
 
 

                                                                                                           
                                                                                                           VICTORIA REGIA 2013 
 
 
Základné školy   18. september 2013 /streda/ SOŠ záhradnícka Piešťany 
 
Téma: Piešťany kvitnú už 900. rokov 
 
1. Kvetinová torta na detskú oslavu (90 min.) 

• Úlohou súťažiaceho je vypracovať kvetinovú tortu ako dekoráciu stola počas kvetinovej 
slávnosti 

• minimálne rozmery  ø 20 cm 
• technika spracovania je vypichovaním 
• súťažiaci použije ľubovoľný  rastlinný, dekoračný a pomocný materiál, ktorý si zabezpečí sám 
• vopred nemá byť nič predpripravené, minimálna trvanlivosť 3 dni 

 
2. Veselá kytička (60 min.) 

• úlohou súťažiaceho je vytvoriť kytičku pre malú hostiteľku 
• technika spracovania viazaním, možno ju doplniť aj inými technikami 
• tvar kytice musí byť guľatý 
• stonky pod úväzkom musia byť voľné, uviazané do špirály 
• súťažiaci použije ľubovoľný rastlinný, dekoračný a pomocný materiál, ktorý si zabezpečí sám, 

minimálna trvanlivosť 3 dni 
• vázu zabezpečí usporiadateľ 

 
 
3. Košík plný jesene (60 min.) 

• technika spracovania je ľubovoľná 
• základom práce je košík pletený z prútia, rôzneho tvaru 
• min rozmer 30 cm 
• minimálne 50 % floristickej práce musí žiak urobiť počas pracovného času 
• aranžmán musí byť prenosný 
• súťažiaci použije ľubovoľný jesenný rastlinný, dekoračný a pomocný materiál /plody, listy, 

kvety/, ktorý si zabezpečí sám, minimálna trvanlivosť 3 dni 
 
Súťaž prebieha v telocvični SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. 
Súťažiaci  zhotovuje všetky tri súťažné úlohy samostatne. Hodnotí sa poradie v jednotlivých súťažných 
úlohách aj celkové poradie. Všetci súťažiaci získajú zaujímavé ceny, víťaz získava putovný pohár. 
 
 

 
 



 
 
 
18. september 2013– streda – základné školy 

  7.30 –   8.00 Prezentácia súťažiacich – kategória  základné školy 

 /SOŠ záhradnícka  Piešťany/ 

  8.00 –   8.15 Otvorenie súťaže 

  8.15 –   9.45 Kvetinová torta  /90 min./  

  9.45 – 10.15 prestávka 

10.15 – 11.15 Veselá kytička /60 min./  

11.15 – 11.30 prestávka 

11.30 – 12.30 Košík plný jesene /60 min./  

12.30   Ukončenie súťaže – obed v ŠJ SOŠ záhradníckej 

14.00 Vyhlásenie výsledkov 

19.00 Galavečer – slávnostné vyhlásenie víťazov  

                                /Kultúrno-spoločenské centrum Fontána, Mesto Piešťany/ 

 


