
Kniha života sa u Ing. Jána Genčíka začína 22. novembra 1953 v Brati slave. Po ukončení 
štúdia na strednej škole a absolvovaní základnej vojenskej služby, sa oženil s manželkou 
Evou a narodili sa im syn Branislav a o 9 rokov neskôr dcéra Lucia. Prvé pracovné kroky 
Ing. Jána Genčíka viedli do štátneho podniku ZARES, kde vystriedal viaceré pracovné 
miesta a takti ež sti hol popri zamestnaní úspešne absolvovať vysokoškolské vzdelanie 
na Ekonomickej univerzite v Brati slave. Posledným pracovným miestom v ZARES-e bola 
pozícia v rozdeľovni kvetov. Práve toto pôsobenie bolo rozhodujúce pre jeho ďalšie 
smerovanie. Krátko po revolúcii neváhal využiť nové možnosti , zužitkovať svoje dote-
rajšie skúsenosti , ekonomické vzdelanie a prirodzený obchodný talent a začal podnikať 
v oblasti  dovozu kvetov z Holandska. Jeho prvou fi rmou bola spoločnosť Slovkvet, v kto-
rej spolu s manželkou a s pánom Róbertom Müllerom začali písať históriu podnikania 
v oblasti importu kvetov. Po krátkej dobe bolo jasné, že idea podnikať v tomto odvetví 
bola skutočne dobrou voľbou a spoločnosť volala po rozšírení. Jeho mimoriadne ma-
nažérske a jazykové zručnosti  ocenil aj obchodný partner z Holandska a už nič nestálo 
v ceste spoločnému projektu „Veľkoskladu kvetov“. A tak v roku 1991 Ing. Ján Genčík založil spoločnosť ZUREL aj so 
zahraničnou majetkovou účasťou, vtedy zastupovanou pánom Van Der Kwaakom.

Prvým sídlom slovensko-holandskej spoločnosti  ZUREL boli sti esnené pivničné priestory staršieho domu na Ľadovej 
ulici v Brati slave. V tom čase spoločnosť tvorilo osem zamestnancov. Prvé roky priniesli úspechy, začali sa budovať nové 
priestory na Tomášikovej ulici v Brati slave, prijalo sa viac zamestnancov, potrebný bol aj nákup vlastného vozového par-
ku kamiónov na dopravu kvetov. V roku 1994 sa spoločnosť presťahovala do súčasných priestorov na Tomášikovej ulici 
v Brati slave. Z pôvodného záhradníctva sa  postupnými zmenami a rekonštrukciami vybudovalo sídlo s rozlohou 2000 
m². V roku 2001 odpredal holandský partner svoj podiel slovenskému spoluvlastníkovi Ing. Genčíkovi z dôvodu rozsiah-
lych organizačných zmien v materskej spoločnosti  ZUREL v Holandsku. V tomto roku vznikla  slovenská spoločnosť pod 
názvom CUREL spol. s r.o.

Počas svojej histórie prešiel CUREL obrovský kus cesty. Krok po kroku sa priestory rekonštruovali a zväčšovali až do 
dnešnej podoby. Vznikli nové moderné administratí vne priestory, rozľahlá preberacia hala a ti ež priestor na prakti c-
ké parkovanie s dostatočnou kapacitou priamo pred vchodom do veľkoskladu. Za ti e roky sa Ing. Genčíkovi podari-
lo vybudovať veľmi úspešnú, stabilnú spoločnosť, ktorá je už 28 rokov najväčším distribútorom kvetov na Slovensku 
a v súčasnosti zamestnáva 56 ľudí a ročne prepraví vyše 250 kamiónov čerstvých kvetov a rastlín. Manažéri CUREL-u 
podnikajú pravidelné zahraničné cesty a osobne  vyberajú sorti ment kvetov, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom. Zú-
častňujú sa svetových obchodných výstav a navštevujú kveti nové farmy, kde získavajú potrebné kontakty na rozšírenie 
spolupráce. Neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti  sú temati cky organizované fl oristi cké show a workshopy. Cieľom 
workshopu nie je len poskytnúť odborné znalosti  a nové trendy z tejto oblasti , ale aj ponúknuť  priestor ľuďom, pre 
ktorých je svet kvetov inšpiráciou a ich každodenným životom. CUREL sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodnej  vý-
stave kvetí n FLÓRA Brati slava, kde prezentuje to najkrajšie zo svojho sorti mentu. Prostredníctvom výstavy informuje 
existujúcich a potenciálnych zákazníkov o novinkách a službách. CUREL aktí vne podporuje mladé aranžérske talenty, 
prostredníctvom rôznych súťaží, inzercií v najčítanejších časopisoch odbornej fl oristi ckej a aranžérskej verejnosti . Tou 
najznámejšou súťažou je VICTORIA REGIA - Majstrovstvá Slovenska vo fl oristi ke s medzinárodnou účasťou, kde je CU-
REL generálnym  partnerom.

V súčasnosti  Ing. Ján Genčík svoje pracovné vyťaženie mierne obmedzil a vedenie spoločnosti  odovzdal do rúk svojím 
deťom. Syn Branislav je generálnym riaditeľom spoločnosti  a dcéra Lucia pracuje na marketi ngovom oddelení. Po ro-
koch tvrdej práce sa viac venuje svojím koníčkom, medzi ktoré patrí bicyklovanie, príroda a v neposlednom rade cesto-
vanie spolu s  manželkou po Európe s jeho obľúbeným karavanom. Stále je však aktí vny pri strategických rozhodnuti ach 
a plánovaní ďalšieho smerovania spoločnosti . Ako už viackrát  na verejnosti  povedal, platí  to aj dnes: 

                                     „Držím sa hesla: n ajkrajšie kvety sú pre mňa ti e, ktoré sú už predané.“     
   

Ing. Ján Genčík


