
 
 

 
 
 

19. národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov 
s medzinárodnou účasťou 
VICTORIA REGIA 2012 

 
Majstrovstvá Slovenska vo floristike  

 
sa konajú pod záštitou MŠ SR a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša 

 
Termín súťaže: 20. 09. 2012 
Termín výstavy: 21. - 23. 09.2012 
Miesto konania:  Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany,     
 Slovenské liečebné kúpele, a.s. Piešťany 
 Mesto Piešťany 
Vyhlasovateľ:  Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany 
Spoluorganizátori:  Mesto Piešťany a Slovenské liečebné kúpele, a.s. Piešťany 
 
Kategórie: 
Základné školy - žiaci základných škôl 
Záhradnícke školy- študenti záhradníckych škôl, stredných aj vysokých 
Profesionáli - profesionálni floristi, zamestnanci záhradníckych firiem a kvetinových predajní 
 
Sprievodné podujatia: Výstava súťažných prác, Výstava ovocia a zeleniny, Prezentácia tradičných 

remesiel, Kvetinové Korzo, Vyhodnotenie literárnej súťaže Klasici v komikse 
 
 

Hlavnou témou 19. ročníka súťaže VICTORIA REGIA 2012 je 
100. výročie hotela THERMIA PALACE. 

 
Program 

 
20. september 2012– štvrtok 
8.00 -  15.00 Súťaž v kategóriách základné školy, záhradnícke školy a profesionáli 
19.00 GALAVEČER – slávnostné vyhlásenie víťazov 
21. september 2012 – piatok 
13.30 – 17.00 Výstava súťažných prác, výstava ovocia a zeleniny 
22. septembra 2012 – sobota 
9.00 – 18.00 Výstava súťažných prác, výstava ovocia a zeleniny 
14.00 KVETINOVÉ KORZO - kategória: alegorické vozy  
                                                                              pešie a skupinové alegórie 
16.00 Vyhlásenie výsledkov – Hudobný pavilón Piešťany 
23. septembra 2012 – nedeľa 
9.00 – 17.00 Výstava súťažných prác, výstava ovocia a zeleniny 

 



Témy súťaže  VICTORIA REGIA 2012 
 

 
TÉMA:  100. výročie hotela THERMIA PALACE - Oslava secesie kvetinami 
 
Profesionáli: 
 

1. Kytica do secesného interiéru hotela Thermia Palace 
2. Kvetinový náhrdelník pre Sisi Bavorskú 
3. Prekvapenie /aranžmán z umelých kvetín do secesného interiéru/ 
4. Zosadzovaná nádoba do kúpeľného parku pred hotel Thermia Palace 
    /nádobu a rastlinný materiál  zabezpečí usporiadateľ/ 

 
 
Záhradnícke školy: 
 

1. Moderná kvetinová dekorácia  do skleného valca /valec dodá usporiadateľ/ 
2. Prekvapenie /jesenná kytica / 
3. Prízdoba  črepníkovej kvetiny /nádobu a kvetinu zabezpečí usporiadateľ/ 
4. Vonkajšia priestorová jesenná kompozícia v tvare venca  

 
 
 
Základné školy:  
 
Téma: Slovenské hrady a zámky 
 

1. Obraz – koláž zo sušeného rastlinného materiálu 
2. Kytica pre zámockú alebo hradnú pani 
3. Kráľovské žezlo 

 
 
 
Kontakty:  
 
        
Adresa:   Stredná odborná škola záhradnícka 
               Brezová 2, 921 77 Piešťany 
Tel./Fax.:    +421 33 7625695 /+421 33 7621516  
E-mail:    szaspn@svspn.sk, struckova@szaspn.sk 
www.szaspn.sk      
 
 


