

Banketový spôsob obsluhy 

 

Banketový spôsob obsluhy ma tieto znaky: 

- Podáva sa jednotné menu. 

- Používa sa pri počte hostí nad 12 osôb. 

- Pokrmy sa expedujú  na spoločných misiach ( mäso na oválnych , prílohy na 

okrúhlych). 

- Maximálny počet porcií na jednej mise je 30. 

- Šťavy a omáčky sa podávajú vo veľkých omáčnikoch. 

- Polievky v terinách najviac po 10 porcií. 

- Pokrmy sa podávajú postupne, ponúka a prekladá sa zľava na vopred položené 

taniere. 

- Na čele obsluhy je vedúci banketu, ktorý môže mať biele rukavičky. 

- Spoločné nástupy, príchody  odchody sú na pokyn. 

- Výnimočným úvodom banketu je, že sa predstaví obsluhujúci personál ak 

kuchynský personál. 

- Obsluha je oblečená  v pracovnom oblečení v kombinácií bielej a čiernej farby 

(smoking, frak) 

- Prevládajú fľašové nápoje. 

 

 

Vedúci banketu má nasledujúce povinnosti: 

- Zaistí potrebný počet čašníkov, rozdelí im prácu, zadelí prípravné a záverečné 

práce. 

- Vyberie najskúsenejších obsluhujúcich pre obsluhu čestných hostí. 

- Precvičí  obsluhujúcim personálom spoločné nástupy a odchody. 

- Pri obsluhe obsluhujúci prichádzajú naraz v zástupoch, prichádzajú k svojmu 

hosťovi , otočia sa  smerom k vedúcemu  a čakajú na pokyn, aby mohli jedlo naraz 

predložiť 
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Pokrmy a nápoje  

     sa servírujú  rovnakým tempom, po ukončení servírovania sa obsluhujúci opäť postavia 

na východiskové miesto smerom k vedúcemu banketu a na spoločný pokyn odchádzajú. 

 

Pravidlá servírovania pokrmu sú tieto: 

- Pokrmy s teplými prílohami podávame v skupinkách po 2 až 3 obsluhujúcich, prvý 

čašník prekladá mäso a obloženie, druhý prílohu a tretí omáčku alebo šťavu. 

- Na uľahčenie  práce servírujeme pred podávaním pokrmu na stôl šaláty alebo 

kompóty. 

- V prípade potreby môžeme omáčky a šťavy položiť na slávnostné tabule 

v omáčnikoch a hostí môžeme poprosiť, aby sa obsluhovali sami. 

- Pri prekladaní platí, že druhý čašník môže prekladať prílohu až vtedy, keď prvý 

čašník prekladá tretiemu hosťovi. 

- Dôležité je priblížiť misu s pokrmom čo najbližšie k tanieru, aby sa zabránilo 

znečisteniu obrusov. 

- Ostatné chody každý čašník ponúka samostatne. 

- Mäso a prílohu môžeme ponúknuť na spoločnej mise. 

 

Ryby by mali byť pripravené s čo najmenším množstvom kostí, prikladáme tanier 

na kosti. 

 

 

 

Studené predjedlo 

     -  podáva sa pred polievkou, teplé predjedlo po polievke. V dlhšom jedálnom lístku 

nasleduje po polievke (alebo po teplom predjedle) ryba, po nej potom jeden alebo niekoľko 

hlavných chodov. K sladkému múčniku si môžeme dať šampanské. 

Maslo – podávame ako súčasť predjedla. Má byť na ľade, prekladáme ho vidličkou 

 na maslový tanier (pri podávaní syrov). 

 

Toasty – prinášame v platených obrúskoch a prekladáme ich na pečivový tanier tesne pred 

podávaním príslušného chodu. 

 

Polievky – v terine  podávame polievku z ľavej strany, terinu priložíme čo najbližšie 

k tanieru, ale ju na stôl nekladieme. Naberačku zľahka naplníme  1 – 2 cm od kraja, 

pohybom zhora nadol ju zbavíme prebytočných kvapiek. Polievku nalievame smerom od 

hosťa, bez dotyku teriny a dna tanieru.  Polievku v miskách podávame podľa pravidiel 

jednoduchej obsluhy. 

 

Syry – môžeme ponúkať a prekladať samostatne alebo v rámci syrových nárezov 

a chuťoviek. Postačí doplniť dochucovadla (mletú červenú papriku). 
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Teplé múčniky sú vhodné len pre malých hostí, na stole nesmie chýbať práškový cukor. 

Vyberáme druhy, ktoré sa ľahko prekladajú. 

 

Ovocné a zmrzlinové poháre – podávame z pravej strany. 

 

Ovocie ponúkame na misiach z ľavej strany, prípadne  misy kladieme na tabuľu pre voľný 

výber. 

 

Svadobnú tortu krájame po prezentácii v blízkosti mladomanželov. 

Pripravíme dva keridony, dezertné taniere, dve menšie misy, dva klubové alebo mäsové 

taniere, lopatku na tortu,  prekladací príbor, nôž na tortu a pohár s horúcou  vodou. 

 

Postup delenia: Najprv prekladacím príborom odstránime časti výzdoby. Najvyššiu časť 

torty odkrojíme, preložíme na tanier a položíme pred novomanželov. Nožom potom 

krájame z ďalších poschodí. Jednotlivé porcie prekladáme na dezertný tanier a pridávame 

k tomu časť ozdoby. 

 

Pravidlá pri servírovaní nápojov   

 

- Aperitív podávame pri stole, podávame už naliate z pravej strany, po dohode 

s hostiteľom môžeme do vopred založených pohárov nalievať korenené vína 

s plátkom citróna. 

- Dlhé nápoje pivo alebo nealkoholické nápoje ponúkame na začiatku hostiny, 

spravidla po predjedle  

- Fľaškové víno prinášame už otvorené, nedegustujeme ho, ale nalievame do 2/3 

pohára, sledujeme včasné doliatie vína pred prípitkom. 

 

Nápojár má pri servírovaní  2 vínové fľaše v ľavej ruke a jednu v pravej ruke. 

 

 

 
                          

- Šumivé víno musí byť dobré temperované, každý čašník manipuluje len s jednou 

fľašou pri príručnom stole, počítame s jednou fľašou na 7 – 8  osôb. 
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- Pri konzumácií  ďalšieho druhu nápoja, poháre z predchádzajúceho nápoja 

odnášame, ak s tým súhlasí hosť. 

- Kávu môžeme podávať v inom priestore. Jeden čašník drží podnos s inventárom 

a druhý  nalieva  kávu do šálky z kanvíc  a prekladá pred hosťa. 

- Digestív ponúkame podobne ak aperitív pri tabuli alebo mimo nej, sú to kvalitné 

liehoviny (0, 05 l na  osobu). 

 

 

     Spôsob rozlúčky  

- je daný protokolom a pokynmi vedúceho banketu. Hostiteľ s manželkou sa osobne 

lúči pri východe, významných hostí môže riaditeľ osobne vyprevádzať až po 

východ z budovy. 

Účet pripravuje, vedúci banketu priebežne a vo vhodnej chvíli ho predloží hostiteľovi na 

podpis. Účet musí byť z registračnej pokladnice, prehľadný, čitateľný a presný. Jednotlivé 

položky s hostiteľom  odsúhlasíme, aby nevznikli žiadne nedorozumenia. 

Po odčítaní preddavku  stornujeme príslušný doklad. K podpisu účtu na úver je potrebné 

čitateľne napísať meno hosťa a prípadne aj jeho identifikačné údaje. 

 

Práce po skončení hostiny maj prebiehať podľa vopred vypracovaného plánu. 

Týkajú sa starostlivosti o inventár a prípravy na ďalšiu prevádzku.  

 

SPRÁVANIE SA PRI  STOLE 

 

 

     Keď sa odchádza k stolom, prvé idú ženy uvádzané pracovníkom protokolu, hostiteľka 

ako posledná zo žien. Nasledujú muži a nakoniec vchádza hostiteľ s hlavným hosťom. 

Svoje miesto pri stole si nájdeme podľa zasadacieho poriadku, ktorý sme si naštudovali pri 

aperitíve. Niekedy hostia dostanú pred vstupom orientačnú kartičku. Na stole bude naša 

menovka. Nikdy si ľubovoľne nemeníme miesta. 

     Po príchode k stolu si nesadáme. Ostaneme stáť zozadu stoličiek a predstavíme sa 

ostatným susedom. Ak je stôl malý, predstavujeme sa všetkým spolu sediacim. Minimálne 

susedom po pravici a ľavici predáme vizitku, keďže s nimi strávime tri hodiny. 

     Prvá sa usadí hostiteľka. 

     Potom usadajú ostatní, najprv dámy pri našom stole, susedke ešte pomôžeme so 

stoličkou.    Každý muž je garde ženy, ktorá sedí po jeho pravici. Vždy by mal byť 

nápomocný. 

 

      Slávnostné stolovanie je obvykle zahájené prípitkom. Pozdvihne pohár so sektom do 

výšky očí a štrngne si s hosťom a nakoniec symbolickým gestom s ostatnými. Hostia  po 

prípitku povstanú, gesto opätujú smerom k hosťovi a hostiteľovi, zľahka odpijú . 
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Prípitky by mali byť krátke, vtipné a trefné. Postačia tri minúty. 

 

     Sledujeme hostiteľku a v momente, keď si položí obrúsok na kolená, sa môžeme napiť 

vody, ochutnať pečivo a začať konzumovať. 

     Poradie obsluhy sú ako pri vstupovaní do miestnosti. Najprv ženy a posledný je 

obslúžený hostiteľ. 

     Jeme primerane rýchlo, aby sme nezdržovali ostatných, pretože zo stolov sa odnáša 

použitý inventár naraz a čaká sa kým doje posledný. 

     Tempo viac-menej určuje hostiteľka. Ak sa ponúka jedlo z mís v druhom kole hlavného 

chodu, hostiteľka by si mala vziať, aby naznačila, že sa bude v jedení pokračovať. 

     Ak sa v menu objaví jedlo, ktoré nemôžeme ani len vidieť, nemôžeme ho ponechať 

nedotknuté, alebo ho dokonca odstrčiť. Bola by to urážka hostiteľa. Takéto jedlo aspoň 

narušíme príborom, a predstierame tým, že sme ho aj konzumovali. Reklamovať jedlo je 

neprípustné. To platí nielen na bankete. 

 

     V priebehu večere konverzujeme so susedmi a venujeme sa im rovnakou mierou. 

     Na bankete si muž nikdy nevyzlieka sako a neuvoľňuje uzol kravaty a žena sa nebude 

pod stolom vyzúvať. 

     Ako náhle vstane hostiteľka a hostiteľ, vstávajú aj všetci ostatní a tým sa končí večera. 

Ak niekto náhodou ešte nedojedol, musí sa situácii podriadiť a tiež ukončiť večeru. 

     Rozlúčime sa so susedmi a odchádzame do predsály. Tu sa podáva ešte káva a digestív. 

Tu si už fajčiari môžu dopriať aj cigaretu. 

      Po digestíve sa rozlúčime s hostiteľom a odchádzame. 

 

SPRÁVANIE SA PRI  STOLE 

      Ku stolu treba prísť vždy upravený a čistý. Sadá sa k stolu bez hluku, nie tesne ku kraju 

stola. Počas celého jedla sú ruky nad stolom alebo ľahko položené na okraji – nie však 

lakte. Lakte sú pri tele, pri jedle sa používa iba dolná časť horných končatín. Hlava je 

voľne sklonená, sústa sa prinášajú k ústam, nie naopak. Lyžica sa drží palcom hore a 

polievka sa naberá smerom k sebe. Nevkladá sa do úst celá, iba jej užšia časť. Väčšie sústa 
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sa v polievke krájajú lyžicou, nikdy nie nožom. Chlieb v polievke má byť umiestnený na 

malom tanieriku vľavo od taniera, sústa sa ľavou rukou odlamujú a vkladajú priamo do úst. 

Lyžica sa po dojedení ukladá do taniera rúčkou vpravo. 

 

 
 

 

5. 2 Raut, garden party a raňajky v tráve 

 

 

5. 2. 1 Raut 

 

1. ČO JE TO VLASTNE RAUT? 

 Raut je jedna z foriem spôsobu obsluhy pri slávnostnom stolovaní.  

Rauty sú voľnejšou formou pohostenia. Môžu byť klasické, obchodné a reklamné. Čas 

uskutočňovania rautov je neobmedzený, sortiment pokrmov a nápojov sa mu prispôsobuje. 

     Slávnostné občerstvenie formou rautu sa uskutočňuje pre väčší počet ľudí vo večerných 

hodinách. Oproti banketu má raut niekoľko výhod: 

• Bohatší výber jedál a nápojov  

• Úspora obsluhujúceho personálu a jeho bezprostredný kontakt s hosťom  

• Väčšia príležitosť k vzájomnému poznaniu hostí 

 

      Rozsah a náplň rautu sa riadi podľa predstáv, pokynov objednávky usporiadateľa, 

gastronomická skladba je určovaná tiež na odpoludnú, večernú a sezónnu, pri čom sa 

rozlišujú: 

 a) Klasický raut 

 b) Obchodný, reklamný raut ( premietanie filmu, predvádzanie výrobku, modelu )  

 c) Atypický raut ( atypické prostredie, atypické oblečenie )  

 d) Akcia v prírode ( raut môže byť usporiadaný v prírode ) 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Silbertafel_Reiss_2_rem.jpg
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      Pre špeciálnych hostí a menšie spoločnosti sú prípadne v určenom čase k dispozícií 

vyhradené priľahlé miestnosti. Pre použitie tohto vyčleneného priestoru je treba to 

dôkladne prejednať s objednávateľom akcie. 

      Pokiaľ nie je s objednávateľom dohodnutá iná forma, predchádza spravidla akcie 

„uvítací nápoj“, ponúkaný z podnosu obsluhujúceho pri príchode hostí, prípadne výberom 

2 ks chuťoviek.  Pripravenosť tohto servisu je asi 5 minút pred príchodom hostí.  

     Podľa dohody objednávky ponúkajú sa ďalej z podnosu tabakové výrobky prevažne 

 s horiacou sviečkou. 

      Hlavná konzumácia prebieha samoobsluhujúcim spôsobom na bufetových a 

nápojových stoloch. Káva sa podáva na záver prevažne formou ponúkaním z podnosu.  

 

      Prípravne práce sa riadia podľa rozsahu objednávky  

- úprava miestnosti, rozostavenie bufetových stolov, 

-  zabezpečenie potrebného inventára a jeho príprava,  

- výdaj materiálu, chladenie nápojov,  

- založenie mís asi pol hodinu pred začiatkom akcie. 

 

      Inštruktáž prac v súlade s objednávkou a kontrolou osobného zovňajška. 

 

 Studený bufetový stôl je uložený prevažne v strede miestnosti s prihliadnutím k jeho 

osvetleniu a zostavený v rozmeroch zodpovedajúcich ponúkanému sortimentu a veľkosti 

rautu. 

      Jednotlivé stoly sú presne usporiadané a prestreté obrusmi, alebo inými dekoráciami, 

spravidla dosahujúcich po zem najmenej 5 až 10 cm od nej.  

     Na bufetovom stole nechýba vhodná kvetinová dekorácia, pri atypických rautoch 

prípadne vhodné dekoratívne doplnky. V popredí sú umiestnené dezertné taniere v 

skupinách do 15 kusov, vedľa tanierov vľavo dezertné vidličky, vpravo dezertné nože 

(ostrým k tanieru). Vľavo od vidličky alebo nad nimi sa zakladajú obrúsky. V priestoroch 

tanierov je uložené pečivo, chlieb zakrytý obrúskom.  

     K studeným misám sú k dispozícii prekladacie príbory. 

 Pri cukrárskych výrobkoch sa zakladajú múčnikové vidličky, kávové a múčnikové 

vidličky a  

u cukrárenských mís kliešte alebo lopatky podľa povahy cukrárenského výrobku. 
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      Teplý bufetový stôl. Teplý bufetový samoobslužný stôl, ktorý je umiestnený prevažne 

oddelený od studeného je vybavený príslušným inventárom podľa charakteru podávaného 

inventára pre sortiment jedál. A doplnení dochucovacími prostriedkami. Pripravené 

dezertné taniere sú predhriate. Teplý stôl sa niekedy nahradí alebo kombinuje s teplým 

vozíkom.  

 
     Nápojové stoly -  sú umiestnené prevažne mimo hlavného bufetového stola v rôznych 

miestnostiach. Pripravené sú špeciálky, ľad, nože, citróny, slamky, ozdoby a pod.   

     Vhodne je usporiadané sklo odpovedajúceho sortimentu v určitom usporiadaní, pri čom 

sa počíta priemerne s troma pohármi na jednu osobu ( aperitív, pivo, víno). 

 Bezprostredne pred začatím akcie sú okrem piva ostatné nápoje v určitom množstve 

rozliate v pohároch. 

 

      V miestnosti sú umiestnené stoličky, servírovacie stolíky, popolníky, malé stolíky. Pri 

celkovom usporiadaní miestnosti sa rešpektuje potreba voľného priestoru pre pohyb hostí. 

  

     Pracovný postup: Rozdelenie práce a počet pracovníkov sa riadi rozsahom (počtom 

hostí  a charakterom rautu.  

 

Vedúci rautu -  zodpovedá za prípravu a celý priebeh akcie, rozdeľuje pracovné 

funkcie, zodpovedá za vyúčtovanie akcie podľa platných noriem . 

 Čašníci - zodpovedajú za prípravu bufetového stola, za jeho doplňovanie, udržovanie, 

pomáhanie hosťom pri výbere jedál, odkladaní prázdnych mís, meniť popolníky a 

doplňovať potrebný inventár, odkladá použité nádoby, sklo a rešpektuje ďalšie pokyny od 

vedúceho akcie.  

Čašník nápojar - zaisťuje sortiment nápojového stola ručí za správnu teplotu nápojov 

zodpovedá  za dostatočné vybavenie skla a príslušných doplnkov, dbá o stále estetické 

usporiadanie a poriadok svojho pracoviska.  

Kuchár - zabezpečuje prípravu a podávanie jedál, jedál s teplého bufetového stola, 

pomáha hosťom pri ich výbere.  

 

Sortiment jedál  

 

Pečivo: chlieb,  banketové pečivo  

Chuťovky:  so šunkou,  So šunkovou penou,  S kaviárom , S lososom  

Studené predjedlá s vajec: Henry so sardelovými očkami, Orient so sleďom, na 

francúzskom šaláte so syrom, So šunkou a lososom s pažítkou  
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Ryby:  Sladkovodné , Morské , V rôznych studených úpravách  

Syry:   Ementál s maslom ,  Eidam s maslom, Rogfordové guličky  

Rôzne studené doplnky:  -  Broskyňa plnená hydinou , Plnená paprika , Plnená uhorka,  

                                            Plnený rajčiak  

Rôzne paštéty a galantíny mäsá: - Anglický rozbíft , Pečené bravčové ,   

Údeniny:  -  Šunka v rôznej úprave , Čabajska klobása , Údený jazyk , Šunková saláma , 

                    Uhorská saláma 

Hydina:  -  Pečené kura , Pečená kačka , Pečený moriak  

Teplé jedlá:  -  Čevapčiči s cibuľkou , Bravčový rezeň , Restovaná pečeň , Bravčové 

ražničí  

Chuťové doplnky:  -  Horčica, Sterilizované uhorky,  Sterilizovaná kapia, Plnené olivy ,  

                                   Chren , Feferónky  

Rôzne: - zeleninové šaláty, studené omáčky a marinády 

Rôzne: - slané mandle , slané pečivo, slané tyčinky,  Syrové pečivo  

Ovocie: - Jablká, Pomaranče, Banány, Hrozno, Kiwi, Mandarínky  

Dezerty: -Koláčiky, Jablkový závin, Ovocné šaláty,  Zmrzlinové poháre 

  

Sortiment nápojov: 

 

Aperitívy:  -  Vermúty ( biely, rosso, bitter ) 

Destiláty:   - (vodka, slivovica, borovička ) , Becherovka , Sekt, 

Pivo : 

Nealkoholické nápoje: - Minerálna a sódová voda • Džús • Tonik voda • Coca cola  

Digestívy:  -  Brandy,  Koňak,  Becherovka  

Vína:  -  Biele,  Červené  

 

Najmenej dva odrodové druhy káv - káva sa podáva na záver prevažne formou 

ponúkaním s podnosu. 

      Sortiment rozsahu tj. množstva jedál a nápojov sa riadi finančným limitom rautu a 

prianí objednávateľa. 
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Na Raute je jedlo vyložené na bufetových stoloch a hostia sa obsluhujú sami.  

Raut ponúka široký výber kulinárskych jedál a nápoje. 

 

Raut, na rozdiel od recepcie nikto nezahajuje a hostia sa obslúžia podľa potreby. 

Raut je usporiadaný podľa chodov pri stolovaní.  

Studené jedlá, teplé predkrmy, hlavný chod a zákusky. 

     Jedlo z mís naberáme kultivovane a používame prekladací príbor. Nikdy nie vlastnou 

vidličkou, aj keby bola ešte nepoužitá. Lyžica je dole a vidlička hore. Medzi ne vkladáme 

prostredník a vytvoríme tak kliešte. 

Každá misa má svoj prekladací príbor, aby sa nemiešali chute.  Po preložení jedla 

odložíme príbor vypuklými stranami nahor. 

Ak nie sme natoľko zruční, môžeme vidličku držať v ľavej a lyžicu v pravej ruke. Do 

jedla ale nepicháme. 

 

     Teplé jedlo  zvykne servírovať obsluha. 

 

     Naberáme si len malé porcie, aby sme nevyzerali nenásytne a aby sme neriskovali, že 

nám bude padať jedlo cez okraj taniera. Neustále používame servítky. Pri bufetovom stole 

sa nezdržujeme, aby sme neprekážali ostatným. Potom sa odoberieme k stolu, alebo  len 

konzumujeme v stoji s tanierom v ruke. Pri konzumácii v stoji sa vyhýbame jedál, pri 

ktorých by sme museli použiť príborový nôž. 

 

Zvyčajne sa pripravuje na akcie ako premiéra, vernisáž alebo oslavy. 

Buffet lunch 

Všetky chody sú pripravené na rautových stoloch. Naberáme si jedlo 

sami, množstvom nie sme viazaní a jedlo si odnášame k stolu. Neexistuje žiadny zasadací 

poriadok, takže si môžeme sadnúť kde chceme. Niekedy je určený zasadací poriadok len 

pri hlavnom stole hostiteľa s niekoľkými hosťami. Večera  formou bufetu sa nerobí, 

pretože večera si vyžaduje formálnejšie nároky. 

Réveille 

Jedná sa o nezdravé nočné pohostenie. Organizuje sa po spoločenských akciách, 

končiacich sa po polnoci. Tradičné menu réveille sú ustrice, klobásy, víno, pečené šunky, 

šaláty, ovocie a samozrejme sladkosti. Nepodávajú sa ryby, zelenina a syry. 

5. 4 Garden party – záhradná slávnosť 

Garden party sa koná v prírode alebo v záhrade. Obvykle sa začína po 17 hodine, 

alebo až po 20 hodine. 
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Jedlo sa prispôsobuje letnému počasiu a charakteru akcie. 

Obliekame sa menej formálne, muži sako, nohavice, košeľa bez kravaty, mokasíny 

alebo semišky. Ženy si zoberú kostým alebo letné šaty, topánky so širším opätkom, aby sa 

neborili v trávniku. 

Okrem tradičnej ponuky studenej a teplej kuchyne, sa na party griluje. 

        

     Sortiment jedál a nápojov garden  párty ssa podobá rautu, odlišnosti sú nasledujúce: 

- príprava špecialí na ražni  rošte, 

- príprava pečenia celých kusov jatočného mäsa – jahniat alebo prasiatka, 

- jedlá v alobale a v papilote. 

5. 3 Raňajky v tráve 

Takéto pikniky nie sú u nás v takej obľube ako vo Francúzsku alebo Anglicku. Na 

piknik si zoberieme deku, košík, obrúsky, taniere, poháre a samozrejme veľa dobrôt. Syry, 

pečené mäso, údeniny, ovocie, zeleninu, zákusky, oriešky, džúsy, vodu a víno. 

Stolovanie na deke je síce nepohodlné, ale za to veľmi romantické. Vhodné 

oblečenie pre mužov sú plátenné nohavice, tričko s golierom, mokasíny. Ženy nohavice, 

blúzku alebo tričko s kabátikom.  

5. 4 Recepcia 

 

Recepcia je najčastejšia forma spoločenského stretnutia. Recepcia je menej formálna 

ako klasický banket. Nevyžaduje si zvláštny  aranžmán, ľudia sa na recepcii voľne 

pohybujú a nadväzujú spoločenské kontakty. 

Recepcia sa môže konať večer, poobede a dokonca aj doobeda. Podľa času sa potom 

aj obliekame. 
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Recepcia znamená niečo ako prijatie a hostiteľ recepciu zahajuje a privíta hostí. 

Recepcia sa odohráva v stoji a len veľmi výnimočne sa objaví zopár stoličiek alebo kresiel. 

Väčšinou sú rozmiestnené vysoké stolíky, pri ktorých sa konzumuje. Ak sa recepcia koná 

na obed alebo večer, môžeme počítať s rautom. Ak sa koná poobede, v ponuke bude len 

studené občerstvenie.  

 

Na obednú alebo poobednú recepciu si oblečieme vychádzkový oblek a krátke šaty. 

Večer tmavý oblek a krátke šaty. Na výnimočnú recepciu, napríklad na veľvyslanectve, by 

sa mohol na pozvánke objaviť predpis „Black tie“, teda smoking. 

Recepcia má výhodu vo svojej voľnosti, môže prísť aj 15 minút neskôr a odísť 

v podstate kedykoľvek (nie však po 30 minútach, hneď ako sa občerstvíme). 

Ak sa jedná o recepciu s osobnou udalosťou, narodeniny alebo získanie profesúry, 

prinesieme drobný darček. Žene vždy kvety. Do kvetou alebo daru priložíme vizitku 

a rukou písané blahoželanie. 

Hostiteľ čaká obvykle pri vchode a víta osobne hostí. My sa postavíme do rady, 

potom poďakujeme za pozvanie a predáme dar. 

Je veľmi nevhodné začať nejaký rozhovor s hostiteľom hneď pri vchode. 

Ak nás hostiteľ nevíta pri vchode, hneď ho vyhľadáme a privítame sa s ním. 

Pri vstupe na recepciu nám ponúknu pohár sektu, ktorý nikdy neodmietneme. Ak 

nám sekt nechutí, neskôr ho odložíme a vymeníme za náš obľúbený nápoj. Hneď na 

začiatku povie hostiteľ  príhovor a môže pripiť na počesť tejto akcie, alebo na počesť 

nejakého významného hosťa a nie je nič nepríjemnejšie, ako pri prípitku nemať nič na 

pripitie a stáť medzi hosťami, ktorí si štrngajú pohárom sektu. 

K nápojom si berieme aj servítok, a držíme v ňom pohár, aby sme mali suché ruky 

a neotepľovali víno. 
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Na recepcii netvoríme skupinky s kamarátmi. Mali by sme sa držať pravidla „small 

talk“ – teda rozhovor nemá trvať viac ako 15 minút. Nikdy neokupuje cielene významného 

hosťa celý večer. 

Témy rozhovorov by mali byť nekonfliktné a odľahčené. Hľadáme spoločné témy. 

Šport, záľuby, udalosti, rodina, dovolenka, spoločné známosti, pracovné úspechy atď. 

Vynechávame choroby, zdravotný stav, politickú situáciu, debaty o sexuálnej orientácii, 

dvojzmyselné vtipy, narážky, majetkové a finančné záležitosti. 

Hneď na začiatku rozhovoru 

predávame vizitku a to aj tým, 

s ktorými sme sa už kedysi 

stretli, ale nemáme istotu, či si 

pamätá naše meno. 

Účastník recepcie môže osloviť 

kohokoľvek, ak to urobí 

zdvorilo a taktne. O tom vlastne 

recepcia je, aby ľudia 

nadväzovali kontakty 

a zoznamovali sa. Osloviť 

môžeme teda 

aj  staršiu  a významnejšiu osobu. 

Ak máme záujem s niekým nadviazať kontakt a on práve s inou osobou hovorí, 

priblížime sa na dohľad a pri očnom kontakte dáme najavo, že by sme s ním chceli 

hovoriť. Obvykle dotyčný preruší rozhovor a obráti sa k nám. Predstavíme sa a povieme, 

prečo sa chceme zoznámiť. 

Pri konverzácii rešpektujeme osobnú zónu hostí. Nepribližujeme sa bližšie ako na 70 

cm. Optimálna vzdialenosť tzv. diskrétnej zóny je 1 meter. Ak niekto pred nami ustúpil 

o krok späť, znamená to, že sme vstúpili do jeho osobnej zóny. 

Nikoho sa nedotýkame. 

Koľko jesť a piť na recepcii 

K rautovému stolu – stolu s občerstvením nepristupujeme skôr, ako zaháji hostiteľ 

večer. Hlavný hosť s hostiteľom prichádzajú k stolom síce ako poslední, ale ako prví musia 

pristúpiť k stolom a otvoriť bufet. Dovtedy sú pokrmy nedotknuteľné. 

Hostiteľ by mal povedať krátky príhovor, pripiť na zdravie a ponúknuť hostí ku 

konzumácii. Sám by pritom mal začať aspoň symbolicky jesť. 
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Na jedlo sa nevrháme, radšej chvíľu počkáme a potom si pokojne a dôstojne 

naberieme malé množstvo jedla, aby to nevypadalo, že sme sa prišli na recepciu najesť. 

Volíme len také pokrmy, ktoré vieme zjesť len vidličkou. Tak môžeme jednou rukou 

držať tanier, druhou vidličku a popri tom aj konverzovať. 

Jeme opatrene, nedávame si veľké sústo do úst. Ak sa obávame nejakej nehody, či už 

pri nakladaní jedla alebo pri samotnej konzumácii, volíme radšej takzvané bezpečné jedlá. 

Teda jedlá , ktorými nemôžeme zamazať seba a nedaj bože suseda. 

Vyvarujeme sa výrazných chutí ako je cesnak, ryby alebo cibule. 

Po každom kúsku jedla si dôkladne utierame ústa. 

Najbežnejším občerstvením sú „jednohubky“. Obsluha ich ponúka na tácke v stoji. 

Vyberáme si také jednohubky, ktoré vieme bezpečne uchopiť a zjesť. Ak je chuťovka so 

špáradlom, potom ho uchopíme a celú porciu vložíme do úst. Utrieme si ústa a špáradlo 

odložíme na tanierik, ktorý drží obsluha. 

Chuťovku bez špáradlá uchopíme medzi prsty a vložíme do úst, to všetko však za 

predpokladu, že máme obrúsok. 

Samozrejmosťou takejto akcie je alkohol, preto treba vedieť,  kedy odísť. Ak sme už 

veselí, vtipní a myslíme si, že ešte jeden pohárik to vylepší, je najvyšší čas odísť 

z recepcie. 

Z recepcie odchádzame v momente, keď akciu opustilo už dve tretiny hostí. 

Nelúčime sa z všetkými, ale len s poslednými hosťami,  s ktorými sme boli v kontakte a 

hostiteľom. 

Pri odchode zvykne hostiteľ darovať kvety a mužom nejakú pozornosť. 

 

5. 5 Slávnostný obed a večera 

 

 

     Zo spoločenského hľadiska je menej významná. 

Vyznačuje sa tým, že má menej hostí. Hostia môžu sedieť pri jednej tabuli alebo pri 

viacerých okrúhlych stoloch.  

     Technika obsluhy je jednoduchá, pričom niektoré chody sa podávajú na misiach, 

používajú sa klubové taniere alebo klošé, reservírovanie príloh a pod. Hlavný mäsitý chod 

podávame postupne. Nemá chýbať aperitív, slávostný prípitok a na záver káva. 
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Spoločný obed  večera 

 
- je pohostenie, pri ktorom sa spravidla podáva menu so 4 chodmi a na záver káva. 

 

     Usporadúva sa pri príležitosti pracovných stretnutí a tomu zodpovedá aj charakter 

pohostenia. S hostiteľom možno dohodnúť ponuku niektorých chodov a nápojov á la carte. 

Hostia si ich hradia sami. 

 

5. 6 Čaša vína 

 

     Je krátkodobá spoločenská akcia usporiadaná v rámci väčších spoločenských podujatí 

v priľahlých priestoroch. Má charakter doplnkového občerstvenia, kde sa ponúkajú 

predovšetkým vína a tiež jeden alebo dva druhy nealkoholických nápojov, prípadne 

chuťoviek, sortiment dopĺňa káva, 

     Trvá najviac 30 minút, ponuka sa realizuje z podnosov, konzumuje sa postojačky.  

 

5. 7 Čaj o piatej 

 
- je popoludňajšie spoločenské posedenie  pre mládež, prípadne pre deti 

diplomatických pracovníkov. Hlavnou náplňou je hudba a tanec, podáva sa malé 

občerstvenie formou ponukových stolov alebo ponukou z podnosov. Z pokrmov sú 

vhodné výrobky studenej kuchyne, na pitie široký výber teplých a studených 

nealkoholických nápojov.  

 

 

6. Zložitá obsluha pri mimoriadnych príležitostiach 

 
 je to súbor pravidiel, ako čo najkvalitnejšie obslúžiť hosťa, s využitím 

najmodernejších prvkov gastronómie, 

 Zložité raňajky sa skladajú : teplý nápoj, chlieb, pečivo, maslo, med, džem,  

 rozšírené môžu byť o : mäsité jedlá, rybacie a vaječné jedlá, syry, cukrárske 

výrobky, ovocie, kaše... 

 

Predpoklady zložitej obsluhy 

 profesionalita, kvalifikovanosť, skúsenosti, zručnosti obsluhy, 

 výber vhodného prostredia, 

 kvalita inventára, 

 kvantita inventára – množstvo inventára, 

 solventní hostia, 

 čas 
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6. 1 Nižšia (základná) forma zložitej obsluhy 

 

Jedlá sú servírované na misiach a  

prekladajú sa pri hosťovi z ľavej strany 

pred jeho zrakom alebo sa jedlo prekladá na 

KERIDÓNE.  

 

- vyznačuje s prácou s prekladacím 

príborom 

 

 

 

6. 2 Vyššia forma zložitej obsluhy 

 

Upravovanie a dokončovanie jedla pred hosťom: 

 

- flambovanie jedál a múčnikov, tranšírovanie mäsa, filetovanie rýb 

- delenie ovocia 

- servírovanie bielych, červených a archívnych vín a pod. 

 

Príprava pracoviska na podávanie zložitých raňajok 

 príprava servírovacích stolíkov, 

 príprava ponukových stolov a chladiacich vitrín, 

 príprava pomocných vozíkov, 

 

Druhy zložitých raňajok 

 

a) Podľa charakteru a množstva podávaných pokrmov rozlišujeme : 

   - zložité – mäsité – výdatný pokrm a ovocná alebo zeleninová šťava, 

   - dvojchodové – prvý chod je slaný a druhý sladký 

 

b ) Podľa cieľových skupín hostí rozlišujeme raňajky na :  

   - sektové – teplý pokrm s pečivom a malá fľaša šumivého vína, 

   - slávnostné – zložité raňajky doplnené prípitkom, 

   - rodinné  

   - hotelové   

   - cudzinecké 

 

Používanie ponukových a chladiacich stolov 

 ako stôl, ktorý slúži výlučne pre potrebu obsluhujúcich, 

 ako stôl s doplnkovou ponukou pre samoobsluhu hosťom, 

 ako samoobslužný stôl pre hostí s kompletným sortimentom studených a teplých 

pokrmov. 
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Podávanie zložitých raňajok 

 studené pokrmy ponúkame krájané na misách s prekladacím príborom,  

 teplé pokrmy expeduje kuchár, 

 káva a čaj sa podáva v termoskách, 

 studené nealko nápoje môžu byť súčasťou linky alebo ich čašníci objednávajú, 

 raňajkové prílohy môžu byť založené na stoloch hostí, 

 chlieb a pečivo na príručných stoloch.  

 

Povinnosti čašníkov 

 príprava, udržiavanie a dopĺňanie ponukových stolov, 

 vedenie evidencie a  prevzatého tovaru, 

 na stoly kladú mäsové a dezertné taniere asi 15 ks, lyžičky k jogurtu, dezertné 

lyžice, dezertné nožíky a vidličky. 

 

 

Postup pri realizácií zložitého obeda 

 prijatie hosťa, 

 ponuka aperitívu a studeného pokrmu,  

 zostavenie celej objednávky, 

 postupné servírovanie pokrmov, 

 servírovanie kávy a digestívu, 

 otázka spokojnosti, 

 predloženie účtu a rozlúčka s hosťom. 

 

 

Pri prekladaní pokrmov dodržiavame tieto pravidlá : 

 pokrmy sa expedujú z kuchyne na vhodnom inventári, 

 servírovací inventár musí byť dobre nahriaty, 

 rovnaké pokrmy a prílohy sa k jednému stolu expedujú na spoločnom inventári, 

 pri prekladaní dbáme na čistotu práce, eleganciu a účelnosť, 

 všetky pokrmy určitého chodu sa expedujú k jednému stolu naraz, 

 mäso prekladáme len jeden plátok vcelku alebo dve tretiny a ostatné necháme na 

postupné servírovanie, 

 prílohu kladieme dve tretiny, 

 šťavou mäso podlievame, omáčkou prelievame, 

 dekoráciu umiestňujeme v hornej časti taniera, 

 pri podávaní hlavných chodov a rýb sa realizuje postupné servírovanie, 

 počet obloženia musí zodpovedať počtu hostí pri stole, 

 ostatné časti pokrmu upravíme – prihrievame a vo vhodnej chvíli ponúkneme 

hosťom, 

 hotový pokrm servírujem z pravej strany, 

 výnimočne si hosť servíruje pokrmy sám 

 

Podávanie aperitívov 

 najvhodnejšia je ponuka z aperitívových vozíkov, 

 moderným riešením je ponuka aperitívov mimo stola, v tzv. aperitívovom kútiku, 

pri barovom stole 
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 podáva sa 10 – 15 minút pred jedlom, 

 podávajú sa miešané nápoje a špeciálne aperitívy. 

 

 

Podávanie studených predjedál 

Koktaily 

 sú moderné formy studených predjedál, 

 podávajú sa v pohároch typu miska a špic,  

 zložením sa podobajú šalátom, suroviny sa však do misiek iba dekoratívne 

vkladajú, zdobia, príp. prelievajú koktailovou omáčkou ale nemiešajú, 

 podávame ich podložené na dezertnom tanieri s koktailovým príborom. 

Kaviár 

 sú ikry sladkovodných jeseterových rýb, 

 mazľavý, zrnitý, lisovaný, 

 podávame v originálnom balení, ľadovom obložení alebo kaviárovej súprave, 

 pred hosťa kladieme dezertný tanier, kaviárový nôž, dezertnú vidličku, lyžičku na 

kaviár, tanier na pečivo, nôž na maslo, misku s kaviárom... 

Ustrice 

 skladujú sa v nádobách s vodou, zaťažené, aby sa predišlo ich otváraniu, 

 na otváranie sa používa špeciálny nôž alebo strojček, 

 pri servírovaní kladieme pred hosťa dezertný alebo mäsový tanier, pečivový tanier, 

oplachovač prstov a odkladací tanier, 

 misu s ustricami ukladáme napravo od hosťa.   

 

Podávanie polievok 

 podávajú sa z terín na keridone pri stole hosťa, 

 čašník polievku naberačkou prekladá a pomocník  ju servíruje, 

 polievkové taniere podkladáme veľkým plytkým tanierom a obrúskom, 

 

Zásady servírovania špeciálnych polievok 

 každá má optimálnu temperatúru, 

 servírovanie je špecifické používaným inventárom – šálky, misky, 

 pri vyššej formy zložitej obsluhy sa dochucujú pri stole hosťa, 

 ich príprava je náročnejšia na suroviny a zručnosť čašníka. 

 

Špeciálne polievky delíme  na : 

 polievky pripravované v kuchyni a servírované v atypickom inventári, 

 polievky kompletne pripravované pri stole hosťa, 

 polievky dochucované pri stole hosťa, 

 studené polievky ( ovocné, zeleninové, mliečne ... ). 
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Podávanie teplých predjedál 

 

 používajú sa teplé platne, stolové ohrievače alebo flambovacie vozíky, 

 

 

Ustrice 

 

 môžeme ich podávať vyprážané, 

zapečené, pečené, údené a zaprávané, 

 vhodné sú k nim omáčky, biely chlieb, 

 podávajú sa na dezertnom tanieri s 

rybacím príborom. 

 

 

 

Slimáky 

 

 servírujeme v špeciálnych miskách so 6 až 12 

priehlbinami, 

 na misku sa ukladajú otvormi v ulite nahor, 

 ulity sa prelejú roztopeným maslom, polejú 

vínom a dajú zapiecť, 

 pred hosťa kladieme dezertný tanier, špeciálne 

kliešte, vidličku, lyžička, 

 prílohou je biely chlieb a suché víno. 

 

 

 

Varené raky 

 

 podávajú sa v terine s 

naberačkou, 

 podáva sa račí vývar, nalieva sa 

do šálok alebo polievkového 

taniera, 

 hosť si rukami a račím príborom 

uvoľňuje mäso z chvostovej časti 

a klepiet,  

 zakladáme dezertný tanier, tanier 

na zvyšky, oplachovač prstov,  

 otvor v račom noži sa používa na odlomenie špičiek klepiet, klepetá sa odtrhajú, 

chvostová časť sa od panciera uvoľní pootočením a ťahom. 
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Žabacie stehienka 

 upravujú sa dusením, pečením 

a vyprážaním v cestíčku, 

 jedna porcia má 3 – 6 kusov, 

 hosť si stehienka prekladá z 

misy alebo timbálu, prikladá sa 

dezertný tanier a dezertný príbor, 

 na stôl kladieme pečivový 

tanier, tanier na kosti a oplachovač 

prstov. 

 

 

Artičoky 

 varia sa vcelku a podávajú sa 

na mise s obrúskom, následne 

sa prekladajú na dezertný 

tanier a jedia rukou, 

 jednotlivé lístky sa odtŕhajú a 

namáčajú do jemných omáčok, 

 lôžko sa konzumuje len 

vidličkou, 

 na stôl kladieme oplachovač 

prstov, pečivový tanier, tanier 

na zvyšky 

 

Špargľa 

 na porciu podávame 10 šparglí, 

 prestierame mäsový  tanier, špargľový 

príbor alebo mäsový príbor alebo dve veľké 

vidličky, 

 hosť berie špargľu do ľavej ruky 

pomocou klieští alebo vidličky a namáča sa do 

omáčky a pomocou vidličky v pravej ruke sa 

konzumuje,  

 podáva sa na mise s obrúskom alebo na špeciálnej špargľovej mriežke. 

 

Ravioly 

 sú talianske, mäsom plnené 

taštičky, 

 podávajú sa zapečené so 

syrom v paradajkovej alebo 

inej omáčke, 

 servírujú sa v gratinkách pre 

2 – 4 osoby,  

 na stôl kladieme nahriaty 

tanier na polievku, 
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podložený plytkým tanierom a obrúskom,  

 napravo kladieme dezertnú lyžicu a zľava dezertnú vidličku.  

 

 

Canneloni 

 sú trubičky z lístkového cesta plnené mäsovou 

plnkou, v pikantnej paradajkovej omáčke, 

 prekladajú sa na dezertný tanier a konzumujú 

dezertnou lyžicou a vidličkou, 

 posypávajú sa pri stole parmezánom. 

 

 

 

 

Mladá kukurica 

 uvarená v slanej vode sa prikrytá plátenným obrúskom prináša na stôl hosťa, 

 čašník napichne každý klas dvomi špeciálnymi ihlicami, ktorými hosť drží 

kukuricu pri konzumácií, 

 po preložení na tanier sa kukurica preleje rozpusteným horúcim maslom, 

 prikladáme napravo vidličku a lyžicu na polievku. 

 

Hľuzovky 

 majú čiernu farbu a sú veľmi aromatické, 

 očistia sa, nakrájajú a varia v marináde s vínom Sherry a koreneným kuracím 

vývarom, 

 vývar podávame v mokka šálke a podšálke, s kávovou lyžičkou, huby na mise, 

 hosť si hľuzovky preloží na dezertný tanier, je ich dezertným príborom a zapíja 

vývarom.  

 

 

Bliny  
   - malé lievance so smotanou a 

kaviárom,  

   - konzumujeme na dezertnom tanieri s 

dezertným príborom, 2 – 3 kusy/porciu, 
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Homáre  
   - podávajú sa vcelku, konzumujeme z nich 

     chvost a klepetá, 

   - podávame ich na mise,  

   - konzumujeme rybacím príborom a 

     prikladáme tanier na maslo a nôž, 

 

 

Baranie ragú  
    - podávame horúce v timbále, 

    - na stôl kladieme nahriaty tanier, tanier na drobné kosti, oplachovač prstov,  

      veľkú lyžicu, nôž a vidličku. 

 

 

Podávanie hlavných jedál 

 takmer všetky hlavné chody sa vyznačujú vyššími dávkami mäsa a bohatými 

prílohami, 

 prevládajú pokrmy upravené prírodným spôsobom, so šťavami a jemnými 

omáčkami, 

 pri expedícií nesmie chýbať dekorácia, 

 

 

Fázy podávania hlavných chodov 

 1. fáza – príprava reštauračného stola a servírovacieho stolíka, 

 2. fáza – uloženie studených príloh, 

 3. fáza – prevzatie pokrmu z výrobného strediska a jeho prezentácia hosťom, 

 4. fáza – prekladanie porcií a založenie pokrmu pred hosťa, 

 5. fáza – doservírovanie zostávajúcej časti pokrmu.  

 

Podávanie syrov 

 vhodná je ponuka prostredníctvom ponukovej vitríny alebo osobná ponuka pri stole 

hosťa, 

 ponúkame tvrdé, tvarohové, plesňové a špeciálne syry, 

 pri ponuke syrov používame drevenú lopatku s priehľadným krytom, 

 syry podávame na dezertnom tanieri, s dezertným príborom, mletou paprikou a 

pečivom, 

 na podávanie syrov potrebujeme niekoľko nožov, vidličky, dezertné a mäsové 

taniere, špeciálne druhy chleba, korenie. 

 

Podávanie ovocia 

- podávame naporciované v kuchyni   podobne ako kompót, 

- ako prílohu podávame piškóty, 

- zdobíme šľahačkou alebo kyslou smotanou, 

 

Veľké kôstkové a jadrové ovocie 
- konzumujeme príborom na ovocie alebo nožom,  

- prikladáme tanier na zvyšky a oplachovač prstov,   

- ak ponúkame niekoľko druhov  ovocia pri stole, je vhodné použiť misy na ovocie. 
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Bobuľové ovocie, drobné kôstkové ovocie a jahody 
- konzumujeme rukami,  

- k ovociu s kôstkami kladieme na stôl kávovú lyžičku a tanier na zvyšky, 

- hrozno sa nastrihá na strapce, 

 

Banány 

- podávame na mäsovom tanieri,  

- hostia ich konzumujú sami alebo ich upravíme na keridone, 

- zdobíme zmrzlinou, šľahačkou, čokoládou... 

- Pri konzumácii rukou stačí odkrojiť špičku banánu, aby sa uľahčilo lúpanie... 

 

Pomaranče 

- podávame na dezertnom tanieri s nožom alebo dezertným príborom, 

- môžeme ich pripraviť delením pri stole hosťa, 

- odkrojíme konce pomaranča, zapichneme vidličku do pomaranča a malým nožom 

krájame dieliky kôry na osminky, pomocou lyžice oddelíme kôru od dužiny... 

 

Grapefruit 

- podávame naprieč prerezaný s príborom na ovocie ( nôž a malá lyžička ), 

- oba príbory zakladáme na pravú stranu, 

- môžeme ho tiež pripraviť delením pri stole hosťa, servírujeme s malou lyžičkou, 

- grapefruit držíme ľavou rukou a dužinu uvoľňujeme nožom na grepy, 

- podávame v miske alebo v pohári na stopke, s práškovým cukrom. 

 

Kivi 

- podávame priečne prekrojené na polovicu, 

- používame dezertný tanier, kávovú lyžičku a cukor, 

- môžeme podávať aj olúpané plátky kivi na dezertnom tanieri s koktailovým 

príborom, 

- servírujeme so zmrzlinou, šľahačkou ako pohár.  

 

Melón 

- žlté melóny sa upravujú naprieč prekrojením – stred sa vyberie a vykrajujú sa z 

dužiny guľôčky, 

- podáva sa na ľade, v pohári na stopke, konzumuje sa kávovou lyžičkou,  

- môžeme podávať aj pokrájaný na dvanástinky, odkrojený od šupky, na každý dielik 

možno napichnúť napichovadlo. 

 

Ananás 

- držíme ananás kolmo za výhonky, ostrým nožom krájame šupku a odrežeme koniec 

plodu, 

- potom z neho krájame 1,5 – 2 cm hrubé plátky, vykrojíme stred a ananás preložíme 

na dezertný tanier, 

- podávame s príborom na ovocie ( nožík a vidlička ). 
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Ovocný šalát 

- je zmes nakrájaného čerstvého a kompótového ovocia, ochutená citrónovou šťavou, 

cukrom, liehovinou..., 

- vhodným doplnkom môžu byť sekané orechy, mandle, 

- podávame ho v miske podloženej obrúskom a dezertným tanierom, 

- konzumujeme kávovou lyžičkou, koktailovým alebo múčnikovým príborom. 

 

 

 

 

Podávanie múčnikov 

 

Teplé múčniky 

- môžu byť varené, pečené, zapekané a vyprážané, 

- expedujú sa na misách a prekladajú na mäsové taniere, napr. palacinky, 

- konzumujú múčnikovým príborom, 

- menšie porcie múčnikov, napr. tvarohové taštičky servírujeme na dezertnom tanieri 

a konzumujeme koktailovým príborom. 

 

Studené múčniky 

- expedujú sa sklenených alebo strieborných misách s papierovou podložkou, 

- prekladajú sa lopatkou, kliešťami, prekladacím príborom na dezertné alebo 

múčnikové taniere, 

- na konzumáciu je vhodná múčniková vidlička, 

- na krehké múčniky je vhodný koktailový príbor. 

 

Zmrzlina 

 expeduje sa naporciovaná v sklenených alebo kovových pohároch na stopke, typu 

miska alebo špic, 

 podkladajú sa rozetkou a dezertným tanierom, konzumujú  sa lyžičkou na zmrzlinu 

alebo limonádovou lyžičkou, 

 zdobíme ovocím, mandľami, orechami, oplátkami, čokoládou, likérom... 

 

Podávanie kávy 

 pred podávaním kávy odnesieme zo stola nepotrebný inventár, 

 väčšej spoločnosti je vhodné ponúkať kávu z kanvíc, 

 najprv položíme inventár a potom sprava nalievame kávu, 

 ak sa ponúka káva s alkoholom, nie je vhodné ponúkať ešte digestív, 

 kávu môžeme pripravovať aj pri stole hosťa. 

 

Digestív 

 najvhodnejším digestívom je koňak alebo brandy,  

 pre dámy sú vhodné likéry. 
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Podávanie zložitých večerí 

 

Na stoly ukladáme : 

 klubový tanier s obrúskom, dezertný tanier, 

 veľkú vidličku a veľký mäsový nôž, 

 dezertný nôž a dezertnú vidličku, 

 základný pohár na nápoj, 

 dochucovacie prostriedky, 

 sviečky ... 

 

Jedálny a nápojový lístok 

 obsahuje sortiment netradičných pokrmov, špecialít, pokrmov dokončovaných pri 

stole hosťa,  

 zložité večere sú obohatené o predjedlá, dezerty, účelné jedlá, jedlá pre dvoch... 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 

 

 

 

7. Miešané nápoje a ich využitie 

 
7. 1 História prípravy miešaných nápojov 

7. 2 Rozdelenie miešaných nápojov 

7. 3 Inventár potrebný na prípravu a podávanie miešaných nápojov, pomôcky barmana 

7. 4 Suroviny na prípravu miešaných nápojov 

7. 5 Pracovný postup pri miešaní nápojov 

7. 6 Príprava pracoviska na miešanie nápojov  

 

      Miešané nápoje sú v súčasnosti veľmi obľúbené a môžeme sa s nimi stretnúť na 

rôznych spoločenských podujatiach. Rôzne farebné kombinácie priťahujú našu pozornosť 

a vzbudzujú v nás túžbu takýto skvost ochutnať. Avšak zamysleli ste sa už niekedy odkiaľ 

koktaily pochádzajú? Ako vznikli? 

7. 1  História miešaných nápojov  

 

     Miešanie nápojov je veľmi stará záležitosť a vieme, že už v staroveku a v stredoveku 

bolo veľmi miešanie,  dochucovanie rôznymi bylinnými výťažkami, veľmi obľúbené. 

Nápoje sa pripravovali podľa tajných receptov za kúzelných okolností a opradené 

poverami (nápoje lásky, šťastia a iné). Staré a dnešné miešané nápoje majú spoločné iba 

dve veci. Miešanie a slúžia na pitie. 

     Tento druh nápojov má pôvod v Amerike, kde boli v minulom storočí v móde kohútie 

zápasy. Majitelia víťazných kohútov často pozývali celú spoločnosť zapiť svoj úspech. 

      Jedna z historiek hovorí, že dcéra hostinského bola taká šikovná, že každému 

oslavujúcemu naliala do pohára nápoj takej farby, ktorý sa stotožňoval s farbou peria 

chvostu víťazného kohúta. Nápoj bol pomenovaný ako “Cocktail”, spojením anglických 

slov Cock(kohút) a Tail (chvost).  
                

 

 

Význam miešaných nápojov 

     Miešané nápoje zohrávajú významnú úlohu pri zvyšovaní úrovne konzumácie alkoholu, 

pretože sú veľmi lahodné, osviežujúce, možno ich kombinovať na základe vlastnej 

fantázie. 
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     Miešané nápoje sa dajú pripraviť hosťovi priamo “na mieru” – podľa veku, pohlavia, 

príležitosti, času a pod. 

      Ďalšou výhodou miešaných nápojov je že  obsahujú menšie množstvo alkoholu ako 

číre liehoviny a zvyšujú úroveň konzumácie alkoholu v spoločnosti. Obsah alkoholu v 

miešanom nápoji sa znižuje riedením – ľadom, ovocnými šťavami, sódou a pod. 

7. 2  Rozdelenie miešaných nápojov 

 

V súčasnosti sa miešané nápoje používajú čoraz častejšie. Aby sme o nich získali 

prehľad, rozdeľujeme ich do skupín. Niektoré skupiny sa avšak od seba odlišujú veľmi 

málo (rozdiel v pohári, iný druh ľadu, ozdoba a pod.) 

     Každá skupina má svoju vlastnú receptúru, svoje charakteristické vlastnosti. Toto 

všetko musí barman, ako odborník vedieť.  

 

Miešané nápoje rozdeľujeme podľa týchto hľadísk: 

 

 

7. 2. 1 Rozdelenie miešaných nápojov 

1. Short drinks –  krátke nápoje ( 0,06 – 0,10 l ) 

2. Long drinks  – dlhé nápoje ( 0,15 – 0,25 l ) 

3. Soft drinks    – nealkoholické nápoje 

4. Hot drinks     – teplé nápoje 

5. Sos drinks     – napravujúce 

      6.   Fancy drinks  – fantazijné 

 

Spôsoby prípravy miešaných nápojov: 

 

1. Mix glass: 

- krátke miešané nápoje, 

- aperitívy, 

- nápoje s ľahšou konzistenciou, 

- dĺžka miešania (5 až 6-krát premiešať),  

- Martini dry, Manhattan. 

 

2. Šejker: 

 

 - nápoje s hustejšou konzistenciou, 

-  vajcia, smotana, mlieko, zahustené, likery, 

- digestív, long drink, 

- dĺžka miešania závisí od surovín a zručností barmana, 

- Margarita, Alexander, Gin fizz. 

 

3. Mixér: 

- ice cream (zmrzlinové poháre), 

- daiguiri ( nápoje s ľadovou drťou), 

 

4. Priamo v pohári: 
- on the rock (na ľade), 

- pouss caffés (dúhové). 
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7. 2. 2 podľa obsahu alkoholu 

 

o alkoholické 

o  nealkoholické 

 

Alkoholické miešané nápoje 

Alkoholické miešané nápoje rozdeľujeme do dvoch skupín: 

 krátke (short drinks) 

 

o koktaily (v užšom zmysle slova) 

o flipy 

o crusty 

 

 dlhé (long drinks) 

 

o fizzy 

o kobléry 

o slingy 

o egg noggy 

 

 

 

      Nealkoholické miešané nápoje 

     Nealkoholické nápoje sú neodmysliteľnou súčasťou, pretože dopĺňajú potrebné 

množstvo tekutiny, ktoré prijímame v potravinách. Zdravý človek v normálny 

podmienkach prostredia  a práce potrebuje najmenej 1 liter tekutiny denne.                                                                                 

Patria sem: pitná voda, minerálne vody, ovocné šťavy a limonády. 

 

Miešané nápoje delíme podľa času podávania na: 

 aperitívové -podávané pred jedlom  

 

o suché 

o polosuché 

o krátke miešané nápoje 

 

 digestivové – podávané po jedle  

 

o sladké 

o polosuché 

o krátke miešané nápoje 

 

1. V ranných hodinách možno ponúknuť dobrý flip alebo egg-nogg, napríklad kávový flip, 

koňakový egg-nogg a pod. alebo osviežujúce nápoje. 
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2. Pred obedom, či večerou odporúčame suchý koktail. Napríklad Martini dry, Vodka 

gimlet. 

3. Poobede likérový koktail, daisy, no vhodné sú polosuché koktaily ako whisky daisy, 

ascot daisy. 

4. V čase olovrantu možno podávať namiesto kávy niektorý z koktailov, koblérov, milk 

shake a pod. 

5. Po večeri odporúčame koktaily, krusty, saery. Počas plesov sú vhodné fizzy, kobléry, 

nápoje so šampanským. 

 

 

7. 3 Inventár na prípravu miešaných nápojov 
 

A. Pomôcky barmana: 

 1. šejker: - podľa materiálu rozlišujeme: kovový, sklenený 

 - podľa častí: dvojdielny, trojdielny, americký (boston),         

  2. mixér (nožový, vrtuľkový), 

  3. mix glass, 

  4. strainer – barové sitko, 

  5. miešacia lyžica, 

  6. barmanský nož, 

  7. nádoba na ľad, 

  8. lyžica na ľad, 

  9. lopatka na ľad, 

10. kliešte na ľad, 

11. kladivko na ľad,                                           Boston šejker               Trojdielny šejker 

12. bodec na ľad, 

13. drvič ľadu, 

14. pracovná doska, 

15. univerzálny čašnícky otvárač, 

16. otvárač na konzervy, 

17. kliešte na otvorenie sektu, 

18. zátka na sekt, 

19. zátky manipulačné  - umelá hmota, 

20. odkvapkávacia  miska s vložkou na odmerky, 

21. odmerky: kovové, sklenené, 

22. striekacia fľaša na barové bitters,  

23. kliešte na dekoráciu, 

24. doplnkové nože (kuchynský, špirála, guľôčky, jadro, vykôstkovanie), 

25. pomôcka na frapovanie,  

26. stolový kôš na odpadky, 

27. plastové podložky. 

 

 

B. Príloha k miešaným nápojom: 

     stebla, špízy, miešadká, rozetky, odkladacie taniere. 
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C. Ostatný inventár: 

    - porcelánový (tanier, šálky, podšálky, misy, misky atď), 

    - sklenený ( poháre, misky, džbány),  

    - kovový (príbory),  

    - reštauračná bielizeň (obrusy, naperony, obrúsky, anglické prestieranie). 

 

 

D. Zariadenie: 

    - výrobník ľadu, 

    - barový pult. 

 

E. Barové sklo: 

Základné rozdelenie: 

1. cup – pohár na stopke, 

2. tumblér –pohár bez stopky, 

3. univerzálny  pohár – s naznačenou stopkou. 

 

 

7. 4 Suroviny na prípravu miešaných nápojov 
 

 

1. Liehoviny -  destiláty (jalovcové, obilninové, ovocné, vínne, špeciálne), 

                  - likéry (ovocné, prírodné, bylinné, krémové, špeciálne) 

2. Vína (dezertné, vermútové, šumivé, perlivé) 

3. Sirupy 

4. Ovocné a zeleninové šťavy 

5. Barové bitters 

6. Mlieko a mliečne výrobky 

7. Cukor, med 

8. Vajcia 

9. Olivy a coctailové čerešne (čerstvé a konzervované) 

10. Nealkoholické nápoje  

11. Koreniny, pochutiny 

12. Čokoláda 

 

Poháre na podávanie miešaných nápojov 

• Coctil glass – krátke miešané nápoje 

• Miska na sekt – krátke miešané nápoje 

• High ball fizz glass 0,18 l – dlhé miešané nápoje 

• High ball colins glass 0,24 l – dlhé miešané nápoje 

• Tall glass 0,30 l – nealko miešané nápoje 

• Hot glass – teplé miešané nápoje 

• Champagne glass – sektové miešané nápoje 

• Old fashioned  - miešané nápoje s whisky 

 

 



 

125 

 

                                   
 

Suroviny na prípravu miešaných nápojov 

Významnou súčasťou miešaných nápojov je ľad. Ľad používame na : 

• zachladenie pohárov, šejkrov, miešacích nádob (frapovanie ) 

• vychladzovanie nápoja 

• riedenie nápoja 

Ukladá sa do nádoby s vrchnákom  

tzv. „eis-boxu“ z plastu alebo kovu. 

 

Zásady prípravy miešaných nápojov 

• Používame kvalitné chladené suroviny. 

• Sladíme práškovým cukrom alebo sirupom. 

• Ľad vkladáme do servírovacieho pohára ako prvý. 

• Ovocie a zeleninu pred použitím opláchneme. 

• Na odmeriavanie používame vždy odmerku. 

• Nápoje obsahujúce oxid uhličitý dolievame do pohára ako posledné. 

• Dekorácia musí byť konzumovateľná, používame čerstvé alebo konzervované 

ovocie. 

• Steblá ukladáme do dlhých pohárov rukou. 

• Vajce rozbijeme v dlani nožom a dáme do osobitných nádob a do šejkra ho 

vkladáme ako prvú surovinu. 

• Do horúcich nápojov používame iba žĺtok. 

• Dodržiavame predpísaný pomer surovín – receptúry. 

• Nápoje s mliekom, so smotanou, s vajcom dochucujeme a farebne zvýrazňujeme 

muškátovým orieškom, škoricou, čokoládou. 

• Na zvýraznenie chuti robíme zástreky citrusových plodín. 

• Príručník používame pri prezentácií, utierku z hygienických dôvodov pri utieraní 

rúk. 

 

 

Ozdoby, dekorácie na miešané nápoje  

• volíme ich podľa druhu nápoja, ktoré sa hodia chuťovo aj farebne, 

• nemali by byť preplnené, majú nápoj zdobiť, 

• pri čerstvom ovocí dbáme, aby bolo bezchybné, zrelé a starostlivo narezané. 
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7. 5 Pracovný postup miešania nápojov 

 
1. Príprava miešacej nádoby a servírovacieho pohára. 

2. Vloženie ľadu – pohár a miešacia nádoba (frapovanie). 

3. Zlievanie prebytočnej vody – prostredníctvom streinera alebo lyžice na ľad. 

4. Postupná prezentácia surovín, odmeriavanie a nalievanie. 

5. Otváranie nápoja – pravou rukou fľašu otvoríme a uzáver schováme v dlani,  

pri džbánoch zamiešanie 

6. Odmeriavanie – do pravej ruky s uzáverom vezmeme príslušnú odmerku a vo 

výške očí odmeriame potrebné množstvo. Pred koncom nalievania fľaškou 

pootočíme tak, aby posledná kvapka ostala na obvode hrdla fľaše.  

7. Odmerané  množstvo nalejeme do pripraveného pohára, šejkra a pod. Použitú 

odmerku odložíme dnom dole na tácku s mriežkami. 

      8.   Fľašu uzatvoríme elegantným pohybom. 

      9.   Samotné miešanie 

    10.   Nalievanie – pripravený nápoj nalievame rovnomerne do pripravených 

a zachladených 

            pohárov. 

    11.   Dekorácia nápoja sa prezentuje, podľa povahy použijeme pinzetu alebo ju ručne 

            položíme na pohár. 

    12.   Hotový nápoj prezentujeme. 

    13.   Miešané nápoje podávame ihneď. 

 

Druhy miešaných nápojov 

Bowle  
- pripravuje sa pre väčšiu spoločnosť 

- pripravuje sa vo veľkej sklenenej nádobe s naberačkou a pokrievkou 

- podávame v sklenenej šálke s podšálkou, rozetkou a lyžičkou 

 

Postup : do teriny vložíme ovocie, práškový cukor liehovinu a premiešame, odložíme na 

chladné miesto a necháme 0,5 až 2 hod. lúhovať, pridáme víno, dolejeme nápojom 

s oxidom uhličitým 

                            
Koblery 

- podávame a pripravujeme vo veľkých pohároch miskovitého alebo špicatého tvaru 

- naplníme ich do 2/3 drobným koblérovým ľadom, ozdobíme ovocím a prelejeme 

vínom, liehovinou alebo ich zmesou 

- podávame ich na podšálke s rozetkou a lyžičkou, prípadne s koktailovým príborom 

a so steblom 
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Koktaily 

- sú najpočetnejšou skupinou 

miešaných nápojov 

- patria medzi krátke nápoje 

okrem sektových koktailov 

- Podľa zloženia ich delíme 

na : aperitívové, polosuché 

a sladké 

- Podľa prípravy ich delíme 

na priprvované :  

            v šejkri, mix glasse al. 

miešacom pohári. 

- podávajú sa v miskách, 

špicoch, sladké s čerešňou a 

suché s olivou 

                          

Crustas 
- pripravujú sa v šejkri 

- najprv vytvoríme pomocou citróna a 

kryštálového cukru cukrovú krastu na pohári 

- potom vložíme do pohára špirálu z citróna a 

prelejeme ju koktailovou zmesou 

- Zmes tvorí : ľadová drť, 1cl citrónovej šťavy, 2 

streky angostúry, 3 streky maraschina a 

liehovina alebo sekt 

 

                                                           

Fancy drinks 

- sú fantazijné nápoje 

- majú originálne receptúry a názvy 

 

 

Collins 

- pripravujú sa v tumbleri z ľadu, 1 lyžičky 

cukru, 4cl citrónovej šťavy, 4cl liehoviny a 

dolievajú sa sódou 

- ich celkový objem je 0,25l 

- dekorujú sa ovocím 

- nápoje sa pripravujú z whisky, ginu, rumu ...  

 

 

Fizzy 

- sú obľúbené osviežujúce nápoje 

- pripravujú sa v šejkri a dolievajú sa nápojom s obsahom 

CO2 

- základnou surovinou na ich prípravu je drobný ľad, 

citrónová šťava, cukor, liehovina, niekedy vajce alebo 

jeho časť 

- zdobia sa plátkom citróna alebo pomaranča 

- podávajú sa v tumbleri alebo flautach       
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  Flipy 

- sú krátke nápoje 

- pripravujú sa v šejkri  

- základnou surovinou je ľad, žĺtok, cukor a liehovina 

- zdobí sa muškátovým orieškom 

- pri príprave väčšieho množstva nápojov sa odporúča 

nahradiť jeden žĺtok bielkom 

podávajú sa vo flautach alebo v pohároch na krátkej 

stopke atď...  

 

 

Desatoro barmana 

 

1. Barový inventár udržiavame vždy bezchybne čistý. 

2. Šejker, miešací pohár, servírovacie sklo predchladzujeme ľadom ( frapovanie ). 

3. Vždy dodržiavame predpísané miery, pri nalievaní používame odmerky. 

4. Do šejkra nikdy nedávame nápoje sýtené CO2 ani ich nenalievame cez odmerku. 

5. Na prípravu dekorácie používame len čerstvé a bezchybné ovocie a zeleninu 

6. Ovocné a zeleninové šťavy pred použitím vždy premiešame, smotanu a mlieko 

neprevárame. 

7. Lacnejšie liehoviny nikdy nenalievame do drahších. 

8. Teplé nápoje podávame vždy v predhriatych pohároch. 

9. Alkoholické nápoje nepodávame mladistvým a podnapitým. 

10. K svojmu zákazníkovi sme vždy milý, usmievavý, diskrétny a ku kolegom 

kolegiálny.  

 

 

                   

7. 6 Príprava pracoviska na miešané nápoje 

Prestretie pracoviska nie je záväzne stanovené, závisí od barmana. 
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