
Sieň slávy

Hedviga a Tibor Baffiovci

V rámci galavečera 29. ročníka 
súťaže vo viazaní a aranžovaní 
kvetov s medzinárodnou účasťou 
Victoria Regia 2022, boli slávnostne 
uvedení do dvorany slávy ako 
prejav pocty za ich celoživotný 
prínos do floristického odboru, 
manželia Hedviga a Tibor Baffiovci. 
Vyhlasovateľmi Floristickej 
siene slávy sú časopis Floristika 
a Slovenská asociácia kvetinárov 
a floristov.

Do života manželov Baffiovcov profesionálne vstúpili kvety už v roku 1986, keď 
postavili vlastný skleník a začali pestovať gerbery na rez. Už vtedy pani Hedviga viazala 
prvé svadobné kytice, keďže gerbery boli v tom období veľmi žiadané.

Hneď po revolúcii, už v roku 1990, začali spolu podnikať v malej predajni kvetov 
a rastlín na námestí v Rožňave, kde najprv vozili kvety zo Záhradníckeho podniku 
mesta Košice a zo skleníkov v Brne – Tuřanoch. Od roku 1992, keď sa im podarilo 
cez pražské firmy dovážať kvety z Holandska, otvorili ďalšie prevádzky v Rožňave 
a v Dobšinej a postupne si rozširovali floristické vzdelanie na školeniach a kurzoch 
v Budapešti a v Hradci Králové. V roku 1993 otvorili v Krásnohorskom Podhradí, 
kde aj doteraz žijú, veľkosklad pre kvetinárov, v ktorom boli dodávatelia z Belgicka, 
Holandska a z Maďarska. Zároveň začali organizovať v kultúrnom dome pri kaštieli 
Betliar praktické kurzy pre kvetinárov (školitelia Michal Haut, Lodri Csaba z Maďarska 
a ďalší). V roku 1997 sa rozhodli otvoriť väčšiu prevádzku v Košiciach, pričom súčasne 
zavreli všetky malé kvetinárstva v okolí Rožňavy.

V 90. rokoch sa zúčastňovali na každom ročníku Victoria Regia v Piešťanoch, kde ich 
úspešne reprezentovali synovia, tiež pomáhali pri organizácii a pôsobili ako členovia 
poroty. Syn Tomáš išiel v šľapajách rodičov. Až do roku 2003 bol hlavným floristom ich 
firmy, postupne absolvoval stáže u svetoznámych floristov – Daniel Ost v Belgicku, 
Manfred Hoffmann v Nemecku (v jeho tíme pracoval v rokoch 2003 – 2006); neskôr 
študoval všeobecný dizajn na vysokej škole v Essene. Po absolvovaní v roku 2011 
pôsobil vo viacerých firmách v Berlíne a od roku 2020 je asistentom na vysokej škole 
dizajnu v Essene.

V roku 2002 otvorili Baffiovci ďalšiu prevádzku v Košiciach v obchodnom centre 
Cassovia, ktorú úspešne prevádzkovali až do roku 2019. Za 22 rokov pôsobenia 
v Košiciach získali Baffiovci aj so svojím kolektívom dobré meno v meste a okolí 
nielen pre svoju firmu, ale aj pre floristiku ako takú. V roku 2020 definitívne ukončili 
podnikanie.


