Záverečná správa

Na svoje si prišli milovníci kvetov, záhrad a všetkého, čo je s tým spojené.
Inšpirácie najnovších trendov vo viazaní kvetov a tvorba záhrad. Na výstave ste mohli
nájsť tisíce rezaných kvetov, interiérové a exteriérové rastliny, bonsaje, kaktusy,
semená, odbornú literatúru, záhradnú techniku, náradie, okrasné kamene,
záhradný nábytok, záhradné terasy, bazény, vírivky a množstvo ďalších vecí
spojených s kvetmi a záhradou, rovnako tak aj doplnkový tovar predaja pre
zvýšenie atraktivity návštevníka, ktorý si tak mal možnosť zakúpiť ako rôzne
kvety, priesady zeleniny, kvetináče až po občerstvenie, jedlo, ovocné vína, sladkosti
a tradičné špeciality.

Výstavu sprevádzala súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov Flora Cup 2019 a bohatý
sprievodný program prednášok.
Na vyše 11.000 m2 výstavnej a predajnej plochy sa vám predstavilo viac ako 169
vystavovateľov a predajcov zo Slovenska, Česka, Talianska, Poľska, Maďarska a
iné…

OTVÁRACIE HODINY:
štvrtok – sobota 9.00 – 19.00 h
nedeľa 9.00 – 18.00 h
Od prvého dňa je výstava prístupná pre širokú verejnosť
Podujatie vhodné pre deti.

Organizátor ako každoročne, pozval aj tento rok širokú, odbornú verejnosť.
V roku 2019 rozposlal 10 000 pozvánok pre pracovníkov kvetinárstiev,
záhradných centier a firiem pracujúcich v oblasti záhradníckych služieb a predaja
na bezplatnú návštevu výstavy z celého Slovenska, Českej republiky, Maďarska ,
Poľska a Holandska. Zúčastnených bolo na 40.ročníku viac ako 35 000 z celého
Slovenska, blízkeho okolia ako aj zahraničia.
Pre odbornú aj laickú verejnosť zorganizoval predvádzanie, prednášky a workshopy
priamo v areáli výstavy.

Úspešne prebiehala odborná - seminárová časť, ktorá sa tešila svojej účasti v témach :
-

Seminár „ Za život a zeleň „
Japonská ikebana pod vedením NORIKO KOMIYAMA

V rámci jubilejného 40. ročníka medzinárodnej výstavy Flóra Bratislava 2019
sme, ako novinku, zorganizovali vzdelávací seminár “Za život a zeleň”, ktorý sa
niesol v duchu ochrany prírody a života okolo nás a ich zachovania pre budúce
generácie. Bolo pozvaných niekoľko významných prednášateľov zo Slovenska i zo
zahraničia. Prednášok sa zúčastnili hostia z odbornej verejnosti ako aj samotní
vystavovatelia. Seminár slávnostne otvorila p. Katarína Kullová, ktorá hostí
virtuálne previedla cez predchádzajúcich 40 ročníkov výstavy Flóra Bratislava a
poukázala na zmysel výstavy do budúcnosti, najmä pre mladú generáciu. Každá z
prednášok mala svoj jedinečný význam, či už sa jedná o používanie medonosných
rastlín vo verejnej zeleni, zachovanie si starých odrôd ruží pre budúce generácie,
používanie recyklovaného záhradného nábytku, zakladanie trvalkových záhonov vo
verejnej zeleni ako aj význam použitia prírodného materiálu Corten v záhrade.
Najväčšiu odozvu však mala prednáška z Holandska o zamorených mestách, kde
rastliny môžu byť nápomocné ako čističky vzduchu. Táto prednáška bola
prezentovaná neskôr aj na pódiu pre verejnosť a taktiež si zožala úspech a aplauz
prítomných náštevníkov a vystavovateľov.
Vzhľadom na pozitívnu odozvu prednášok už začíname s prípravou seminára na
budúcoročnú Flóru Bratislava 2020.

Certifikovaná lektorka školy ikebany Sogetsu, ktorá sa venuje propagácii tohto
umenia, výučbe a vedeniu workshopov v Českej republike už približne 30 rokov.

Pôsobí aktívne ako lektorka českej študijnej skupiny Sogetsu, ktorá je jednou zo
sekcií Česko-japonskej spoločnosti a bola zriadená v roku 1995. Pôsobí v nej päť
certifikovaných lektorov, ktorí vedú pravidelné hodiny dvakrát do týždňa.
Výstava „Flóra 2019“ ako nástroj inovatívneho rozvoja priemyslu úspešne dokončila
svoju úlohu. Na výstavných stánkoch boli vystavené produkty všetkých sektorov
kvetinových trhov. Na výstavných stánkoch boli prezentované najmä rezané kvety,
sadivo, projekty a zariadenia pre skleníkové komplexy, novinky z oblasti
kompostovania boli prezentované v prednáškach, určených pre širokú verejnosť
a teda účasť nemala limity počtu návštevníkov.

Medzi exponátmi bolo veľa myšlienok, ktoré možno opísať ako „prvýkrát vystavené
spolu“, nakoľko sa jednalo o expozíciu, ktorá prezentovala všetky doposiaľ
vyhlásené kvety Flóry. Všetkých 40. druhov kvetu Flóry floristicky stvárnili
členovi združenia SAKF, pod taktovkou uznávanej českej floristky Ing. Marie
Bittnerová.

Expozícia z Holandska, ktorá vyniká jedinečnými floristickými úpravami
a materiálmi predstavovala širokú a rozmanitú škálu rezaných kvetov a rastlín,
noviniek a najnovších trendov holandských spoločností – tento rok sa zamerala na
prezentáciu plnokvetých ľalií, ktoré svojou nie len vôňou, alebo aj vzhľadom
vzbudzovali pozornosť skoro každého návštevníka.

Stvárnenie expozície a koncepciu s názvom „ Ruža – kráľovná kvetov“, rovnako ako
samotný kvet flóry roku 2019 stvárnil náš popredný slovenský florista a módny
návrhár Róbert Bartolen.

Kvet Flóry 2019 – Magnólia

Prehľad priebehu :

4.4.

Slávnostné otvorenie výstavy
FLÓRA BRATISLAVA CUP 2019
súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže
Expozícií a FLÓRA Bratislava Cup

5.4.

Martin Čurda, František Laššák
Časopis Záhrada
Zásady správneho rezu živého plotu
Praktická Slovenka
Sviatky jari s Praktickou Slovenkou – aranžovanie a Slovenské tradície
Zuzana Krčmárová – Floristika
Živé záhrady
Floristická show
Robert Bartolen - módny návrhár a florista
Ruža – kráľovná kvetov
Marco van Leeuwen (Hol) Air So Pure
Zamorené mestá – rastliny ako čističky vzduchu
Prof Ivan Hričovský – Jarné práce v záhradke
Prednáška spojená s autogramiádou
Floristicka show – Milan Dopita – florista CZ
Interiérové dekorácie zo živých kvetín
Vladimír Ježovič – ružiar, Dlhoročný pracovník Arboreta Borova Hora
Staré odrody ruží a ich zachovanie
Bonsai Slovakia – Bonsajová show
1. profesionálneho bonsajového a čajového centra:
Čaj Flóry, slávnostný čajový ceremoniál,čajová čokoláda Flóry
Klub kaktusárov Nobilis – Prednáša Radovan Benčík

6.4.

Martin Čurda, František Laššák – Časopis Záhrada
Balkóny a terasy – výsadba hrantov
Floristicka show
Milan Dopita – florista – Exotika v aranžovaní
Prof Ivan Hričovský
Výber ovocných druhov,odrôd,podpníkov do jednotlivých oblastí Slovenska
Prednáška spojená s autogramiádou
Floristická show

Robert Bartolen – módny návrhár a florista
Kvety Flóry vo floristike
Mário Komnaťan Potkány
Prírodný materiál Corten a jeho použitie v záhrade
Martin Čurda, František Laššák
Balkóny a terasy – kombinácia okrasných a úžitkových rastlín
Prestávka a príprava
Noriko Komiyama – certifikovaná lektorka školy Sogetsu
Ukážky aranžovania japonskej ikebany
Bonsai Slovakia – Bonsajová show
Finále súťaže o najkrajší bonsaj Flóry Bratislava
Tvarovanie bonsajov,ako im porozumieť,ako ich pestovať
Foto cestovanie japonskými záhradami a svetovými výstavami bonsajov
Bonsai Slovakia – Čajovňa dobrých ľudí Nitra
Bonsai Slovakia – Bonsajová show
Klub kaktusárov Nobilis
Radovan Benčík
7.4.

SVADBA
Workshop popredného českého floristu Pavla Hrušku
pre vopred prihlásených účastníkov (kulla@kulla.eu)
Ošetrovanie a pestovanie orchideí
Ing. Jarmila Támová
Predvádzanie SZáŠ Malinovo
Zosadzovaný bylinný košík
Prestávka
Klub kaktusárov Nobilis
Prednáša Radovan Benčík
Workshop
Japonská ikebana školy Sogetsu
Certifikovaná lektorka Noriko Komiyama
len pre vopred prihlásených účastníkov (kulla@kulla.eu)
Kalifornské dažďovky
Permikompostovanie v domácnosti s použitím kalifornských dažďoviek
Kalifornské dažďovky
Permikompostovanie v domácnosti s použitím kalifornských dažďoviek
Svadobný účes – kvetinová ozdoba
Predstavenie prác účastníkov workshopu
Ošetrovanie a pestovanie orchideí
Ing. Jarmila Támová

Predvádzanie SZáŠ Malinovo
Guľatá gratulačná kytica

Počas celej výstavy prebiehala v hale B stred:

Nitrianská bonsajová škola predvádzala ukážky tvarovania bonsajov
-

rôzne techniky tvarovania a drôtovania bonsajov
princípy estetiky bonsajov – súlad stromu a misky
techniky používania profesionálneho bonsajového náradia KIRAKUNI
poradenstvo pri pestovaní bonsajov

Čajovňa dobrých ľudí predviedla špeciálne čajové čínske rituály v Kung Fu štýle –
príprava originálnych čajov Pu er, Oolong, zelený čaj, biely čaj
-

ochutnávku čajov z Japonska, Taiwanu, Číny a nových jarných čajov z Himalájí
rôzne druhy čajov – porovnanie a ochutnávka
ukážku kvetinových čajov a ich príprav

Floristická súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov Flóra Cup 2019 a jeho výsledky:

Výsledky Flóra Cup 2019
Kategória junior:
1. miesto - Viktória Tomanová / SOŠZá Piešťany
2. miesto - Blanka Drinková / SOŠZá Piešťany
3. miesto - Svetlana Borbélyová / SOŠ Malinovo
Kategória senior:
1. miesto - Mário Maška / Orchidea Trnava
2. miesto - Ing. Patrik Komár / SOŠ Rakovice
3. miesto - Klaudia Martinková / Mendelova univerzita Brno

Informácie : KULLA, Záhradné centrum, Trnavská cesta 110/b / pri Martinskom
cintoríne / tel. 0903 701 486, mail: katarina.kullova@kulla.eu

