
Stredná odborná škola záhradnícka  

Gustáva Čejku 

Bratislavská 44, 900 45 Malinovo 

 

 

 

Malinovský Valentín 

 
 

Pozvánka na 11. ročník súťaže v aranžovaní kvetín pri príležitosti 

sviatku Sv. Valentína 07.02.2019 

 

 

Súťažné témy: 

1. Guľatá kytica  

(živý rastlinný materiál) 

 

2. Kvetinový aranžmán v tvare srdca 

 (živý rastlinný materiál) 

 

3. Prízdoba fľaše 

(živý rastlinný materiál) 

 

Garant súťaže: Slovenská asociácia kvetinárov a floristov 
 

 

 



 

Propozície 

 

1.Guľatá kytica 

Guľatá kytica zo živých kvetov 

Technika- viazaním  

Maximálny priemer - 40 cm 

Konštrukcia na kyticu môže byť vopred pripravená. 

Rastlinný a doplnkový materiál si súťažiaci zabezpečia sami. 

Čas: 60 min. 

 

2. Kvetinový aranžmán v tvare srdca  

Kvetinový aranžmán zo živých kvetov  

Technika – ľubovoľná 

Maximálna veľkosť - 40 cm 

Konštrukcia a aranžérsky materiál môžu byť vopred pripravené. 

Aranžmán musí byť stabilný a prenosný. 

Rastlinný a doplnkový materiál si súťažiaci zabezpečia sami. 

Čas: 60 min. 

 

3. Prízdoba fľaše  

Živý rastlinný materiál  

Technika – ľubovoľná 

Fľaša podľa výberu súťažiaceho.  

Rastlinný a doplnkový materiál si súťažiaci zabezpečia sami.  

Čas: 45 min. 

 

 

 

 



Prihláška do súťaže v aranžovaní kvetín Malinovský Valentín 2019 

 
 

 

 

 

Miesto konania: SOŠZ G. Čejku                                     Dátum: 07.02.2019                                

 

Škola: 

 

Adresa: 

 

Telefón, e-mail: 

 

  

Meno a priezvisko súťažiacich 

 

Ubytovanie            06/07         07/08   

1.    

2.    

3.    

Pedagogický dozor    

                                         Strava     06    07   08 

raňajky    

obed    

večera    

Uzávierka prihlášok: 04.02.2019 

 

 

 

Prihlášky posielajte na: SOŠZ  G. Čejku, Bratislavská  44 

                                          900 45 Malinovo 

                                          e-mail: zahradnicka.malinovo@gmail.com 

 

 

 

Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Heringeš  00421 905 786 039 

                        Ida Sichrovská  +421 2 45 955 102 

 

mailto:zahradnicka.malinovo@gmail.com


Časový harmonogram súťaže: 

Príchod účastníkov, prezentácia                7.30 – 8.00  

Otvorenie súťaže (škola)                                   8.05 – 8.15  

Guľatá  kytica (v ŠJ)                                             8.20 – 9.20  

Kvetinový aranžmán v tvare srdca (v ŠJ)               9.30 – 10.30  

Občerstvenie                                                10.30 – 10.50  

Prízdoba fľaše (v ŠJ)                                              10.50 – 11.35 

Obed                                                          12.00 – 12.30  

Vyhlásenie výsledkov, vyhodnotenie (škola)         14.30  

 

Účasť 

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci 1. až 3. ročníkov učebných odborov, 1. až 4. ročníkov 

študijných odborov a nadstavbového štúdia. 

Za každú strednú odbornú školu môže súťažiť ľubovoľný počet žiakov. 

 

Finančné zabezpečenie súťaže 

• Cestovné náklady hradí vysielajúca škola. 

• Organizátor zabezpečí na základe prihlášky stravu a ubytovanie. 

 

Rôzne 

Súťažné práce zostanú po skončení súťaže vystavené v priestoroch školy. 

 

Kritéria hodnotenia 

 Priebeh a výsledky súťažných úloh hodnotí trojčlenná odborná komisia podľa všeobecne 

platných hodnotiacich kritérií floristických súťaží, bez prítomnosti súťažiacich a verejnosti. 

Technické spracovanie – 50 bodov, umelecký dojem – 50 bodov za každú súťažnú úlohu.  Súťaž 

je anonymná, pod vopred vyžrebovaným číslom. Anonymita sa zruší až po skončení plnenia 

súťažných úloh a celkovom vyhodnotení prezentácie odbornej zručnosti. Pripomienky k 

výsledkom súťaže možno podať organizátorovi súťaže písomne, najneskôr do 30 min. po 

zverejnení výsledkov. Protest podáva pedagogický zamestnanec SŠ, ktorý sprevádza žiakov na 

súťaži. 

 

 

Malinovo 09.01.2019                                                 

                                                                                Mgr. Monika Ignácová 

                                                                                       riaditeľka školy 


