
Zážitková bonsajová škola, Nitra 
 

VÍKENOVÝ KURZ  
PRE ZAČÍNAJÚCICH BONSAJISTOV 

Termín:  
3. – 4. 6. 2023 – sobota, nedeľa 

 
ORGANIZÁTOR:   Bonsai Slovakia, o.z., Bonsai Slovakia – Čajovňa dobrých ľudí, sro., Nitra 
 
MIESTO KONANIA KURZU:   Privátna bonsajová záhrada - Bonsai  Slovakia, Nitra   
                                                         (Adresu posielame s potvrdenou prihláškou)  
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
Sobota:   9:30 – 10:00   výber bonsajov na tvarovanie  
               10:00 – 12:00  dopoludňajšia časť kurzu 
               12:00 – 13:30    obed - z vlastných zdrojov, možnosť objednania si stravy alebo návšteva neďalekej reštaurácie  
               13:30 – 17:00    popoludňajšia časť kurzu 
               17:30 – 18:30    Podvečer v Čajovni dobrých ľudí – návšteva bonsajového a čajového centra na pešej zóne,   
                                           degustácia čajov, čajové posedenie, možnosť využiť zľavy na výhodné nákupy 
 
Nedeľa:   9:30 – 10:00   výber bonsajov na tvarovanie  
               10:00 – 12:00  dopoludňajšia časť kurzu 
               12:00 – 13:30    obed - z vlastných zdrojov, možnosť objednania si stravy alebo návšteva neďalekej reštaurácie  
               13:30 – 17:00    popoludňajšia časť kurzu              
 
LEKTORI: 
Hlavný lektor: RNDr. Vladimír Ondejčík - Medzinárodný inštruktor Bonsai Club International 
Viedol demonštrácie tvarovania bonsajov a kurzy bonsajovej tvorby v Anglicku, Rakúsku, Brazílii, Kolumbii, Španielsku, Poľsku, 
na Litve, na Ukrajine...   
Odborný lektor: RNDr. Alenka Ondejčíková  

1. deň,  SOBOTA  = BASIC BONSAI   
Sobota je prvým dňom víkendového kurzu pre začínajúcich bonsajistov a nových žiakov Zážitkovej bonsajovej školy. Počas 
soboty sa venujeme základným princípom tvarovania stromu a správnym základom bonsajových techník podľa japonskej 
bonsajovej školy. K dobrej tvorivej pohode patrí aj relaxačná hudba, ochutnávka čajových špecialít a bonsajová poradňa. 
Prvé tvarovanie si vyskúšate na bonsaji z ponuky bonsajového centra. V rámci kurzovného máte naň kredit 30 Eur a môžete si 
ho vybrať podľa Vašich preferencií.  

2. deň, NEDEĽNÝ TVORIVÝ ATELIÉR  
Víkendový kurz pre začínajúcich bonsajistov pokračuje 2. dňom, ktorý už bude mať charakter tvorivého ateliéru. Počas 
nedeľného ateliéru môžete tvarovať bonsai, ktorý si vyberiete v bonsajovej záhrade pred kurzom alebo svoj vlastný prinesený 
bonsai. K dispozícii je kompletný sortiment náradia Kirakuni, dostatok kvalitných eloxovaných drôtov všetkých hrúbok, pasty, 
rafia a ďalšie potrebné pomôcky.  
MATERIÁL NA TVAROVANIE: 
Počas nedeľného ateliéru odporúčame tvarovať drevinu, ktorú si vyberiete v bonsajovej záhrade pred kurzom. Ponúkame Vám 
na ňu zľavu - 20% z ceny dreviny. Alebo si prípadne môžete priniesť svoj vlastný bonsai na tvarovanie alebo aj na konzultáciu.  

CENA KURZU:    198 Eur (vrátane kreditu 30 Eur na bonsaj) 

V cene kurzu je zahrnuté: 

• Kurzovné 
• Kredit na bonsaj podľa vlastného výberu v hodnote 30 Eur na sobotné tvarovanie 
• Zľava 20% na vybranú drevinu/bonsai,  na nedeľné pokročilé tvarovanie  
• Kupón na zľavu 20% na všetky nákupy počas aktuálnej bonsajovej školy  
• Kupón na zľavu 10% na všetky nákupy počas 1 mesiaca 

Zľavy sú na kompletný sortiment bonsajového a čajového centra Bonsai Slovakia – Čajovňa dobrých ľudí (bonsaje, 
bonsajové misky, náradie, substráty, drôty, literatúra, stolíky, čaje, čajová keramika, kryštály, minerály, veľké geódy, 
vonné tyčinky, čajové posedenie...) 

• Zapožičanie bonsajového náradia Kirakuni na tvarovanie bonsajov počas kurzu 
• Spotreba materiálu na tvarovanie: kvalitné drôty potrebných hrúbok, pasty, rafia, jin-liquid podľa potreby 
• Celodenné čajové občerstvenie - Ochutnávky najlepších čerstvých čajov z dovozu Čajovne dobrých ľudí 



Zážitková bonsajová škola, Nitra 
 

VÍKENOVÝ KURZ  
PRE ZAČÍNAJÚCICH BONSAJISTOV 

 
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA  

 
 
Meno, Priezvisko, Titul _______________________________________________________________________ 
 
Adresa  ____________________________________________________________________________________ 
 
E-mail  _____________________________________________________________________________________ 
 
Telefón  ____________________________________________________________________________________ 
  

 
 

KURZ BONSAJOVEJ ŠKOLY: 
 

BONSAJOVÝ KURZ DÁTUM CENA SPÔSOB PLATBY 

 
2-DŇOVÝ 
VÍKENDOVÝ KURZ  
PRE ZAČÍNAJÚCICH 
BONSAJISTOV 
 

3. – 4. 6. 2023 
sobota, nedeľa 

 
198 
Eur 

Hotovosťou na kurze Zaplatené vopred  
Darčekovou poukážkou  

 

 
Kód:  

 
 
Vyplnením a odoslaním prihlášky sa záväzne sa prihlasujem na uvedený kurz Zážitkovej bonsajovej školy 
a súhlasím so spracovaním osobných údajov - výhradne pre informovanosť o bonsajových kurzoch a aktivitách.  
 
Vyplnením a zaslaním prihlášky súhlasím, že v prípade vopred neohlásenej neúčasti na kurze mi bude 
účtovaný poplatok v plnej výške. 
 
Vyplnenú prihlášku pošlite prosím na e-mail: bonsai@e-bonsai.sk 
 

 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
Alenka a Vladimír Ondejčíkoví 

___________________________________________________________________________ 

BONSAI SLOVAKIA - ČAJOVŇA DOBRÝCH ĽUDÍ, spol. s r.o. 
Pri synagóge 3,  pešia zóna, 949 01 Nitra 
 
Telefón:  037 – 6522 582 
E-mail:    bonsai@e-bonsai.sk      tea@e-tea.sk     
www.e-bonsai.eu       www.bonsai-slovakia.eu       www.e-tea.eu  
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