
 

 

Košice 25. september 2018 

 

Do Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zavíta zaujímavá 

výstava  

 

Od stredy 26. septembra 2018 čaká na návštevníkov Botanickej záhrady Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach výstava pod názvom Podoby bytia. V rámci nej si 

záujemcovia môžu pozrieť fotografické diela Daniela Čičváka, ktoré vznikli aj v priestoroch 

košickej botanickej záhrady.  

„Keď sa 15. mája 1977 rozdávali talenty, práve narodenému Košičanovi Danielovi 

Čičvákovi sa ich ušlo neúrekom. A ten ich vďaka génom svojho otca Pavla zo slávnej 

Čičvákovskej rodiny a vďaka nekonečnej starostlivosti svojej mamy Júlie nepremrhal. 

Dnes umelecký fotograf, maliar, učiteľ výtvarnej výchovy v Základnej umeleckej škole, 

kde svoj talent násobí medzi našu budúcu generáciu a stále študent umenia, aby svoje 

znalosti ešte zlepšil a zdokonalil. Daniel, ktorý svoj talent pretvára na krásu, a ktorá tu 

vďaka nemu zachytenému nádhernému okamihu života, zostane navždy, či už vďaka 

fotografii, kresbe, maľbe,“  uviedol kurátor výstavy Dušan Baláž. 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 26. septembra 2018 o 14. hodine v areáli 

Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Sprístupnená bude do 14. októbra 2018 od 9. do 17. 

hodiny v univerzitnej botanickej záhrade na Mánesovej 23 v Košiciach. 

Okrem fotografických diel si záujemcovia môžu pozrieť aktuálne prebiehajúcu 

tematickú výstavu Jesenných plodov. V rámci nej čakajú na návštevníkov mnohé odrody 

známych i menej známych druhov zeleniny aj ovocia.  

„V piatok, 12. októbra 2018 sa uskutoční v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach 

aj tradičná jesenná časť Dňa otvorených dverí, kde si môžu návštevníci bez platenia 

vstupného prezrieť všetky sprístupnené expozície a k dispozícii im budú aj členovia 



klubov spolupracujúcich s botanickou záhradou,“ informuje riaditeľ Botanickej záhrady 

UPJŠ v Košiciach prof., RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. 

 

Prílohy: zábery z výstavy Podoby bytia a Jesenné plody

 

      

 

 

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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