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TLAČOVÁ SPRÁVA  

Košice 4. jún 2015 

 Zrekonštruovaná budova v areáli UPJŠ na Moyzesovej ulici 
v Košiciach MINERVA bude slúžiť na voľnočasové aktivity študentov 

Dnes predpoludním sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novozrekonštruovanej 
budovy pre voľnočasové aktivity študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
Ku Gutenbergovi, Aristotelovi a Sokratovi – budovám situovaným v univerzitnom areáli 
na Moyzesovej 9 v Košiciach, tak po kolaudácii pribudne MINERVA, pomenovaná na 
počesť rímskej bohyne múdrosti a remesiel. V nových priestoroch sa budú konať 
koncerty, divadelné predstavenia a výstavy. Svoj priestor tu nájdu aj rôzne študentské 
workshopy, tvorivé dielne a ďalšie študentské podujatia. Študentom UPJŠ začne 
MINERVA slúžiť od nového akademického roka 2015/2016 – v septembri tohto roka. 

   

   

Foto: archív UPJŠ: budova po rekonštrukcii, stav pred rekonštrukciou a foto zo slávnostného otvorenia budovy 

Budova bola postavená v období medzi rokmi 1905 až 1912 pre niekdajší detský 
domov. V druhej polovici 20. storočia slúžila ako pavilón tuberkulóznych a respiračných 
chorôb Detskej nemocnice v Košiciach. Využívala sa od ukončenia výstavby. Posledné 
roky pred nadobudnutím celého areálu do vlastníctva UPJŠ v Košiciach už bola bez 
trvalého využitia.  
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Rekonštrukcia budovy začala v novembri 2013 a prebiehala, v dvoch navzájom časovo 

aj technologicky sa prelínajúcich etapách, po dobu necelých 17-tich mesiacov. Ukončená bola 

ku koncu marca 2015 v termíne, stanovenom zmluvou. Na financovanie rekonštrukcie bolo 

použitých 256 759,13 € z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. Zvyšnú časť vo výške 317 668,44 € financovala UPJŠ z vlastných zdrojov. 

 
 

„Keďže budova bola dlhodobo neudržiavaná a jej technický stav neumožňoval 
jej využívanie, pristúpili sme k realizácii rekonštrukcie. Všetkým, ktorí sa na jej 
oživení podieľali ďakujem za to, že výrazne prispeli ku vzniku jedinečného priestoru 
pre našich študentov, v ktorom budú môcť aktívne tráviť voľný čas a rozvíjať svoj 
talent. Zvlášť by som chcel poďakovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu, 
bez ktorého finančnej podpory by sa nám túto myšlienku nepodarilo zrealizovať. 
Verím, že MINERVA bude miestom inšpiratívnych stretnutí a miestom zrodu mnohých 

skvelých nápadov, možno aj objavov“, hovorí rektor UPJŠ v Košiciach, prof. MUDr. Ladislav 

Mirossay, DrSc. 

 

Základným zámerom realizovanej stavebnej úpravy bolo uviesť tento neudržiavaný 

objekt do opätovnej prevádzky s vrátením budovy čo možno najbližšie k pôvodnému 

architektonickému vzhľadu. Snahou investora, projektanta a tiež zhotoviteľa bolo ponechať v 

maximálnej možnej miere nepoškodené pôvodné nosné prvky budovy s dôrazom na drevenú 

nosnú konštrukciu krovu, ktorá bola patrične ošetrená a prvky poškodené vplyvom času boli 

vymenené s prispôsobením k ich pôvodnému vzhľadu. Na budove boli s citom architekta 

doplnené aj prvky s využitím novodobých tvarových a materiálových riešení, ktoré vyplynuli z 

nových funkčných, dispozičných a technických požiadaviek na plánovanú prevádzku. 

 

Súčasťou zrekonštruovaných priestorov bude príjemná kaviareň s letnou terasou 

situovaná na prízemí. Na prvom poschodí sa nachádza architektonicky zaujímavá spoločenská 

sála s vyvýšeným javiskom, ktorá bola po odstránení časti pôvodnej stropnej konštrukcie 

priestorovo voľne prepojená s podkrovím. Z nevyužitého pôjdu vznikol atraktívny podkrovný 

priestor, v ktorom sa okrem iného, nachádza otvorená galéria s posedením a s výhľadom na 

spoločenskú sálu.  

 

V budove bude sídliť aj Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach (UNIPOC), 

ktoré ponúka poradenské služby pre všetkých študentov UPJŠ, vrátane študentov 

so špeciálnymi edukačnými potrebami a svoje aktivity tu bude rozvíjať aj pastoračné centrum 

Gréckokatolíckej eparchie Košice, ktorého ambíciou je pomáhať študentom univerzity pri ich 

duchovno-kultúrnom rozvoji formou organizovania rozličných podujatí. 

Postupnou rekonštrukciou objektov a uvádzaním do prevádzky sa areál UPJŠ 

na Moyzesovej 9 v Košiciach stáva funkčne a účelovo plnohodnotnejšie využiteľnejším 

pre celú študentskú obec a tiež zamestnancov univerzity.  

 

POZNÁMKA: Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 

Fotografie na stiahnutie: http://uschovna.zoznam.sk/D1342688169333-WUhKViliQuMdEgSccfiX 

 

Mgr. Jana Oleničová 
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
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