
 

Ing. Mária Miková, CSc.  
                                                                      

                Ing. Mária Miková, CSc. sa narodila 31. augusta 1948 

v Nových Zámkoch do rodiny štátneho zamestnanca. Onedlho prišiel 

na svet aj jej brat Marián a po presťahovaní sa do mesta Partizánske 

sa narodila i najmladšia sestra Eva. V roku 1954 začala Ing. Mária 

Miková, CSc. navštevovať základnú školu v Partizánskom, ktorú v 1963 

ukončila. V ďalšom štúdiu pokračovala na miestnom SVŠ (terajšie 

gymnázium). Po úspešnej maturitnej skúške ju prijali na Vysokú školu 

zemědelskú v Brne, kde začala študovať na Fakulte záhradníctva 

a architektúry parkov. Tri roky z tohto štúdia strávila v Ledniciach. 

Svoje vysokoškolské vzdelanie absolvovala s výbornými výsledkami a 

roku 1971 v Brne promovala za inžinierku záhradníctva. Po oslovení 

Ing. Antonínom Kočím začala pracovať ako samostatná šľachtiteľka 

cibuľovín na šľachtiteľskej stanici Semex v Potvoriciach a to v rokoch 

1971 až 1978, v spolupráci s doc. Ing. Jakabovou. 

Ing. Mária Miková, CSc. dokázala dokonale skĺbiť svoj pracovný život s osobným. Vydala sa za 

Mariána, v ktorom našla veľkú oporu v rodinnom aj profesionálnom živote. Spolu vychovali dcéru 

Eriku, ktorá sa im narodila v roku 1975. Po materskej dovolenke venovala 16 rokov práce šľachteniu 

pelargónií na šľachtiteľskej stanici Semex vo Vrbovom v rokoch 1978 až 1994. V tomto čase bola tiež 

členkou Geranium klubu vo Vrbovom. Počas svojho života sa neustále vzdelávala. Svoje odborné 

vzdelanie prehĺbila ašpirantúrou a ukončila ju kandidátskou dizertačnou prácou s názvom: 

„Posúdenie vybraného sortimentu okrasných popínavých rastlín a možností ďalšieho zušľachťovania”. 

Svoje bohaté skúsenosti odovzdávala do časopisu Záhradkár, bola členkou Gladiol klubu 

a Slovenského zväzu záhradkárov, kde organizovala rôzne výstavy a súťaže v Piešťanoch a v 

Nitrianskej Blatnici. 

 

Meno Ing. Márie Mikovej, CSc. zostáva späté s kvetmi, kvetinárstvom v tej najkonkrétnejšej podobe. 

Kvetom totiž nielen rozumela, vedela ich aj pestovať, ošetrovať, šľachtiť, a tak vytvárať nové odrody, 

novú krásu. Ako autorka dala Slovensku, ale i celému kvetinárskemu svetu odrody ako sú 

Pelargonium peltatum ‘Evka’, Pelargonium peltatum ‘Erika’, Pelargonium grandiflorum ‘Mária’, 

Ipomoea purpurea ‘Snehuliak’, Capsicium frutescens ‘Jantár’. 

 

Vo svojej kariére pokračovala na Strednej záhradníckej škole v Piešťanoch  v rokoch 1994 až 2003 ako 

odborný učiteľ kvetinárstva a aranžovania. Vzťah k mladým preukazovala vedením a podporou 

najmladšej kategórie floristov na národnej súťaži Victoria Regia. Taktiež po oslovení prof. Ing. 

Hričovským v rokoch 1989 až 2001 prednášala na Univerzite tretieho veku v Žiline a tiež 

profesionálnym záhradníkom a študentom Záhradníckej fakulty v Ledniciach a v Nitre. Tešila sa 

z vnúčeniec Lukáša a Lenky, ale žiaľ, najmladšieho vnuka Dominika sa nedožila. Zomrela vo veku 55 

rokov, dňa 15. novembra 2003.  

 

„Vysoká odbornosť, obrovská skromnosť, ochota sa rozdávať i oddávať. Nenápadná a pritom vysoko 

vyčnievajúca z radu...” 

 


