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27. národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov 
s medzinárodnou účasťou 

 
VICTORIA REGIA 2020 

 
Majstrovstvá Slovenska vo floristike  

Skills Slovakia 
 
Termín súťaže: 23. september 2020 
 
Miesto konania:  Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany    

   
Vyhlasovateľ:  Slovenská asociácia kvetinárov a floristov 

 Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany,  
 Trnavský samosprávny kraj 

Spoluorganizátor:  Mesto Piešťany  

 

Kategórie: 
Základné školy - žiaci základných škôl 
Záhradnícke školy- študenti stredných záhradníckych škôl 

Profesionáli - profesionálni floristi, zamestnanci záhradníckych firiem a kvetinových predajní 

 
Sprievodné podujatia: Výstava súťažných prác, Víkend v rozkvitnutej botanickej záhrade SOŠ 

záhradníckej v Piešťanoch 
                                        

 
 

Hlavnou témou 27. ročníka súťaže VICTORIA REGIA 2020 je 

Rozkvitnutá záhrada 

Program 
23. september 2020 – streda 

8.00 -  15.30 Súťaž v kategóriách základné školy, záhradnícke školy a profesionáli 
12.00 Kytica roka 2020 - súťaž prinesených kytíc 

17.00 Slávnostné vyhlásenie víťazov 
26. – 27. september 2020 – sobota, nedeľa 

9.00 – 16.00 Výstava súťažných prác,  

 Výstava súťaže Kytica roka - AUPARK 
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VICTORIA REGIA 2020 
 

TÉMA :  Rozkvitnutá záhrada 

(Podporujeme domácich pestovateľov kvetov) 
 

 
Profesionáli: 
 

1. Klasika v novom šate – priestorová dekorácia do exteriéru 

2. Nebojte sa zmeny – interiérová dekorácia do nádoby 

3. Sólo pre záhradu –kytica 

    
Záhradnícke školy: 
 

1. Sólo pre záhradu – kytica 
2. Nebojte sa zmeny – interiérová dekorácia do nádoby 

3. Klasika v novom šate – priestorová dekorácia do exteriéru 

 

 
Základné školy:  
 

1. Záhradná slávnosť – dekorácia na stôl 

2. Kytička pre kvetinovú vílu 

3. Náhrdelník pre kvetinovú vílu 
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VICTORIA REGIA                                                        

 
 

Program – základné školy 

 
 

                                                                                                                   
                                                         VICTORIA REGIA                                                        

                                                          

 

 

Základné školy  

1.súťažná úloha: Záhradná slávnosť 

 

Termín 

 

23. september 2020    8.30 – 9.30 

 

 

Súťažný čas 

 

60 minút  

 

 

Popis úlohy 

Dekorácia na stôl – záhradná slávnosť 

Súťažiaci vytvorí dekoráciu na stôl s využitím záhradných kvetín 

  

 
PROGRAM 

Streda 
23. september 2020               

 
       VICTORIA REGIA 2020 

7:30 – 8:00  Prezentácia súťažiacich základné školy - vestibul 
SOŠ záhradníckej Piešťany 

8.00 – 8:15  Prípravná schôdzka poroty 

8:15 – 8:30  Slávnostné otvorenie súťažného dňa 

 60 minút  Úloha č. 1 „záhradná slávnosť“ 
- základné školy   SOŠ záhradnícka, Piešťany   

8:30– 9:30  
8:30– 9:30 

Vlastná súťažná disciplína bez prípravného času 60 
minút. 

9:30 - 10:00   Prestávka na desiatu 

 60 minút Úloha č. 2 „ Kytička pre záhradnú vílu “   
-- základné školy   SOŠ záhradnícka, Piešťany   

10:00 – 11:00  
10:00 – 11:00 

Vlastná súťažná disciplína bez prípravného času 60 
minút.   

11:00 – 11:30  Prestávka  

 
 
11:30 – 12:30 

60 minút  Úloha č. 3 „ Náhrdelník pre záhradnú vílu“  
 - základné školy   SOŠ záhradnícka, Piešťany   

 11:30 – 12:30 Vlastná súťažná disciplína  60 minút.   

 
12:30 – 13:00 

 Upratanie súťažného priestoru -  ukončenie súťaže 
základné  školy. 

12:30 – 13:30  Prestávka na obed – základné školy 

14:00  Vyhlásenie výsledkov – vestibul školy 

17:00  Slávnostné vyhlásenie víťazov 
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Tvar / veľkosť Minimálny rozmer má byť 25 cm 

 

Technika 

 

Ľubovoľná 

Požiadavky Rastlinný materiál musí prevažovať nad dekoračnými prvkami 

Materiál Súťažiaci si prinesie vopred pripravenú podložku. Všetok vonkajší rastlinný 

materiál, dekoračný a pomocný materiál si súťažiaci prinesie sám. 

 

Pracovné / 

výstavné miesto 

 

Telocvičňa SOŠ záhradnícka Piešťany 

 
 

Základné ŠKOLY 

2. súťažná úloha: Kytička pre záhradnú vílu 

Termín  23. september 2020  10.00 – 11.00 

                              

Súťažný čas  

60 minút 

 

Popis úlohy Viazaná kytica bez konštrukcie. 

Kytica guľatá, z rastlinného materiálu zo záhrad. 

Tvar / veľkosť Guľatá, veľkosť ľubovoľná 

 

Technika Voľne viazaná . 

Požiadavky 

 

Stonky pod úväzkom musia byť voľné 

Materiál Všetok rastlinný, technický a dekoračný  materiál si zabezpečí súťažiaci podľa 

vlastného výberu 

 

Pracovné / 

výstavné miesto 

Telocvičňa SOŠ záhradnícka Piešťany 

 
 
 

Základné ŠKOLY 

3. súťažná úloha: Náhrdelník pre lesnú vílu 

 

Termín   

   23. september 2020   11.30 – 12.30 

                                  

Súťažný čas  

60 minút 
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Popis úlohy Súťažiaci má vytvoriť náhrdelník z vonkajšieho rastlinného materiálu 

Tvar / veľkosť ľubovoľná 

Technika viazaním 

Požiadavky 

 

Konštrukciu – podklad na náhrdelník si súťažiaci prípravy vopred. 

Náhrdelník musí byť nositeľný, nesmie poškodiť šaty ani pokožku záhradnej 

víly. 

 

Materiál Všetok vonkajší rastlinný, technický a dekoračný  materiál si zabezpečí 

súťažiaci podľa vlastného výberu. 

 

Pracovné / 

výstavné miesto 

Telocvičňa SOŠ záhradnícka Piešťany 

 
SÚŤAŽNÉ  POKYNY 
 
Pomocníci  
Súťažiaci môžu využiť pomocníka pri príprave pracovného miesta pred súťažnou témou. Počas vlastnej 

súťaže sa nesmie súťažiaci s pomocníkom kontaktovať. Súťažiaci môže požiadať organizátora 

o pomocníka zo žiakov školy.  Sprievodné osoby sa nesmú počas súťaže pohybovať v súťažných 
priestoroch. 

 
Systém hodnotenia 
Súťažné práce bude hodnotiť hlavná komisia Komisie budú hodnotiť práce  na základe stanovených 

kritérií – technická časť a estetická časť 
 
Rozdelenie bodov 
Nápad 

• Originalita, jedinečnosť/kreativita 

• Spracovanie danej témy, úlohy 

• Výber materiálu/ použitie vybratých materiálov 

• Dodržanie časového limitu/ včasné dokončenie práce 

Farby 

• Zastúpenie rôznych farieb/ dominancia použitých farieb 

• Vyjadrenie nápadu farbami 

• Farebná kompozícia(kontrast, súlad, farebné odtiene) 

• Rozloženie farieb 

Kompozícia 

• Celkový dojem( tvar, forma, rozmery, vizuálna rovnováha 

• Štýl 

• Zvolené a prevládajúce materiály a ich použitie (forma, textúra, štruktúra, kontrasty, rytmus, 

pohyb, intenzita, línia, smer) 

• Rešpektovanie vlastností materiálu 

Technika 

• Čistota 

• Vhodnosť zvolenej techniky 

• Stabilita práce 

• Fyzická rovnováha práce 

• Možnosť doplnenia vody 

• Technická náročnosť/ miera technickej náročnosti 
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Organizačné pokyny 
 

Kategória základné školy  súťaž sa uskutoční v telocvični SOŠ záhradníckej, Brezová 

2, Piešťany. 

 

- Parkovanie je zabezpečené na parkovisku SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 

- Súťažiaci si vylosuje číslo pracovného miesta.  

- Pri manipulácii s vodou a súťažnými prácami môže využiť pomocníkov, ktorých 

zabezpečí organizátor. 

- Občerstvenie pre súťažiacich bude vo vyhradenom priestore. 

- Počas súťaže musia sprievodné osoby opustiť súťažný priestor. 

- Súťažné práce musia byť k dispozícii na výstavu od 24. do 27.09.2020. 

-  

Demontáž a odvezenie súťažných prác –pondelok 28.9.2020 do 12.00. 

Otázky a odpovede 
Prípadné otázky  ohľadom propozícií posielajte na adresu struckova@szaspn.sk, kde budú 

zhromažďované a odpovedané formou e- mailov, všetkým prihláseným súťažiacim. 
 
Ubytovanie 
Ubytovanie majú súťažiaci počas súťaže zaistené zadarmo v školskom internáte SOŠ záhradníckej, 

Brezová 2  Piešťany. Doprovod si hradí ubytovanie sám. Ak máte záujem o zabezpečenie ubytovania 
pre doprovod je to potrebné uviesť na prihláške. 

 
 
 
 
Dôležité kontakty 
 

Organizátor, prihlášky na súťaž, ubytovanie, propozície, otázky 
Eva Stručková                +421905918172 

Marta Rybová                +421915713254 
Adresa:  Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 

Tel:  +421337625695 

E-mail: struckova@szaspn.sk, szaspn@svspn.sk 

www:  www.szaspn.sk 

 
Facebook: //www.facebook.com/victoriaregiapiestany?fref=ts  

 
Súťažný priestor: 
SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 
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