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Zápisnica č. 2/2012 
zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 12. 12. 2012 

 
 
Prítomní: 
Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., Ing. Ján Király, Vladimíra 
Ledecká,  JUDr. Zdenko Trebuľa  
 

Ospravedlnení: 
Peter Dvorský, Mgr. Andrea Figulová, PhD., Mgr. Peter Himič, PhD., PaedDr. Mgr. art. Július Klein, 
RNDr. Jozef Ondáš, PhD., MBA.  Ing. Martin Pitorák, RND Ing. Michal Tkáč 
 

Prizvaní: 
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., Ing. Karol László, Mgr. Adriana Sabolová 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach (BZ) – informácia o problematike pozemkov v BZ  
3. Rôzne 

 
1. OTVORENIE 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach (SR) doc. JUDr. Ján Husár, CSc. otvoril zasadnutie, privítal 
prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Na základe prezenčnej listiny konštatoval, že 
Správna rada UPJŠ nie je uznášania schopná, pretože nie sú  prítomné dve tretiny celkového počtu 
členov. 
Predseda SR požiadal rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., aby odovzdal menovacie 
dekréty novovymenovaným členom SR. Dekréty si prevzali Ing. Ján Király a Vladimíra Ledecká.  
 
2. BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ V KOŠICIACH  - INFORMÁCIA O PROBLEMATIKE POZEMKOV 

V BOTANICKEJ ZÁHRADE 
  

Rektor UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc. informoval o probléme Botanickej záhrady (BZ), ktorá v 
súčasnosti plní funkciu najmä vedecko–pedagogického pracoviska UPJŠ: časť pozemkov v areáli BZ v 
roku 1989 získal Dominikánsky konvent Košice do svojho vlastníctva.. Až do súčasnosti bola medzi 
UJPŠ a Dominikánskym konventom uzatvorená zmluva o nájme, na základe ktorej BZ mohla realizovať 
na prenajatých pozemkoch svoju činnosť. Koncom roku 2011 predstavitelia Dominikánskeho konventu 
oboznámili UJPŠ o zámere odpredať časť pozemkov súkromnému investorovi. Ide hlavne o pozemky s 
parcelným číslom1423, 1424 a 1426 a niekoľko menších priľahlých pozemkov. Cieľom potenciálneho 
investora na týchto pozemkoch výstavba, ktorá by definitívne zničila možnosť BZ využívať tieto 
priestory.  

Parcela č. 1423 mala a v súčasnosti aj má pestovateľskú škôlku drevín a vonkajších dekoratívnych 
rastlín. Pestovateľská škôlka v každej botanickej záhrade na svete je významný objekt, ktorý kultivuje 
rastliny pre dopĺňanie a rozširovanie expozičných zbierok. Sú tam umiestnené rastliny značnej hodnoty 
v rôznych vývojových štádiách. Keďže BZ nemá náhradné plochy vhodné na pestovanie rastlín, jej 
zánikom stratí možnosti obnovy fytogenofondu. Keby sa akceptovala uvedená zmena, BZ sa ocitne v 
likvidačnej situácii.  

Parcela č. 1424 predstavuje v BZ významnú časť areálu, ktorý slúži okrem iného ako recipient 
podpovrchovej vody. V jej blízkosti je studňa, ktorá zabezpečuje úžitkovú vodu pre závlahy nielen 
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vonkajších expozícii, ale aj pre celú sústavu tropických a subtropických skleníkov. Jej premenou na iné 
užívanie ako súčasné dôjde k nenávratnej škode straty vody. Zároveň je súčasťou protipovodňových 
opatrení v mestskej časti Košice - Sever. Okrem uvedeného predstavuje predmetná parcela významný 
prvok v Územnom systéme ekologickej stability mesta Košice v podobe biokoridoru.  

Parcela č. 1426 slúži BZ na pestovanie rastlín, ktoré sa následne používajú na udržiavanie 
sortimentu dekoratívnych rastlín, na výsadby a dosadzovanie dekoratívnych expozícii na expozičných 
plochách Ekologickej náučnej plochy, na pestovanie rastlín do expozícii na výstavy v BZ, ktoré sú 
pripravované a realizované pre edukačné a vedecké účely, ako aj na produkciu rastlín pre realizáciu 
tematických výstav pre verejnosť  

Uvedené činnosti patria medzi hlavnú činnosť, ktoré BZ dlhodobo zabezpečuje. V prípade, že 
dôjde k odpredaju predmetnej parcely, BZ nemá žiadne iné vhodné pozemky, ktoré by sa dali používať 
na pestovateľskú činnosť. Nastala by situácia, že BZ nebude realizovať uvedené aktivity, tým dôjde k 
likvidácii produkcie dekoratívnych rastlín, čo sa odrazí na poskytovaní služieb, na výške príjmov a v 
konečnom dôsledku dôjde k likvidácii podstatnej časti jej činnosti.  
 

Diskusia: 
Prítomní členovia Správnej rady na základe predloženej právnej analýzy stavu pozemkov BZ 
prerokovali rôzne možnosti riešenia nastolenej problematiky.   
 
Záver: 

Správna rada UPJŠ v Košiciach berie na vedomie informáciu o problematike pozemkov v Botanickej 

záhrade UPJŠ v Košiciach.  

 
3. RÔZNE  
Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. pozval prítomných na Reprezentačný bál UPJŠ, 
ktorý sa uskutoční dňa 18. 1. 2013 v hoteli Doubletree by Hilton v Košiciach.  
 
Predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Ján Husár, CSc. poďakoval prítomným za ich 
účasť na zasadnutí. Zároveň zaželal prítomným príjemné prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov 
a šťastný nový rok. 

 

 

   ..........................................................              .......................................................... 

                overovateľ zápisnice                 predseda Správnej rady UPJŠ v Košiciach   
              Vladimíra Ledecká, v. r.                                  doc. JUDr. Ján Husár, CSc., v. r. 

 

Zapísala dňa 12. 12. 2012  
Mgr. Adriana Sabolová 


