
Kniha života sa u Ing. Marty Rybovej začína v rodnom Hlohovci. Po 
ukončení základnej školy v tomto meste sa rozhodla študovať na Stred-
nej poľnohospodárskej technickej škole, odbor záhradníctvo v Piešťa-
noch. V roku 1976 zmaturovala a nastúpila pracovať do Interhotelov 
Vysoké Tatry – hotel Patria ako záhradníčka. Popri práci začala študo-
vať na Vysokej škole zemědělskej v Brne, neskôr prestúpila na denné 
štúdium. 

Po úspešnom vysokoškolskom štúdiu v roku 1983 nastúpila  ako uči-
teľka na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom Rakovice. 
Po roku odchádza do Drôtovne Hlohovec, kde sa jej pracovnou nápl-
ňou stáva starostlivosť o podnikovú zeleň. Dokončuje si DPŠ v Brne 
a v roku 1986 nastupuje na Strednú poľnohospodársku technickú školu 
Piešťany ako učiteľka odborných predmetov. V prvých piatich rokoch 
na tejto škole učila prevažne rôzne druhy praxí. Postupne preberala 
žezlo po Ing. Božene Drobnej, učiteľke kvetinárstva, viazania a aran-
žovania kvetín.

Po odchode Ing. Drobnej, veľkého vzoru, sa začala naplno venovať nadaným žiakom, strávila veľa 
hodín pri príprave na súťaže akými sú Děčínska kotva, Victoria Regia, Brněnská růže, Flora Cup či 
súťaže škôl. Táto tvorivá, ale zároveň aj ťažká práca začala prinášať zaslúžené ovocie. Jej žiakmi sú 
dnešní známi floristi, ktorí v rámci Slovenskej a Českej republiky dosiahli najvyššie floristické ocene-
nia. A čo je ešte dôležitejšie, že v tejto práci pokračujú aktívnym spôsobom a viacerí ovplyvňujú dianie 
v súčasnej floristike – Silvia Pavúrová, Ivan Bednárik, Robert Bartolen, Tamás Vígh, Tomáš Havala, 
Jozef Zelíska, Rebeka Elzerová, Evelyn Mariasy, Lukáš Valenta, Patrik Mošoň a iní.

Jej osobnosť je neodmysliteľne spojená so všetkými floristickými akciami, ktoré organizuje škola, ako 
sú Školské záhradnícke plesy, Expozícia na Flóre Bratislava, Kvetinové korzo a otvorenie kúpeľnej 
sezóny v Piešťanoch či Jahrada v Trenčíne. Spolu so študentami sa už niekoľko rokov zúčastňuje aj 
akcie Havířov v květech. Ing. Marta Rybová na všetkých týchto akciách vystupuje na vysokej odbornej 
a spoločenskej úrovni, čoho dôkazom sú aj ocenenia, ktoré dostala. V roku 2008 Pamätný list župana 
vyššieho územného celku – Trnavského samosprávneho kraja a v roku 2016 Pamätná medaila župana 
vyššieho územného celku – Trnavského samosprávneho kraja.

Ing. Marta Rybová stála pri myšlienke založenia majstrovstiev Slovenska vo viazaní a aranžovaní 
kvetín, ktorá vznikla po rozdelení ČSFR. S hŕstkou nadšencov, ako Ing. Igor Drobný, Ing. Soňa Šve-
cová a ostatní sa rozhodli, že od roku 1993 založia tradíciu majstrovstiev pod názvom Victoria Regia. 
Za 25 rokov súťaž prešla rôznymi organizačnými a kvalitatívnymi zmenami. Od vzniku súťaže pracuje 
v organizačnom tíme a pripravuje študentov na túto súťaž.

Aj vďaka dnešnému pracovnému kolektívu, na čele ktorého stojí riaditeľka školy Ing. Eva Stručková 
a Ing. Michal Haut spolu s ostatnými vysoko erudovanými členmi, sa môže  povedať, že Victoria Regia 
je vlajkovou loďou slovenskej floristiky.
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