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Úvod 

Neexistuje žiadna kuchyňa, ktorá by nám nechutila. Rozdiel je len v kultúre jedenia 

a stolovania. Iná kultúra  je pochopiteľne doma a iná v reštauráciách. Za svojskou kultúrou jedla 

a stolovania človek nemusí cestovať až na druhý koniec sveta. S mnohými neobvyklými 

špecialitami sa môžeme stretnúť už od útleho detstva v kuchyni našich starých mám, ktoré varili 

jednoducho, ale chutne. Presviedčajú nás, že jedlo nemusí byť flambované či blanšírované, aby 

dobre chutilo. Dnes poznáme nespočetné množstvo spôsobov príprav jedál a len ťažko 

chápeme, že niekto môže jesť slimáky alebo žaby. Francúzi sú zase otrasení z toho, že pijeme 

kyslé mlieko. Švédom a Angličanom zostane zle, keď zistia, že zbierame huby a pražíme si ich 

s vajíčkom. Huby s vajíčkom pre nich predstavujú najodpornejšie jedlo. Len dlhoročnou 

praxou zisťujeme, aký druh prípravy jedál je pre potravinu najvhodnejší, najzdravší 

a pre nás najchutnejší. Tému našej práce sme si vybrali najmä preto, aby sme aspoň čiastočne 

spoznali kultúru jedenia a stolovania národnostných menšín spolunažívajúcich s nami v jednej 

krajine a tiež spoznali už takmer zabudnuté jedlá našich predkov.   
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1 Národnostné menšiny na Slovensku  

Slovensko napriek svojej malej rozlohe je multikultúrnou krajinou, v ktorej sa stretáva 

viacero etnických menšín. Takmer 20 % obyvateľov Slovenska sa hlási k inej národnosti ako 

je slovenská. Najväčšou menšinou nachádzajúcou sa na území Slovenska je takmer pol 

miliónová menšina obyvateľov hlásiaca sa k maďarskej národnosti. Rómovia tvoria druhú 

najväčšiu menšinu obyvateľov Slovenska. Podľa štatistických údajov z roku 2011 sa k rómskej 

menšine hlási vyše stotisíc obyvateľov, avšak podľa odhadov odborníkov tvorí rómsku menšinu 

až približne tristotisíc členov. K českej aj rusínskej národnosti sa hlási približne 0,6 % 

obyvateľov Slovenska. Národnostnými menšinami, ktoré nepresahujú 0,1 % obyvateľov 

Slovenska sú ukrajinská, nemecká, poľská, ruská, židovská či chorvátska.  

Menšiny sa prezentujú svojím osobitým spôsobom života, kultúrou, náboženstvom, 

jazykom, ale aj kuchyňou, ktorú si dokázali uchovať až dodnes. Práve kulinárska kultúra 

a spôsoby jedenia, či stolovania patria k najvýraznejším identifikátorom ľudských 

spoločenstiev a národností.  

1.1 Maďarská menšina 

Do postavenia národnostnej menšiny sa Maďari na Slovensku dostali po rozpade Rakúsko-

Uhorska a následným vznikom Česko-Slovenska v roku 1918. Po Viedenskej arbitráži v roku 

1938 bola časť južného Slovenska pripojená k Maďarsku. Po skončení 2. svetovej vojny bolo 

okupované územie vrátené naspäť Česko-Slovensku. Príslušníci maďarskej komunity žijú 

najmä pozdĺž južnej hranice Slovenska a najväčšie zastúpenie majú v okrese Komárno 

a Dunajská streda, či v Nitrianskom a Trnavskom kraji. V dôsledku dlhodobého spolužitia 

so Slovákmi sa tradičná kultúra Maďarov vzdialila od tradičnej maďarskej kultúry a súčasne 

priblížila práve ku tradičnej kultúre Slovákov.   

Kuchyňa 

Pravá maďarská kuchyňa je spojením starovekých ázijských tradícií s germánskymi 

prvkami, ale aj odkazmi talianskej a slovanskej gastronómie. Práve spojenie so stravovacími 

zvykmi slovanských národov sa prejavuje aj v slovnej zásobe maďarčiny, napríklad: koláč – 

kalács, kaša – kása, klobása – kolbász, slanina – szalonna, kapusta – káposzta. Maďarská 

kuchyňa, ako ju poznáme dnes, sa dotvorila až v 19. storočí. Južná oblasť Slovenska, kde 

Maďari žijú, patrí v rámci Európy do pásma, tzv. bieleho chleba. Veľký, podlhovastý alebo 

okrúhly, no najmä vysoký a biely chlieb bol vždy neoddeliteľnou súčasťou maďarskej kuchyne. 
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Chlieb sa zvykol podávať s údeninami, slaninou či polievkami a prívarkami, ale aj s 

cestovinami. Zvykom bolo tiež z chlebového cesta piecť okrúhle placky – langoše, ktoré sa v 

minulosti natierali masťou, cesnakom a soľou. Dnes poznáme langoše o niečo bohatšie na 

prílohy a vyprážané na vrstve oleja.   

Pre maďarskú kuchyňu je typická široká škála polievok, ktoré sa podávajú ako prvý chod 

obeda alebo aj na raňajky. Tradičné maďarské polievky bývajú husté a sýte, sú nimi napríklad: 

Újházy-tyúkhúsleves – slepačia polievka, Jókai bableves – fazuľová polievka s kolenom, 

klobásou a mrveničkou, Halázslé – rybacia polievka s červenou paprikou, Bográcsgulyás – 

kotlíkový guľáš, Babgulyás – fazuľový guľáš.  

Keďže oblasť patriaca maďarskej menšine je priaznivá pre pestovanie ovocia a zeleniny, 

v ich jedlách sa vyskytuje pomerne často. V typickej strave bola dôležitá kapusta, ktorá sa 

v  domácnostiach nakladala do drevených sudov. Kapusta sa nakladala aj v celku, aby bola 

vhodná na prípravu typického svadobného jedla- kapustného listu plneného mäsom 

v paradajkovej omáčke. Ovocie sa konzumuje najmä čerstvé, ale aj v podobe kompótov či 

lekvárov. V minulosti bolo zvykom sušenie menších jabĺk, hrušiek či sliviek, z ktorých sa počas 

zimy varili polievky s mliekom a zásmažkou. Obľúbeným sladkým jedlom Maďarov sú Somlói 

galuska – Šomlói halušky, ktoré sa pripravujú z troch druhov piškótového cesta poliateho 

rumovou polevou s hrozienkami, orechmi a pudingom. Halušky by sa mali podávať až po 

odstátí v chladničke. Obľúbenou sladkou pochúťkou sú tiež Gundel palacinky, ktoré sú typické 

ich rumovou plnkou. Možno pre niekoho miernym prekvapením bude, že najznámejším 

maďarským dezertom je Dobošova torta, ktorej história siaha až do roku 1885. Jej autor Jozsef 

Dobosz sa stal po jej predstavení jedným z najslávnejších cukrárov svojej doby, vďaka tomu, 

že jeho torta vydrží čerstvá až desať dní. Torta je pripravovaná z korpusov prekladaných 

kakaovým krémom a na záver poliata tekutou glazúrou.  

Hlavné jedlá bývajú poväčšine mäsité. Maďari obľubujú predovšetkým jedlá z hovädzieho, 

bravčového, ale aj kuracieho mäsa ako perkelt, segedínsky guláš alebo napríklad lečo, ktoré sa 

na území Maďarska zvykne konzumovať aj s mäsom. Základom mäsitých jedál býva na masti 

opražená cibuľa dochutená červenou paprikou. Práve červená paprika sa pokladá za dušu 

maďarskej kuchyne, používa sa ako korenie do mäsitých jedál, polievok, ale dokonca aj do 

dezertov. Maďari sa vypracovali vo výrobe mletej papriky na skutočných majstrov, pestujú 

papriku mnohých druhov, rôznych odtieňov a stupňov štipľavosti. Zaujímavosťou je, že 

v Maďarsku sa paprika dáva na stôl spolu so soľou a korením.  
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1.2 Rómska menšina 

Už tmavšia pleť Rómov nám napovedá, že ich pôvod musíme hľadať mimo Európy. 

Pôvodným domovom rómskej menšiny bola Severozápadná India, odkiaľ sa až v siedmom 

storočí presunuli do Perzie. Pri putovaní na západ prešli z Perzie do Arménska, Malej Ázie, 

až napokon prešli do Európy. Keďže bol pre Rómov odjakživa typický kočovný spôsob života, 

celý svoj majetok nosili prakticky na svojom chrbte alebo sa prepravovali pomocou vozov 

ťahaných dobytkom či koňmi. Ich postavenie v spoločnosti bolo vždy komplikované. Boli 

vystavení prenasledovaniu, vyčleňovaniu, až po fyzickú likvidáciu. Aj napriek snahe 

o usadenie kočujúcich Rómov sa to viacerým krajinám nepodarilo. V roku 1958 vstúpil na 

Slovensku do platnosti zákon o povinnom usadení sa kočujúcich osôb. Podľa toho sa delia 

Rómovia do dvoch základných skupín. Prvou skupinou sú Rómovia slovenskí alebo maďarskí, 

ktorí sa usadili ešte pred platnosťou zákona. Druhou skupinou sú Rómovia olašskí, ktorí sa 

usadili až po uplatnení zákona z roku 1958.  

Na Slovensku sa rómska menšina usídlila najmä v oblastiach južného a východného 

Slovenska. Rómovia majú dlhodobo tendenciu registrovať sa ako príslušníci tej národnosti, 

ktorá prevláda v prostredí, v ktorom žijú a teda pri sčitovaní obyvateľstva, nie vždy dostaneme 

celkom presné informácie. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 mala percentuálne 

najvyššie zastúpenie rómska komunita v okrese Košice-okolie. Nasledujú okresy Rimavská 

Sobota, Spišská Nová Ves, Michalovce, Trebišov, Kežmarok, Prešov, Vranov nad Topľou, 

Rožňava, Lučenec a Sabinov. 

Kuchyňa  

Vzhľadom k tomu, že Rómovia boli poväčšine chudobní a žili v skromných podmienkach, 

tak aj príprava jedál nebola príliš náročná. Jedlá sa pripravovali z ľahko dostupných surovín 

ako múka, strukoviny a mliečne výrobky. Pripravované boli v minulosti výhradne v kotlíkoch, 

či kovových platniach položených na pahrebe. Chod kuchyne bol vždy záležitosťou najstaršej 

ženy v rodine, ktorými boli obvykle matky alebo svokry. V domácnostiach väčšinou nemali 

váhy, a tak gazdiné merali suroviny obsahom nádob, či počtom dlaní. Suroviny na varenie často 

vymieňali za prácu alebo ich dostali od domácich obyvateľov do daru. Napríklad roľníci dávali 

Rómom vnútornosti zo zabitých zvierat, o ktoré už nemali záujem. Boli to najmä črevá, žalúdky 

či pľúca. Umyté črevá plnené pokrájanými zemiakmi, rozmiešanými s múkou a koreninami, 

poprípade doplnené ryžou, sa nazývali gója. Táto obľúbená pochúťka sa v rómskych rodinách 

varí aj dnes. K často vareným jedlám rómskej kuchyne patrili tiež kutle, ktoré sa pripravujú 

z hovädzieho žalúdka a majú podobu dusenej hovädziny alebo kyslej polievky. Rozmanitými 
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spôsobmi sa pripravovali aj pľúca, najobľúbenejšie boli v podobe guľášu. Ostatné polievky, 

ale nepatrili medzi ich najobľúbenejšie jedlá, z toho dôvodu, že počas dňa sa väčšinou varilo 

len jedno jedlo a redšia polievka by na celodenné nasýtenie rodiny nestačila. Aj keď boli 

mäsové jedlá najobľúbenejšími, oveľa častejšie sa konzumovali cestoviny alebo jednoduché 

nekvasené placky pripravované z múky a vody. Z rovnakého cesta pripravovali 

aj halušky/trhance, tzv. pharade alebo paranči. Ušúľané cesto si žena prehodila cez plece 

a trhala na malé kúsky, ktoré hádzala priamo do vriacej vody. Trhance sa konzumovali osobitne 

alebo boli dochutené masťou či paradajkovou omáčkou. K tradičným jedlám rómskej kuchyne 

patrila aj pišota. Pripravovala sa z natenko vyvaľkaného cesta, ktoré sa plnilo tvarohom, 

orechmi, makom, bryndzou alebo aj zemiakmi či lekvárom. Takto naplnená pišota sa 

v minulosti dala uvariť do vriacej vody. Dnes si však Rómovia zvyknú pišotu pripravovať 

pečenú v rúre a najmä na slaný spôsob. Skutočný chlieb si Rómovia nepiekli, ak nejaký mali, 

tak len darovaný od domáceho obyvateľstva. 

1.3 Rusínska menšina 

Za pôvodné územie Rusínov sa považuje Karpatský región rozliehajúci sa na území 

dnešného východného Slovenska, severovýchodného Maďarska, juhovýchodného Poľska, 

západnej Ukrajiny a severného Rumunska. Rusínske obyvateľstvo začalo osídľovať územie 

Slovenska medzi 11. a 12. storočím. Avšak, až v roku 1989 nastala obroda rusínskej 

národnostnej menšiny a bola akceptovaná ako osobitná národnosť s možnosťou prihlásiť sa 

k jej príslušnosti aj pri sčítaní obyvateľstva. Dnes sa rusínska národnostná menšina 

na Slovensku nachádza najmä vo východnej časti krajiny na území Košického a Prešovského 

samosprávneho kraja. Percentuálne najvyšší podiel rusínskeho obyvateľstva sa nachádza 

v okresoch Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa a Svidník.  

Kuchyňa 

Rusínska kuchyňa bola v minulosti špecifická najmä varením bezmäsitých jedál. 

Konzumácia mäsa sa stala bežnou až od druhej polovice 20. storočia. Aj keď bola rusínska 

kuchyňa bohatá a rozmanitá, v používaní korenín bola vyvážená. K príprave pokrmov sa 

používali prevažne suroviny rastlinného pôvodu: zemiaky, kapusta, cibuľa, cesnak, koreňová 

zelenina, cvikla, tekvica, strukoviny a obilniny.  Konzumovalo sa tiež veľké množstvo kaší, 

pripravovaných z ovsenej, jačmennej, kukuričnej múky a v čase nedostatku sa jedla kaša 

z pohánkovej múky. Mimo pôstneho obdobia sa kaše zvykli polievať na slanine osmaženou 

cibuľkou a zapíjali sa mliekom alebo polievkou. V rusínskych rodinách sa viackrát do týždňa 
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pripravovali jedlá, ktorých základ tvorila surová kvasená kapusta, dochutená cesnakom, 

cibuľou, čiernym korením či pažítkou a olejom. Ako príloha sa podávali najmä zemiaky – gruľi, 

bandurky.  

Typickým rusínskym gastronomickým pokrmom sú tatarčané pirohy, ktoré sa pripravujú 

z múky, vajec, soli a vody. Pirohy sa plnia podľa chuti, no väčšinou syrom, kapustou, 

zemiakmi, hubami, či bryndzou alebo tvarohom. Tradičným jedlom Rusínov je gugeľ. Gugeľ 

sa dodnes pripravuje z nastrúhaných zemiakov, múky a vajec, dochutený je korením, 

majoránkou a cesnakom. Na rozdiel od klasických zemiakových placiek vyprážaných na oleji, 

sa zemiaková zmes naloží do vymasteného plechu a dá zapiecť. Takto zapečený gugeľ sa 

konzumoval samostatne, poprípade bol zapíjaný mliekom. K často pripravovaným tradičným 

jedlám rusínskej kuchyne patria aj holubky. Holubky sú plnené kapustné listy s ryžou a mletým 

mäsom, podávané so smotanou.  

Ďalšou tradičnou rusínskou špecialitou je mačanka. Ide o polievku, pripravovanú 

zo zápražky, na slanine a so šťavou z kyslej kapusty. Do polievky sa pridáva tiež klobása 

alebo huby. Polievka sa konzumuje s chlebom, ktorý sa do polievky namáča, práve preto 

dostala pomenovanie mačanka. Chlieb, ktorý Rusíni zvyknú konzumovať k mačanke 

alebo jednoducho k šunke, nesie názov pascha. Ide o biely nadýchaný chlieb sladkastej chute, 

podobný vianočke, ktorý aj napriek svojej chuti bol a je pripravovaný výhradne na slaný spôsob.   

1.4 Česká menšina  

Česi nikdy neboli slovenským obyvateľstvom vnímaní ako menšina a ani sa sami 

za menšinu nepovažovali. Česká menšina bola a je rozptýlene usídlená na celom území 

Slovenska, no najväčší podiel českého obyvateľstva sa nachádza v okresoch susediacich 

s Českou republikou a v okresoch s najväčšími mestami. Pre Čechov žijúcich na Slovensku je 

bežný bilingvizmus. S českým jazykom sa stretávajú najmä pri sledovaní českých televíznych 

programov, čítanie kníh v českom jazyku a tiež pretrváva ich záujem o českú kultúru.  

Kuchyňa 

Základ staročeskej kuchyne tvoril chlieb. Už v minulosti Česi poznali niekoľko druhov 

chleba – pohánkový, žitný, žemľový, jačmenný či mazancový.  Často pripravovaným jedlom 

boli tiež kaše, a to najmä ovsené, krupičné, pohánkové a prosné. Varili sa však aj kaše z mäsa 

a rýb. Pre staročeskú kuchyňu boli typické hlavne suroviny, ktoré sa dali jednoducho získať 

predovšetkým zberom. Boli to rôzne huby, lesné plody, žiadané bolo tiež ovocie, ako jablká, 

slivky, hrušky, maliny či hrozno. Nezastupiteľné miesto v každodennej českej strave paatrilo 
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zemiakom, ktoré sa konzumovali aj ako samostatný pokrm. Zo zemiakov sa pripravovala 

aj tradičná česká polievka pracujúcich  – bramboračka. Na stole nemohli chýbať ani knedlíky, 

múčne jedlá alebo strukoviny, ktorými boli hrach a šošovica. V minulosti bol knedlík 

pripravovaný z nasekaného teľacieho alebo baranieho mäsa a dochutený koreninami. Takto 

pripravené mäso bolo vytvarované na knedlíky, obalené v múke a vypražené v oleji.  

Typická česká kuchyňa nie je veľmi zdravá, je bohatá na kalorické jedlá a prevláda v nej 

veľké množstvo múčnych jedál. Tradičným českým jedlom sú klasické kysnuté knedle, ktoré sa 

tvarujú do guličky alebo šišky a plnia sa podľa chuti na sladký alebo slaný spôsob. Sladké 

knedle môžu byť plnené ovocím a podávané s cukrom, resp. škoricou a zaliate maslom. 

Za národné jedlo českej kuchyne sa pokladá, tzv. knedlo-vepřo-zelo, ktoré je pripravované 

zo šťavnatého, pomaly pečeného bravčového mäsa. K bravčovému mäsu je podávaná červená 

alebo biela kapusta a knedľa. Veľmi obľúbeným, ale skôr príležitostným jedlom je pečená 

kačka alebo hus, ktorá je pripravovaná väčšinou na rodinné oslavy alebo iné slávnosti. Kačka 

a hus sú podávané taktiež s bielou alebo červenou kapustou a knedľou. Ďalšou českou 

špecialitou je sviečková, ktorej názov sa týka hovädzej sviečkovice, z ktorej je toto jedlo 

pripravované. Hovädzia sviečkovica je doplnená o omáčku, pripravovanú z koreňovej zeleniny 

a podávanú opäť s knedľou. O sviečkovej sa hovorí, že chutí najlepšie až na druhý deň. 

Neodmysliteľnou súčasťou českej kuchyne sú tiež omáčky. Okrem spomínanej sviečkovej, 

aj rajská, kôprová a hubová, ktoré sa často servírujú s najobľúbenejšou českou prílohou – 

knedľou.  

Obložený chlebíček začal písať svoju históriu tiež v Českej republike, konkrétne v Prahe 

v roku 1916. Za otca obložených chlebíkov sa označuje Ján Paukert, ktorý obložený chlebíček 

vytvoril náhodou na podnet maliara Jána Skramlíka, ktorému počas maľovania nosil 

občerstvenie v podobe klasických krajcov chleba. Maliarovi na rebríku sa ale tieto veľké kusy 

chlebov jedli veľmi ťažko, a tak poprosil Jána, aby vymyslel niečo menšie. Ján Paukert prišiel 

s takým obloženým chlebíčkom, ako ho poznáme dnes. Natretý bol domácim zemiakovým 

šalátom a obložený dusenou šunkou, kúskom vajíčka, plátkom ementálu, uhorskou salámou 

a paradajkou. Po pár týždňoch začal obložené chlebíčky ponúkať pri Národnom divadle 

v Prahe. Spočiatku sa k obloženým chlebíčkom podávalo vychladené šampanské 

alebo najlepšie koňaky.  

Neodmysliteľnou súčasťou českej gastronómie je, samozrejme, pivo. História českého 

pivovarníctva siaha až do roku 993 a prvý český pivovar bol založený už v roku 1118. České 

pivo si prešlo v histórii viacerými zmenami, až si v roku 2008 vyslúžilo chránené zemepisné 
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označenie Európskou úniou – České pivo. Cieľom tohto označenia je chrániť tradíciu českého 

pivovarníctva. Najznámejšími českými pivami sú Pilsner Urquell, Budvar, Kozel, Krušovice 

a Starobrno. 

Práve tieto menšiny mali značný vplyv na formovanie jedál bežne servírovaných na 

Slovensku. Hoci sú bryndzové halušky tradičným slovenským jedlom, nie každý ich obľubuje 

a zaraďuje do svojho jedálnička a svoje tradičné slovenské jedlo považuje skôr segedínsky 

guľáš alebo paprikáš, ktorých pôvod je v maďarskej kuchyni, alebo napríklad jedlá ako 

sviečková na smotane či pečené mäso s kapustou a knedľou, ktoré patria do českej kuchyne. To 

poukazuje na to ako veľmi bola a je kuchyňa Slovákov formovaná práve menšinami žijúcimi 

na našom území. Multikulturalizmus prenikol do každodenného života Slovákov a ovplyvnil 

v podstatnej miere nielen našu kuchyňu. 
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2 Prieskum ponuky vybraných reštauračných zariadení  

2.1 Ponuka jedál národnostných menšín vo vybraných stravovacích zariadeniach 

v okrese Brezno 

Preskúmali sme ponuku jedál národnostných menšín v okrese Brezno. Ten sme si zvolili 

z dôvodu dostupnosti a možnosti presnejšieho zistenia informácií o ponuke jedál 

národnostných menšín vo vybraných reštauráciách. Zamerali sme sa na ponuku troch 

reštauračných zariadení v blízkosti mesta Brezno. 

Hotel Partizán **** – Panorama restaurant 

Reštaurácia Panorama, patriaca k hotelu Partizán****, sa nachádza v rekreačnej oblasti 

Tále. Reštaurácia Panorama vo svojom jedálnom lístku ponúka iba jedno jedlo z maďarskej 

kuchyne, ktorým je guľášová polievka. Rovnako sa na jedálnom lístku nachádza len jedno 

jedlo českej kuchyne, a tým je tradičné české jedlo, hovädzia sviečková na smotane podávaná 

s kysnutým knedlíkom a brusnicami. Reštaurácia Panorama ponúka preklad jedálneho lístka do 

anglického a nemeckého jazyka, avšak neponúka preklad do žiadneho z jazykov národnostných 

menšín žijúcich na Slovensku.  

Motorest Tomi 

Motorest Tomi je lokalizovaný medzi obcami Podbrezová a Lopej. V jedálnom lístku 

Motorestu Tomi sa nachádzajú dve jedlá maďarského pôvodu, ktorými sú maďarský guľáš, 

podávaný s knedľou a tiež tradičný kotlíkový guľáš. V ponuke motorestu sa nachádzajú aj dve 

jedlá českej kuchyne, ktorými sú pečené bravčové podávané s kapustou a domácou parenou 

knedľou (knedlo-vepřo-zelo). Druhým ponúkaným jedlom z českej kuchyne sú sladké 

knedlíčky plnené jahodami, dochucované strúhankou, makom alebo orechmi. Motorest Tomi 

rovnako ako reštaurácia Panorama neposkytuje preklad jedálneho lístka do žiadneho z jazykov 

národnostných menšín. V ponuke je len preklad do anglického jazyka.  

Motorest Nemecká  

Motorest Nemecká je situovaný vo vstupe do obce Nemecká v smere od Banskej Bystrice. 

Ponuka kuchyne Motorestu Nemecká je štedrá v rámci jedál maďarskej a českej národnostnej 

menšiny. Motorest ponúka držkový perkelt, baraní perkelt, maďarský guľáš, kurací paprikáš 

z maďarskej kuchyne a z českej kuchyne je podávané bravčové plece s dusenou kapustou 

(knedlo-vepřo-zelo) a ako dezert sladké guľky s ovocnou náplňou. V jedálnom lístku Motorestu 
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Nemecká nájdeme ponuku jedál preloženú do anglického, nemeckého a dokonca aj do 

maďarského jazyka.  

2.2 Ponuka jedál maďarskej kuchyne v stravovacích zariadeniach v okresoch 

s vyšším počtom maďarského obyvateľstva 

Prieskum ponuky reštaurácií sme vykonali v okresoch južného Slovenska, v ktorých žije 

podľa údajov vyšší počet obyvateľov maďarskej národnostnej menšiny. Prieskum ponuky 

reštaurácií sme sústredili do miest Komárno, Štúrovo a Gabčíkovo a zisťovali sme, aká veľká 

je ponuka maďarských špecialít v jedálnom lístku vybraných reštaurácií.  

Reštaurácia Bella 

Reštaurácia Bella sa nachádza v meste Komárno. Je pomenovaná podľa jednej z múz 

maďarského rozprávkara Móra Jókaiho. Jedálny lístok reštaurácie je preložený do anglického 

a maďarského jazyka. V jedálnom lístku môžeme nájsť tradičné maďarské polievky, 

ako napríklad slepačí vývar Újházy, fazuľovú polievku Jókai, jahodovú krémovú polievku 

s vanilkovou zmrzlinou. Reštaurácia Bella však ponúka len jedno tradičné jedlo maďarskej 

kuchyne, ktorým je hovädzí perkelt s domácimi haluškami. A reštaurácia ponúka hlavné jedlá 

typické pre českú menšinu, ako je pečené kačacie stehno s dusenou červenou kapustou 

a zemiakovou knedľou alebo tvarohové guľky s lesnou ovocnou omáčkou.  

Reštaurácia Dali 

Druhou nami vybranou reštauráciou je reštaurácia Dali, ktorá sa nachádza v meste Štúrovo. 

Reštaurácia Dali má v ponuke viacero jedál z maďarskej kuchyne. Medzi tradičnými 

polievkami nájdeme rybaciu polievku Halászlé, fazuľový guľáš či kotlíkový guľáš. 

Servírovanými maďarskými hlavnými jedlami sú maďarský hovädzí guľáš podávaný 

s haluškami, držkový perkelt, teľací paprikáš,  jelení perkelt s knedľami a typickým maďarským 

dezertom v reštaurácii Dali sú Gundel palacinky s tradičnou receptúrou. Reštaurácia Dali 

poskytuje svojim hosťom preklad jedálneho lístka zo slovenského jazyka len do maďarského 

jazyka.  

Reštaurácia Nimród 

Reštaurácia sa nachádza v Gabčíkove, v ktorom žije percentuálne najvyšší počet 

maďarského obyvateľstva až 90 % (www.gabcikovo.sk). Reštaurácia ponúka veľké množstvo 

maďarských špecialít, ktorými sú rybacia polievka Halászlé (pripravovaná z kapra aj zo 

sumca), maďarská fazuľová polievka a guľáš z diviny. Tradičnými maďarskými hlavnými 
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jedlami sú paprikáš zo sumca, držkový perkelt s haluškami a kurací paprikáš s haluškami. 

V ponuke reštaurácie Nimród sa medzi dezertami nachádzajú obľúbené sladké Šomlói halušky. 

Jedálny lístok reštaurácie je preložený len do maďarského jazyka. 

Z nášho prieskumu reštaurácií v južných okresoch Slovenska jasne vyplýva, že reštaurácie 

nachádzajúce sa v okresoch s vyšším percentuálnym podielom maďarskej národnostnej 

menšiny, ponúkajú väčšie množstvo jedál tradičnej maďarskej kuchyne a každá nami skúmaná 

reštaurácia ponúka jedálny lístok aj v maďarskom jazyku.  

2.3 Ponuka jedál rómskej kuchyne v stravovacích zariadeniach v okresoch s vyšším 

počtom rómskeho obyvateľstva 

Aj napriek tomu, že rómska menšina je druhou najväčšou menšinou žijúcou na Slovensku, 

sa rómske reštaurácie alebo reštaurácie s ponukou tradičných rómskych jedál na našom území 

nevyskytujú. V minulosti sa však v uliciach Bratislavy konal, tzv. Gipsy Food Festival, do 

ktorého sa zapájali bratislavské reštaurácie a varili tradičné rómske jedlá. Zisk z predaja jedál 

poputoval na rozvoj združenia Divé maky a realizáciu projektov zameranú na výchovu 

a vzdelávanie rómskych detí a mládeže.  

2.4 Ponuka jedál rusínskej kuchyne v stravovacích zariadeniach v okresoch s vyšším 

počtom rusínskeho obyvateľstva 

Podľa štatistických údajov sú Humenné, Snina a Medzilaborce jedni z miest s najvyšším 

percentuálnym podielom rusínskeho obyvateľstva. V týchto troch mestách sme skúmali 

reštaurácie a ich ponuku rusínskych špecialít v jedálnom lístku.  

Central Pub & Restaurant 

Central Pub & Restaurant je lokalizovaný v meste Snina a vo svojom jedálnom lístku sa 

nachádzajú len dve typické jedlá pre rusínsku menšinu. Sú nimi tatarčané pirohy a „rusnácka“ 

pochúťka v zemiakovej placke. Jedálny lístok neponúka preklad do žiadneho z cudzích jazykov 

a ani do jazykov národnostných menšín.  

Reštaurácia Buena 

Reštaurácia Buena nachádzajúca sa v Medzilaborciach, ponúka jediné tradičné rusínske 

jedlo – tatarčané pirohy plnené tvarohom a podávané s kyslou kapustou. Jedálny lístok je 

preložený do anglického jazyka.  
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Reštaurácia Gaštanka 

Reštaurácia Gaštanka sa nachádza v meste Humenné. V jedálnom lístku sú ponúkané 

tradičné rusínske tatarčané pirohy. Reštaurácia však ponúka pirohy na sladký, aj na slaný 

spôsob. Jedálny lístok reštaurácie Gaštanka je preložený do anglického jazyka.  

Na základe nášho prieskumu reštaurácií lokalizovaných v mestách s vyšším počtom 

rusínskeho obyvateľstva, sme zistili, že reštaurácie neponúkajú veľké množstvo špecialít 

z tradičnej rusínskej kuchyne. Tradičnými jedlami rusínskej kuchyne, ktoré môžeme 

vo vybraných reštauráciách nájsť sú tatarčané pirohy alebo zemiakové placky. Ani v jednej 

z reštaurácii nachádzajúcej sa v severovýchodných okresoch, nebol jedálny lístok preložený 

zo slovenského jazyka do rusínskeho. 

2.5 Ponuka jedál českej kuchyne v stravovacích zariadeniach v okresoch s vyšším 

počtom českého obyvateľstva 

Na prieskum reštaurácií s ponukou českého jedla sme sa zamerali na reštaurácie v hlavnom 

meste Slovenska, keďže v Bratislave podľa údajov žije najvyšší počet obyvateľov českej 

národnosti. Vo vybraných reštauráciách v sme skúmali či reštaurácie s českým menom 

ponúkajú skutočne tradičnú Českú kuchyňu. 

Pražský Pub 

Reštaurácia Pražský Pub sa nachádza v Bratislave a prezentuje sa ako originálna česká 

reštaurácia. V jedálnom lístku reštaurácie môžeme nájsť klasické české špeciality, 

ako sviečková na smotane s kysnutou knedľou, kôprová omáčka s hovädzím mäsom a kysnutou 

knedľou, a samozrejme, české knedlo-vepřo-zelo. Reštaurácia ponúka tiež čapované české pivo 

Staropramen a Ostravar Černá Barbora.  

Česká pivnica 

Česká pivnica je reštaurácia nachádzajúca sa v Bratislave, ktorá ponúka najmä tradičné 

české pivo, ale aj typické české pokrmy. V ich nápojovou lístku nájdeme české pivá, ako sú 

Bakalář, Pražáčka, Černovar a Pilsner Urquell. Aj keď sa reštaurácia prezentuje ako česká, 

v jedálnom lístku sa nachádzajú len dve tradičné české jedlá, ktorými sú sviečková na smotane 

s hovädzím mäsom, podávaná s domácou knedľou a brusnicami a tradičné knedlo-vepřo-zelo. 
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Reštaurácia Kolkovna 

Reštaurácia Kolkovna sa nachádza v Bratislave, v nákupnom centre Eurovea. Reštaurácia 

ponúka viaceré české špeciality, ako sú utopenci, pečená kačica s červenou kapustou 

a knedľou, hovädzia sviečková na smotane s knedľou a brusnicami, husacie stehno s červenou 

kapustou a knedľou. Jedálny lístok je v reštaurácii ponúkaný aj v českej verzii. 

V našom prieskume českých reštaurácií nachádzajúcich sa na Slovensku sme sa zamerali na 

hlavné mesto Bratislava, v ktorom sa nachádza najväčšie množstvo obyvateľov českej 

národnostnej menšiny. Vybrali sme reštaurácie, ktoré sa už názvom prezentujú ako české. Náš 

prieskum však ukázal, že reštaurácie ponúkajú aj iné, než typicky české jedlá, ako sú napríklad 

hamburgery, rôzne BBQ špeciality či dezerty, ako je Dobošová torta, ktorá patrí k špecialitám 

maďarskej kuchyne. Pri prieskume českých reštaurácií sme sa len pri jednej z nich stretli 

s prekladom jedálneho lístka do českého jazyka.  



16 

3 Prieskum poznania kuchýň národnostných menšín žijúcich na Slovensku 

V primárnom prieskume sme sa zamerali na zistenie miery poznania kuchýň národnostných 

menšín obyvateľmi Slovenska. Sústredili sme sa na získanie objektívneho názoru  slovenského 

obyvateľstva na ponuku jedál národnostných menšín v reštauráciách na Slovensku.  

 Online dotazníkového prieskumu verejnej mienky sa zúčastnilo 170 respondentov, z toho 

127 žien a 43 mužov, najmä z Banskobystrického kraja. Na naše otázky odpovedali hlavne 

študenti a zamestnaní ľudia v produktívnom veku.  

Na otázku „Ako veľmi pociťujete to, že Slovensko je multietnická krajina a to, 

že na Slovensku žijú viaceré národnostné menšiny?“, zameranú na zistenie vplyvu 

národnostných menšín na slovenské obyvateľstvo odpovedalo len 6,5 % respondentov, 

že spolužitie s menšinami pociťujú veľmi. Najčastejšie sa respondenti vyjadrili, že spolužitie 

pociťujú len mierne alebo vôbec (Príloha 1). 

V ďalšej časti prieskumu sme sa zamerali na to, ako dobre poznajú slovenskí obyvatelia 

kuchyne národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Respondenti mali za úlohu správne určiť 

typický tradičný pokrm pre jednu z uvedených menšín. Z maďarskej kuchyne je pre našich 

respondentov najznámejším jedlom rybacia polievka Halászlé a Šomloi halušky, čo sa dá 

predpovedať aj z názvu jedál. Najmenej známym jedlom maďarskej kuchyne boli langoše, 

ktoré označilo len 22,9 % odpovedajúcich. Približne 10 % odpovedajúcich  sa nesprávne 

domnievalo, že gugeľ a gója sú typickým jedlom maďarskej kuchyne (Príloha 2). 

V nasledujúcej otázke mali odpovedajúci vybrať tradičné jedlá pripravované v rómskej 

národnej kuchyni. Najväčší počet respondentov, až 46,5 % poznalo typický rómsky pokrm kutle 

– hovädzí žalúdok v podobe polievky. O niečo viac ako 30 % zúčastnených správne zaradilo 

do rómskej kuchyne aj paranči – trhance dochucované masťou alebo paradajkovou omáčkou. 

pišota – vyvaľkané cesto plnené orechmi, tvarohom, makom, bryndzou alebo zemiakmi, 

správne do rómskej kuchyne zaradilo 17,1 % opýtaných. Až 57 zúčastnených, čo predstavuje 

33,5 %, nepoznalo ani jedno z tradičných jedál rómskej kuchyne (Príloha 3). 

V ďalšej otázke sme zisťovali, ako dobre Slováci poznajú jedlá rusínskej menšiny. Takmer 

polovica respondentov správne do rusínskej kuchyne zaradila polievku nazývanú mačanka. 

Nasledoval chlieb pascha a plnené kapustné listy nazývané holubky. Až 22,9 % respondentov 

nesprávne zaradilo chlieb marikľa do rusínskej kuchyne. Chlieb marikľa totiž patrí k tradičným 

rómskym jedlám. Vyše 30 % opýtaných uviedlo, že nevedia, aký pokrm patrí k tradičným 

rusínskym pochúťkam (Príloha 4). 
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Najznámejšou kuchyňou  pre Slovákov je česká, čo potvrdzuje aj náš prieskum, v ktorom 

nesprávne odpovedalo menej ako 10 % opýtaných. Najznámejšou českou pochúťkou je knedlo-

vepřo-zelo, ktoré správne zaradilo do českej kuchyne až 95,3 % odpovedajúcich. Známou 

tradičnou českou pochúťkou pre našich respondentov sú tiež slivkové knedlíčky a o niečo menej 

kulajda – hríbová polievka (Príloha 5). 

Ďalej sme zisťovali, ktoré z jedál národnostných menšín sú najčastejšie pripravované 

v slovenských domácnostiach. Najobľúbenejším a najčastejšie pripravovaným jedlom je 

segedínsky guľáš, nasledovala sviečková, lečo, perkelt, langoše a knedlo-vepřo-zelo. Naopak, 

najmenej obľúbenými a známymi pre Slovákov sú rómske  jedlá – gója, paranči, marikľa, 

pišota či kutle, ale tiež sladká maďarská pochúťka Šomloi halušky (Príloha 6). 

Na záver sme zisťovali, či by Slováci v reštauráciách privítali preklad jedálnych lístkov do 

jazykov národnostných menšín alebo by to považovali skôr za obťažujúce. Zistili sme, že až 60 

% odpovedajúcim to nechýba a ani by im to neprekážalo, 30,6 % ľudí by takýto doplnok 

reštaurácií uvítali, a 8,8 % by takýto doplnok vyslovene vadil (Príloha 7). 

Respondentov sme sa pýtali, či im v reštauráciách na Slovensku chýbajú jedlá 

národnostných menšín. Viac ako polovica opýtaných nevedela posúdiť ponuku jedál 

národnostných menšín v reštauráciách. 17,2 % odpovedajúcich by privítalo doplnenie 

jedálnych lístkov o jedlá národnostných menšín a 31,7 % opýtaných uviedlo, že ponuka jedál 

národnostných menšín v reštauráciách je dostačujúca (Príloha 8).



 

Záver 

Jednotlivé cieľové miesta doma i v zahraničí sa prispôsobujú európskym či americkým 

zvyklostiam, a o obyvateľoch a tradíciách sa dozvedáme veľmi málo. Ku gastronomickým 

zvyklostiam by sme mali pristupovať bez predsudkov a poznanie domácej kuchyne a jej 

rozmanitých prvkov považujeme za prirodzené. 

V našej práci sme sa zamerali na gastronómiu národnostných menšín žijúcich na území našej 

krajiny. Čiastočne sme spoznali  kultúru a zvyklosti maďarskej, rusínskej, rómskej a českej 

menšiny pri varení a stolovaní. Na základe výsledkov realizovaného primárneho prieskumu 

ponuky vybraných reštaurácií sme dospeli k záveru, že v okresoch s vyšším percentuálnym 

podielom maďarskej komunity sa v reštauráciách stretávame aj s vyššou ponukou tradičných 

maďarských jedál, a tiež s prekladom jedálnych lístkov do maďarského jazyka.  

Naopak, v okresoch s vyšším zastúpením rusínskej menšiny, reštaurácie neponúkajú veľké 

množstvo tradičných rusínskych špecialít a ani v jednej z reštaurácií sme sa nestretli 

s prekladom jedálneho lístka do rusínskeho jazyka.  

Potvrdilo sa naše očakávanie, že vyslovene rómska reštaurácia sa na území našej krajiny 

nenachádza, avšak očakávali sme, že by niektoré reštaurácie mohli ponúkať rómske jedlo, 

ako špecialitu svojho jedálneho lístka. To sa nám však nepotvrdilo.  

Reštaurácie špecializujúce sa na českú gastronómiu, nie sú na slovenskom území raritou, ale 

nachádzajú sa väčšinou vo väčších mestách. Ponuka reštaurácií tradičných českých jedál však 

ide ruka v ruke s ponukou jedál aj iných národných kuchýň, ktorými sú napríklad americká či 

talianska. České reštaurácie vo svojom nápojovom lístku vždy ponúkajú tradičné české pivo 

a s prekladom jedálneho lístka do českého jazyka sa stretávame zriedka.  

V našom prieskume verejnej mienky sme zistili, že Slováci žijúci najmä 

v Banskobystrickom kraji, najviac poznajú kuchyňu českej a maďarskej národnostnej menšiny. 

Na druhej strane, obyvatelia stredného Slovenska poznajú kuchyňu rómskej a rusínskej 

menšiny len minimálne a rovnako sa v domácnostiach pripravujú prevažne jedlá maďarskej 

a českej kuchyne. 

 Súhlasíme s vyjadrením Novotného (2000, s. 103): „keď niekto nemôže jesť nejaké jedlo 

z akýchkoľvek dôvodov, vždy ide o predsudky. Ak za to nemôže alergia alebo iný zdravotný 

dôvod, potom vždy ide o predsudky náboženské alebo psychické.“ 
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