
Riaditelia Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach  

 

doc. RNDr. Jozef Rácz, CSc. (*4. 10. 1909 Belža – †20. 9. 1984 Košice, 
pochovaný na cintoríne v Belži), vyštudoval filozofiu a prírodopis na 
Přírodovědecké fakulte UK v Prahe (1939), v r. 1956 získal titul CSc. na UK 
v Prahe a od r. 1964 bol docentom (UK Praha). Pôsobil v rôznych 
pozíciách, okrem iného v r. 1948-1952 ako vedúci Botanického ústavu 
VŠPLI v Košiciach a do roku 1958 bol prvým riaditeľom Botanickej 
záhrady v Košiciach, v rokoch 1964-1972 bol vedúcim Katedry botaniky 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Venoval sa výskumu 
druhotného dreva a neskôr výskumu burín. Autor učebníc, samostatných 
publikácií aj početných prác v časopisoch.  
 

 

doc. Ing. Vít Bojňanský, DrSc. (*25. 5. 1921 Bojničky – †28. 4. 2009 
Bratislava, ), vyštudoval poľnohospodárske inžinierstvo na SVŠT 
v Bratislave (1946), v r. 1959 získal titul CSc., 1962 docent, 1967 DrSc. 
Pôsobil na viacerých pracovných miestach, v r. 1956-1958 bol riaditeľom 
Botanickej záhrady v Košiciach, neskôr 1959-1990 na Ústave 
experimentálnej fytopatológie SAV v Ivánke pri Dunaji, aj ako hosťujúci 
profesor v USA a v Nigérii. Venoval sa fytopatológii a morfológii semien, 
autor 32 knižných publikácií a vyše 500 vedeckých a odborných článkov. 
 

 

Ing. Anton Laffers, CSc. (*15. 2. 1925 Malacky – †2. 8. 2001 Zvolen, 
pochovaný na cintoríne v Malackách), vyštudoval Vysokú školu 
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (1949), neskôr 
získal titul CSc. (1966). V rokoch 1954-1960 pôsobil v Botanickej záhrade 
v Košiciach, v r. 1958-1960 ako riaditeľ. Neskôr pôsobil v Arboréte 
Mlyňany a vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva vo Zvolene. 
Venoval sa šľachtiteľstvu a genetike lesných drevín. Autor 3 knižných 
publikácií, 87 vedeckých prác a štúdií a celého radu odborných 
a popularizačných prác. 
 

 

Ing. Tibor J. Antoš, CSc. (*9. 4. 1925 Košice – †3. 3. 1990 Košice), 
vyštudoval Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v 
Košiciach (1950), pôsobil okrem iných pozícií na košickej pobočke VŠP 
v Nitre, v rokoch 1960-1963 bol riaditeľom Botanickej záhrady, neskôr 
1964-1977 na Pedagogickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach a následne 
opäť ako riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v rokoch 1977-1988. Autor 
niekoľkých učebníc (rastlinná fyziológia, systám semenných rastlín, 
geobotanika). 
 



 

Ing. Karol Nagy, CSc. (*21. 1. 1924 Abranovce – †10. 4. 1994 Košice), 
vyštudoval Štátnu vyššiu lesnícku školu v Banskej Štiavnici, do r. 1949 
lesnícky odbor VŠPLI v Košiciach (1949), pracoval do r. 1955 v Lesníckom 
výskumnom ústave v Banskej Štiavnici, neskôr v Botanickej záhrade 
v Košiciach, kde zastával v r. 1964 – 1979 pozíciu riaditeľa. Venoval sa 
najskôr pedológii, neskôr šľachteniu tetraploidnej ďateliny, je autorom 
niekoľkých vedeckých prác. 
 

 

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. (*18. 8. 1953 Snina), vyštudoval 
Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach (1976), RNDr. (1981, PF UPJŠ), 
CSc. (1988, SAV), doc. (2000, TU Zvolen). Pôsobil najprv ako výskumný 
pracovník Ústavu experimentálnej biológie a ekológie Centra biologicko-
ekologických vied SAV v Bratislave, pobočka Košice a od roku 1989 ako 
riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach až do roku 2018. Venoval sa 
predovšetkým fytocenológii so zameraním na synantropnú vegetáciu, ale 
aj krajinno-ekologickým problémom Východoslovenskej nížiny. 
Spoluautor vysokoškolskej učebnice, editor a autor monografie 
o slovenských botanických záhradách a arborétach, autor viac ako 35 
vedeckých prác a mnohých odborných a populárno vedeckých článkov. 

 

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. (*14. 1. 1964 Košice), vyštudoval 
Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach (1989), RNDr. (1990, PF UPJŠ), 
PhD. (1997 UK Praha), doc. (2000, PF UPJŠ), prof. (2011, PF UPJŠ). Od r. 
1990 pôsobí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, v rokoch 2011-
2018 zastával funkciu prodekana pre vedu, výskum a rozvoj, od roku 
2018 je riaditeľom Botanickej záhrady UPJŠ. Venuje sa systematike, 
chemosystematike, taxonómii a reprodukčnej biológii rastlín. Autor 
vysokoškolskej učebnice systematiky cievnatých rastlín, vyše 80 
vedeckých prác publikovaných prevažne v zahraničných časopisoch, ako 
aj autor mnohých popularizačných výstupov. 

 

 

 


