
Pani Helena mala už počas svojich detských 

rokov možnosť venovať sa kvetom, a to vďaka 

rodinnej záhrade jej rodičov v Petržalke.  Mož-

no i práve táto skúsenosť z detstva ovplyvnila 

jej profesionálne smerovanie. Svoje prvé pra-

covné skúsenosti v oblasti záhradníctva a fl o-

ristiky nadobudla v záhradníctve u pána Mi-

nárika v Starom háji. Od roku 1961 pôsobila tri 

rokyv kvetinárstve v Royko pasáži, ktoré patri-

lo Záhradníckym a rekreačným službám mesta 

Bratislavy. Po tejto skúsenosti sa rozhodla ďa-

lej profesionálne rozvíjať v kvetinárstve Orchi-

dea v pozícii zástupkyne vedúcej.  Po štyroch 

rokov poctivej práce sa jej odmenou stalo po-

výšenie na post vedúcej. Tomuto kvetinárstvu 

zasvätila neuveriteľných 27 rokov a k odchodu 

ju donútilo až zrušenia prevádzky. Počas tej-

to doby stihla diaľkovo vyštudovať na Strednej 

poľnohospodárskej a technickej škole v Malino-

ve, vzdelávať sa na rôznych seminároch, napr. 

v Plzni, Ústí nad Labem, u p.Danda, v Žilko-

ve. Svoje umenie predviedla aj v rámci fl oris-

tických súťaží, z ktorých si priniesla niekoľko 

prvenstiev - zlatých a strieborných medailí, 

doma ako aj v zahraničí. Významné úspechy 

získala hlavne na medzinárodných súťažiach 

v Záhrebe a Splite a z tých domácich sú hod-

né spomenutia, tie v Banskej Bystrici, Prešove, 

Piešťanoch a Trnave. Počas svojej plodnej kari-

éry pripravovala aj učňov na celoštátne súťaže 

záhradníckych škôl. V rámci týchto príprav im 

odovzdala svoje skúsenosti a rady ako viazať 

kytice a aranžovať aranžmány. Na niekoľkých 

súťažiach sa dokonca zúčastnila aj vo funk-

cii porotkyne. Pani Bognárová aranžovala i na 

rôznych výstavách (v Hamburgu, Belehrade, 

Sisaku, Ľubľane, Záhrebe, Splite, Kyjeve), na 

ktoré bola vyslaná z podniku ZARES. Za zmi-

enku určite stojí účasť pani Bognárovejs pani 

Moravčíkovou, ako zástupkýň Českosloven-

ska, na súťaži Design International v Londýne. 

Spolu s inými fl oristami z celého sveta zdobili 

kostol St.Mary pri príležitosti 750.výročia kosto-

la. V rokoch 1972 a 1982 bola oslovená zdobiť 

expozíciu za ČSSR na Fleuriade v Holandsku. 

Ďalej môžemespomenúť jej účasť na IGA v ne-

meckom Erfurte alebo na Wiener International 

Gartenschau. Svoju pracovnú kariéru ukonči-

la v roku 2007 v kvetinárstve Flóra na Krížnej 

ulici v Bratislave, v ktorom pracovala od roku 

1992 až do svojich šesťdesiatich šiestich rokov. 

Aj počas práce v tomto kvetinárstve bola viac-

krát požiadaná aranžovať pre slovenskú vládu, 

NR SR, inauguráciu prezidentov M.Kováča, 

R.Schustera a I.Gašparoviča, ale aj pohreb 

A.Dubčeka.


