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 Káva sa pripravuje z upražených a pomletých kávovníkových zŕn. Pria-
mo zrná však na kávovníku neuvidíte a už vôbec nie upražené. V zelenom, suro-
vom stave sa nachádzajú vo vnútri kávovníkovej čerešne, ktorá ho svojimi pia-
timi časťami chráni. V minulosti bolo zrno považované za kôstku bez akéhokoľvek 
významu, ktorá po skonzumovaní čerešne skončila len tak pohodená na zemi. 
Pravú hodnotu zrna odkryla náhoda. 

 Počas obdobia dažďov v Etiópii, v pravlasti kávy, sa len veľmi ťažko  
a hlavne pomaly sušili listy i plody kávovníka. Od ich účinkov boli viacerí obyvatelia 
závislí. Tunajší mnísi sa preto rozhodli, že proces sušenia urýchlia. Nad pahrebu  
rozprestreli sitá a poukladali naň pozbierané halúzky kávovníka s plodmi i listami. 
V dôsledku tepla plody začali prepadávať cez sito priamo do pahreby. Po obhorení 
čerešne sa vysoká teplota dostala až k zrnu, čo spôsobilo uvoľnenie príjemnej 
arómy. Táto náhoda primäla ľudí cielene zrná vyberať a pražiť na panviciach  
aj v samotných pahrebách. Po zaliatí často aj nerozdrvených zŕn vodou tak objavili 
kúzlo kávy. 

 Prvé zmienky o kávovníkoch a káve kolovali prostredníctvom viacerých 
príbehov, legiend i úsmevných historiek. Každá z nich má však v sebe čaro a kus 
pravdy, pretože nech to bolo akokoľvek, tajomstvá chutí i aróm tohto prírodného 
zlata boli prezradené. 

OBJAVENIE KÁVY
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H I S T Ó R I A  K Á V Y

Najznámejš ia legenda o objavení 
kávovníka a nás ledne kávy pochádza 

z 9.  storočia . 

Najznámejšia legenda o objavení kávovníka  
a následne kávy pochádza z 9. storočia.  
Príbeh sa odohral na horských pastvinách  
Etiópie, ktoré boli domovom pastiera menom 
Kaldi a jeho stáda kôz. Stádo sa neustále pre- 
súvalo z pastviny na pastvinu, až jed-
ného dňa narazilo na jednu, z ktorej  
sa už nechcelo pohnúť ďalej. Dôvodom 
boli veľmi sladké plody ovocnej dreviny  
a omamná vôňa jej snehovo-bielych kvetov po-
dobná vôni jazmínu. Plody sa ihneď stali pre 
kozy hlavným zdrojom obživy. Už po niekoľkých 
hodinách pastier spozoroval vysokú aktivitu 
svojho stáda. Nepokoj kôz pokračoval 
aj počas noci, a tak na druhý deň  
pastier neodolal a sám ochutnal červené 
plody z toho kra. Zázrak prírody pocítil  
na vlastnej koži a ihneď sa tým pochválil  
miestnym mníchom. Tí v povzbudivých 
účinkoch videli najmä možnosť byť neus-
tále bdelí, čo im pomáhalo s plnením svojich  
povinností počas dňa i noci bez pocitu 
vyčerpania. Začali jednotlivé časti kávovníka  
sušiť a pripravovať prvé nápoje. Tie sa zachovali  
až dodnes. 

OBJAVENIE  
KÁVOVNÍKA

PRVÉ HISTORICKÉ
NÁPOJE Z KÁVOVNÍKA

• AMERTASSA – čaj z vysušených kávovníko-
vých listov, ktorý chuťou i vôňou pripomína 
zelený čaj s nádychom fazuliek a brokolice.

• KATI – čaj z krátko fermentovaných  
a pražených kávovníkových listov, ktorý  
pripomína silný čierny čaj s nádychom sladkého 
drievka.

• QISHER  –  čaj z vysušenej dužiny kávovníko-
vej čerešne, ktorý je výrazne sladký a chuťou 
pripomína ovocný čaj. 

• CASCARA – čaj z vysušených šupiek (oba-
lu) kávovníkových čerešní. Nápoj je obľúbený  
a vyhľadávaný aj na Slovensku. Svojou chuťou  
a vôňou pripomína šípkový čaj. 

K ÁVA A P L A N TÁ Ž E
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väčšiny kávovníkov vo francúzskych kolóniách 
Južnej a Strednej Ameriky. Treba však zaďakovať  
Gabrielovi-Mathieu de Clieu, francúzskemu  
námornému dôstojníkovi, neskôr poručíkovi  
a guvernérovi za to, že rozšíril kávovník, 
a teda aj kávu do Karibiku a neskôr do celej 
Ameriky. V roku 1723 preniesol tento 
veľký muž kávovník zo záhrady v Paríži  
na ostrov Martinique, čím položil pestovateľské 
základy na zušľachťovanie kávovníkov vo fran-
cúzskych kolóniách.

Káva sa momentálne pestuje v takmer 80 krajinách 
sveta a od jej produkcie je závislých 125 miliónov 
ľudí. Celkovo sa počas roka vyprodukuje okolo 
160 miliónov vriec kávovníkových zŕn, z ktorých 
sa vypije približne 500 miliárd šálok kávy. Medzi 
najväčších producentov kávovníkového zrna pat-
rí Brazília so svojou ročnou produkciou takmer  
60 miliónov vriec. V tesnom závese nasleduje  
Vietnam, Kolumbia, India, ale i Indonézia, ktorá  
je zároveň prvým exportérom kávovníkových zŕn 
do sveta. 

Klimatické zmeny, finančné zabezpečenie jednot-
livých fariem a taktiež nedostatočné vedomosti 
a zručnosti ľudí pracujúcich v gastronomických 
prevádzkach môžu spôsobiť, že aj naša obľúbená 
šálka kávy sa stane limitovanou edíciou. 

Z prirodzeného prostredia kávovníkov, Etiópie  
a Jemen, sa sadenice kávovníka dostali vďaka 
normandským kočovným kmeňom, miestnym ob-
chodníkom a migrujúcim domorodcom do celého 
sveta. Pestovanie tejto ovocnej dreviny sa rozšírilo 
najmä v 15. storočí a už začiatkom 16. storočia  
sa káva rozšírila do celého Orientu. Podľa legendy  
sa o to pričinili najmä etiópski otroci, ktorí  
si na ďalekú cestu do arabského sveta brali celé plo-
dy kávovníka, lebo ich účinky im pomáhali prekonať 
ťažké chvíle pri namáhavej práci. Vývoz kávy  
bol v Oriente prísne kontrolovaný a strážený,  
no napriek tomu sa podarilo arabským ob-
chodníkom preniesť prvé zrná na Srí Lanku,  
kde sa o rozmach kávovníkov postarali najmä  
holandské kolónie. Práve vďaka ich obchod-
nému duchu sa káva dostala aj do najznámejších 
pestovateľských oblastí v súčasnosti, ktorými  
sú India, Indonézia či Stredná a Južná Amerika.

Holanďania majú taktiež najväčšiu zásluhu  
na rozšírení kávy do Európy. Amsterdamský sta-
rosta navrhol guvernérovi Malabaru, aby priviezol 
zrná kávovníka na Jávu, ktorú v tom čase obývali 
holandskí kolonizátori. Prvé vypestované sade-
nice kávovníkov z Jávy boli zaslané do botanickej 
záhrady v Amsterdame. Po dohode medzi obchod-
níkmi z Holandska a Francúzka sa prvý kávovník 
dostal aj do botanickej záhrady v Paríži. Práve táto  
asi 150-centimetrová rastlina sa stala predkom 

Z pôvodných troch rastlín, ktoré  
Gabriel-Mathieu de Clieu dostal, prežila 
jediná. Plavba sprevádzaná bezvetrím,  
dlhými prechodmi či útokmi pirátov  
sa stala osudnou pre dve sadenice kávovní- 
kov. Ak chcel Gabriel de Clieu 
úspešne dopraviť aspoň poslednú ras-
tlinku kávovníka do prístavu, musel  
sa s ňou podeliť o svoj prídel pitnej vody. 

KÁVA A PLANTÁŽE • Rozšírenie kávy do sveta

European Coffee History Engraving.  (en.wikipedia) ,  
Zdroj :  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8284749
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Prvé kaviarne, skôr len provizórne priestory  
s ponukou kávy sa začali tvoriť najmä v arabskom 
svete už v 15. storočí. K pitiu kávy sa postupne 
začali pridávať aj iné zábavné a oddychové akti- 
vity ako šachové hry, spev, tanec, hudba či príjem-
né stretnutia s priateľmi. Prvá verejná kaviareň bola  
otvorená v roku 1554 v Istanbule pod názvom  
Maktab al Irfán, čo v preklade znamenalo klub  
vzdelancov. Dodnes sa v arabských krajinách káva 
považuje najmä za nápoj vzdelaných ľudí. Vzde-
laní a bohatí ľudia si rýchlo zvykli na pohodlnosť 
a možnosť byť obsluhovaní. Jednoduché, skromné 
priestory s jedným druhom kávy sa začali premieňať 
na luxusné kaviarne s bohatou ponukou, ktorých 
cieľom bolo prilákať a udržať si najbohatších 
zákazníkov. S narastajúcim dopytom narastal  
aj počet kaviarní. Ich hlavný, teda duchovný 
význam však stále zostával zachovaný. 

V Turecku podobne ako inde vo svete je káva 
spoločenským nápojom, ktorý je súčasťou viace- 
rých zvykov a tradícií. Kávu vnímajú ako niečo pos-
vätné a k jej príprave a pitiu pristupujú s najväčšou 
úctou. 

Dôkazom toho je aj jej využitie pri jednom  
z najstarších zvykov. Pri prvom predstavení ženícha 
neveste (počas zásnub) pripravuje nevesta na uví-
tanie ženíchovi kávu a dochucuje ju podľa sympa-
tií voči nemu. Presladená káva znamená sympatie, 
stredne osladená rešpekt voči otcovmu rozhod-
nutiu a neosladená nesúhlas so sobášom. Nech  
je káva osladená akokoľvek, konečné rozhodnutie  
 

je iba na otcovi. Dodnes je v Turecku úroveň ženy 
v domácnosti hodnotená podľa kvality pripravenej 
kávy. 

Zvyky a tradície spojené s kávou sú udomácnené 
vo viacerých krajinách. Ich základom je úcta nielen 
voči tomuto dôvodu pozitívneho myslenia, teda 
káve, ale zároveň aj voči jej konzumentom, ktorým 
bola ponúknutá. Medzi najpohostinnejších ľudí pat-
ria Etiópčania a Islanďania, ktorí zaplatenie za svoju 
tradične pripravenú kávu berú ako prejav neúcty. 

V Európe nastal kávový ošiaľ v roku 1655. Spôso-
bil ho francúzsky šľachtic Pierre de La Roque,  
keď z Istanbulu priviezol upražené kávovníkové zrná 
spolu s prvou nádobou na varenie. Okrem prípravy 
kávy sa kaviarne v Európe odlišovali minimalis-
tickým dizajnom, modernejším vybavením a celko-
vou filozofiou. Kaviarne v Európe vznikali najmä  
z dôvodu možnosti úniku ľudí od vonkajšieho ru-
chu a každodenných povinností. Rôzne prípravy 
kávy dopĺňal široký výber časopisov, dennej tlače  
i odborných kníh. Boli to miesta určené  
pre každého a v ktorúkoľvek hodinu. Dôkazom  
toho boli elegantné večerné kaviarne s možnosťou 
súkromia v oddelených salónikoch. Za mnohé 
politické rozhodnutia i veľkolepé umelecké diela 
vďačíme práve týmto oázam plných kávy a pokoja. 

V každom prípade by sme  
si mali vážiť ťažkú prácu farmá- 
rov hlavne tým, že prestaneme 
kvalitnú kávu nahrádzať istant-
nými kávovými nápojmi a vnímať 
ju ako samozrejmosť. 

PRVÉ KAVIARNE  
VO SVETE
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sortiment o nové druhy kávy. V ponuke mal kávu sladenú  

aj kávu s mliekom, a tým si získal priazeň väčšiny obyvateľov. 

Záujem o kávu, ale i o jej prípravu narastal natoľko, že pán 

Kolschitzky založil prvý cech kaviarnikov. Slúžil nielen  

kaviarnikom, ale poskytoval pomoc aj širokej verejnosti  

pri viacerých otázkach zo sveta kávy. 

Dodnes medzi najvyhľadávanejšie viedenské kaviarne, ktorú 

pravidelne navštevoval aj Andy Warhol, patrí kaviareň Café 

Hawelka. Vlastní ju rakúsky občan s moravskými koreňmi 

Leopold Hawelka. Okrem vlastnej kávy sa jeho kaviareň 

preslávila aj servírovaním typicky českých domácich buchiet 

s makom, ktoré sú lákadlom pre turistov i domácich. 

Káva sa okrem pit ia  začala  využívať  

aj  na veštenie  a  predpovedanie  budúcnost i .  

Tento zvyk sa preniesol  až  do neďalekého 

Nemecka,  kde sa obyčajné veštenie  z  kávy 

stalo  r i tuálom s  c ie ľom vyrozprávať  sa  a  byť  

zadarmo pohostený šálkou voňavej  kávy. 

KÁVA A PLANTÁŽE • Kaviarne

Prvá kaviareň v Európe vznikla v roku 1683 v Benátkach. 

Jej začiatky, ako i vznik nových podnikov boli veľmi ťažké.  

Obchodníci s vínom a inými nápojmi sa obávali veľmi  

rýchlo sa šíriacej kávovej konkurencie, a tak kávu vyhla- 

sovali za nápoj diabla. Vo viacerých silno veriacich krajinách 

tým došlo k jej úplnému zákazu prípravy, ale i dovozu. Svetlá 

budúcnosť kávy nastala vďaka pápežovi Klementovi VIII., 

ktorý okúsil jej účinky na vlastnej koži a nielenže zákaz zrušil, 

ale kávu vyhlásil za nápoj svätých. 

Najznámejšou kaviarňou, v ktorej si aj dnes môžete vychutnať 

pravú šálku kávy, je benátska Caffè Florian. Už takmer 290 

rokov sa nachádza na prestížnom mieste v centre Benátok, 

na Námestí svätého Marka. Okrem prívlastku najstaršia 

patrí aj medzi najdrahšie kaviarne sveta. Exkluzivitu získala  

nielen pre svoj archaický interiér, ktorý zdobia umelecké 

diela najvýznamnejších talianskych umelcov, ale najmä 

vďaka oddeleným častiam v celom priestore. Každý salónik 

nesie iný názov a v každom má návštevník možnosť iného  

gurmánskeho zážitku.

Po otvorení prvých kaviarní sa chýry o ,,dobrom biznise“ 

rozšírili aj do okolitých krajín, a tak sa v každom väčšom 

meste začali otvárať luxusné aj skromnejšie podniky podáva-

júce okrem kávy aj iné pochutiny ako zmrzlina, čokoláda, čaj, 

zákusky ba dokonca sladké likéry.

Väčšina príprav kávy prebiehala jednoduchým  

zaliatím. Zlom nastal vďaka vojakovi Kolschitzkému, ktorý 

založil prvú rakúsku kaviareň priamo vo Viedni. Okrem 

toho, že ponúkal vtedy všetkým známu prípravu kávy  

moderne, precedením a zbavením usadenín, rozšíril  

Kaviareň Confeitar ia  Colombo,  Rio  de Janeiro
Kaviareň vznikla  v roku 1894 a dodnes je  kultúrnym a umeleckým 

dedičstvom mesta.  Zdroj :  http://www.confeitar iacolombo.com.br 



PRVÉ KAVIARNE  
NA SLOVENSKU

Do Bratislavy boli prvýkrát privezené kávovníkové zrná 

pred vyše 300 rokmi. Prvé prípravy kávy však neprebie-

hali v kaviarňach, ale vo vozíkoch pouličných predavačov.  

Tí si často chceli finančne prilepšiť nielen vďaka káve,  

ale i predajom vtedy zakázaných výrobkov ako alkohol  

či tabak, čo aj na kávu vrhalo zlé svetlo. 

Vzorom pre brat is lavské kaviarne sa stala  

najmä viedenská kávová kultúra.  Š i rokú  

a pestrú ponuku káv dopĺňal i  horúce čokolády, 

l ieč ivé čaje  i  luxusný alkohol .  Chutné zákusky 

s i  zákazníc i  mohl i  vychutnávať  pr i  č í taní  

dennej  t lače,  počúvaní  jemných melódi í  

alebo pr i  hraní  spoločenských hier. 

V tej dobe jednou z najvyhľadávanejších bola kaviareň 

Promenáda na Hviezdoslavovom námestí. Obľúbeným 

podnikom pre známych slovenských umelcov ako Július  

Satinský či básnik Ján Smrek bola kaviareň Luxor, ktorá ako 

prvá začala ku káve servírovať aj pohár čistej vody. Vďaka 

netradičnej ponuke rôznych kávových nápojov a typických  

bratislavských dezertov sa stala vyhľadávaným miestom  

aj pre rodiny s deťmi. Dodnes nezabudnuteľnou atmosfé-

rou dýchajú kaviarne Štefánka a Alžbetka. Názvy nesú podľa 

mien korunných princezien. Kedysi boli útočiskom viacerých 

vysoko postavených politikov, čo im dodalo aj významný  

historický zmysel. 

Kaviarne sú dodnes ideálnym miestom na dôležité obchodné 

stretnutia, dlhodobé posedenia študentov i miestom, ktoré 

sa stáva múzou pre vznik umeleckých diel. Pitie kávy sa stalo 

symbolom myšlienok a dôvodom na oddych. Káva je umenie, 
ktoré zároveň aj tvorí. Umenie vychutnávať si práve danú 
chvíľu a vnímať všetko, čo nám šálka kávy ponúka.

V 30.  a  40.  rokoch minulého storočia  bola  Štefánka 
jednou z  najprest ížnejš ích brat is lavských kaviarní . 

Bola  obľúbeným miestom posedenia brat is lavskej 
inte l igencie ,  spisovateľov,  básnikov,  žurnal istov, 

bohémov,  umelcov i  f lamendrov.  Atmosféru Štefánky 
s i  Brat is lavčania už  len v okl ieštenej  forme mohl i 

vychutnávať  do začiatku 80.  rokov.

Zdroj :  Kaviareň Stefania by Pul i tzer
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KÁVOVNÍKOVÁ
ŠKÔLKA

Z A Č I A T O K  P R Í B E H U  
K Á V O V N Í K O V É H O  Z R N A

Kávovníkové zrnko precestuje celý svet ,  

kým pr i let í  v podobe lahodnej  kávy do vašej 

šá lky.  Aký pr íbeh v sebe skrýva?

Život kávovníka sa začína v kávovníkovej škôlke. Úlohou  

škôlky je okrem vypestovania silných a odolných rastlín  

najmä ich ochrana v rannom veku pred výkyvmi klímy.  

Po pár týždňoch začína sadenica klíčiť. Počas prvého vývo- 

ja sa pestovatelia v škôlkach zameriavajú aj na prispôsobenie 

sadenice zloženiu pôdy a spôsobu starostlivosti na danej 

farme. Približne po 6 až 8 týždňoch začínajú vzchádzať prvé 

listy, ktoré sú základom zdravej rastliny. Sadenica sa stáva 

kávovníkom. Po roku má kávovník priemernú výšku 30 cm. 

Je dostatočne silný a odolný nato, aby bol premiestnený  

na kávovníkovú plantáž. 

V Brazílii vznikol program poukazujúci na dôležitosť starostli-

vosti o kávovníky už od malej sadenice pod názvom Mladý 

farmársky učeň. Program vytvoril hlavný exportér výberových 

kávovníkových zŕn Capricornio Coffees a je určený najmä  

pre  deti zamestnancov jednotlivých fariem. Cieľom programu 

je viesť deti od útleho veku k zodpovednosti. Mladí farmári  

sa vzdelávajú o klimatických podmienkach svojej krajiny,  

o vhodnej pôde, o sadení i samotnom pestovaní kávovní-

kov. Následne získané vedomosti zavádzajú do praxe práve  

v kávovníkových škôlkach pri starostlivosti o sadenice. 

K ÁVA A P L A N TÁ Ž E
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V najstarších pestovateľských krajinách ako Etiópia  
a India sa väčšina plantáží nachádza pod tieniacimi stromami. 

čo pri nedostatočnej starostlivosti môže spôsobiť 

rýchle prehnitie a znehodnotenie celej úrody.  

V najstarších pestovateľských krajinách ako Etiópia 

a India sa väčšina plantáží nachádza pod tieniacimi 

stromami. Tieniace rastliny vyrovnávajú teplotné 

rozdiely medzi dňom a nocou. Patria sem najmä 

banánovníky, palmy či rôzne koreniny. Vďaka svo-

jim výškam ochránia kávovníky aj pred chladom, 

vetrom, no najmä pred priamym slnečným žiarením. 

Dozrievanie plodov je tak pomalšie. 

Pôda na plantážach má zväčša červenú far-

bu, pretože práve červená hornina je základom  

na dopestovanie kvalitnej úrody. Patrí sem najmä 

laterit a sopečná hornina. Táto pôda svojou syp-

kou štruktúrou umožní kávovníkom zapustiť korene 

dostatočne hlboko, vďaka čomu sa zabezpečí pravi-

delný prísun živín. Okrem živín zohrávajú v zložení 

pôdy obrovskú úlohu aj minerálne látky či správne 

pH. Ak je pôda príliš kyslá alebo príliš zásaditá, 

kávovník začína odumierať. 

Po roku sa kávovník presadí z kávovníkovej škôlky 

na plantáž. Kávovníkové plantáže sa nachádzajú  

v tropickom až subtropickom pásme medzi obrat-

níkom Raka a Kozorožca. Sú to najmä oblasti Stred-

nej a Južnej Ameriky, východnej a západnej Afriky  

i Ázie, ale aj iné zaujímavé oblasti ako Karibik, Havaj 

či Austrália. 

Plantáže obsypané kávovníkmi najčastejšie nájdeme 

v nadmorskej výške okolo 800 až 1 700 metrov  

nad morom. Ideálne teploty v pestovateľských kra-

jinách sú od 17 °C do 30 °C v závislosti od druhu 

kávovníka a odrody. Kávovníky potrebujú najmä 

pravidelné slnečné žiarenie a dostatočnú vlhkosť. 

Na kávovníkových plantážach prevláda rovný  

reliéf,  nachádzajúci sa na priamom slnečnom žia- 

rení. Slnečné lúče spôsobujú rýchlejší vývin 

samotného kávovníka i kávovníkových čerešní,  

KÁVOVNÍKOVÁ
PLANTÁŽ

rastliny. Divorastúce kávovníky môžu mať aj viac 

ako 100 rokov. Produkcia je však veľmi nízka. Úroda  

zo starších kávovníkov sa spracováva pre domáci  

trh alebo pre vlastnú spotrebu farmára. Kávovník 

rodí 1 až 2-krát do roka v závislosti od odrody  

kávovníka a pestovateľskej oblasti. Prvá úroda  

sa zbiera po 3 až 5 rokoch od presadenia kávovníka 

zo škôlky na plantáž.

Kávovník sa priraďuje k čeľadi Rubiaceae. Patrí me-

dzi kry, ovocné dreviny. Môže dorásť až do výšky 

10 metrov. Priemerný vek kávovníkov na plantážach 

je 25 až 30 rokov. V tomto období je zaznamenaná 

najväčšia produkcia, ktorá sa počas sezóny pohy-

buje od 400 gramov do 600 gramov zŕn z jednej 

KÁVOVNÍK
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KÁVA A PLANTÁŽE • Začiatok pr íbehu kávovníkového zrna

Kvet kávovníka začína kvitnúť v období, keď zoslab-

nú prvé tropické zrážky. Vďaka maximálne nasiaknutej 

pôde a začínajúcim horúcim, slnečným dňom majú kvety 

kávovníka ideálne podmienky.  Kvety sú snehovo-biele  

a vôňou pripomínajú jazmín. Kvitnú približne  

3 až 5 dní. Po odkvitnutí sa po 5 až 7 mesiacoch zbiera  

prvá úroda dozretých kávovníkových čerešní. 

KVET KÁVOVNÍKA

Plody kávovníka sa nazývajú kávovníkové čerešne, ktoré 

počas dozrievania menia svoju farbu. Nedozreté majú 

farbu zelenú, ktorá sa vplyvom najmä poveternostných 

podmienok mení na sýtočervenú až bordovú. Bordová 

farba je často znakom vysokého obsahu cukornatosti,  

a teda prehnitia. Farba plodov sa môže líšiť aj podľa odro-

dy. Stretnúť sa môžeme napríklad so žltými, oranžovými, 

ba dokonca fialovými kávovníkovými čerešňami.  

Vo vnútri sa nachádzajú najčastejšie dve kávovníko-

vé zrná oproti sebe, ktoré sú chránené ďalšími piatimi 

časťami. Ochranné obaly nachádzajúce sa okolo zrna  

ho chránia pred priamym poškodením, preniknutím škodcov 

a nadmernou vlhkosťou. 

Počas dozrievania čerešne môže nastať „chyba“  

v podobe vyvinutia iba jedného kávovníkového zrna. 

Takéto zrno sa nazýva perlové a nachádza sa v plodoch 

PLODY KÁVOVNÍKA
Vo svete existuje niekoľko druhov kávovníkov  

so špecifickými odrodami i podmienkami pestovania, 

ktoré sú v našich končinách menej známe. Patrí sem  

napríklad Coffea Liberica a Coffea Excelsa. Tieto druhy 

kávovníkov dorastajú do výšky až 18 metrov. Ich mohutnosť 

sa preniesla i do obrovských rozmerov kožovitých lis-

tov, kvetov aj samotných plodov, ktorých sfarbenie pre-

chádza do fialových tónov. Pre ich netypické chuťové 

a aromatické vlastnosti je dopyt po odrodách tých-

to kávovníkov veľmi slabý. Intenzívna, horká, niekedy  

až slaná chuť, pripomínajúca niekoľko druhov syrov v jednej 

šálke je pre bežných konzumentov kávy skôr neatraktívna.

 

Najrozšírenejšími na pestovanie i spracovanie sú odrody 

kávovníkov Coffea Arabica a Coffea Canephora (odroda 

Robusta). Oba druhy týchto kávovníkov boli a sú dlhodobo 

šľachtené, aby mali vyššiu úrodnosť i odolnosť voči chorobám 

práve z dôvodu vynikajúcich ustálených chuťových i aro-

matických vlastností. 

DRUHY A ODRODY 
KÁVOVNÍKA

dozretých na najvyšších častiach kávovníka. Z dôvodu 

vysokej cukornatosti patrí medzi najmenšie a zároveň 

pražiarmi najvyhľadávanejšie. Jeho prítomnosť v zme-

siach kávy dodáva výslednej chuti prirodzenú sladkosť  

a ovocné tóny. 
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Tvorí až 65 % svetovej produkcie. Na svetovom trhu je považovaná  

za tzv. druh vyššieho stupňa vďaka veľmi výrazným ovocným, aciditným tónom  

s miernou horkosťou. Zrná sú podlhovasté a obsahujú menej olejov,  

čo sa prejavuje vo výslednej káve rýchlo sa strácajúcou chuťou a slabšou kré-

mou. Pestuje sa vo vyšších nadmorských výškach a je menej odolná voči 

chorobám. Coffea Arabica má vyše 600 odrôd, z ktorých najznámejšie sú odrody  

Typica, Bourbon, ale i netypická odroda Maragogype. Posledná spomenutá 

odroda nepatrí medzi charakteristické odrody, pretože okrem slabšej acidity  

má najväčšie zrná spomedzi všetkých odrôd. 

Tvorí 30 až 35 % svetovej produkcie. Jej odrody sú charakteristické  

intenzívnou horkou chuťou bez náznaku acidity a výraznou arómou. Zrná  

sú menšie a oválnejšie. Obsahuje viac olejov a kofeínu ako odrody Coffea  

Arabica. Vysoký obsah olejov spôsobuje dlhotrvajúcu chuť výslednej kávy  

s bohatou krémou. Pestuje sa v nižších nadmorských výškach a je odolnejšia 

voči chorobám. Coffea Canephora má približne 300 odrôd. Medzi najznámejšie 

bezpochyby patrí odroda Robusta, ktorú nachádzame aj v slovenských šálkach 

kávy, ale i odrody ako Conillon či Old Paradenia. 

Odlišné vlastnosti oboch druhov sa stali dôvodom ich kríženia  

na plantážach i miešania v pražiarňach. Kávy, ktoré vznikli zmiešaním, označujeme 

za blendy. Sú to zmesi odrôd Coffea Arabica a konkrétnej odrody druhu kávovníka 

Coffea Canephora, Robusta. Spojením týchto zŕn najčastejšie v pomere 80 % ara-

bica a 20 % robusta vzniká káva s veľmi jemnou ovocnou chuťou, s prirodzenou 

horkosťou a s dlhotrvajúcim pocitom v ústach. 

COFFEA ARABICA

COFFEA CANEPHORA

Najväčšiemu úspechu  

sa už dlhé roky teší odroda  

Old Paradenia.  Ako jedna  

z najexportovanejších odrôd 

sa hrdí najmä svojim typickým 

chuťovým profilom čierneho 

čaju a tabaku. Všetko však 

závisí aj od dĺžky praženia  

kávovníkových zŕn. 
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V I D I E Ť  K Á V O V N Í K Y
N A Ž I V O  M Ô Ž E  K A Ž D Ý

Bar ist ická súťaž ,  ktorá mot ivuje študentov 

stredných odborných škôl  a hotelových  

akadémi í  už od roku 2015.

Každoročne sa snažíme motivovať študentov Stredných  

odborných škôl a Hotelových akadémií na Slovensku  

k najlepším baristickým výkonom. Okrem hodnotných cien 

partnerov súťaže majú  možnosť získať neopakovateľný zážitok 

zo spoznávania ,,Kávového Disneylandu“ priamo v Brazílii. 

Súťaž okrem iného podporuje aj systém duálneho vzdelávania,  

čím sa zvyšuje kvalita odborného personálu v gastronomických 

prevádzkach. Súťažiaci môžu na základe svojich baristických 

zručností získať jedinečnú možnosť pracovať už počas štúdia 

v prestížnych gastronomických zariadeniach. Táto myšlienka 

vznikla v roku 2015 na základe dlhoročnej spolupráce  

s Edgardom Bressanim.  

Správnou prípravou kávy si ctíme najmä prácu jej pestovateľov. 

Prípravu kávy majú vo svojich rukách prevažne baristi. Ba-

ristom sa nenarodíte, baristom sa stávate. Preto sa akredito-

vané školiace stredisko Academy of Coffee rozhodlo vniesť  

im do srdca okrem kávy aj skutočnú emóciu z jej pestova-

teľského zákulisia. 

,,SLOVAK BARISTA CUP“ nie je len súťažou. Je to miesto  

opätovných stretnutí baristov rôznych vekových kategórii, 

pedagógov, riaditeľov i komisárov, ktorí si vymieňajú nové 

poznatky a skúsenosti. Spájame všetkých, ktorí chcú byť 

súčasťou našej kávovej rodiny. Súťažiť neznamená len chcieť 

byť najlepším, ale byť najlepším pred samým sebou. 

S Ú ŤA Ž E  A P O D UJ AT I A 
“ S LO VA K  B A R I S TA C U P ”
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Dôvody vzniku súťaže a cestu za jej realizáciou objasnil odborný garant, cofeológ  
a predseda Slovenskej živnostenskej komory, Oldřich Holiš.

,,Baristická súťaž ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior bola vytvorená za účelom zlepšenia kávovej kultúry  

na Slovensku a osvety baristickej scény.  V celom Československu sa tvoria iba malé skupiny ľudí, ktoré  

sa snažia pozdvihovať úroveň prípravy i pitia kávy, ale výsledky nedosahujú potrebný posun. Od roku 2010 

sa venujem súťažiam a  v roku 2013 sme zakúpili školiace materiály nemeckého školiaceho systému Coffee 

Consulate. Ani to však pre lepšiu osvetu nestačilo, a tak sme vytvorili súťaž ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior, 

ktorá je podobná súťaži mladých baristov v Českej republike, ,,MISTR Kávy“. Musím poďakovať prezidentovi 

Českej barmanskej asociácie, konkrétne Bc. Alešovi Svojanovskému za skvelú spoluprácu a ústretovosť. 

Vytvoriť baristickú súťaž nie je veľmi jednoduché, nakoľko potrebujete množstvo technického vybavenia, 

veľa spoľahlivých komisárov a silných partnerov, bez ktorých by bola realizácia súťaže oveľa náročnejšia.  

Som veľmi rád, že máme silných partnerov zo Slovenska, ale i  zo zahraničia, medzi ktorých patria aj priamo 

farmári či veľvyslanci najväčších pestovateľských krajín.”

Baristická súťaž pre juniorov ,,SLOVAK BARISTA CUP“ spolu  

so slovenskými i zahraničnými partnermi umožňuje každoročne 

najlepším junior baristom vycestovať na kávovníkové plantáže  

do Brazílie a získať nielen vedomosti, ale najmä nové priateľstvá  

a iný pohľad na svet kávy. 



16

S Ú Ť A Ž N É
D I S C I P L Í N Y
Baristická súťaž ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior je projektom určeným pre každého, čoho dôkazom je vznik novej 

kategórie pre študentov prvých ročníkov. Okrem možnosti nadobudnutia skúseností od starších kolegov, majú taktiež 

šancu získať hlavnú výhru. Títo študenti súťažia samostatne vo svojej kategórii, avšak hlavné súťažné disciplíny  

zostávajú nezmenené pre mladších i starších súťažiacich. 

NASTAVENIE 
MLYNČEKA
Súťažiaci má k dispozícii 250g 

upražených kávovníkových zŕn a ča- 

sový limit 10 minút, počas ktorého musí 

pripraviť espresso s časom extrakcie 

20 až 30 sekúnd a s objemom 20  

až 30 ml. Každý súťažiaci si losuje  

konkrétny typ kávy našich partnerov, 

vďaka čomu nie je možné opakovať 

rovnaké nastavenie mlynčeka  v jedno-

tlivých kolách. Súťažiaci sa musia neu-

stále doslova ,,hrať“ a hľadať správnu 

polohu mlecích kameňov. Pre splnenie 

tejto disciplíny je potrebné ovládať 

základnú prácu s mlynčekom a pochopiť 

vplyv hrúbky mletia a následne hmot-

nosti jednej porcie na celkový objem  

i vzhľad espressa.

PRÍPRAVA 
KÁVOVÝCH NÁPOJOV
Súťažiaci má k dispozícii spolu  

20 minút. Tento čas je rozdelený  

na hlavnú, súťažnú časť a časť prípra-

vy pracoviska. Hlavná časť pozostáva 

z časového limitu 10 minút. Študenti 

pripravujú dve espressá, dve cappucci-

na a dva voľne miešané nápoje, ktorých 

základom je káva. Okrem nápojov  

sa hodnotí dodržiavanie postupov  

pri ich príprave, hygiena počas práce  

i na pracovisku či komunikatívnosť.  

Ďalších 10 minút sa rozdeľuje na 5 mi-

nút prípravy pracoviska pred začiatkom  

svojho vystúpenia a 5 minút na upra-

tanie pracoviska po skončení svojho 

pôsobenia v súťaži. 

ALTERNATÍVNA 
PRÍPRAVA KÁVY
Je vzdelávacou, v tomto roku 

nesúťažnou disciplínou, ktorú musia 

počas daného kola absolvovať všetci 

súťažiaci.  V každom kole je pred-

stavená jedna z najviac používaných 

alternatívnych príprav kávy na Slo-

vensku i vo svete. Postupne  sa štu- 

dentom, ale aj ich pedagógom  

predstavujú prípravy kávy cez 

Chemex, Aeropress, Walkure, V60, 

French Press i príprava kávy v džezve.

Okrem odborného výkladu komisára  

si každý súťažiaci musí konkrétnu 

prípravu kávy vyskúšať a kávu z nej 

ochutnať. 
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Pravidelne sa súťaže 
zúčastňuje približne tridsať 
stredných odborných škôl  
a hotelových akadémií 
zo Slovenska i zahraničia

Počas kalendárneho roka sa súťaží v spolu 

šiestich kolách. Súťažiaci získavajú body podľa umiest-

nenia v danom kole. Čím viac kôl absolvujú, tým majú 

väčšiu šancu získať hlavnú výhru. Každý z nich si z jed-

notlivých kôl odnáša okrem zážitkov a nových poznatkov  

aj množstvo hodnotných cien od štedrých partnerov súťaže, 

ktoré môže získať taktiež v špeciálnych, samostatne hodno-

tiacich kategóriách.

• Najlepšia technika

• Najlepšia technika mlynčeka

• Najlepší voľný nápoj
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SÚŤAŽE A PODUJATIA • “SLOVAK BARISTA CUP” junior 

HODNOTENIE
KOMISÁROV

„Slovensko má to štěstí, že se zařadilo mezi země, kde  

se úspěšně daří pořádat baristické soutěže jak pro profesionály,  

tak i pro skupinu jejich budoucích kolegů, mladších baristů juniorů. 

Je úžasné pozorovat, jakým vývojem prochází jednotliví soutěžící 

a jak se s každou další účastí vyvíjí jejich dovednosti a znalosti.“ 

A věřte, že až se jednou „podívají” do své minulosti, budou rádi, 

že si mohou říct - “Byl jsem u toho!” a ne “Proč jsem to nezkusil?”. 

Svět kávy je pestrý a krásný tak “Proč se kávou ‘neotravovat’ celý 

život?”  Martin Sloučka, člen degustačnej komisie, zakladateľ 

českej spoločnosti LOHAS CZ, profesionálny barista a lektor, 

komisár viacerých medzinárodných súťaží

„Díky získaným zkušenostem a přátelstvím  se pak zvedá úroveň 

nejen baristy, ale i služeb, které poskytuj svým hostům, potažmo 

cele gastronomie.” Adam Troubil, člen technickej komisie 

mlynčeka, majiteľ Livecoffee, certifikovaný lektor a komisár 

Českej barmanskej asociácie, profesionálny barista i bar-

man, viacnásobný majster ČR v baristike, komisár viacerých  

medzinárodných súťaží

Niektorí študenti sa zúčastňujú súťaže pravidelne, pre iných  

je to premiéra. Hoci je už na prvý pohľad vidieť, ktorí z nich  

patria medzi začiatočníkov, nemalo by sa zabúdať, že všetci 

sme raz niekde začínali. 

„Ti který jezdí častěji, získávají větší sebevědomí a jistotu  

při přípravě kávových nápojů. Vždy se snažím ku každému 

soutěžícímu přistupovat s úsměvem. Nikomu neřadím, pouze 

sděluji vlastní názor a je na každém, zda si z něj něco vezme nebo 

ne. Ale určitě bych řekl, čím víc soutěží studenti absolvují, tím větší 

jistotu a sebevědomí získají. Vyhrát a být první může být jen jeden, 

„Počas súťaže je na nich vyvinutý určitý tlak či už časový alebo 

tréma, zažijú situácie, ktoré by v lavici alebo v pohodlí školskej 

kaviarne nezažili, zistia kde sú ich slabiny a aj silné stránky,  

a vďaka tomu sú lepšie pripravení na prácu v naozajstnej kaviarni.”  

Jaroslav Grexa, člen komisie alternatívnej prípravy kávy, 

zakladateľ JOE´s Beans, hlavný barista a Coffee Trainer 

Každé kolo udáva nové trendy, a taktiež prináša všetkým 

zúčastneným nové vedomosti, zručnosti i kontakty, ktoré  

sa tvoria nielen medzi študentami, ale i pedagógmi. Z profe-

sionálnych vzťahov sa tak stávajú priateľstvá, ktoré veríme, 

budú pretrvávať dlhé roky a stanú sa bezodnou studňou  

pomoci jeden druhému. 

Komisárov súťaže tvoria odborníci zo Slovenskej  
i Českej kávovej scény. Mnohí z nich vlastnia uznávané 
pražiarne, kaviarne či školiace strediská, alebo pracujú 
ako profesionálni baristi a barmani v prestížnych pod-
nikoch. Všetci sa zhodli na tom, že úroveň súťažiacich  
je z kola na kolo vyššia. Hoci sa sem tam nájdu drobné 
nedostatky, komisári sú presvedčení, že sa za nimi skrý-
va iba nepriateľ viacerých z nás, strach z neúspechu. 
Avšak aj ten je v tomto prípade skôr pozitívna vlastnosť. 
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ale to, že se zúčastníte a zažijete tu nezapomenutelnou atmo-

sféru, tak to je pro každého jeho osobní výhra.“  Jiří Novák, člen  

technickej komisie, dovozca a majiteľ kávy zo Salvádoru, Café 

Majada, certifiktovaný lektor a komisár Českej barmanskej 

asociácie, komisár viacerých medzinárodných súťaží

Káva a jej správna príprava sa teší v súčasnosti obrovskej 

popularite. Najmä mladí ľudia a ich zápal, ktorý je v mnohých 

prípadoch doplnený aj talentom, zabezpečuje pozitívny rozvoj  

a osvetu kávovej kultury na Slovensku i v zahraničí. 

„Stále více mladých se zajímá o správnou přípravu kávy, ať už jsou 

to laici, nebo ti, kteří o kávu mají profesní zájem. Jsou do toho 

zapálení, baví je míchat různé kávové nápoje, kreslit do cappu- 

ccina, povídat si s námi o kávě.”  Adéla Mondeková, členka 

komisie alternatívnej prípravy kávy, certifikovaná lekto-

rka a komisárka Českej barmanskej asociácie, viacnásobná  

majsterka ČR v baristike

„Podľa môjho názoru sa kávová kultúra na Slovensku veľmi rých-

lo vyvíja a to najmä  vďaka študentom, ktorí, nielenže chodia 

na súťaže, ale väčšina z nich pracuje v prevádzkach, kde majú 

možnosť sa postaviť za kávovar, a tým učiť ľudí piť správne  

a zdravo pripravenú kávu.“ Oldřich Holiš junior, člen technickej 

komisie mlynčeka, barista a lektor Academy of Coffee

Každému z našich komisárov zaleží najmä na vytvorení 

priateľskej, rodinnej atmosféry počas jednotlivých kôl.  

Je dôležitá súhra medzi nimi a všetkými súťažiacimi, ktorí   

sa odhodlali ukázať talent a prišli premeniť baristiku na ume-

nie. Hoci by mali byť  komisári počas  súťaže iba v hodnotiacej 

pozícii, ich hlavným cieľom je podpora a odovzdanie svojich 

skúseností. 

„Rozhodne by som odporučil všetkým súťažiacim ,,nepriestrelnú” 

prípravu, otvorenú hlavu pri tvorbe voľného nápoja s prihliadnutím 

na sezónu, regionálne produkty, a v neposlednom rade sledovať  

i praktické možnosti prípravy v reálnej prevádzke, v reálnom 

čase, za reálne peniaze. Avšak základ  pre plnohodnotný výkon  

je aj v kvalitnom spánku pred nástupom do súťaže.“ Kamil Kováč, 

člen technickej komisie profesionálny barista a pražiar, lektor 

Academy of Coffee

Ak ešte stále váhate či sa prihlásiť, alebo pokračovať v súťaži 

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior, veríme, že tento jasný odkaz 

od neustále usmievajúceho komisára s dobrou náladou a hu-

morom, ktorý vás zbaví každého stresu, vás určite presvedčí. 

Tešíme sa na vás v ďalších kolách a ročníkoch. 

„Za chvíli mladá dorůstající generace strčí do kapsy, všechny profi 

baristi, protože dospělým se prostě nechce, co je veliká škoda.  

Věřte, že vždy jsou důležité vlastní nápady, kreativita a inovace. 

Hlavně se nebojte obhájit sebe i svou práci Vždyť porotci jsou 

vaši hosté, ne nepřátelé. Nebojte se nás a projevte své vlastní Já.“  

Roman Pospíchal, člen degustačnej komisie, hlavný barista 

Tonino Lamborghini espresso, ambasádor Puly Caff pre ČR 

a SR, lektor Academy of Coffee, Bar Akademie, Live Coffee, 

komisár viacerých medzinárodných súťaží

Celé vyjadrenia našich komisárov na úroveň súťažiacich, 

celej kávovej kultúry, a taktiež ich cenné rady do ďaľších kôl 

nájdete na stránke www.ACADEMYOFCOFFEE.sk.
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Kreativite sa medze 
nekladú. O našich 
baristoch to platí  

dvojnásobne. 

Postup:
Priamo do pohára nalejeme jablkové 
pyré a sirup Mojito Mint. Zasypeme 
drveným ľadom a zalejeme tonikom. 
Na vrch dolievame espresso a deko-
rujeme mätou. 

Postup:
Do pohára vložíme lístky bazalky,
mangové pyré a ľad. Šejker si 
vychladíme ľadom a postupne 
pridávame ostatné ingrediencie. 
Dôkladne premiešame a po lyžičke 
pridávame do pripraveného pohára.

Postup:
Do vychladeného šejkra vložíme 
všetky suroviny a dôkladne pre-
miešame. Rovnomerne rozlejeme 
do dvoch vychladených pohárov.

Ingrediencie:    
Espresso  •  3cl
Jablkové pyré •  3cl
Sirup Mojito Mint MONIN •  1cl
Tonik
Ozdoba • lístok mäty

Ingrediencie:    
Mangové pyré •  4cl
Hruškový džús  •  1cl
Jablkový džús  •  3cl 
Espresso  •  3cl
Sirup Bazalka MONIN  •  1cl
Ozdoba • lístky čerstvej bazalky

Ingrediencie:    
Espresso  doppio •  6cl
Sirup Javor MONIN  • 2cl 
Jablkovo cviklová šťava  •  8cl
Rebarborové pyré  •  1cl
Mrkvová šťava  •  5cl

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior  2018 Danubius Gastro Incheba v Bratislave.
Víťazný nápoj ,,Apple Passion“ od Natálie Rapantovej, SOŠ obchodu a služieb 
Jilemnického Trenčín

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 v spolupráci s Hotelovou akadémiou  
J. Andraščíka v Bardejove. Víťazný nápoj ,,Globálne otepľovanie“  
od Valérie Valekovej, Stredná odborná škola Stará Ľubovňa

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 v spolupráci s Hotelovou akadémiou 
Ľ. Wintera v Piešťanoch. Víťazný nápoj ,,Vitamínový elixír“  
od Alžbety Chovanovej, Hotelová akadémia Brezno

KÁVOVÉ DRINKY 
INŠPIRUJTE SA NAŠIMI SÚŤAŽIACIMI
Počas ukážky svojich zručností v hlavnej disciplíne sa baristi stávajú aj barmanmi. Okrem prípravy 
espressa a cappuccina,  miešajú nealkoholický nápoj, ktorého povinná zložka je káva. Výber ostatných 
ingrediencii je v moci ich fantázie. To, že to naozaj vedia dokazuje šestica najlepších a najvyššími bodmi 
ohodnotených drinkov minulého ročníka súťaže. 
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Postup:
Do vychladeného šejkra vložíme všetky 
suroviny okrem zázvorového piva 
a dôkladne premiešame. Rovnomerne 
rozlejeme do vychladených pohárov  
a dolievame zázvorovým pivom.

Ingrediencie:    
Espresso  •  3cl
Sirup Rooibos •  2cl
Sirup Peach Tea MONIN •  1cl
Coulis puree •  4cl
Ginger Mania Beer • 5cl

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 v spolupráci s SSŠ EDUCO  
org. zl. Súkromná hotelová akadémia v Námestove. Víťazný nápoj  
,,Big Boss Rooibos“ od Jána Fuksu, Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

Postup:
Čerstvú pomarančovú kôru vložíme  
do kanvičky, do ktorej necháme natiecť 
dvojité espresso, premiešame a ne- 
cháme odležať. Precedíme a pridáme 
ostatné ingrediencie a zohrejeme  
pod tryskou. Rovnomerne rozlejeme  
do predhriateho inventáru.

Ingrediencie:    
Sour Cherry džús •  3cl
Maslový med  •  2cl
Espresso doppio  •  6cl
Sirup Ginger MONIN  •  1cl
Brusnicový džús  •  2cl
Pomarančová kôra  •  1/2 mokka lyžičky

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 v spolupráci s SSOŠ hotelierstva  
a gastronómie Mladosť v Prešove. Víťazný nápoj ,,ZAHRIATȎ“  
od Michala Matiska, Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov

Postup:
Suroviny okrem piva nalejeme  
do vychladeného šejkra a dôkladne 
vymiešame. Rovnomerne rozlejeme 
do vychladených pohárov a dolievame 
tmavým nealkoholickým pivom

Ingrediencie:    
Espresso •  3cl
Pivový sirup  •  2cl
Lemon mix •  2cl
Frankys sirup  •  1cl
Tmavé nealko pivo  •  5cl
Ozdoba • koliesko sušeného citróna

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 v spolupráci s SOŠ gastronómie  
a cestovného ruchu v Nitre. Víťazný nápoj ,,Black Panther“ od Jána Fuksu, 
Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

KÁVOVÉ DRINKY



Akreditované školiace stredisko Academy of Coffee má po svojom boku množstvo silných domácich i zahraničných partnerov,
ktorým záleží na rozvíjaní kávovej kultúry na Slovensku i vo svete. Hlavným cieľom každého z členov našej kávovej rodiny je prinášanie

zážitkov, emócii a radosti z krásneho umenia nazývaného baristika . Ďakujeme partneri, že aj vďaka vám môžu mladí baristi prežiť
nezabudnuteľné chvíle pri spoznávaní kávy a jej zákulisia. 

PARTNERI 2017/2018
ĎAKUJEME

k a v i a r e ň  s  p r a ž i a r ň o u
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V  P L N E N Í  S N O V
M L A D Ý M  B A R I S T O M

P O K R A Č U J E M E

Z takmer stovky študentov z celého Slovenska  

sa podar i lo za rok 2018 zvíťaz i ť  hneď dvom naraz. 

Dve prvé miesta sú bezpochyby dôkazom vysokej kvality 

zručností začínajúcich baristov, ktorí svoju prácu už teraz berú  

ako poslanie. Počas šiestich kôl minulého ročníka súťaže  

získali obaja baristi zhodný počet bodov, vďaka čomu  

získali možnosť reprezentovať Slovensko a taktiež ich domáce 

školy po brazílskych farmách.  

 

Najlepšími junior baristami za rok 2018 sa stali:

1.miesto: Júlia Filičková
	 			Stredná	odborná	škola,	Stará	Ľubovňa	
1.miesto: Ján Fuksa
	 			Hotelová	akadémia	Ľ.	Wintera,	Piešťany

1.miesto (z kategórie študentov prvých ročníkov):   
    Bianka Šmatláková    
	 			Hotelová	akadémia	Ľ.	Wintera,	Piešťany

Záujem o baristiku je čím ďalej väčší, čoho dôkazom je aj stú-

pajúci počet mladších študentov. Hoci majú menej skúseností 

ich zanietenie a tvrdý tréning im pomohol k často krát k lepším 

výkonom ako mali ich starší kolegovia. Najvyšší počet bodov 

spomedzi všetkých študentov prvých ročníkov získala Bianka 

Šmatláková z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch, ktorá 

sa tak  stala najlepšou baristkou za rok 2018 vo svojej kategórii. 

Spolu so svojimi staršími kamarátmi odletela v máji tohto roka 

do raja všetkých baristov, Brazílie.  

Okrem víťazov sa na cestu za kávovými dobrodružstvami 

vydal aj pedagóg Milan Elčík, ktorý vďaka svojej vytrvalosti  

a vášnivej podpore priviedol už spolu troch svojich študentov 

na stupne víťazov. Takéto poďakovanie za jeho doterajšiu 

S Ú ŤA Ž E  A P O D UJ AT I A

prácu si preňho pripravili partneri súťaže, školiace stredis-

ko Academy of Coffee a domáca škola Hotelová akadémia  

Ľ. Wintera v Piešťanoch. Vieme, že pedagógov s podob-

ným zanietením je na našich školách viacero, za čo im patri 

obrovská poklona a veľké ĎAKUJEM. V budúcnosti plánujeme 

takýto typ motivácie a poďakovania pre viacerých pedagógov, 

pretože je dôležité, aby sa každý z nich ponoril hlbšie do sveta 

kávy a pochopil dôležitosť jej správnej prípravy.

Čo v ocenených víťazoch vzbudila Brazília a taktiež to, prečo 

sa venujú práve baristike sa dozviete v ich vyjadreniach.
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SÚŤAŽE A PODUJATIA • Naj lepší  bar ist i  za rok 2018

JÚLIA FILIČKOVÁ
Stredná odborná škola Stará Ľubovňa

Najlepšia junior baristka za rok 2018

,,Baristike sa venujem približne 2 roky. Svet Kávy ma pohltil 

vďaka baristickému kurzu v našej škole, ktorý organizovala 

Academy of Coffee. Práca s kávou je zároveň mojou vášňou, 

ktorá ma napĺňa. Túžba získavať stále nové vedomosti 

a zručnosti bola pre mňa motivujúca, natoľko, že som sa začala 

zúčastňovať súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior. Keď som 

sa dozvedela, že práve ja som tá, čo poletí do Brazílie, neveri-

la som tomu a doslova som zamrzla ako môj telefón, cez ktorý 

mi to bolo oznámené. Pobyt v Brazílii mi okrem cenných vedo-

mostí a nových informácii priniesol aj nových priateľov, ktorí 

sa stali mojou rodinou. Keďže sme boli v partii štyri blondíny 

nebola núdza ani o vtipné príhody. Celkovo môj pohľad  

na šálku kávy sa zmenil. Vážim si každú jej kvapku nakoľko 

za každou sa skrýva náročná a dlhá cesta. Tí, čo stále 

váhate, ktorým smerom sa chcete uberať, verte, že baristika  

je pre vás tá pravá. Nie je  to len o káve, o čom svedčí  množstvo 

aj zahraničných priateľov, ktorých som získala vďaka súťaži 

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior a pobytu v Brazílii. Rada 

by som sa preto aj touto cestou poďakovala organizátoro-

vi  súťaže p. Oldřichovi Holišovi, že plní sny mladým baristom  

a splnil ho aj mne. Druhé poďakovanie patrí vedeniu školy  

na čele s pánom riaditeľom, vďaka ktorým som mohla  

plnohodnotne reprezentovať našu školu. Veľké ďakujem patrí  

najmä mojej majsterke p. Hutníkovej, ktorá ma pripravuje  

na súťaže a má veľa trpezlivosti. Vďaka káve som získala  

nielen skvelú majsterku, ale i kamarátku. V neposlednom 

rade sa chcem určite poďakovať všetkým, ktorí boli v Brazílii  

a vytvorili mi druhú rodinu.“

JÁN FUKSA
Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

Najlepší junior barista za rok 2018

,,Venujem sa baristike 3 roky. Dostal som sa k nej náho-

dou. Ako mladý chalan zo základnej školy som si myslel,  

že to je miešanie drinkov, ale ukázalo sa, že to je niečo lepšie. 

Baristika bola v mojom živote prvá vec, ktorú som si obľúbil 

natoľko, že som bol ochotný jej venovať všetok svoj voľný čas  

a úsilie. Súťažiť som začal preto, aby som ukázal, že niečo viem, 

a že to je vec, ktorú chcem robiť naplno. Po tom, čo som zis-

til, že hlavnou výhrou súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior  

je výlet do Brazílie bola motivácia ešte silnejšia. Bolo to úžasné 

byť v niečom najlepší, zvlášť keď je to niečo čím, žijem každý 

deň. Nebolo to pre mňa o tom poraziť ostatných súťažiacich, 

ale skôr o tom, aby som dokázal sám sebe, že to, čo robím  

má zmysel a je to cesta, ktorou chcem ísť. Pobyt v Brazílii bol 

pre mňa niečím, čím som sa posunul míľovým krokom vpred. 

Najväčším zážitkom bol pre mňa celkový prístup pestovateľov 

a ich zamestnancov. Svoju prácu robia s veľkou láskou  

a úctou. Vzťah medzi farmárom, pražiarom a baristom je veľmi  

dôležitý, pretože bez správnych informácii od farmára 

či pražiara ani barista nedostane maximálnu chuť kávy do šálky.  

Netreba sa báť svojich snov a ničoho, čo nás vie posunúť vpred. 

Som síce mladý, ale zistil som, že ak nevyužijem šance, ktoré  

mi prídu do cesty v živote sa ďaleko nedostanem. Pri súťažení 

človek má 10 minút na to aby bol kráľom pódia. Tých  

10 minút má barista na to, aby všetkým ukázal čo je v ňom.  

V tých 10 minútach vám patrí všetka pozornosť okolia, tak 

prečo neukázať, že som dobrý v tom, čo ma baví. Potlesk  

od vašich kamarátov a učiteľa, ktorý vás na ten daný mo-

ment pripravoval je na nezaplatenie. Je to niečo čo treba zažiť, 

pretože sa to nedá opísať. Chcem sa poďakovať Academy  

of Coffee za to, že organizujú súťaže a motivujú mladých 

ľudí ako som ja uberať cestou kávy. Chcem sa poďakovať  

svojmu učiteľovi p. Elčíkovi za strpenie so mnou, a že mi pomo-

hol to dotiahnuť tam, kde som teraz. Bez učiteľov, ktorí vynaložia 

úsilie a obetujú svoj voľný čas, by to proste nebolo možné. 

Ďalšia obrovská vďaka patrí mojej škole Hotelovej akadémie  

Ľ. Wintera v Piešťanoch za finančnú i psychickú podporu.  

V neposlednom rade patrí moje ďakujem všetkým priateľom, 

učiteľom a mojej rodine, ktorí ma podporovali každý deň.“
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,,Netreba sa báť svojich snov  
a ničoho, čo nás vie posunúť vpred. 
Som síce mladý, ale zistil som,  
že ak nevyužijem šance, ktoré mi 
prídu do cesty, v živote sa ďaleko 
nedostanem.” Ján Fuksa 
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SÚŤAŽE A PODUJATIA • Naj lepší  bar ist i  za rok 2018

MILAN ELČÍK
Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

Ocenený pedagóg

,,Na škole máme baristický krúžok asi 5 alebo 6 rokov. 

Dôvod prečo sme začali rozvíjať kávovú kultúru na škole bolo  

asi preto, že sme sa zišli dobrá partia. Ja a pár študentov, kto-

rí chceli už vtedy trochu viac, ako len byť jedným s mnohých 

študentov našej školy. Zúčastniť sa prvej baristickej súťaže bol 

skôr nápad študentov. Ja som mal obrovský rešpekt, nakoľko 

som disponoval len malými skúsenosťami z juniorských súťaží 

barmanov, ktorých som sa zúčastnil ešte ja ako študent. Veľa 

toho mi odovzdal môj vtedajší majster Milan Kiko. Dodnes 

čerpám z jeho odbornosti a vedomostí, ktoré mi odovzdal. 

Keď sme sa už rozhodli nejakú tú súťaž skúsiť,  tak som oslovil  

a poprosil o skúsenosti p. Galušku a Mareka Lorinca, za čo som 

tým to pánom vďačný dodnes. Vyskúšali sme viacero súťaží,  

až napokon prišla súťaž ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior, ktorá 

dala obrovskú motiváciu študentom v podobe vzdelávacieho 

pobytu v Brazílii. Každá súťaž a každé vystúpenie na pódiu  

dá strašne veľa všetkým súťažiacim, ale aj ich pedagógom. 

Preto si myslím, že vynechať akúkoľvek súťaž je cesta späť. 

Môže sa stať, že vám ujde vlak, ktorý sa ťažko dobieha. Po-

byt Brazílii pre mňa osobne, ale i ako pedagóga znamenal 

toľko ako vyskúšanie skutočného mrazu na vlastnej koži a ľadu 

pod nohami pre fantastických atlétov z Jamajky filmu Kokosy  

na snehu. Nikdy nemôžete niečo robiť alebo hovoriť o tom  

s istotou, až kým to sami nezažijete. Zažiť, ovoňať, ochutnať, 

ochytať všetko, čo sa skrýva za šálkou kávy mi pomohlo 

pochopiť ľudí, ktorí ju pre nás s láskou pestujú a spraco- 

vávajú.  Čo všetko sa musí stať, aby sme si doma či v ka- 

viarni vychutnali, tú svoju kávu, boli pre mňa vedomosti, ktoré 

ako pedagóg nedokážem vyvážiť zlatom. Celkovo zážitkov 

bolo strašne veľa a nikdy na ne nezabudnem, no pre mňa tým 

najväčším bolo odtrhnutie a ochutnanie mojej prvej kávovníko-

vej čerešne priamo z kávovníka. Zišli sme sa super partia, vďaka 

čomu bol pobyt nielen o vzdelávaní ale aj zábave. Naživo sme  

sa presvedčili aj o význame priameho vzťahu medzi farmármi 

a pražiarmi. Je to najmä o novom priateľstve, ktoré môže trvať 

aj niekoľko rokov. Pre farmárov je to samozrejme výhodnejšie 

aj z ekonomického hľadiska, a pre pražiara zase z hľadisku 

lepšej kontroly kvality a podania skutočného príbehu. Začať 

BIANKA ŠMATLÁKOVÁ
Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany

Najlepšia junior baristka v kategórii študentov 1. ročníkov  

za rok 2018

,,Baristike sa venujem 2 roky. Ku káve som sa dostala vďaka 

baristickému krúžku v našej škole, ktorý som pravidelne 

navštevovala. Každá účasť v krúžku, každá práca s kávou 

ma nútila byť zvedavejšou. Chcela som sa zdokonaľovať  

v oblasti kávy a vo vedomostiach o nej. Rada prekonávam svoj 

strach a učím sa niečo nové. Zúčastnila som sa svojej prvej  

baristickej súťaže. Sebavedomie som mala veľmi malé, no vďa- 

ka príjemnej rodinnej atmosfére súťaže som sa uvoľnila  

a nakoniec vyhrala pohár za najlepšiu techniku. V rebríčku prvá-

kov som mala najvyšší počet bodov, čo ma motivovalo snažiť 

sa ďalej. Dozvedieť sa, že poletím do Brazílie bol neopísateľný 

pocit plný emócií a radosti. Dojalo ma to k slzám. Splnil sa mi 

sen. Pre mňa ako baristku bol pobyt v Brazilii veľmi významný. 

Dozvedela som sa množstvo informácii zo života kávy, ale i ľudí, 

pre ktorých je viac ako len kávou. Spoznala som celý proces kávy 

od zasadenia kávovníka až po moment, kedy sa káva dostáva 

do šálky. Objasnilo mi to myseľ a o káve už nebudem rozmýšľať 

ako predtým. Vzťah farmára a pražiara je veľmi dôležitý, najmä 

preto aby sa celý proces kávy dotiahol až dokonca a vzniklo niečo 

úžasné, šálka dobrej kávy. Najväčším zážitkom pre mňa bola 

celkovo atmosféra celého pobytu a úprimné rozhovory so samot-

nými farmármi a ich rodinami. Program bol skvelý, ale ubehlo to 

veľmi rýchlo. Odporúčam každému, kto sa rád zdokonaľuje a chce 

vedieť viac, nech sa uberá kávovou cestou. Pri spoznávaní kávy  

sa vždy vyskytne niečo nové a zaujímavejšie, čo sa oplatí 

skúmať hlbšie. Som veľmi vďačná, že ma na súťaže mohol 

pripravovať jeden z najprofesionálnejších a najlepších pro-

fesorov, Milan Elčík. Chcem poďakovať aj pánovi riaditeľovi 

Ladislavovi Blaškovičovi, ktorý nás neustále veľmi pod-

poroval a tešil sa z našich úspechov. Nikdy by mi nenapadlo,  

že práve ja môžem z celého Slovenska vyhrať stáž v Brazí-

lii. Som veľmi šťastná, že sa mi splnil sen vďaka Academy  

of Coffee, ktorá inšpiruje študentov uberať sa tým správnym 

smerom a umožňujú spoznanie Brazílie a celého kávového pro-

cesu.“



sa venovať baristike a súťažiť sa naozaj oplatilo. Netreba  

sa báť. Na našej prvej súťaži v Ostrave sme z 25 súťažiacich 

sme skončili na 23. a 24. mieste. V ďalšom kole sme  

už postúpili na 13. a 14. miesto. Dnes sa nám darí aj vyhrá- 

vať a aj prehrávať. Práve však prehry sú to, čo nás posúva ďalej. 

Rád by som sa poďakoval  v prvom rade Hotelovej akadémii 

Ľudovíta Wintera a jej  vedeniu na čele s pánom riaditeľom 

Ladislavom Blaškovičom. Bez toho, aby nám od začiatku ve-

ril, podporoval nás, by to nešlo. Vďaka patrí aj mojej manželke, 

pretože za úspechmi je tvrdá drina a 10 mesiacov práce  

či už doma za počítačom alebo priamo v škole na úkor  

rodiny. V neposlednom rade ďakujem pánovi Holišovi a jeho 

skvelému tímu. Odvádzajú skvelú prácu pre nádejné mladé  

talenty z oblasti baristiky. 
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SÚŤAŽE A PODUJATIA • Naj lepší  bar ist i  za rok 2018

ĎALŠÍ OCENENÍ 
JUNIOR BARISTI 

Okrem trojice najlepších baristov patria do top trojky ešte 

dvaja baristi, ktorí dosiahli vysoké bodové ohodnotenie 

takmer v každom kole. Hoci drobnými zaváhaniami nedo- 

siahli najvyšší bodový stav, svojimi výkonmi dokázali, že patria  

medzi najlepších. Na stupňoch pre víťazov sa ocitli ďalšie 

mladé talenty.

2.miesto:  Šimon Petrík

    Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie  

                 Mladosť, Prešov

3.miesto: Valéria Valeková

  Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa 

Cieľom súťaže, podobne ako pri víťazoch je priniesť zážitok 

aj ostatným oceneným študentom. Každoročne druhý  

a tretí najlepší baristi navštevujú nášho partnera, nemecké 

školiace stredisko Coffee Consulate v Mannheime. Keďže 

Šimon Petrík sa na druhom mieste ocitol už po druhý krát, 

nezabudnuteľné zážitky z Nemecka už získal v minulom 

roku. O tom, že to naozaj stálo zato sa môžete presvedčiť  

v jeho vyjadrení tesne po príchode z tohto ,,mesta štvorcov“  

v auguste minulého roka.

ŠIMON PETRÍK
Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Prešov

Druhý najlepší barista za rok 2017 aj 2018

,,Tento výlet prekročil všetky moje očakávania. Boli to tri 

dni plné kávy a získavania nových, zaujímavých informácii. 

Najväčším zážitkom bola návšteva školiaceho strediska Coffee  

Consulate, kde nás sprevádzal úžasný lektor Julien. Ako prvé ma 

zaujalo zariadenie interiéru, ktoré bolo zhotovené z kávovníko-

vého dreva. Nasledovala prehliadka budovy, skladov plných kávy  

i pražiarne. Po prehliadke budovy nám profesionálny tím  

Coffee Consulate pripravil ochutnávku a prezentáciu rôznych 

druhov káv. Následne nám Julien predviedol krásne moderné  

i historické kávovary. Zaujal ma najmä 75- ročný kávovar, ktorý  

bol stále funkčný. Bolo to naozaj veľmi inšpiratívne a som veľmi  

rád, že som mohol byť súčasťou tohto výletu. Takéto zážitky  

a skúsenosti človeka obohacujú a rozvíjajú. Ja mám svoje krédo, 

že v živote treba vyskúšať všetko. A možno aj práve vďaka nemu 

som získal tento zážitok, ktorý vo mne zostane navždy. Ďakujem 

Academy of Coffee, za to, čo robia pre mladých ľudí. Taktiež 

by som chcel poďakovať svojej škole a p.Mikolajovej, 

úžasnej pani majsterke, ktorá to všetko odštartovala.“ 

Výhra pre Šimona Petríka za jeho druhý najlepší výkon 

za rok 2018 zostáva zatiaľ prekvapením. Isté je však 

to, že to bude preňho ďalšie dobrodružstvo, v kto-

rom okrem spoznávania kávovej kultúry inej krajiny, zís-

ka ďalších skvelých priateľov, uznávaných odborníkov  

zo sveta kávy. O tom kam cestoval, a taktiež, čo zažil, sa dočítate  

v samostatnom článku na stránke www.academyofcoffee.sk 

Spoznávanie nemeckej kultúry tak zostalo na pleciach tretej 

najlepšej baristky za rok 2018, Valérii Valekovej. Ani ona 

však nevycestovala za týmito zážitkami. Dlhodobé plány 

mladej baristiky jej neumožňovali sa začiatkom leta vzdialiť  

do neďalekého Nemecka. Na základe jej silnej túžby nahliadnuť 

do zákulisia šálky kvalitnej kávy  sa Academy of Coffee spolu  

s partnermi rozhodli prispieť a umožniť jej cestu na kávovní-

kové plantáže do Brazílie. Valéria tak spolu so víťazmi odletela 

do Brazílie v máji tohto roka spoznávať kávu od semienka  

až po šálku. Okrem tvrdej driny ju to stálo aj nemalé finančné 

prostriedky. Či to stálo za to sa dozviete v nasledujúcich  

riadkoch. 
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VALÉRIA VALEKOVÁ
Stredná odborná škola Stará Ľubovňa

Tretia najlepšia junior baristka za rok 2018

,,Baristike sa venujem 3 roky. O kávu som sa začala zaujímať  

kvôli súťaži ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior. Som veľmi súťaživá 

a rada prekonávam hranice, ktoré si sama nastavím. Rada tvorím 

nové veci a práve táto súťaž mi poskytla možnosť neustále tvoriť 

a vymýšľať. Začiatky súťaže boli pre mňa náročné, no každým ko-

lom som sa utvrdzovala v tom, že káva je moja budúcnosť a dáva 

môjmu smerovaniu zmysel. Celkovo môj pohľad počas súťaženia 

sa menil. Nebolo to len o výhre, ale najmä o ľuďoch. Je zázračné, 

ako jedno malé kávovníkové zrno dokáže spojiť a zjednotiť toľko 

ľudí. Vďaka príležitosti zúčastniť sa pobytu v Brazílii som získa-

la množstvo informácii o káve a jej pestovateľov. Ak pracuješ  

s kávou, ale nemiluješ ju, potom si na zlom mieste. Vďaka po-

bytu v Brazílii viem, že v každej šálke kávy je ukrytý osud jej 

pestovateľov. Najväčším zážitkom bola pre mňa posledná farma, 

ktorej nedotknutú prírodu sme si vychutnali z korby terénneho 

auta. Ticho, zurčanie vodopádov a vôňa kávovníkov vo mne pre-

budil emóciu, ktorá vo mne zostane do konca života. Každý jeden 

deň som si užila naplno aj vďaka skvelým ľudom nášho tímu. Ne-

bola núdza o zábavu a vtipné príhody, na ktorých sa ešte aj dnes 

s chuťou zasmejem. Myslím, že Direct Trade a teda priamy vzťah 

medzi farmárom a pražiarňou je cesta, ktorou by sa mali uberať 

všetci, ktorým záleží na kvalite kávy. Káva by nemala byť len  

o biznise. Pre farmárov sú ich kávovníkové zrná ako deti, ktoré 

chcú zveriť do rúk, niekomu komu veria. Všetkým, ktorí ešte 

rozmýšľajú akou cestou sa budú v živote uberať a napadla  

ich baristika, odkazujem smelo dotoho. Horšie cappuccino ako som  

na svojej prvej súťaži pripravila ja nebude mať nikto, a hľa dosta-

la som sa až do Brazílie. Nie je to o tom, koľko toho ovládate, 

ale ako veľmi to chcete a čo všetko ste preto ochotní obetovať. 

Dokážeš sa naučiť čokoľvek, no vášeň a zápal pre to do teba 

žiadna učebnica ani pedagóg nevloží. Rada by som sa poďakovala  

p. Holišovi za možnosť  a vytvorenie príležitosti vďaka súťaži 

,,SLOVAK BARISTA CUP“. Velká vďaka patri samozrejme aj ve-

deniu školy a všetkým pedagógom, ktorí ma podporovali a boli 

ochotní pri mne tráviť svoj voľný čas. Najväčšie ďakujem však 

patri dvom osobám, ktoré mi toho odovzdali najviac. Prvou  

je Eva Horváthová, lektorka Academy of Coffee, ktorá ma ako 

prvá zasvätila do tajov prípravy kávy a prebudila vo mne vášeň. 

Aj vďaka nej som tam kde som. Druhou srdcu mi blízkou osobou 

je Helena Hutníkova, moja majsterka, ktorá to mala somnou 

najťažšie. Často krát som sama nevedela ako ďalej a čo vlastne 

chcem, no ona vždy stála pri mne a ukázala mi správny smer. Vždy 

si našla čas na všetko čo som potrebovala a slovko NIE by ste  

v jej slovníku hľadali márne. Neviem si predstaviť nikoho, kto by 

ma pripravil nielen do súťaže, ale i života gastronómie lepšie.  
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1 .  K Á V O V Ý  P L E S  N A  S V E T E 
N I E  J E  L E N  O  Z Á B A V E

Hudba,  tanec a radosť ľudí  vytvára l i  a  dodnes vytvára jú odpoveď na to, 
prečo organizovať p les .  Pr i  hudbe každý č lovek uvoľní  svoju myseľ  i  dušu. 

Tancom ľudia vyjadrujú svoje pocity,  túžby a sny.  Plesy sa tak sta l i  udalosťou 
radost i ,  oddychu,  no najmä rozš irovania pr iate ľst iev.

Preto sme sa i my, akreditované školiace stredisko Academy  

of Coffee rozhodli zorganizovať 1. Kávový ples  na Slovensku, 

v Čechách a pravdepodobne aj vo svete. 1. ročník sa konal  

v roku 2015 za prítomnosti 130 hostí a taktiež významných 

osobností zo Slovenska i zahraničia. V tomto roku sa nám 

podarilo zorganizovať už piaty ročník tohto kávového podu-

jatia, ktoré aj vďaka obrovskému záujmu dostalo prívlas-

tok ,,najväčšia kávová udalosť roka“. 5. ročník sa uskutočnil 

2. februára 2019 v priestoroch hotela Holiday Inn v Trnave. 

Miesto plné zábavy, dobrého jedla a samozrejme výbe- 

rovej kávy dotvorilo takmer 300 skvelých hostí, ktorí svojou 

účasťou dokázali aj to, že im život iných nie je ľahostajný.

Hlavným bodom programu bolo oceňovanie víťazov. Tými 

najväčšími víťazmi v živote sú rodiny s hendikepovanými 

deťmi, ktorý si svoj život vážia viac ako ktokoľvek iný a žijú 

ho naplno, čím môžu byť príkladom pre nás všetkých. Sme 

veľmi radi, že aj tento rok sa vďaka hosťom plesu a našim 

skvelým partnerom podarilo prispieť trom silným bojovníkom,  

Alexíkovi Brešťanskému, ktorý sa narodil príliš skoro,  

v 31. týždni tehotenstva, Veronike Lukáčovej, ktorá od naro-

denia trpí detskou mozgovou obrnou a Jurkovi Javorovi, 

ktorý do dnešného dňa nemá presne stanovenú diagnózu,  

no má spomalený vývin a hypotonický syndróm. 

O obrovské prekvapenie sa postaral bývalý tréner českej 

reprezentácie Milan Říha, ktorý daroval hokejový dres  

s vlastnoručným podpisom najmladšiemu z nich, malému  

Jurkovi.

S Ú ŤA Ž E  A P O D UJ AT I A
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Viliam Fisher, Jozef Oklamčák, Johny Mečoch,  

Elena Podzámska a Karin Majtánová, ktorá dotvára-

la príjemnú atmosféru večera svojim moderovaním  

a sprevádzala hostí bohatým programom.

Do tanca počas celého večera hral BIG BAND  

Júliusa Selčana a druhé, odviazanejšie kolo malo  

vo svojich hlasivkách trio Kristína Vrecková, Terézia 

Králiková a Jana Filová. Hudobným prekvapením 

tohtoročného plesu bol talentovaný JURAJ BAČA, 

ktorý vytiahol na parket aj vraj ,,netancujúcich“ 

hostí, ktorí si to o sebe mysleli ešte pred začiatkom 

plesu.

Ani na piatom ročníku 1. Kávového plesu nechýbali 

všetkým známe a mnohými vyhľadávané ochut-

návky vína, miešaných drinkov, rumov, cigár či kávo-

vého piva. V tomto roku si hostia mohli vychutnať 

okrem bežných drinkov aj drinky najlepších junior 

baristov, v ktorých okrem zaujímavých ingrediencii 

nechýbala káva. O program plesu bolo postarané 

aj mimo hlavnej sály, vďaka nezabudnuteľnému  

orchestru Milana Olšiaka a bláznivému funnnyboxu 

s kávovými rekvizitami. Fotografie si hostia odniesli 

spoločne s ostatnými darčekmi ako spomienku  

na tento kávový večer.

Každoročne je Kávový ples aj udalosťou  

pre najlepších junior baristov. Inak tomu nebolo ani 

na jeho piatom ročníku, kedy sa oceňovali tí najlepší 

z najlepších súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“  

junior 2018. Ceny spolu s letenkami do Brazílie  

na kávovníkové plantáže odovzdali vážení a čestní 

hostia plesu Edgard Bressani, odborný garant 

súťaže a hlavný sponzor pobytu víťazov v Brazílii,  

Doc. Pharm. Jozef Augustín PhD., autor odborných 

kníh, odborný garant súťaže, Mgr. Jozef Viskupič, 

predseda Trnavského samosprávneho kraja  

a samozrejme hostiteľ plesu a odborný garant súťaže, 

cofeológ Oldřich Holiš.

Podporu mladým talentom i celkovej myšlienke  

1. Kávového plesu – spájať ľudí, krajiny i generácie 

prišli vyjadriť ďalší vzácni hostia, bývalý veľvyslanec 

Slovenskej republiky v Brazílii jeho excelencia Milan 

Cigáň, tajomník veľvyslanectva Brazílie na Sloven-

sku Rafael Alonso, výkonná riaditeľka spoločnosti 

InterAmerican z Nemecka Mirella Cielek,  

výkonný riaditeľ spoločnosti Coffee-Tech  

Engineering z Izraela Ram Evgi a výkonný riaditelia 

spoločnosti INKEPOR z Chorvátska Darko Beno-

vic a Goran Celjak. Nechýbali ani známe slovenské  

osobnosti, Ján Greššo, Ján Kubiš, Jozef Golonka, 

Na ďalšiu bláznivú noc plnú hviezd a kávy sa môžete tešiť už teraz.
6. ročník 1. Kávového plesu sa už pomaly pripravuje.  
Vidíme sa 22.02.2020 v hoteli Holiday Inn v Trnave.
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Jeho Excelencia Milan Cigáň
Bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Brazílii

„Minulý rok som sa vrátil z Brazílie, kde som pôsobil ako mimo- 

riadny splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky.  

Po príchode na Slovensko som sa zúčastnil 1. Kávového plesu. 

Bolo to prvýkrát a bol som celkovou úrovňou a záujmom mladej 

generácie  o kávu veľmi milo prekvapený. Po prvýkrát som  

sa stretol s mládežníkmi, ktorí súťažia v rôznych disciplínach spo-

jených s prípravou kávy. Nikdy som si nemyslel že niečo takéto  

je možné, a už vôbec nie u nás.  Som z toho naozaj milo prekva-

pený a nadšený. Keď som sa od pána Holiša postupne dozvedel 

o celom systéme inšpirovania mladej generácie o túto “zázračnú 

komoditu”, ktorou je káva, zostal som naozaj prekvapený a hrdý 

na týchto priaznivcov. Sú to naozajstní umelci. Príprava chutnej 

kávy z rôznych druhov, profesionálny prístup k príprave tohto 

vzácneho nápoja, a taktiež ich odovzdávanie zručností a vedo-

mostí pre jednotlivcov nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduché. 

Dnes sa káva pestuje po celom svete  a prostredníctvom tejto 

plodiny, jej chutí a vôní sa každý tento mladý človek dostáva  

do krajín Latinskej Ameriky, Juhovýchodnej Ázie, Indie alebo  

Afriky. Moje prvé stretnutie s mladými ľuďmi,  účastníkmi  

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior alebo tímom Academy  

of Coffee bolo veľmi milé, inšpiratívne a myslím si, že aj povzbu-

dzujúce. Všetkým preto držím palce, aby v káve našli svoju novú 

inšpiráciu a chuť života. Význam spolupráce Slovenska a Brazílie 

je najmä pre mladých študentov veľmi dôležitý. Napriek tomu,  

že tieto krajiny sú vzdialené od seba asi 10 000 km, prostred- 

níctvom kávy sa mladá generácia veľmi približuje k poznaniu vzá-

jomných kultúr oboch krajín. Pri spoznávaní sveta je preto veľmi 

dôležité spoznať aj  Brazíliu, nielen ako krajinu karnevalu alebo kra-

jinu Amazonky, ale zároveň vnímať túto krajinu ako krajinu pestrej 

kultúry, kultúry pestovania kávy a ľudí, ktorí tam žijú v rôznych  

klimatických podmienkach. Káva sa môže stať práve tekutinou  

integrujúcou túto spoluprácu. Všetci, ktorí vďaka Academy  

of Coffee a jej partnerom navštívili Brazíliu si určite priniesli 

množstvo zážitkov a poznatkov z tejto krásnej krajiny.“

SLOVENSKO	-	BRAZÍLSKA	SPOLUPRÁCA	 
NABERÁ	NA	OBRÁTKACH

Slovensko má množstvo významných zahraničných spoluprác, 

čoho dôkazom je aj pribúdajúci počet ich veľvyslanectiev 

na našom území. Sme veľmi radi, že aj naša malá, rodin-

ná firma môže prispieť k šíreniu dobrého mena v krajine, 

ktorá patrí medzi najväčších producentov kávy, Brazílii.  

Slovensko – brazílske vzťahy sú v posledných rokoch na veľmi  

vysokej obchodnej, no najmä priateľskej úrovni, čo dokazujú  

aj nasledujúce vyjadrenia ich zástupcov. 

Jeho Excelencia Luís Balduino
Veľvyslanec Brazílskej federatívnej republiky na Slovensku

 „Rôzne aktivity, ktoré Academy of Coffee rozvíja na Slovensku 

sú príjemným a pútavým spôsobom propagácie kultúry, prípravy 

a konzumácie kávy v jej mnohých podobách. Obzvlášť zaujíma-

vé je, že Academy of Coffee priťahuje veľké množstvo mladých 

účastníkov, z ktorých niektorí ešte len končia strednú školu,  

a ktorí tvrdo pracujú na vytváraní špičkových nápojov. Kurzy  

a podujatia organizované akadémiou sú tiež zábavným spôsobom, 

ako „kultivovať“ budúcich spotrebiteľov, pretože podporujú  

prehlbovanie umenia varenia kávy a záujem o tento zvyk, najmä  

v súvislosti s prémiovými odrodami kávy. Spolupráca me-

dzi Brazíliou a Slovenskom v oblasti kávy má veľký význam 

vzhľadom na rastúci záujem Slovákov o tento nápoj a skutočnosť,  

že Brazília je najväčším vývozcom kávy na svete. Domnievam sa, 

že spolupráca medzi oboma krajinami má veľký potenciál pre pros-

peritu prostredníctvom interakcie medzi súkromnými sektormi  

oboch krajín, to znamená rozvoj úzkych vzťahov medzi vývozcami  

a dovozcami. Spolupráca v oblasti kávy nielenže posilňuje ekono-

mické väzby našich krajín, ale aj zbližuje naše kultúry, čo dokazujú  

aj mladí talentovaní víťazi ocenení akadémiou výletom  

do Brazílie.“

Káva sa teší obrovskej popu-
larite na celom svete, a preto  
je veľmi dôležité aby aj mladá  
generácia z tohto vzácneho produktu,  
z tohto malého zrnka prírody, objavo-
vala vlastne celý svet.



34

vďaka ktorému máme možnosť navzájom spoznávať 

kultúry našich krajín. Cítim sa veľmi poctený, že som 

partnerom aj takého dôležitého a významného pro-

jektu, akým je 1. Kávový ples, ktorý okrem spájania 

kávového sveta pomáha tým, ktorí to naozaj potre-

bujú. Som veľmi rád, že aj na Slovensku existujú ľudia, 

ktorí sa úprimne zaujímajú o pestovanie kávy a pod-

porujú farmárov. Nebyť týchto ľudí, nemáme dôvod 

pokračovať a zdokonaľovať chute tohto obľúbeného 

nápoja, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou bežných 

dní pre milióny ľudí. Verím, že vzťahy medzi nami,  

ale i našimi krajinami sa budú aj naďalej prehlbovať 

pozitívnym smerom.“

Člen predstavenstva Brazílskej Asociácie výbe- 
rovej kávy, spolumajiteľ brazílskej spoločnosti 
Capricornio Coffee,  krstný otec,  odborný 
garant akreditovaného školiaceho strediska  
Academy of Coffee a čestný člen MEDZI-
NÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU.

„Všetky aktivity podporované Academy of Coffee  

sú veľmi dôležité pre pestovateľov a konzumentov 

kávy a v neposlednom rade študentov gastrono-

mických škôl. Činnosti, ktoré akadémia zastrešuje 

otvárajú pomyslené dvere aj pre nás, a tak môžeme 

priblížiť príbehy fariem z rôznych produkčných kra-

jín, predstaviť ich produkt, rôzne metódy spraco-

vania, špecifické chute a tvrdú prácu, ktorá je skrytá  

za pestovaním výberového kávovníkového zrna. 

Okrem toto akadémia usmerňuje študentov  

a naviguje ich pri výbere pracovného zamerania.  

Dozvedia sa všetko, čo môžu urobiť preto, aby sa stali 

profesionálnym baristom, degustátorom, pražiarom, 

ako viesť kaviareň, naučia sa ako pripraviť kva- 

litnú šálku kávy, ako si vychutnať dokonalé  

espresso či lahodné cappuccino z výberových druhov 

káv. Dôležitosť akadémie je obrovská pri rozví-

janí vedomostí a následných príležitostí študenta,  

ako aj pri propagácii správnej prípravy kávy. Výhra 

baristickej súťaže, ktorú Academy of Coffee organi-

zuje, pobyt v Brazílii, zásadne ovplyvňuje mysle-

nie študenta. Mladý človek ľahšie pochopí koľko 

namáhavej práce sa skrýva za šálkou výberovej kávy, 

začne si viac vážiť kávu, ktorú sám pije a odporúča 

hosťom. Treba zdôrazniť aj to, že len málo krajín  

má školiace strediská, ktoré investujú toľko energie 

a času do vzdelávania mladých ľudí. A práve preto 

som veľmi hrdý na toto partnerstvo, priateľstvo, 

EDGARD
BRESSANI
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K Á V O V Á  K U LT Ú R A
N A  S L O V E N S K U

Pod prácou v gastronómi i  č i  hotel ierstve s i  väčš ina ľudí  predstavuje čašníka , 

ktorý roznáša  jedlá a nápoje ,  kuchára ,  ktorý trávi  d lhé hodiny pr i  hrncoch  

a panvic iach č i  posl íka ,  ktorý vám pomôže s batožinou až do izby.  

Čaro práce v tomto odbore je však úplne iné.  

Gastronómia od svojho začiatku v prvom rade znamená 
priestor pre rozvíjanie vlastnej osobnosti. Kultúra servírovania 
a prípravy pokrmov a nápojov je dôvod, vďaka ktorému si zákaz- 
ník oddýchne a zabudne na náročný deň, ktorý práve prežil.  
Gastronomické prevádzky sú miestom, kde sa ľudia stretáva-
jú za účelom zážitku, ale aj oddychu od každodenných po- 
vinností. Dobrým hostiteľom, prevádzkarom, kuchárom a uzná-
vaným baristom sa nemusíte narodiť, môžete sa ním aj stať. 
 
Stredné odborné školy a Hotelové akadémie  
sú tou správnou voľbou

Tradície vo výchove kvalitných pracovníkov práve v tomto 
odvetví majú Stredné odborné školy a Hotelové akadémie.  
Ich cieľom však nie je vychovať len čašníka, kuchára, 
recepčného ale v prvom rade človeka, ktorého práca napĺňa 
radosťou a je ochotný radosť odovzdávať ďalej. V súčasnosti 
tieto školy vychovávajú plnohodnotných ľudí pre prácu  
vo vyhľadávaných gastronomických prevádzkach a hote-
loch na Slovensku i vo svete. Štúdium má široké zameranie   
pre rôzne pozície a získavanie množstva potrebných zručností.  
Obrovskou výhodou sú najmä nekonečné možnosti zahraničnej 
praxe. Okrem finančných zárobkov si študenti zo zahraničia 
odnášajú najmä cenné vedomosti, zručnosti a priateľstvá, 
ktoré často krát trvajú aj po ukončení štúdia.  

Ak sa však spýtate ktoréhokoľvek majiteľa prevádzky  
na dostatočnú obsadenosť všetkých pozícii kvalitným personá-
lom, odpoveď určite bude znieť nie. Neexistuje zlá škola, záleží 
len od študentov, aké vedomosti a zručnosti si z nej chcú vziať. 

V Z D E L ÁVA N I E
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Práca v gastronómii je krásna, 
avšak veľmi náročná. 

Prečo je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v našich prevádzkach

Okrem základných vedomostí  a zručnosti ponúkajú odborné školy aj rôzne nadstavbové kurzy, ktoré by však 

mali tvoriť hlavný obsah učebných osnov. Témam barmanstva, somelierstva či baristiky sa v osnovách venu-

je málo pozornosti, čo má za následok nízku motiváciu študentov uberať sa týmito špeciálnymi smermi. Pozície  

sa na prvý pohľad zdajú byť nezaujímavé so žiadnym kariérnym rastom. Ak niektorý zo študentov predsa len prejaví 

hlbší záujem, potrebné praktické zručnosti nezíska z dôvodu nedostatočného vybavenia vzdelávacej inštitúcie pre 

daný odbor. Problém nedostatku kvalifikovaného personálu je aj skutočnosť,  že väčšina študentov sníva hneď  

o najvyššom manažmente či dokonca vlastnej prevádzke. Je dôležité mať sny, avšak aby ste boli úspešný, potrebu-

jete byt zručný v každej pozícii, pretože ak chcete niekoho správne riadiť, musíte mať o jeho náplni a kvalite práce 

dostatočné informácie. 

Prečo sa stať práve baristom

Kvalitne pripravená káva už na prvý pohľad vyzerá ,,zdravo“. Lieskovo oriešková kréma espressa bez čiernych okra-

jov či lesklé mlieko bez bubliniek je len čiastočne znakom správnej prípravy. Vždy nakoniec rozhoduje výsledná 

chuť. Pokiaľ je zákazník s chuťou kávy spokojný, bude sa pravidelne vracať. Ak však pije kávu v danom podniku  

len kvôli dávke kofeínu a chuť ho nijako neoslovila, je len otázka času kedy si nájde iné miesto. 

 Keď sa povie slovo barista, ľudia si hneď predstavia človeka, ktorý vám nakreslí do cappuccina labuť alebo váš port-

rét. Avšak barista je v prvom rade človek, vďaka ktorému máte vo vašej šálke príjemnú chuť, ktorá vám spraví deň  

krajším.  Každá káva dokáže chutiť zle aj dobre, všetko záleží na zručnostiach človeka za kávovarom. Baristom  

sa môže stať každý. Stačí len chcieť.  Aj vďaka správnemu výberu školy sa váš sen môže stať skutočnosťou.  
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VYJADRENIA PEDAGÓGOV

Neustále získavanie skúseností v tomto obore vleje do mladého 

človeka zdravé sebavedomie i pokoru. Baristické umenie  

sa  stane ešte zaujímavejším a z obyčajného človeka za kávo- 

varom bude barista plný poznatkov, ktoré je pripravený 

odovzdať ďalej. A prečo dnes patrí pozícia baristu  medzi tie  

najvyhľadávanejšie? Veď predsa každý chce zamestnať 

pokorného človeka s množstvom vedomostí a zručnosti,  

ktorý dokáže pritiahnuť zákazníkov aj vďaka svojej osobnosti. 

Viacerí riaditelia, zástupcovia i pedagógovia dlhodobo upo-

zorňujú na klesajúci záujem o odborné gastronomické školy  

a hotelové akadémie. Zväčša je problém už v počiatočnom 

štádiu rozhodovania žiakov základných škôl, ktorí často dostá-

vajú nedostatočné a v mnohých prípadoch zavádzajúce informá-

cie o školách s gastronomickým zameraním. V neposlednom 

rade chýba potrebná motivácia a vlastný úsudok. Žiaci sú často 

ovplyvňovaní názorom rodičov, kamarátov alebo spolužiakov. 

„Myslím , že študenti, ktorí sa hlásia na našu školu nemajú o štúdiu 

v danom obore dostatočné informácie. Školskí výchovní poradcovia 

nemajú záujem informovať ich pravdivo, často aj na deň otvorených 

dverí prichádzajú bez záujmu o našu školu. Nábory na školách  

sú síce náročné, avšak málokedy sa stretávame s ochotou vyt-

voriť nám priestor na prezentáciu našej školy. Ak škola chce, 

sama si musí nájsť cestu ako sa dostať do povedomia verejnosti.” 

Mgr. Alena Panisová, riaditeľka Strednej odbornej školy  

gastronómie a cestovného ruchu v Nitre

„Sú 3 skupiny žiakov:

•   tí, ktorí nevedia, čo vlastne chcú, ani prečo sa danému povolaniu 

učia, vedia len, že musia chodiť do školy

•   tí, ktorí si od začiatku idú za svojim cieľom

• tí, ktorí síce nevedeli, čo to prináša a nevybrali si to po-

volanie sami, ale vďaka prístupu pedagógov a majstrom 

odborného výcviku sa začali formovať a začali na sebe praco-

vať, našli si svoju cestu a ich budúce povolanie sa im zapáčilo.  

Pre všetkých žiakov sú motivujúce hlavne zahraničné praxe,  

kde rozvíjajú aj jazykové kompetencie a zdokonaľujú odborné 

zručnosti získané doma.” PaedDr.Helena Hrnčiarová, riaditeľ-

ka Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu  

vo Zvolene

Už  počas prvého ročníka sa u študentov začína formovať  

a rozvíjať vlastná osobnosť. Z hravého dieťaťa bez životného 

cieľa sa stáva človek plný snov a vízii. Pestrosť odborov a pro-

fesionálny, no zároveň ľudský prístup niektorých odborných  

pedagógov dokáže prebudiť dravosť aj u tých menej cieľa-

vedomejších typoch študentov. Práca v gastronómii je krás-

na, avšak veľmi náročná. Aj napriek jej dôležitému významu  

sa nestretáva s dostatočným finančným ohodnotením,  

čo je  v súčasnosti najväčším odpudzovačom pre študentov 

tohto smeru. Ak však študent ,,prekusne“ pár rokov za menej 

vysnívaný plat, získa väčšiu pokoru a úctu voči svojím kolegom 

či podriadeným. 

„Do školy prichádzajú žiaci základných škôl ako nepopísaný papier, 

ktorí počas štúdia získajú veľké množstvo informácií Tieto vedomo-

sti mu v jeho odbornom raste pomôžu a zároveň formujú jeho osob-

nosť. Po piatich rokoch štúdia študenti získajú komplexné informá-

cie, je však už na prioritách mladých ľudí ako ich zúročia v budúcom 

praktickom živote. Práca v oblasti hotelierstva a gastronómie  

je náročná, čo zistia študenti už počas štúdia a niektorí hľada-

jú iné možnosti uplatnenia sa v praxi, alebo štúdium na vysokej 

škole ich nasmeruje do ďalších odvetví. Školy musia sledovať  

v rámci svojich možností trendy v gastronómii a stále zvyšujúca  

sa úroveň kávovej kultúry v svete a tým samozrejme  

aj na Slovensku je potrebné zahrnúť do výchovno-vzdelávacieho 

procesu.“ Ing. Ladislav Blaškovič, riaditeľ Hotelovej akadémie  

Ľ. Wintera v Piešťanoch

„Do školy prichádzajú žiaci základných škôl ako nepopísaný papier, ktorí počas štúdia získajú veľké 

množstvo informácií. Tieto vedomosti mu v jeho odbornom raste pomôžu a zároveň formujú jeho 

osobnosť.” Ing. Ladislav Blaškovič, riaditeľ Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch
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„Baristika je súčasťou kultúry gastronómie 21. storočia. Dobrý 

kuchár, barista, barman, someliér, čašník, manažér je len ten, ktorý 

má možnosť pracovať v rôznych zariadeniach doma a v zahraničí. 

Len tam nadobudne potrebné schopnosti, zručnosti. A čo je dôležité, 

záujem o prácu získavajú často krát počas zahraničnej praxe v rôz-

nych štátoch a hoteloch už počas štúdia na škole.“ Ing. Jaroslava 

Marušková, CSc., riaditeľka Súkromnej hotelovej akadémie  

v Banskej Štiavnici

„Pracovať v gastronómii je pekné, ale náročné a žiaci to počas 

štúdia zistia. Naša škola ponúka možnosť aj baristického vzdela-

nia prostredníctvom doplnkových kurzov, ktoré si žiaci vyžadujú 

a vďaka takýmto kurzom sa zvyšuje  ich cena na trhu práce.“ Ing. 

Eva Hudek, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy  

SD Jednota v Šamoríne

„Baristika a káva samotná hlavne v poslednom období sa stá-

va nevyhnutnou súčasťou gastronómie ako takej, bolo to tak  

aj v minulosti len sa jej nevenovala patričná pozornosť.  Preniká  

do jéj všetkých oblastí, už to nie je len nápoj podávaný na koniec 

menu, nápoj ktorý človeka osvieži dodá mu energiu, ale nápoj, 

ktorý má svoje fluidum, svoje čaro. Aj napriek tomu je však záu-

jem o štúdium gastronomických odborov veľmi slabý. Gastronómia  

sa dostala do určitého útlmu. Prispel k tomu aj počiatočný  

boom – čašníka môže robiť každý....??? A myslím si, že tu svoj po-

diel majú aj samotní podnikatelia v gastronómii. Tou hlavnou 

príčinou je stále však nezáujem detí o učenie sa ako také. Tak-

tiež nemajú osvojené základné pracovné návyky nielen zo školy,  

ale aj z domu, nie sú vedení k manuálnym zručnostiam.“  

Mgr. Ľubomír Petrovič, zástupca riaditeľa pre praktické vyučo-

vanie Súkromnej spojenej školy EDUCO v Námestove

Popularita baristiky na odborných školách a hotelových 

akadémiách sa prejavuje aj stúpajúcim počtom súťažiacich v bari-

stických súťažiach. Každá súťaž prináša súťažiacim, pedagógom, 

a v neposlednom rade i škole nekonečné možnosti získavania 

nových vedomostí, zručností a skúseností. Hoci vyhrať vždy 

môže iba jeden, čarom všetkých súťaží je osobnostný rast ich 

účastníkov. Prehra a dočasný smútok z neúspechu povzbudzuje 

študenta neustále na sebe pracovať. Výhra okrem skvelého po- 

citu a zadosťučinenia prináša jej majiteľovi potrebu ju neustále 

dosahovať, a práve vďaka tomu ani študent, ktorému sa podarí 

vyhrať nepoľavuje v hľadaní nových informácii.  Okrem toho 

„Môj subjektívny názor je, že do učebných odborov sa s pravidla 

hlásia skôr nie študijné typy žiakov, ale mnohí sú manuálne veľmi 

zruční. Progres počas štúdia je ovplyvňovaný mnohými faktormi. 

Veľmi dôležité je miesto, na ktorom žiak vykonáva odborný výc-

vik. Ak sa dokáže zaradiť do kolektívu, ak sa tam dobre cíti, veľmi 

výrazne sa to prejaví na jeho odbornom raste. Problém vidím skôr 

v rodičoch. Mnoho rodičov chce svoje deti silou mocou umiestniť 

na maturitné odbory i keď ich deti nemajú o štúdium záujem a teo-

retické vzdelávanie ich nezaujíma.“ Ing. Jarmila Tiefenbacherová, 

riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy Gastroškola  

v Bratislave

Gastronomické školy neustále sledujú nové trendy a snažia 

sa ísť ako sa hovorí ,,s dobou“. Zvyšovanie kvalifikácie najmä 

odborných pedagógov je samozrejmosťou, avšak väčšina škôl 

ponúka študentom možnosť rozšíriť si svoje vedomosti a zručno-

sti nad rámec učebných osnov, ešte skôr, ako školu ukončia. 

Súčasťou ponuky pre študentov je okrem základného vzdela-

nia aj doplnkové vzdelanie prostredníctvom rôznych kurzov, 

ktoré dodávajú ich absolventom zdravé sebavedomie a zvyšujú  

ich pracovnú hodnotu doma i v zahraničí. Donedávna sa naj- 

väčšej popularite tešilo práve mnohými obľúbené barmanstvo, 

ale i somelierstvo či karving. Vďaka neutíchajúcemu dopytu  

po kvalitne a vkusne pripravenej šálke kávy je dnes v hľadáčiku 

viacerých študentov práve baristika. 

VZDELÁVANIE • Kávová kultúra na Slovensku
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Celé vyjadrenia riaditeľov škôl  

alebo ich zástupcov o úrovni  

študentov, služieb v gastronomických 

podnikoch, a taktiež o dôležitosti  

baristiky nájdete na stránke  

www.ACADEMYOFCOFFEE.sk.

VYJADRENIA PEDAGÓGOV

„Škola sa nebráni duálnemu vzdelávaniu, robíme všetko pre to, 

aby sa duálne vzdelávanie rozbehlo. Problém je práve na strane 

zamestnávateľa, ktorý v takejto forme nevidí len výhody, ale najmä 

byrokraciu a prácu navyše, čo si kapacitne nie každý môže dovoliť 

(čo i len v najmenšej miere). Ďalší problém zamestnávateľ vidí  

aj v tom, že nie je istota, že žiak, ktorého si vyučí (aj keď bude 

vo firme spokojný), zostane u neho aj pracovať.“ Mgr. Monika  

Ďurajdová, zástupkyňa riaditeľky Strednej odbornej školy tech-

niky a služieb v Brezne

zúčastniť sa súťaže znamená reprezentovať školu, čo u mnohých 

študentov spustí vlnu zdravej rivality. 

„Záujem žiakov je individuálny, no niektorí žiaci sú zapálení pre 

štúdium v našom odbore a gastronómii, iní sa ešte stále hľadajú.   

Na súťažiach máme úspechy. Žiakov to motivuje v ich ďalšom 

odbornom rozvoji. Je dobré, že žiaci absolvujú kurzy a súťaže,  

nakoľko získané nové poznatky dokážu aplikovať v praxi a tým sa  

skvalitňuje úroveň poskytovaných služieb.  Súťaže sa zúčastnil  

náš žiak Rastislav Richnavský, ktorý prejavil veľký záujem o prípravu 

kávy. Tešíme sa z úspechov, ktoré dosiahol, z nových vedomostí  

a zručností z oblasti pestovania, praženia, prípravy kávy. Rasťove  

úspechy vyvolali záujem o kávu aj u spolužiakov.“ Ing. Ladislav 

Maturkanič, riaditeľ Súkromnej spojenej školy EDURAM Kro-

mpachy

„Každá súťaž posúva pedagóga aj žiaka vpred. Žiaci sú prirodzene 

súťaživí, preto vkladajú do prípravy na súťaž veľa energie, času  

a záujmu, a tým vzrastá u nich aj profesijná hrdosť. Samozrejme,  

že žiaka pripravuje pedagóg, ktorý tiež prostredníctvom súťaží získa-

va nové podnety do svojej práce. Účasť na súťažiach tiež prispieva  

k prestíže školy.“ Bc. Júlia Dovičovičová, hlavná majsterka čašník, 

servírka Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Nových 

Zámkoch

Cieľom gastronomických škôl je pripraviť študenta na plnohod-

notný pracovný život, ktorý bude síce plný povinností, avšak 

zároveň aj úsmevných situácii a skvelých pocitov z  pomoci 

iným. To, či sú na takýto typ práce študenti vhodní, zisťujú školy  

už počas prvých rokov. Okrem klasického vyučovania v lavici 

je pre prácu s ľuďmi potrebné s nimi aj reálne prísť do kontak-

tu. Mnohé zo škôl sú zapojené aj do duálneho systému, ktorý 

prináša viaceré výhody im, študentom, ale i zamestnávateľom. 

„Duálny systém je oblasť, ktorá tu už bola. Opätovne získavanie 

budúcich odborníkov pre jednotlivé zariadenia a stabilizovanie 

si budúcich pracovníkov. V oblasti gastronómie je tento systém 

náročný v tom, že mnohé organizácie vidia v žiakoch lacnú pracovnú 

silu, nevzniká potreba odborného rastu pre progres organizácie.  

Je tu len aktuálny efekt pomocnej pracovnej sily. Duálny systém  

je nutné vytvárať s organizáciami, ktoré sú zastabilizované,  

kde nie je v popredí okamžitý efekt, kde je viac prevádzok, viac ho-

telov, aby odborná príprava žiaka nebola jednotvárna.“ Mgr. Július 

Bruncko, riaditeľ Spojenej školy v Ružomberku



Systém duálneho vzdelávania je výnimočný vďaka vytvoreniu partnerského až priateľského vzťahu medzi zamestnávateľom 

a študentom. Ďalším dôležitým aspektom systému duálneho vzdelávania je aj vzťah medzi zamestnávateľom a samotnou 

školou. Tieto blízke vzťahy zabezpečujú najmä lepšiu koordináciu odborného vzdelania a získavania potrebných praktických 

zručností žiakov v danom odbore. Praktické vzdelanie prebieha v súlade s teoretickými vedomosťami získanými počas štúdia. 

Aj na základe tejto skutočnosti sú absolventi odborných škôl zapojených do duálneho vzdelávania lepšie pripravení na reálny 

život naplno pracujúceho človeka. Duálny systém nie je len o práci, ale i o získavaní nových kontaktov, priateľstiev z radov 

odborníkov v ich oboroch. 

„Duálny systém pre študentov je nový pojem. My starší, ktorí ho poznáme vieme, že je to veľmi dobrý štart. Študentom od začiat-

ku ponúka možnosť mať ciele a ísť si tvrdo za nimi aj napriek nízkemu veku. Súčasťou tohto systému je aj motivácia získavať viac 

skúseností a praktických zručností ako majú ich rovesníci a v neposlednom rade ich motivuje k finančnej gramotnosti a základ-

ným pracovným návykom, ktoré dnes absentujú v mnohých povolaniach. V gastronómii chýba množstvo ľudí s kvalifikáciu, preto  

si zamestnávatelia budú musieť svojich zamestnancov hľadať už na základných školách. Výsledkom tohto systému a spolupráce  

je, že zamestnávateľ bude mať kvalitnú pracovnú silu a mladý zamestnanec bude spokojný a finančne dobre ohodnotený od samého 

začiatku jeho stretu so životom pracujúceho človeka. Duálny systém sa nestretol s pochopením medzi niektorými vzdelávacími  

inštitúciami a zamestnávateľmi, najmä kvôli vytváraniu ich vzťahov napriamo, čo je z dlhodobého hľadiska nevýhodou pre obe 

strany. Najväčší problém však do teraz zohral štát, ktorý nastavil zlé pravidlá. Zlyhala motivácia zamestnávateľov, a taktiež neza-

bezpečenie vhodného prostredia pre vzdelávacie inštitúcie.“ predseda Živnostenskej komory, Oldřich Holiš

DUÁLNY SYSTÉM



Počas š iest ich rokov do našej  kávovej  rodiny postupne vstupujú Stredné odborné školy a Hotelové akadémie zo Sloven-
ska,  ktoré sa stávajú nie len naš imi partnermi ,  a le i  pr iate ľmi .  Vďaka spolupráci  počas organizovania bar ist ických kurzov 

pr iamo na ich škole ,  a lebo účast i  daných škôl  v jednot l ivých ročníkoch bar ist ickej  súťaže , ,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 
má možnosť stať  sa správnym bar istom, pre ktorého je káva a j  ž ivotným štý lom, čoraz v iac mladých ľudí .  Ďakujeme 
všetkým pedagógom a vedeniam škôl ,  ktor í  sa rozhodl i  pr in iesť  svoj ím študentom svet kávy prostredníctvom nás,  

akreditovaného škol iaceho strediska Academy of Coffee.

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Prievidza

Stredná odborná škola,
Stará Ľubovňa

Stredná odborná škola,
dopravy a služieb,

Nové Zámky

Stredná odborná škola,
gastronómie a cestovného

rucho, Nitra

Súkromná Hotelová
akadémia, Banská Štiavnica

Hotelová akadémia,
Bratislava

Spojená škola,
Ružomberok

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, 

Dolný Kubín

Hotelová akadémia, 
Spišská Nová Ves

Stredná odborná škola,
hotelových služieb a obchodu,

Zvolen

Súkromná stredná odborná 
škola, Košice

Cirkevná stredná odborná
škola sv. Jozafáta, Trebišov

Súkromná hotelová 
akadémia 

HaGMa, Bratislava

Súkromná stredná odborná 
škola SD Jednota, Šamorín

Hotelová akadémia,
Žilina

Stredná odborná škola
obchodu a služieb,
Rimavská Sobota

Stredná odborná škola,
Holíč

Hotelová akadémia,
Brezno

AHOL - Střední škola 
gastronomie, turismu 
a lázeňství, Ostrava

Stredná odborná škola
hotelová, Horný Smokovec

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Púchov

Hotelová akadémia
Jána Andraščíka, Bardejov

Hotelová akadémia
Otta Brucknera, Kežmarok

Súkromná spojená škola 
EDUCO, Námestovo

Hotelová akadémia,
Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Čadca

Súkromná stredná odborná 
škola Mladosť, Prešov

Hotelová akadémia Ľudovíta
Wintera, Piešťany

Stredná odborná škola
obchodu a služieb, Trnava

Hotelová akadémia, 
Prešov

Stredná odborná škola
hotelových služieb a obchodu,

Nové Zámky

Stredná odborná škola,
Pezinok

Stredná odborná škola
gastronómie a služieb, 

Šurany

Stredná odborná škola
gastronómie a hotelových 

služieb, Bratislava

Stredná odborná škola 
obchodu a služieb, Piešťany

Stredná odborná škola 
obchodu a služieb, Trenčín

Súkromná spojená
škola EDURAM,

Krompachy

Stredná odborná škola 
obchodu a služieb, 

Nové Mesto nad Váhom

Stredná odborná škola 
obchodu a služieb, Topoľčany

Súkromná stredná
odborná škola

Gos - Sk, Trnava

Střední škola
gastronomie 

a obchodu, Zlín

Súkromná stredná odborná 
Gastroškola, Bratislava

P A R T N E R S K É  Š K O LY  2 0 1 8 / 2 0 1 9
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K U LT Ú R A  P I T I A  K Á V Y
V  N A Š I C H  G A S T R O N O M I C K Ý C H

P R E V Á D Z K A C H  A  D O M Á C N O S T I A C H

Káva má rôzne podoby,  pr ípravy i  konzumentov.  Konzumentov možno rozdel i ť  na dva tábory. 

Prvá,  p i je kávu pre potrebu.  Vďaka kofeínu,  ktorý káva obsahuje sa c í t ia  povzbudení  

a pr ipravení  r ieš i ť  všetky radost i  i  starost i ,  ktoré ich čakajú.  Tá druhá skupina ľudí  p i je kávu 

kvôl i  je j  chut i .  Nie je závis lá  na kofeíne,  a le práve na pr í jemnom pocite v ústach,  

ktorý ich sprevádza počas celého dňa.

,,TUREK” - ZALIEVANÁ KÁVA
 
Najčastejšie pripravovaná káva v domácnostiach je zalie- 

vaná. Pomenúvame ju aj nesprávnym názvom ,,Turek“.  Väčšina 

ľudí v domácnostiach si potrebuje kávu pripraviť jednoducho  

a rýchlo. Práve preto je forma zalievanej kávy veľmi obľúbená. 

Množstvo  ľudí vôbec nerieši na akú hrúbku si má kávu 

pomlieť či koľko kávy si má do šálky nasypať. Preto chuť ich 

kávy je stále rovnaká, maximálne je slabšia alebo silnejšia, 

podľa toho či im ubehne ruka pri jej sypaní do šálky. Dokonca 

chuť ich kávy je často trpká. Prečo? Koľkí z nás si ráno zalejú 

svoju obľúbenú kávu a následne si ju nechajú vychladnúť, 

pretože je príliš horúca, alebo jednoducho na ňu pozabud-

nú? Po približne 4 minútach sa v káve lúhujú škodlivé látky, 

ktoré nám práve spomínanú trpkosť spôsobujú. Pre harmóniu 

chutí odporúčame použiť približne 5 až 8g na 100ml. Ideálne  

je po vyluhovaní ihneď zbaviť kávu “lógru” preliatím alebo 

prefiltrovaním. 

Obľúbenou činnosťou Slovákov je návšteva kaviarní. Ľudia 

navštevujú gastronomické prevádzky počas celého dňa  

najmä za účelom stretnutia sa s blízkou osobou, kolegom  

či firemným partnerom. Nekonečné rozhovory v príjem-

nom prostredí najčastejšie dopĺňa voňavá šálky kávy. Ako 

si ale správne vypýtať kávu tak, aby sme nezostali sklamaný  

jej veľkosťou či zložením. 

V Z D E L ÁVA N I E

JEDNO ,,PICOLLO“  
ČI ,,PRESSO“ PROSÍM

Cieľom baristických kurzov je naučiť ľudí všetko potrebné  

o káve, jej degustácii či správnej príprave, ale i používanie  

baristického slovníka. Po vyškolení každý absolvent vie, 

čo je to Espresso, Espresso Lungo, a taktiež ovláda pravý 

význam  slov ,,piccollo“ a ,,presso“. V samotnej prevádzke 

sa to už dodržiava ťažšie najmä kvôli tzv. ,,začarovanému 

kruhu“. Barista síce vie, čo je to Espresso, ale príde  

zákazník, ktorý si automaticky vypýta ,,Piccollo alebo 

,,Presso“. Je na baristovi aby v prípade ,,Piccola“ priniesol, 

správne pripravené Espresso a v prípade ,,Pressa“ správne 

pripravené Espresso Lungo so slovami nech sa páči vaše 

Espresso, alebo Espresso Lungo. Edukácia zákazníkov 

je príjemnou a dôležitou povinnosťou každého baristu.  

Druhá strana je o zákazníkoch. Veľa zákazníkov už vie, akú 

kávu si má vypýtať. Avšak často krát sa stane, že zákazník 

si objedná Espresso, a otázka čašníka: ,,Malé, alebo veľké?“. 

Čašník si nie je istý či zákazník vie, čo si vlastne pýta. Často 

dochádza k situácii, že po splnení objednávky a príprave  

Espressa, je zákazník nespokojný s objemom jeho kávy  

v šálke. Preto ak zákazník vie, čo si pýta jeho odpoveď by 

mala byť veľmi jednoduchá, len Espresso. Espresso je len 

jedno. Objem 20ml až 30ml a čas extrakcie 20 až 30 sekúnd.   
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pripomínajú ,,Tatry“, veľké kopce prepáleného mlieka  

s veľkými bublinami a suchou penou. Pre čiastočné doladenie 

vizuálnej i chuťovej stránky takto pripraveného Cappuccina 

si na jeho kopčekoch nájdete aj škoricu alebo kakao.  

Práve týmto sa snažia mnohé prevádzky zmazať nepríjemnú 

chuť prepáleného mlieka. Čo robiť, ak nám takéto Cappuccino  

pristane na stole? Najvhodnejšie je ho vrátiť. Prepálené 

mlieko a jeho suchá pena nám neprinesie požadovanú  

lahodnú chuť ba dokonca nám môže spôsobiť rôzne  

zdravotné ťažkosti.

Ak si najbližšie teda plánujete radšej v kaviarni vypýtať 

namiesto Cappuccina alebo iného kávovo mliečneho nápoja 

zvlášť mlieko k Espressu, ubezpečte sa, že aj mlieko, ktoré  

si budete sami nalievať do kávy je teplé. Studené mlieko  

a smotana ničia chuťové vlastnosti Espressa a vy tak už nebu-

dete mať možnosť cítiť jeho pravé a čisté chute. 

INSTANTNÉ KÁVOVÉ NÁPOJE

Žijeme v uponáhľanej dobe. Práve preto ľudia často krát 

siahajú po rýchlych prípravách jedál i nápojov. Káva taktiež  
nie je výnimkou. Ako náhradu tohto vzácneho mokku si volia 
instantné nápoje, ktoré nesprávne nazývajú kávou. Práve tu 
sa bavíme o skupine ľudí, ktorí pijú kávu len kvôli kofeínu.  
Instantné nápoje obsahujú taktiež kofeín a ich príprava  
je veľmi rýchla – nasypanie a zaliatie. Ani zďaleka však  
nepripomínajú chuť kávy, ktorú si radi vychutnávame.  
Preto mnohí pridajú mlieko, cukor a chuť je znesiteľnejšia.  
Ľudia si však neuvedomujú, že pitím instantných nápo-
jov si veľa krát zarábajú na veľké zdravotné problémy, 

ČO SI PREDSTAVUJEME  
POD POJMOM ,,PRESSO“?

Všeobecne u nás ľudia majú radi veľkú kávu, teda nejakým 

spôsobom zriedenú. Nie každý má rád silu a intenzitu základ-

ného kávového nápoja, Espressa. Množstvo zákazníkov  

si doňho preto pridáva horúcu vodu či si jednoducho vypýta 

skrátenú verziu ,,Presso“. Pod ,,Pressom“ takmer v každej 

prevádzke dostaneme kávu vo veľkej šálke, ktorá má mi-

nimálnu krému a často krát trpkú dochuť. Konzumenti tak 

často siahnú po mlieku či cukre. Následne z kávy máme  

tzv. kakavko s kofeínom, pri ktorom sa vôbec nemôžme 

baviť o nejakej chuti. ,,Presso“ sa vo väčšine prevádzok 

pripravuje tak, že káva tečie zo stroja viac ako 30 sekúnd.  

Po 30 sekundách sa v káve lúhujú aj škodlivé látky, ktoré 

nám môžu spôsobiť zdravotné problémy, no najmä spôsobujú 

nepríjemnú trpkú chuť samotného nápoja. Preto ak máme 

radi väčšiu kávu je potrebné si objednať Espresso Lungo.  

Espresso sa pripraví do väčšej šálky a následne  

sa v samostatnej kanvičke podáva horúca voda na zriede-

nie chuti Espressa. V niektorých prevádzkach sa Espresso  

Lungo podáva už s horúcou vodou priamo v Espresse.  

Na prvý pohľad to pripomína ,,Presso“, no chuť je ďaleko 

lepšia. Takmer žiadna trpkosť so zjemnenou chuťou kávy. 

KOMBINÁCIA MLIEKA A KÁVY

Mnohí z nás preferujú práve kombináciu mlieka a kávy, 

pretože si chcú silnú chuť kávy zjemniť. Princíp spojenia 

kávy a mlieka je však opačný.  Ak speníme mlieko správne, 

čo znamená krémová konzistencia a teplota od 55°C  

do 70°C jeho chuť zosladne. Na základe toho Espresso zvý-

razní svoju celkovú dochuť a my tak máme možnosť degusto-

vať mliečny krém s výraznou chuťou kávy, podľa toho z ktorej 

krajiny daná odroda pochádza. Máte chuť na horkú čokoládu? 

Zvoľte mliečny nápoj, ktorého základom bude espresso  

z Brazílie, máte chuť na niečo výrazne ovocné a svieže? Etiópia,  

či Kenya vám tento pôžitok určite zaručia. 

Najviac populárne je u nás práve Cappuccino. Ak si ho  

objednáte vo viacerých prevádzkach, nedostanete ho všade 

rovnaké. Slabo vyškolený personál, častý nezáujem majiteľov 

spôsobuje to, že Cappuccina v niektorých podnikoch 
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ktoré sa môžu prejaviť aj v neskoršom veku. Výroba instantných nápojov prebieha často krát 
z poškodených alebo prehnitých kávovníkových zŕn a v tých lepších prípadoch z viac krát  
vylúhovaného kávového extraktu. A či je to teda zlé? Veď predsa ani zalievanú kávu  
si po dopití nezalejete ešte raz. Taktiež káva z kvalitných kávovníkových zŕn sa da pripraviť  
rýchlo a oveľa chutnejšie ako jej instantná náhrada. Stačí len chcieť a školiace strediská i profesionálni 
baristi vám s tým radi pomôžu. Chuťové poháriky i váš organizmus sa vám určite odvďačia.

Dojčiace matky, tehotné ženy, ľudia so srdcovo 

cievnymi problémami či s intoleranciou na kofeín. 

Práve tieto skupiny ľudí najviac vyhľadávajú bez-

kofeínovú kávu i rôzne informácie o nej. Kofeín  

sa odstraňuje zo zelených, surových kávovníko-

vých zŕn najčastejšie chemickou cestou. Používajú 

sa rôzne rozpúšťadla v procesoch priameho  

a nepriameho odstránenia nežiaduceho kofeínu. 

Dekofeinizácia kávy môže prebiehať aj bez chémie, 

avšak táto cesta je časovo aj finančné náročnejšia. 

Poznáme viacero spôsobov na prírodné odstránenie 

kofeínu. Medzi tie najpoužívanejšie patrí  

oddelenie kofeínu pomocou filtra s aktívnym uhlím  

alebo kvapalného oxidu uhličitého. Samozrejme 

každý tento proces má svoje výhody aj nevýhody. 

Ani jeden z nich však neodstráni kofeín úplne. 

Približne 3% kofeínu sa odstrániť nedajú. Avšak  

na porovnanie obsahu kofeínu z pôvodných kávov-

níkových zŕn je toto percento zanedbateľné.  

Pre bežných konzumentov je dôležitý obsah kofeínu 

jednej šálky v miligramoch. Espresso pripravené 

z klasických zŕn obsahuje 50 až 80 miligramov,  

espresso zo zŕn zbavených kofeínu 1 až 5mg.  

Kultúra pitia aj prípravy kávy je v každej krajine iná. 

Jedna vec je však pre všetkých rovnaká. Káva spája 

ľudí. Je jedno či si zalievate kávu doma, stlačíte gom-

bík na automatickom kávovare v kancelárii alebo  

si vychutnáte Espresso alebo iný typ kávového 

nápoja v kaviarni. Podstatné je aby ste mali z kávy 

pôžitok. Jej pitie i príprava by mala byť pre vás 

radosť.

Nemali by sme zabúdať ani na ľudí, vďaka ktorým 

si tu kávu môžeme vychutnávať každý deň.  

Či už je to samotný farmár, pražiar, alebo ba-

rista. Správnou prípravou a pitím kávy vzdávame 

úctu všetkým, ktorým záleží na kávovej kultúre  

na celom svete Neberme kávu ako samozrejmosť.   

Pretože ňou nie je. 

Vedci v Brazílii pestovali približne 620 
kávovníkov druhu Coffea Arabica s cieľom 
dopestovať práve taký, ktorý by mal pri-
rodzene málo až žiaden kofeín. Starostlivosť 
bola  finančne a tiež časovo veľmi náročná,  
v mnohých prípadoch až zbytočná. Kávovníky 
s nízkym obsahom kofeínu sú náchylnejšie  
na choroby, rast, dozrievanie je pomalšie  
a často krát sú zrná v plodoch zdeformované.

BEZKOFEÍNOVÁ KÁVA
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Staňte sa našou súčasťou
Podporte mladé baristické talenty,

pretože v nich je budúcnosť kávovej kultúry na Slovensku

Byť partnerom pre nás znamená byť aj priateľom.

Buďte aj vy priateľom mladých ľudí, ktorí chcú ďalej rozvíjať baristické umenie.

Okrem možnosti podporiť a vychovať si možno svojho budúceho zamestnanca získate propagáciu na:

• webovej stránke www.academyofcoffee.sk (3tis. návštevníkov mesačne)

• FB stránke Academy of Coffee (3,500 sledovateľov, 20 000 dosah/mesačne)

• v každom kole ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior (spolu 6-7 kôl počas roka v každom kúte Slovenska)

• zahraničných cestách s víťazmi ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior  (Nemecko, Brazília, Taliansko)

• v článkoch zverejnených na www.academyofcoffee.sk a www.gastroweb.sk

• v Kávovom magazíne, vydávanom jeden krát do roka (15 000 výtačkov)
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Dobrovoľné,  pol i t icky nezávis lé občianske združenie ,  ktoré bolo 
vytvorené pre všetkých ľudí ,  spoločnost i  a  inšt i túc ie v oblast i 

gastronómie a kávovej  kultúry.

Hlavným cieľom inštitútu je vzdelávanie v oblasti kávy,  

najmä so zameraním na spôsoby jej prípravy, dovozu, spraco-

vania, praženia, balenia a zároveň aj na jej propagáciu a osvetu  

v rámci Slovenska a zahraničia. Medzi základné činnosti 

inštitútu patrí organizovanie kultúrno-spoločenských akcii, 

vzdelávacích podujatí, odborných prednášok, workshopov, 

súťaží, a taktiež združovanie iných občianskych združení  

či inštitúcii za účelom rozširovania osvety. 

Členom medzinárodného kávového inštitútu sa môže stať  

každý bezúhonný človek, alebo spoločnosť či inštitúcia, ktorí 

pôsobia v danej oblasti, alebo sú sympatizantmi uvedených ak-

tivít. Podmienkou členstva je podanie prihlášky, vydanie súhlasu  

zo stanovami inštitútu a zaplatenie členského príspevku  

v hodnote 50€ na jeden kalendárny rok. Členstvo v medziná-

rodnom kávovom inštitúte poskytuje pre ich členov množstvo 

výhod, medzi ktoré patrí získavanie odborných znalostí, zna-

lostí právnych predpisov súvisiacich s kávou a zúčastňovanie 

sa na kultúrno-spoločenských akciách, súťažiach, a taktiež  

iných podujatiach. 

Medzinárodný kávový inštitút prijíma medzi seba aj osoby 

mladšie ako 18 rokov z dôvodu vytvorenia Študentskej rady. 

Členom študentskej rady sa môže stať žiak základnej alebo 

strednej školy, alebo študent vysokej školy do dovŕšenia  

26 rokov. 

Členmi združenia sú aj významné osobnosti zo sveta kávy, ktorý 

získajú titul Čestného člena. Svojimi odbornými vedomosťami  

a dlhoročnými skúsenosťami pomáhajú pri pozdvihovaní kávo-

vej kultúry na Slovensku i v zahraničí
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„Academy of Coffee vytvára veľkú osvetu, ale mám stále pocit, 

že je to málo. Myslím si, že Slovensko potrebuje šíriť komplexné 

vedomosti o káve už na základných školách, a taktiež stredných, 

vysokých gastronomických školách, no najmä medzi zákazník-

mi, aby vedeli, čo si naozaj objednávajú. Na Slovensku v pos-

ledných rokoch vzniklo množstvo menších pražiarní, ale stále  

je osveta kávy slabá. Medzinárodný Kávový inštitút chce 

združovať širokú škálu ľudí, výrobcov, distribútorov, 

sprostredkovateľov, konzumentov kávy a samozrejme všetkých 

študentov, ktorým záleží na svetlej budúcnosti kávy v našej 

krajine.  Inštitút je určený pre každého, kto sa chce podieľať na 

rozširovaní kávovej kultúry na Slovensku a šírenia  jeho dob-

rého mena aj  v zahraničí. Názov MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ 

INŠTIÚT nie je náhodný. Je cielený pre všetkých našich part-

nerov a priateľov po celom svete, ktorý budú svojou odbornosťou  

a skúsenosťami oporou ostatným jeho členom.“ 

EDGARD BRESSANI
Člen predstavenstva Brazílskej Asociácie výberovej kávy, 

spolumajiteľ brazílskej spoločnosti Capricornio Coffee,  krst-

ný otec,  odborný garant akreditovaného školiaceho stre-

diska Academy of Coffee, čestný člen MEDZINÁRODNÉHO  

KÁVOVÉHO INŠTITÚTU

„MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT ponúka vo svo-

jom portfóliu množstvo vzdelávacích a zaujímavých ak-

tivít, ktoré  sú veľmi dôležité pre pestovateľov kávy, konzu-

mentov ako aj pre všetkých, ktorí oceňujú kvalitné výrobky. 

Činnosti ktoré Kávový Inštitút zastrešuje otvárajú pomyslené 

dvere do zákulisia pestovania kávy, ale i jej exportu, bale-

nia, skladovania a v neposlednom rade rôznych metód prípra-

vy. Za každou šálkou kávy sa skrýva tvrdý život farmára, 

jeho namáhavá práca a nepredvídateľné počiny prírody.  

Inštitút bude zdieľať množstvo zaujímavých informácii, vďaka 

ktorým mnohí ľudia získajú užitočné rady k ich profesionálne-

mu rastu, ale i bežnému výberu a rozpoznaniu kvalitnej kávy. 

Ľudia združení v tomto inštitúte pochopia dôležitosť kvalitnej 

kávy ako aj súvis so zvyšovaním jej spotreby. Význam inštitútu  

je aj pri podpore a propagácii kvalitnej kávy v kaviarňach,  

a taktiež domácnostiach. Ak sa nám nepodarí nájsť spôsob  

ako spropagovať kvalitnú výberovú kávu, farmári budú mať 

tendenciu pestovať iné druhy plodín. V dnešnej dobe, keď hrozí 

obrovská cenová kríza, je úloha inštitútu ešte dôležitejšia.  

Ja osobne som veľmi poctený, že môžem byť čestným členom 

tohto  inštitútu, a budem sa snažiť aj prostredníctvo neho 

odovzdávať všetky moje skúsenosti a praktické rady, všetkým, 

ktorým záleží na kávovej kultúre vo svete. 

OLDŘICH HOLIŠ
Zakladateľ a prezident MEDINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU
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VZDELÁVANIE • MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT

CARLOS MACHADO 
Director Backup Coffee and Service  (company)

„Káva“ je medzinárodným jazykom ľudí a pokrok prostred- 

níctvom vzdelávania, komunikácie a zviditeľňovania sa je najlepší 

spôsob ako rozvíjať a udržiavať väzby všetkých segmentov kávo-

vého reťazca, od pestovateľov kávy až po koncového používateľa. 

Každá iniciatíva s takýmto cieľom by mala byť ocenená a pod-

porovaná. Má to ďalekosiahle výhody pre všetky zúčastnené  

strany. “Keď človeku nechutí káva, znamená to že je unavený  

zo života!”

DR. MASSIMILIANO FABIAN
CEO Demus SpA

,,Rád propagujem a podporujem všetko, čo by mohlo byť  

objektívne a nápomocné pri šírení a propagácii kávovej kultúry,  

odbornosti, a taktiež vedomostí o káve“

„Ak sa nám nepodarí nájsť spôsob ako spropagovať kvalitnú výberovú kávu, farmári budú  

mať tendenciu pestovať iné druhy plodín. V dnešnej dobe, keď hrozí obrovská cenová kríza,  

je úloha inštitútu ešte dôležitejšia.” Edgard Bressani

LUIZ ROBERTO SALDANHA 
RODRIGUES
Majiteľ farmy Fazenda California v Brazílii a spoluzakladateľ 

hlavného exportéra výberovej kávy z Brazílie, Capricornio  

Coffees

„Hodnotový reťazec výberových káv, alebo inak povedané pro-

ces pomocou, ktorého sa pridáva výrobkom hodnota, je pomerne 

široký a je čoraz dôležitejšie, aby sa jeho členovia mohli eticky, 

profesionálne a proaktívne spájať. Založenie Medzinárodného 

Kávového Inštitútu je mimoriadne dôležitý krok pri vytváraní 

platformy schopnej spájať ľudí kompetentných za rôzne kroky 

od kávovníkového zrnka až po šálku voňavej kávy. Som veľmi 

poctený, že môžem byť čestným členom tejto asociácie, lebo 

viem, že je možné vybudovať hodnotový reťazec, ktorý posilní 

a prezdieľa vedomosti. Ale čo je najdôležitejšie, dáva uznanie 

všetkým, ktorí sa podieľajú na procese výroby výberových káv.“



SI PRAVÝ KÁVIČKÁR?
PRESVEDČ	SA	O	TOM

Najvýhodnejší spôsob nákupu zeleného kávovníkového 
zrna, ktorý nie je iba o obchode, ale v prvom rade  
o dôvere a priateľstve...

Správne odpovede ako aj iné zaujímavosti zo sveta kávy nájdete v danom vydaní Kávového 
magazínu, a taktiež v odborných článkoch na stránke www.academyofcoffee.sk

7.

8.

9.

10.

11.

7. Mesto, v ktorom bola otvorená prvá verejná kaviareň...

8. Obľúbená kaviareň Júliusa Satinského i Jána Smreka  
v Bratislave, ktorá ako prvá začala ku káve podávať čistú 
vodu...

9. Krajina, ktorá bola prvým exportérom  
kávovníkových zŕn do celého sveta...

10. Forma prípravy kávy, ktorej princípom  
je pozvoľné topenie ľadu, čím a káva extrahuje 
niekoľko hodín...

11. Organizácia (aliancia), ktorej cieľom je ochrana životného 
prostredia a živočíchov na kávovníkových plantážach 
po celom svete...

1. Vyhľadávaná kyslosť v káve...

2. ,,KATI“ je nápoj pripravený z ...  kávovníka

3. Obal kávovníkovej čerešne...

4. Počet častí kávovníkovej čerešne...

5. Riadená degustácia káv...

6. Červená pôda pre kávovníky...

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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T V O RT E  U M E N I E  D O M A  
I  V  G A S T R O N O M I C K ÝC H 

P R E VÁ D Z K A C H

Najčastejšie používaným mliekom do kávovo mliečnych nápojov  
je kravské. Spracované kravské mlieko svojou chuťou najvýraz- 
nejšie doplní ,,telo“ kávy a zároveň ho neovplyvní svojou pachuťou, 
ako napríklad kozie či ovčie. Pretože tuk a taktiež bielkoviny sú to, čo 
robí mlieko hustým a krémovým. Najvhodnejšou voľbou na prípravu 
kávovo mliečnych nápojov je mlieko plnotučné.

V prevádzkach sa prevažne pripravujú mliečne kávové nápoje z kravského 
mlieka, avšak obrovskej popularite sa tešia aj alternatívne druhy mlieka 
ako kokosové, mandľové, či sójové. Čo od nich zákazníci môžu očakávať  
v spojení s kávou?

• Mandľové mlieko  - nízky obsah tuku, výsledný nápoj má redšiu     
    konzistenciu a je chuťovo nevýrazný
• Kokosové mlieko  - nízky obsah tuku, chuť výrazná po kokose,     
    výsledný nápoj má redšiu konzistenciu s miernou aciditou 
• Sójové mlieko – mliečna tekutina zo sójových bôbov s nízkym  
     obsahom tuku, výsledný nápoj má redšiu konzistenciu s obilninovou             
    dochuťou
•  Bezlaktózové mlieko – nízky obsah tuku, sladšia chuť, hnedý vzhľad,   
    výsledný nápoj má redšiu konzistenciu a je chuťovo nevýrazný

Káva môže byť niekedy príliš aciditná alebo horká. Spojenie so správne 
pripraveným mliekom jej intenzitu zmierni, ba dokonca rozvinie  
niektoré chute v pozadí. Práve to  robí mlieko dokonalým spoločníkom 
kvalitne a zdravo pripravenej kávy. Vznikne nám sladký a hustý kávový 
dezert s množstvom neprebádaných chutí v pozadí.

MLIEKO

P R Í P R AVA K ÁV Y



V prvom rade je dôležité podotknúť, že mlieko  

by sa do kávy malo pridávať zásadne teplé, nakoľko 

jeho studená verzia stiahne teplotu kávy, 

v ktorej sa následne nestihnú rozvinúť 

všetky chuťové a aromatické vlastnosti.   

Ak si chcete vytvoriť krémove mlieko doma, 

pomôcť vám môžu malé ručné napeňovače, 

ktorými mútite teplé mlieko až po jeho  

zhustnutie, alebo automatické kávovary,  

ktoré spravia prácu za vás. My vám ponúkame 

prípravu mlieka pomocou zariadenia French 

Press. Vďaka správnej teplote mlieka, ktorá  

by v tomto prípade mala byť aspoň 70°C  

a rýchlych pohybov vrchnej časti French Pressu  

dosiahnete bohatý mliečny krém, ktorý plnohodnotne 

doplní vašu šálku kávy v pohodlí domova. 

POSTUP:  

1.	Mlieko	si	zohrejeme	minimálne	na	70°C

2.	Nahrejeme	si	French	Press	horúcou	vodou	 

aby	nám	po	preliatí	mlieko	rýchlo	nevychladlo

3.	Prelejeme	zohriate	mlieko	do	French	Pressu  

a	nasadíme	vrchnú	časť	(filtračné	sito)

4.	Rýchlymi	pohybmi	smerom	zhora	nadol	 

a	opačne	mútime	mlieko	až	kým	sa	jeho	objem	 

nezdvojnásobí

5.	Spenené	mlieko	vo	French	Presse	premiešame	

krúživými	pohybmi	a	pomaly	prilievame	do	pri-

pravenej	kávy	(prípadne	prelejeme	do	kanvičky)

V prípade, že sa radi hráte a chcete skúsiť  
aj kresliť pomocou takéhoto mlieka, odporúčame  
si časť krémového mlieka odliať, aby sa jeho konzisten-
cia zriedila. Taktiež je potrebné vytvárať Latte art pomo-
cou na to určenej kanvičky, do ktorej je vhodné si takto  
pripravené mlieko preliať.

SPEŇOVANIE
MLIEKA DOMA
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SPEŇOVANIE MLIEKA
V GASTRONOMICKÝCH
PREVÁDZKACH

LATTE ART

PRÍPRAVA KÁVY • Tvorte umenie doma i  v gastronomických prevádzkach

Ak človek vojde do kaviarne očakáva v zážitok. Ten mu môže 

poskytnúť nielen chuť kávy ale i dych vyrážajúci vzhľad  

najmä kávovo mliečnych nápojov. Srdiečko, psík, medvedík 

ba dokonca labuť vo vašej šálke je bezpochyby obrovskou 

motiváciou vašej ďalšej návštevy danej prevádzky. Obľúbenú 

zručnosť kreslenia mliečnou penou do kávy predchádza viace-

ro dôležitých procesov.

1.   Hygiena

Dodržiavanie hygieny pred, počas i po skončení speňovania 

sú dôležitým faktorom, ktorý neovplyvňuje iba chuť výsled-

nej kávy ale aj kvalitu speneného mlieka. Ako prvé je vhodné 

zvoliť si a farebne oddeliť utierku vyhradenú iba na utieranie 

trysky, čím zamedzíme vniknutiu nečistôt do mlieka i samotnej 

trysky.  Následne je potrebné dodržiavať jednotlivé postupy 

hygieny pred i po speňovaní. 

2.  Ponorenie Trysky
Trysku ponárame približne 1 centimeter pod hladinu mlieka  

a naplno vpustíme paru. Vypustená para narúša povrch mlieka, 

mlieko začína vytvárať vír a naberať na objeme. O správnosti 

ponorenia trysky vypovedá aj zvuk počas speňovania, ktorý by 

mal pripomínať zvuk praskajúceho dreva. 

3.  Technika speňovania

Pri správnom ponorení trysky už po pár sekundách začne 

rozvírené mlieko naberať objem až po vrch kanvičky. Avšak 

mlieko nemá ešte požadovanú teplotu. Pomalým pohybom 

kanvičky po tryske smerom nadol ukľudníme hladinu mlieka. 

Mlieko necháme jemne víriť, čím odstraňujeme drobné  

vzduchové bubliny a mlieko sa stáva husté  a lesklé. Necháme 

prísť k teplote maximálne do 70°C. Nesmieme s kanvičkou 

pohybovať rýchlo nadol, pretože sa nám vytvoria vzduchové 

bubliny v dôsledku nedostatočného ponorenia trysky.

4.   Technika dvoch kanvičiek

Ak pripravujeme súčasne dva a viac kávovo mliečnych nápo-

jov je nevyhnutnou súčasťou našej práce, tzv. technika dvoch 

kanvičiek. Je to najmä z dôvodu rovnomerného rozloženia hus-

toty správne speneného mlieka do všetkých nápojov. Princí-

pom je oddelenie vrchnej časti speneného mlieka, ktorému 

však predchádza jeho dostatočné premiešanie. Po príprave 

prvého nápoja prelievame oddelenú časť späť a pokračujeme 

v príprave ďalších kávovo mliečnych nápojov. Ich konzistencia 

bude vďaka tejto technike rovnaká. 

V preklade umenie Latte art znamená: ,,umenie mlieka“. Zákla-

dom kreslenia mliečnou penou je najmä kvalita speneného 

mlieka. Prevažne sa mlieko vlieva do správne pripraveného 

espressa, ktoré vďaka výraznej lieskovo orieškovej kréme 

zvýrazní daný obrázok. Umenie Latte art sa líši v dvoch 

hlavných technikách jeho vytvorenia. 

•  Latte art liatím  - Latte art je  vytvorený pomocou správne 

napeneného mlieka naliateho priamo z kanvičky do espressa. 

•  Latte art dokresľovaním – Latte art je vytvorený liatím  

a dotvorený pomocou špeciálnych baristických pier 

Na to aby ste mohli kresliť do kávy nepotrebujete mať ume-

lecké sklony. Stačí dodržať jednotlivé postupy a vytrvalo 

trénovať vždy, keď to je možné. Kresliť sa nenaučíte za deň 

ani za dva. Avšak existuje základný vzor od ktorého sa všetko 

odvíja a zvládnete ho za pár hodín, niektorí možno aj za pár 

minút. Jeho elegancia určite neurazí žiadneho konzumenta, 

ktorému naservírujete nápoj s týmto vzorom.

  

Okrem celkovej techniky speňovania a nalievania musíme 

dbať aj na správnu teplotu mlieka, ktorá sa pohybuje od 55°C  

do 70°C. Teplota je dôležitá nielen kvôli chuti výsledného 

kávovo mliečneho nápoja, ale i konzistencii speneného 

mlieka. Prehriate mlieka majú prevažne redšiu hustotu  

a výsledný nápoj takmer nemá potrebnú mikropenu a ani vys-

nívaný obrázok. 



1. Utretie trysky pred speňovaním a vypustenie skondezovanej vody

2. Správne uchytenie kanvičky

6.. Spenené mlieko premiešame 

3. Správne ponorenie trysky 3.  Rozvírenie mlieka

7. Technika dvoch kanvičiek

4. Utretie trysky po spenení mlieka a vypustenie pary (kvôli odstráneniu zostatkového mlieka v tryske)



Baristi neustále prinášajú nové trendy v tom, ako čo najkreatívnejšie zaujať svojich zákazníkov. Vznikol tak moderný Latte 

art, ktorý okrem náročných i menej náročných vzorov hrá aj farbami. Počas kreslenia i dokresľovania sa používajú potra-

vinárske farby či rôzne topingy, pomocou ktorých dokáže kresliť aj menej skúsený barista. Dôležité je, aby toping bol bez 

príchute. Zákazník si tak môže vychutnať naozaj kávu a nie čokoládu či vanilku s mliekom.

NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ
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C O L D  D R I P  &  C O L D  B R E W

Káva sa pripravuje pomocou vody s nízkou teplotou, čo jej 

dodáva menej aciditnú, jemnú, sviežu chuť s dlho trvajúcim 

kofeínovým účinkom. Cold brew sa pripravuje 16 až 24 

hodín. Výhodou je však opätovné využitie takto pripravenej 

kávy,  ktorú si môžete vychutnávať aj viacero dní. Najlacnejší  

a najjednoduchší spôsob prípravy kávy za studena, a teda Cold 

Brew, je pomocou všetkým známeho French Pressu. Ďalej 

potrebujete už len kvalitné kávovníkové zrná, mlynček a vodu.

• Čerstvo si  pomelieme kávovní kové zrná
 

Keďže potrebujeme z našej kávy dostať čo najviac chutí  

za dlhší čas ako pri bežnej príprave, pomelieme kávovní- 

kové zrná hrubšie. Mletie pri klasickej príprave kávy  

cez French Press je podobné konzistencii  kryštálového 

cukru. V tomto prípade ideme ešte o stupeň hrubšie. 

• Odvážime si  pomleté kávovní kové zrná  

a nasypeme do French Pressu

Podľa celosvetových štandardov platí pri príprave káv  

za studena hmotnosť 10 gramov na 100 mililitrov. Samo- 

zrejme je to aj na vás. Ak máte radi intenzívnejšiu chuť kávy, 

môžete použiť aj vyššiu hmotnosť avšak viac gramov môže 

spôsobiť horkejšie tóny. Ak sa rozhodnete použiť menšiu 

hmotnosť ako je odporúčaná, tak pri rovnakom množstve 

vody dosiahnete chuťovo slabšiu a v niektorých prípadoch  

až nevýraznú šálku kávy.

P R Í P R AVA K ÁV Y

COLD BREW

Aj vy patr í te k tým, ktorým chut í  studená káva? Nebojte sa ,  n ie ste d ivní  ba 

dokonca,  ako sa vraví ,  „ idete s dobou“.  Nechajte sa inšpirovať jednými  

z najobľúbenejš ích a najvyhľadávanejš ích pr íprav kávy „na studeno“.  
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PRÍPRAVA KÁVY • Cold Brew & Cold Drip

• Zalejeme vodou,  NIE HORÚCOU  
a nasadíme vrchnú časť  French Pressu
Teplota vody môže byť izbovej teploty, ale i chladnejšia. 

Dôležité je aby bola čistá, prípadne filtrovaná, nakoľko kva-

lita vody výrazne ovplyvňuje chuť kávy (nielen) pri príprave 

Cold Brew. Zalievame krúživým pohybom na 2 až 3 krát  

s pár sekundovými prestávkami. Na koniec je vhodne jemne 

premiešať.

• Čakáme 
Necháme našu kávu pracovať (lúhovať) približne od 16 do 

24 hodín. Čas lúhovania závisí najmä od miesta, kde sa naša 

káva extrahuje. Ak viete byť trpezlivý a záleží vám na čistej 

chuti vašej kávy, nechajte ju oddychovať v izbovej teplote  

minimálne 16 hodín. Ak ste však nedočkavci, môžete si ten-

to čas skrátiť na 10 až 12 hodín. Stačí French Press s kávou 

postaviť do chladničky. Hoci je to rýchlejšie, výsledný efekt 

vás môže mrzieť. Rýchlejšie ochladenie nedovolí niektorým 

chutiam a arómam v pozadí vystúpiť do popredia. Niektoré 

odrody nám tak po schladení v chladničke môžu pôsobiť  

ako studená voda s kofeínom. 

• Fi ltrujeme pomocou f i ltračného sita
Zatlačíme filtračné sito, ktoré umiestnené pod vrchnou 

časťou French Pressu. Tlačíme pomaly avšak nie úplne nadol, 

aby sa už vylúhované pomleté kávovníkové zrná nerozvírili 

a nespôsobili vašej káve neželanú horkosť. Ak sa vám káva 

príliš rozvíri alebo sa vám zdá zakalená, použite filtračný  

papier a kávu prefiltrujte – napríklad pomocou Chemexu 

alebo V60 Drippera.

• Servírujeme s  ľadom
Pri prípravách kávy za studena je zárukou osvieženie, avšak 

to môže nastať aj vďaka dlho trvajúcemu kofeínovému účinku. 

Preto ak chcete vaše telo ušetriť od šoku z kofeínu je vhodné 

si samotnú šálku kávy zriediť pár kockami ľadu. 

Každý z  nás  preferuje  iný spôsob pr ípravy kávy  

či  už  je  to  Aeropress ,  Chemex,  V60,  Walküre,  všetky 

s i  môžeme podobne ako French Press  vyskúšať  

v studenej  verz i i . 
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C O L D  D R I P
Princípom tejto formy prípravy je pozvoľné topenie ľadu, ktorý prekvapkáva cez kávu a tá sa pomaly extrahuje. Takáto 

pomalá extrakcia trvá niekoľko hodín a v káve tak isto ako pri Cold brew otvára zaujímavé, jemné tóny, ktoré by sme 

v klasickej „teplej“ príprave nemuseli nájsť. Na takýto typ prípravy kávy existuje špeciálne zariadenie, vďaka ktorému 

sa vaša prevádzka i kuchyňa premení na malé kávové laboratórium. 

Cold Drip je však možné pripraviť aj jednoduchšie. Stačí  

ak vaša obľúbená káva prekvapkáva na ľad. Do spodnej časti 

napríklad chemexu, či walküre nasypeme pár kociek ľadu 

a ďalej postupujeme klasickým spôsobom filtrovania kávy 

použitím horúcej vody.  Keďže sa ale stále jedná o studenú 

prípravu kávy nezabúdame na dva základné body. Kávu  

melieme hrubšie ako pri klasickej príprave a používame  

jej väčšie množstvo (10g/100ml).
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DEGUSTÁCIA
KÁVY

C H U Ť  K Á V Y  P O  K V E T O C H , 
Č O K O L Á D E  Č I  O R I E Š K O C H , 

A K O  I C H  V  N E J  N Á J S Ť

Správnou degustáciou vnímate každú kvapku.

To, ako kávu degustujete taktiež ovplyvňuje to, ako v koneč- 

nom dôsledku bude chutiť. Napriek tomu, že káva má okolo  

1000 až 1500 aróm, človek dokáže rozlíšiť na jazyku  

iba 5 základných chutí (slaná, sladká, kyslá, horká a umami).

Ostatné je vnímané čuchom. Preto dodržiavame základné 

body:

1. Kávu pred degustáciou zamiešame, stačí  

    aj miernym zatočením

2. Pred každou degustáciou vnímame najprv     

    arómy (ovoniavame)

3. Prvý dúšok kávy sŕkame, aby sme ju rozprskli    

    na celú plochu jazyka 

4. Kávu degustujeme v tichom prostredí bez   

    rušivých vôní

5. Pred degustáciou nekonzumujeme výrazne  

    korenené, pikantné a ťažké jedlá

6. Nezabúdame na konzumáciu čistej  vody

P R Í P R AVA K ÁV Y

chuťových nádych z dôvodu podobných, alebo rovnakých 
klimatických podmienok a zloženiu pôdy v danej kra-
jine.  Čo teda môžeme očakávať od chutí káv z najväčších 
pestovateľských oblastí. 

Vo svete sa nachádza takmer 80 pestovateľských krajín, 
ktoré sa snažia vyprodukovať najkvalitnejšie kávovní-
kové zrná a najvyhľadávanejšie chuťové profily daných 
odrôd. Hoci mnohé farmy modernizujú spôsoby pestova-
nia, zberov i spracovania, jednotlivé kávy majú spoločný 

INÁ KRAJINA, INÁ CHUŤ



59

JUŽNÁ AMERIKA

chuťou s príjemnou aciditou prechádzajúcou 
do pikantných a korenistých tónov. Mierne  
sa chuťovým profilom odlišujú kávy z Kuby  
a Salvádoru, v ktorých môžete cítiť okrem spome-
nutých aromatických a chuťových vlastností  
aj dym, kakao a čokoládu. 

Známe krajiny z tejto oblasti, ktorých kávy  
si môžeme vychutnávať aj na Slovensku sú najmä 
Dominikánska republika, Guatemala, Honduras, 
Kostarika, Kuba, Mexiko, Salvádor ale i Jamajka, 
ktorá produkuje jednu z najdrahších káv sveta. 
Väčšina z nich sa vyznačuje jemnou a sviežou 

Svetadiel v ktorom sa okrem pravlasti kávy 
Etiópie nachádzajú aj iné významné krajiny, 
produkujúce kvalitné zrno s typickými chuťovými 
vlastnosťami. Burundi, Guinea, Keňa, Rwanda, 
ale i menej známe oblasti Madagaskaru, Mala-
wi či Tanzánie sú príznačné kávami s ovocnými  
a kvetovými tónmi s miernou aciditou. Medovo 
karamelová dochuť niektorých odrôd dodáva 
týmto kávam až bylinný nádych. 

Patrí medzi prvý svetadiel, z ktorého sa kávov-
níkové zrná dostali do celého sveta. Zaslúžila  
sa o to najmä Indonézia, z ktorej kávy dodnes 
patria medzi najvyhľadávanejšie v rámci sveta.  
S kvalitou a produkciou nezaostáva za ňou ani 
India, Vietnam či Jemen. Kávy z týchto oblastí sú 
typické horkou až zemitou chuťou a vyváženou 
kyslosťou, ktorá dopĺňa mierne ovocné a kore-
nisté tóny. V pozadí niektorých odrôd nájdete 
čokoládu či tabak.

Pre Slovákov sú najvyhľadávanejšie krajiny 
bezpochyby Brazília, Bolívia, Ekvádor, Kolumbia 
a taktiež Peru. Svojou jemne horkastou chuťou 
prechádzajúcou do typických tónov čokolády, 
karamelu, medu či orieškov si získala nejedného 
slovenského kávičkára.

Už z názvu vyplýva, že sem bude patriť kon-
tinent plný kávových prekvapení Austrália.  
K oceánskym pestovateľským oblastiam patrí 
Havaj a Papua Nová Guinea. V týchto pri oceán-
skych oblastiach sa pestujú kávy s plnou horkou 
chuťou prechádzajúcou do lieskovo orieškových 
a čokoládových tónov. Aciditu by ste v týchto ká-
vach hľadali len márne. 

SEVERNÁ A STREDNÁ AMERIKA

AFRIKA

ÁZIA

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA
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ÚZNÁVANÍ ODBORNÍCI ZO SVETA 
KÁVY SÚ NAŠOU SÚČASŤOU

Naše škol iace stredisko je miestom neobmedzených možnost í  vzdelávania sa vo všetkých otázkach  
zo sveta kávy.  Keďže je naš im c ie ľom poskytovanie kval i tného vzdelania ,  musí  mať naša odbornosť  

pevný zák lad.  

A C A D E M Y O F C O F F E E

Dr.  Stef fen Schwar z  
lekár, cofeólog, majiteľ najväčšieho 

nemeckého školiaceho strediska a 

systému pre baristov  Coffee Consulate, 

komisár medzinárodných súťaží, 

medzinárodný degustátor, čestný člen 

MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO 

INŠTITÚTU

Wa lte r & Ed ni l s o n 
D ut r a

farma Fazenda Dutra, 
Brazília

O ldř ich Hol iš 
cofeológ, dlhoročný pražiar, komisár 

medzinárodných súťaží, medzinárodný 

degustátor, predseda Slovenskej 

živnostenskej komory, prezident 

MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO 

INŠTITÚTU

B . B . D e e pa k C h e ng a p pa
farma Palthope Estate, India

A n d ré s Q u a nt a ni l l a 
B e l l u c i

farma La Buena Esperanza, 
Salvádor

Edgard Bress ani 
člen predstavenstva Brazílskej Asociácie 

výberovej kávy, riaditeľ spoločnosti, 

ktorá združuje malých farmárov z Brazí-

lie a exportuje výberovú kávu do celého 

sveta Capricornio Coffees, komisár 

medzinárodných súťaží, medzinárodný 

degustátor, čestný člen MEDZINÁROD-

NÉHO KÁVOVÉHO INŠTITÚTU

To m a s Ed e l m a n n B l a ss 
farma Finca Hamburgo, 

Mexiko

Doc. Pharm. Jozef Augustín 
PhD.  

ambasádor kávovej kultúry Slov-

enskej republiky, autor odborných 

kníh, komisár medzinárodných súťaží, 

medzinárodný degustátor, čestný člen 

MEDZINÁRODNÉHO KÁVOVÉHO 

INŠTITÚTU

Ja co b M a m m e n
farma Badra Estate, India   

Málokto z nás si vie predstaviť s akými problémami sa pravidelne stretávajú pestovatelia kávovníkového zrna.  

Aj vďaka našim projektom vieme spojiť viac ľudí, ktorí si môžu navzájom pomáhať odovzdávaním skúseností  

a cenných rád.  Priamo spolupracujeme spolu s piatimi farmármi z Indie, Mexika, Brazílie a Salvádoru, ktorých 

mená a príbehy sú vám už určite známe z predchádzajúcich vydaní Kávového magazínu, alebo z našich odborných 

článkov.



Hlavnou myšlienkou projektu ,,Women in Coffee“  je posilnenie 

postavenia žien v Brazílii a taktiež v medzinárodnej kávovej ko-

munite. Program pomáha ženám s presadením sa v podnikaní  

a tiež s uplatnením sa vo svete kávy od jej pestovania  

až po šálku. Silným emocionálnym zážitkom sú však samotné  

príbehy žien – farmárok. Tieto  ženy sa zoskupujú a pomáhajú  

si pri pestovaní, zberoch a spracovaní úrody.  

Neustále sa snažíme zvyšovať našu odbornosť a zároveň 

rozširovať našu kávovú rodinu. Sme veľmi radi, že sa nám  

podarilo opäť spoznať skvelých ľudí, ktorý pestovanie kávy 

berú ako poslanie. Svojou pokorou a dlhoročnými skúsenosťami 

sú ozajstnými osobnosťami svetovej kávovej scény. Dovoľte 

predstaviť vám nových členov našej rodiny. 

WOMEN IN COFFEE
Jedným z dôkazov, že káva spája ľudí je aj súdržnosť farmárov po celom svete. Príkladom sú jednotlivé programy 

spoločnosti Capricornio Coffees v Brazílii, ktoré pomáhajú stovkám fariem prostredníctvom edukácie  

a inovácie, no najmä vďaka týmto programom môžu žiť farmári a ich zamestnanci plnohodnotným životom.  

Jedným za takýchto programov je aj ,,Women in Coffee“. 

Flavia Saldanha Rodriguez

Carol ina Tiney Atal la

Eloir I .  Nogueira de Souza

Maria Helena Dumont Adams 

Spolu so svojím manželom Lusiom Saldanha Rodriguezom vlastní farmu Fazenda California, nachádza-
júcu sa v meste Jacarezinho v brazílskom štáte Parana. Začiatky farmy boli veľmi náročné, nakoľko 
plantáž bola v zúboženom stave bez náznaku života. Okrem toho jediný, kto sa v tom čase rozumel 
káve bol Luizov starý otec, ktorý tragicky zahynul. Mladý pár zostal na všetko sám. Vďaka ich láske 
ku káve a zodpovednosti voči zamestnancom farmy sa im podarilo plantáž rýchlo postaviť na nohy  
a v súčasnosti patrí medzí najväčšie v rámci štátu Parana. 

So svojou mamou vlastní farmu Fazenda Bananal, ktorá sa nachádza v brazílskom štáte Sao Paulo  
v regióne Sorocabana. Je štvrtou generáciou rodu Atalla, ktorá káve zasvätila celý svoj život. Dôkazom 
toho je aj múzeum ich rodiny plné starého náčinia, hračiek, fotiek a ďalších spomienkových predmetov. 
Farma má iba 9 zamestnancov, no na prvý pohľad vyzerá ako keby sa o každý centimeter budovy staral 
jeden človek. Útulné, čisté a zladené prostredie dýcha typickou históriou Brazílie. Zaujímavosťou je,  
že kávovníky sú na plantáži zoradené od najmladších po najstaršie.

Brazílsky štát Paraná sa nachádza v regióne Norte Pioneiro a je domov farmy SÍTIO SÃO LUIZ. Eloir 
bola prvou farmárkou, ktorej káva vyhrala súťaž kvality v meste Paraná. Táto skutočnosť, že sa podari-
lo prvý krát dopestovať vysokú kvalitu kávy žene, primäla aj ostatné farmárky k odvahe a inováciám 
na svojich farmách. Počet členiek projektu ,,Women in Coffee“ sa z pôvodných 15 razom navýšil na 24. 
Ich kvalitnú prácu a snahu o neustále sa zlepšovanie ocenili aj odberatelia, pretože pridaná hodnota 
týchto kávovníkových zŕn, ktoré dnes produkujú tieto ženy, je omnoho vyššia. 

Farma Fazenda Morada da Prata nachádzajúca sa v brazílskom štáte Sao Paulo a v regióne Alta  
Mogiana má viac ako 140 ročnú tradíciu. Maria Helena je treťou generáciou, na ktorej je závislých  
viac ako 100 zamestnancov. V čase zberov počet zamestnancov narastá až na 500. Farmu vedie spolu 
so svojím synom. V minulosti patrila medzi najmodernejšie farmy v rámci celej oblasti a vypestovalo 
sa na nej už viac ako 5 miliónov kávovníkov. V 80-tych rokoch krajina zažila vážnu ekonomickú krízu 
a farma Morada da Prata sa venovala výlučne pestovaniu cukrovej trstiny a chovu dobytka. Až v roku 
2011 sa farma začala znova venovať káve, pričom sa snažili o zlepšenie kvality, rešpekt a integráciu 
s prírodou. 



A C A D E M Y  O F  C O F F E E

Bar istom sa nenarodíte ,  bar istom 
sa môžete stať  vďaka Academy of Coffee.

B A R I S T I C K É  Š KO L I A C E  S T R E D I S KO

Portfólio našich aktivít sa neustále zvyšuje. Získajte aj vy pros-
tredníctvom nich nové informácie, zaujímavosti a zručnosti  
zo sveta kávy. Verte, že už nikdy sa na kávu nebudete pozerať tak 
ako predtým. 

• základné baristické kurzy pre začínajúcich baristov

• základné baristické kurz pre študentov (aj v priestoroch škôl)

• hĺbkové kurzy pre profesionálnych baristov (Coffee Consulate)

• kurz praženia pre začínajúcich i profesionálnych pražiarov

• vzdelávacie a zážitkové workshopy pre domácnosti

• vzdelávacie workshopy pre pedagógov Stredných odborných 

škôl a Hotelových akadémii 

• zážitkové workshopy pre zákazníkov v gastronomických 

prevádzkach

• zaškolenie personálu v gastronomických prevádzkach

• odborné exkurzie v priestoroch nášho školiaceho strediska  

a pražiarne

• odborné prednášky zo života a pestovania kávy

• profesionálne cuppingy, riadené degustácie káv z celého sveta 

• poradenstvo pri tvorbe kaviarní a pražiarní

• profesionálne kávové cateringy 

• zážitkové teambuildingy plné kávy

• organizácia 1. Kávového plesu (6. ročník sa uskutoční 

22.02.2020)

• baristická súťaž ,,SLOVAK BARISA CUP“ junior 

• baristická súťaž Latte Art Show

NAŠE 
AKTIVITY

Academy of Coffee je akreditovaným školiacim 

strediskom Ministerstva školstva, vedy, výsku-

mu a športu Slovenskej republiky. Je to mies-

to, kde nie len profesionálni baristi a študenti,  

ale aj bežní ľudia z domácností, majú možnosť 

zistiť o káve a kávovníkovom zrne všetko,  

čo potrebujú k správnemu pochopeniu 

celej filozofie kultúry prípravy, spracovania,  

a taktiež pitia kávy. Poskytujeme nielen komp-

lexné vzdelanie, ale i poradenstvo a podporu 

pre našich absolventov a partnerov. Neustále  

sa snažíme napredovať a získavať nové vedo-

mosti i zručnosti od uznávaných odborníkov 

zo Slovenska i zahraničia. S radosťou vám  

ich odovzdáme počas kurzov a na všetkých 

podujatiach, kde budete mať príležitosť zistiť, 

že káva je pre nás viac ako len hnedá tekutina 

v šálke. 

AKREDITOVANÉ
STREDISKO



Dátumy súťaží nájdete na našej Facebookovej stránke Academy of Coffee.



Academy of Coffee s.r.o. 
Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď          

info@academyofcoffee.sk 
+421	948	977	426											

www.ACADEMYOFCOFFEE.sk

ACADEMY OF COFFEE

Naše školiace stredisko je otvorené pre každého. Sme tu pre 
to, aby sme pomáhali všetkým, ktorí sa majú záujem dostať  
hlbšie do sveta kávy. Už takmer za šesť rokov pôsobenia na ká- 
vovej scéne sa naša kávová rodina rozrástla na 3800 členov.  

ĎAKUJEME! 


