Malinovský Valentín
V takzvanom osmičkovom roku sa uskutočnil už X. ročník medzinárodnej súťaže Malinovský
Valentín, ktorá odzrkadľuje prepojenie teórie a praktických zručností žiakov.
Vyhlasovateľom bola Stredná odborná škola záhradnícka G. Čejku, Malinovo. Slávnostne ho
otvorila pani riaditeľka školy Mgr. Monika Ignácová 15. februára 2018 o 9.00 hodine. Na
medzinárodnej súťaži vo viazaní a aranžovaní kvetín Malinovský Valentín privítala 26 žiakov
z 10 stredných škôl a z toho dve zo susedného Maďarska.
Súťaž sa konala pod záštitou Slovenskej asociácie kvetinárov a floristov (SAKF). Pani
riaditeľka Mgr. Monika Ignácová na pôde školy okrem účastníkov súťaže privítala aj predsedu
BSK Mgr. Juraja Drobu, zástupcov zriaďovateľa a ŠIOVu.
Akciu organizačne zabezpečovala cvičná firma, floristická firma Garden Rose. Cvičné firmy
na škole pôsobia a usilovne pracujú už 10 rokov. V rámci školy sa prezentovali formou
výstavného stánku a PowerPointovej prezentácie. Po slávnostnom otvorení sa začali práce
študentov zapojených do dvoch súťaží s témami „kvetinová tortička“ a „výzdoba romantického
stola pre dve osoby“. Odbornej hodnotiacej komisii predsedal prezident SAKF Ing. Marek
Spevák.

S pani riaditeľkou sme počas prípravy a konania súťaží prerokovali vzájomnú spoluprácu
v oblasti podpory cvičných firiem a otázky možnej participácie na plánovanom projekte
zaoberajúcom sa témou finančnej gramotnosti a cvičných firiem.
Nasledovala prehliadka školy a privítanie zástupcov BSK. V rámci prehliadky nás sprevádzala
žiačka 4. ročníka Mária Czéreová.

Po druhej hodine poobede bolo vyhodnotenie súťaží vo viazaní a aranžovaní kvetín Malinovský
Valentín. Zúčastneným sa prihovorila pani riaditeľka, zástupkyňa SCCF a župan
Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraja Drobu MA, MBA.
Mladým súťažiacim floristom ďakujeme. Všetkým zúčastneným a víťazom srdečne
gratulujeme.
Link na album z Malinovského Valentína:
https://www.flickr.com/photos/vucba/albums/72157663734971867
Link z medií aj s výsledkami súťaže:
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/10-rocnik-floristickej-sutaze-mali/40278clanok.html
Žiačka 4. ročníka Mária Czéreová bola deň po súťaži ocenená spolu s ďalšími 54 študentami
predsedom BSK. Oceňovanie študentov BSK a slávnostný obed s novým pánom županom sa
uskutočnilo 16. februára 2018. Ocenenia študentom odovzdával predseda BSK Mgr. Juraj
Droba s vedúcim úradu BSK.
Ešte raz srdečne blahoželáme.
Gabriela Horecká
Slovenské centrum cvičných firiem

