
MESTO KROMPACHY 

Propozície súťaže o najväčšiu, najkrajšiu a najchutnejšiu pankušku 

Pankuškové fašiangy – 23.02.2019 Krompachy / Plejsy 

 

Mesto Krompachy pripravuje v rámci podujatia aj niekoľko zaujímavých súťaží.  

 

1. Súťaž o najväčšiu pankušku: 

Priamo pred očami návštevníkov sa pokúsime po prvýkrát vytvoriť „krompašský“ rekord v súťaži 

o najväčšiu pankušku. 

Súťaže o najväčšiu pankušku sa môžu zúčastniť organizácie, školy, školské zariadenia, podnikatelia ako 

aj fyzické osoby.  

Každé družstvo si pripraví a donesie cesto a suroviny potrebné na prípravu pankušky, ktorú budú piecť 

priamo pred očami návštevníkov podujatia. Organizátor, Mesto Krompachy pripraví pre súťažiacich  

varné plynové stoličky a plynové bomby. 

Súťažiaci, ktorí sa rozhodnú piecť pankušku priamo pred očami návštevníkov sa môžu nahlásiť 

najneskôr deň pred začatím podujatia, t.j. 22.02.2019 na MsÚ Krompachy, oddelenie školstva, kultúry 

a športu, tel. č. 053/4192219 alebo 053/4192220. 

Súťaže o najväčšiu pankušku sa môžu zúčastniť aj jednotlivci alebo skupiny, ktoré pripravia pankušku 

doma. Stačí, ak do 23.02.2019 najneskôr do 11.30 hod. donesú na Plejsy pred pódium a odovzdajú 

organizátorom podujatia, pracovníkom MsÚ Krompachy, oddelenia školstva, kultúry a športu               

(Ján Znanec, Lucia Ďorková, Valentína Čatlošová) 1  ks pankušky v priemere nad 20 cm. 

 

2. Súťaž o najkrajšie a najchutnejšie pankušky: 

Súťaže o najkrajšiu a najchutnejšiu pankušku sa môžu zúčastniť organizácie, školy, školské zariadenia, 

podnikatelia ako aj fyzické osoby.  

Do 23.02.2019, najneskôr do 11.30 hod. je potrebné doniesť na Plejsy pred pódium a odovzdať 

organizátorom podujatia, pracovníkom MsÚ Krompachy, oddelenia školstva, kultúry a športu                

(Ján Znanec, Lucia Ďorková, Valentína Čatlošová)  4 ks pankušiek. Kreativite pri servírovaní a zdobení 

pankušiek sa medze nekladú. 

 

Ukončenie súťaže a vyhodnotenie bude 23.02.2019 o 12.00 hod., kedy odborná porota vyberie víťaza. 

Porota pozostáva z dvoch odborníkov / kuchárov a jedného laika. 

Ocenení budú zvlášť v kategóriách: 

* najväčšia pankuška 

* najchutnejšie pankušky 

* najkrajšie pankušky 

* najkrajšie naservírované pankušky 

* hlavná cena – „NAJ“ PANKUŠKA 

     (najlepšia pankuška) 

 

         Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r. 

               primátorka mesta 


