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Ciele projektu : 

 Zlepšiť úroveň odborného vzdelania v Európe 

 Zlepšiť odborné kompetencie absolventov 

 Zlepšenie schopnosti zamestnať sa 

 Možnosť uplatnenia sa na európskom trhu 
práce 
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Realizácia  témy č.1 Jarná kytica  

 

 

Prezentácia  Ing. Alena Stopková. 

 

Technika: 

 viazaním,  

 tvar kytice nie je daný. 

Materiál: 

 živý rastlinný materiál a pomocný aranžérsky materiál, 

 nádoba, do ktorej kyticu umiestni, 

Príprava: 

 rastliny nesmú byť vopred pripravené iným spôsobom, než je zarezanie stonky, 

odlistenie a  odtŕnenie, 

 použitie vopred pripravenej konštrukcie nie je prijateľné.  

Kritéria: 

 účastník vytvorí voľne viazanú  kyticu , vytvorenú z rastlín jarného charakteru,  

 trvácnosť kytice by mala byť minimálne 2 dni. 

 Čas na zhotovenie: 60 minút 

 



Realizácia témy č.2 Veľkonočný skupinový aranžmán  

Prezentácia Ing. Mária Šumajová 

Technika: 

  účastník  môže použiť akúkoľvek techniku  

Materiál: 

 minimálne 3 črepníkové kvety , podložku,  prípadne rôzny iný rastlinný alebo 

dekoračný materiál veľkonočného charakteru, ktorým črepníkové kvety vhodne 

dotvorí a navzájom prepojí 

 práca musí byť prenosná 

 rozmer aranžmánu  v pôdoryse musí byť v uvedenom rozmedzí: 25-40x35-40 cm 

Príprava: 

 rastliny nemôžu byť predpripravené, 

 účastník si môže pripraviť dekoračný veľkonočný materiál a podložku, na ktorú 

umiestni črepníkové kvety a ostatné doplňujúce prvky. 

Kritéria: 

 účastník vytvorí špecifickú kvetinovú úpravu –skupinový aranžmán, 

 v práci musia zostať dominantné črepníkové kvety, 

 práca musí byť vhodná na umiestnenie do interiéru počas sviatkov Veľkej noci 

Čas zhotovenia: 45 minút 



Realizácia témy č.3 Jarný veniec na dvere 

Prezentácia Ing. Alena Stopková 

Technika: 

 Účastník môže použiť akúkoľvek techniku  

Materiál:       

 podložku na veniec, ktorá môže byť z rôzneho materiálu,  jej vonkajší priemer je 

aspoň 25 cm,  

 vhodný prírodný a dekoračný materiál,  ktorým veniec dotvorí, 

 dekoračný a pomocný materiál  môže byť aj vopred upravený. 

Kritéria: 

 Účastník vytvorí  veniec, ktorý bude vhodný na použitie na dvere, ako dekorácia počas 

jarného obdobia, 

 jednotlivé dekoračné  prvky môžu byť vopred pripravené,  

 práca musí mať v prevahe prírodný materiál,  

 práca je vhodná na použitie v exteriéri, 

 musí byť vhodná na zavesenie na dvere 

Čas zhotovenia: 60 minút 



 

Ďakujem  za pozornosť  


