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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice, 13. máj 2015 

 V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa na Botanikiáde zídu 
stovky piatakov  

Už po šiesty raz sa stretávajú v rámci projektu Botanikiáda šikovní žiaci piatych 
ročníkov základných škôl z celého Prešovského i Košického kraja v Botanickej záhrade 
UPJŠ v Košiciach.  

„Projektom sa snažíme motivovať nadané deti k štúdiu prírodovedných 
disciplín a rozvíjať u nich uvedomelý vzťah k ochrane životného prostredia. 
Pozitívne ohlasy účastníkov projektu Botanikiáda, jeho prínos pre učiteľov a žiakov 
základných škôl nám nedávajú priestor vydýchnuť si a vyzývajú nás k jeho 
pokračovaniu formou ďalšieho ročníka“, vysvetľuje riaditeľ botanickej záhrady UPJŠ 
v Košiciach doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.  

„Tento rok nesie podtitul Čo ukrývajú stromy a ponúkne tradične bohatý 
program. Zúčastní sa ho 210 žiakov a 106 pedagógov, ktorí budú rozdelení do troch 
turnusov: 13., 20. a 27. mája 2015. Na žiakov čaká šesť stanovíšť, na ktorých budú 
plniť zábavnou formou problémové úlohy z rôznych oblastí, s dôrazom na dreviny. 
Jednotlivé stanovištia budú rozmiestnené v areáli botanickej záhrady, nevynímajúc 
expozičný skleník, bazény alebo pareniská, takže sa žiaci môžu zoznámiť aj 
so širšími priestormi botanickej záhrady a jej pestovateľským zázemím Okrem 
teoretických vedomostí si overia aj svoje praktické zručnosti“, poznamenáva RNDr. 
Andrea Fridmanová, PhD. zodpovedná riešiteľka Botanikiády 2015.  

 Tak ako uvádza Ing. Dr. Peter Kelbel, vedúci oddelenia arboréta, Botanikiáda 
jednoznačne prispieva ku spopularizovaniu botaniky, ale aj záujmu o botanickú záhradu, 
poznávanie rastlín, ale osobitne aj drevín a dodáva: „Počas doterajších ročníkov sa 
ukázala dobrá znalosť žiakov pri poznávaní drevín, aj keď rozdiely medzi školami 
boli častokrát veľké. U žiakov sme sa stretli s veľkým rozpätím vedomostí – 
od priemerných znalostí po dobré až nadpriemerné. V niekoľkých prípadoch som 
mal aj excelentných žiakov, ktorí ovládali nielen úplné slovenské názvy drevín, ale 
dokonca aj latinské, a v mnohom by mohli konkurovať študentom univerzity. Je to 
pozoruhodné o to viac, že pre piatakov je to v podstate nový predmet a s touto 
problematikou prichádzajú vo vyučovacom procese do kontaktu po prvý raz. Preto 
sa osobne teším, že Botanikiáda pokračuje aj naďalej a práve v týchto týždňoch 
budeme mať možnosť opäť porovnávať vedomosti terajších piatakov.“ 

Pre učiteľov, ktorí budú svojich žiakov sprevádzať, je pripravený rovnako 
zaujímavý program. „Dúfame, že sprievodný program, ktorý ponúkneme dopomôže 
aspoň trocha zregenerovať sily učiteľov pri ich náročnej práci, ale zároveň ich 
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inšpiruje novými poznatkami a informáciami“, dodáva RNDr. Andrea Fridmanová, 
PhD.  

Po trojročnej realizácii s finančnou podporou APVV, je v ostatných troch rokoch 
Botanikiáda zabezpečovaná z vlastných zdrojov a za finančnej pomoci partnerov. 
Aj tento ročník vďačíme za podporu Nadácii Kosit, spoločnosti Zeocem Bystré, 
Slovenskej botanickej spoločnosti SAV, Nadácii UPJŠ v Košiciach a v neposlednom rade 
Odboru školstva Magistrátu mesta Košice. 

 

  

Foto: archív Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach: Fotografie z predošlej Botanikiády 2014 
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