
Ing. Andrej Kulla

Ing. Andrej Kulla sa narodil v roku 1956 v Bratislave. Ranné detstvo 
prežil v Revúcej, kam sa rodina presťahovala kvôli pracovnej 
príležitosti. Po základnej škole, ktorú dokončil už v Bratislave, študo-
val na Gymnáziu Ladislava Novomeského. Neskôr bol napriek nevy-
hovujúcemu kádrovému posudku prijatý aj na Vysokú školu ekonomic-
kú. Počas tohto štúdia brigádoval na viacerých miestach, definitívne 
mu ale učarovalo výstavníctvo. Incheba a Flóra Bratislava boli jeho 
najmilšie podujatia. Zvíťazila Flóra. Ing. Andrej Kulla pracoval od 
druhého ročníka vysokej školy v spoločnosti ZARES na výstavníc-
kom oddelení a po skončení štúdia tu celkom prirodzene zostal. 

Jeho nasadenie a oddanosť si všimol aj Emil Skákala, vtedajší riaditeľ ZARES-u a zakladateľ vý-
stavy Flóra Bratislava, ktorý mu bol láskavým, ale prísnym poradcom.
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Do roka po uzákonení voľného podnikania (1989) sa s priateľom a manželkou pustili do výroby 
veľkoobjemovej keramiky, ktorá dovtedy bola na trhu úzkoprofilovým tovarom. Dodnes ju mož-
no vidieť na hrade, v mnohých hoteloch, reštauráciách a  oficiálnych miestach, či v krematóriu. 
O niekoľko mesiacov spustil Ing. Kulla aj výzdoby interiérov a plesov. To už bolo v prevádzke 
prvé z kvetinárstiev v hoteli Kyjev a veľkoobchod s keramikou. Ing. Andrej Kulla ešte dva roky 
po revolúcii pracoval pre ZARES, ale pomery sa menili a činnosť podniku spela ku koncu. V roku 
1991 po trojročnej pauze prišla na svet Flóra Bratislava, ktorú už Ing. Kulla zorganizoval z vlast-
ných zdrojov a s pomocou mesta. Nové podmienky a nové financovanie bez podpory štátu tak 
dalo výstave novú tvár. 

Ing. Andrej Kulla otvoril prvé záhradné centrum v roku 1993 v Bratislave. Množstvo príležitos-
tí na podnikanie ho nenechalo chladným. Medzi prvými sa zapojil do vývozu a dovozu tovaru, 
pustil sa aj do stavania a zahraničných aktivít. Popri práci nezanedbával rodinu, cestovanie, špor-
tové vyžitie, napríklad lyže, jachting, tenis a najmä priateľov, kolegov a spolužiakov, s ktorými sa 
rád stretával. Bol známy svojou veselou a veľkorysou povahou, láskavým prístupom a empatiou 
k ľuďom a pripravený vždy pomôcť.


