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Košice 23. august 2018 

 

Záver leta v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude 

patriť pichľavej kráse rastlín a hľadaniu múz 

 

Koniec leta v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prinesie 

dve obľúbené podujatia. Prvým z nich je výstava pod názvom Kaktusy a sukulenty – pichľavá 

krása rastlín.  

„Tento rok pozývame návštevníkov už na deviaty ročník výstavy sukulentných 

rastlín, počas ktorej budú môcť obdivovať rastliny pochádzajúce z púštnych aj 

polopúštnych oblastí Ameriky, Afriky a Austrálie a dozvedieť sa viac o ich spôsobe života 

a význame,“ informuje vedúci oddelenia tropickej a subtropickej flóry Ing. Peter Fridman.  

Výstava je organizovaná v spolupráci s Klubom kaktusárov v Košiciach, ktorého 

členovia zabezpečia poradenskú činnosť a zároveň ponúknu na predaj prebytky svojich rastlín. 

Záujemcovia si môžu vychutnať podujatie Kaktusy a sukulenty – pichľavá krása rastlín od 24. 

augusta do 2. septembra 2018 v čase od 9. do 17. hodiny. 

 

V nedeľu 26. augusta 2018 sa zároveň uskutoční podujatie určené hlavne pre rodiny s 

deťmi pod názvom Hľadáme múzy v botanickej záhrade.  

„Keďže podtitul podujatia znie letný festival tvorivosti a relaxu, tak aj tento rok 

bude na návštevníkov čakať celodenná tvorivá dielňa, predstavenie Aikido akadémie, 

vozenie na poníkoch, ale i ďalšie sprievodné aktivity,“ vysvetľuje odborná pracovníčka 

Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a koordinátorka projektu RNDr. Andrea Fridmanová, 

PhD. 
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Aktivity projektu budú prebiehať pri priaznivom počasí na Ekologickej náučnej ploche 

a pri nepriaznivom počasí v administratívnej budove Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach na 

Mánesovej 23 v čase od 10. do 16. hodiny. 

 

Príloha: plagáty podujatia a fotografie z minulých ročníkov  

 

      
 

    

 

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

RNDr. Andrea Fridmanová, PhD. 

e-mail: andrea.fridmanova@upjs.sk 

tel.: +421 917 137 463 

 

Poznámka: Tlačovú správu nájdete archivovanú na www.upjs.sk v časti Vzťahy s verejnosťou 

https://www.upjs.sk/verejnost-media/ . 

 

Mgr. Linda Babušík Adamčíková 

Tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach 
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