
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

  

TLAČOVÁ   SPRÁVA 
 
 

12. marca 2013 

 

V Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach začína v piatok výstava Kamenný herbár 
 

 

 

 

Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizuje v spolupráci  

so zberateľom Romanom Arpášom z Prievidze a Východoslovenským múzeom v Košiciach 

výstavu „Kamenný herbár“,  ktorá začína v piatok 15. marca a potrvá do1. apríla 2013. 

 

„Návštevníci budú môcť vidieť viac ako 200 skamenelín rastlín, ale aj živočíchov 

z prehistorického obdobia, z ktorých niektoré sú staré viac ako 200 miliónov rokov. 

Expozícia bude obohatená aj o také exponáty, ako sú zuby a úlomky kosti mamuta, 

mastodonta a žraloka, a tiež drevný opál a originály plagátových školských pomôcok 

významného českého ilustrátora Zdeňka Buriana,“ hovorí riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ 

v Košiciach doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., podľa ktorého si pozornosť zaslúžia  

aj rastliny, ktoré sú označované ako žijúce fosílie či živé skameneliny.  

 

„V poslednom čase je asi najznámejšou živou fosíliou wolémia vznešená, objavená 

v roku 1994. V areáli botanickej záhrady rastie niekoľko druhov takýchto rastlín, napríklad  

ginko dvojlaločné, cykasy a sekvojovce, ktoré môžu návštevníci pri prehliadke botanickej 

záhrady takisto objavovať. Z niekoľkých takýchto rastlín bude vytvorený aj malý 

druhohorný prales, ktorého atmosféru podčiarkne jeho pôvodný obyvateľ karnotaurus 

vyobrazený na plagáte,“ dodáva doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., 

 

Výstava Kamenný herbár má odborný a poznávací charakter. Najmä žiaci a študenti 

budú mať jedinečnú príležitosť uzrieť a spoznať vybraných zástupcov flóry a fauny, ktorá 

bola súčasťou prostredia vyhynutých dinosaurov. Okrem nej budú mať návštevníci Botanickej 

záhrady UPJŠ v Košiciach na Mánesovej č. 23 možnosť prezrieť si jednotlivé expozície 

v tropickom a subtropickom skleníku a vonkajšie expozície. 

 

Výstava bude prístupná od 15. marca do 1. apríla 2013, v čase od 9,00 do 15,00 

hodiny, vrátane víkendov a sviatkov. Cena vstupného je pre dospelých 2 €, deti, žiaci, 

dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnuté osoby 1 €, deti do 6 rokov majú vstup zdarma. 

Organizované skupiny v pracovných dňoch je nutné vopred nahlásiť na telefónnom čísle:  

055/ 234 1667, na ktorom tiež získate bližšie informácie súvisiace s činnosťou Botanickej 

záhrady UPJŠ v Košiciach. 

 

 

 



 

 
 

 

      Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 

 

      Má najväčšiu plochu skleníkov spomedzi slovenských botanických záhrad  

a pýši sa tiež najvyšším skleníkom (13,5-metra vysokým) a niekoľkými najväčšími 

skleníkmi spomedzi botanických záhrad v SR. Má najväčšiu zbierku kaktusov 

v Slovenskej republike a najširšiu škálu tropických a subtropických rastlín, ktorých 

eviduje vyše 4000 druhov. 

 

      Botanická záhrada bola založená v máji 1950 v areáli bývalého Komenského ústavu na 

Komenského ulici (dnešný areál Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie). V tom čase 

mala rozlohu 3 ha, ktorá však nepostačovala na jej plánovanú činnosť a preto sa vybrala pre 

novú záhradu plocha pod Rosaliou v Mestskej časti Košice Sever, ktorá bola neskôr rozšírená 

aj na územie Červeného brehu po baňu na Bankove.  

      V roku 1958 sa dal do užívania expozičný skleník, ktorý bol na vtedajšiu dobu jeden  

z najväčších v strednej Európe. Následne sa dobudovali expozičné zbierky tropickej  

a subtropickej vegetácie a viackrát sa prebudovávala expozícia dekoratívnej flóry a udržiavala 

sa dendrologická zbierka v lesoparkovej časti. Po roku 1989 došlo k rozšíreniu zasklenej 

plochy vybudovaním nových ôsmych skleníkov. Z nich sú štyri zaradené do komplexu 

expozičných skleníkov s vykurovaním a štyri sú v hospodárskej časti využívané ako 

pestovateľské skleníky.  

      V posledných rokoch sa realizuje rozsiahla rekonštrukcia expozičných skleníkov 
(spojená s výmenou opláštenia, tepelných rozvodov, registrov kúrenia a rozvodov úžitkovej 

vody, presvetlením skleníka č. 1 z vestibulu, zasklievaním, tmelením a natieraním 

konštrukcie), ktorá pokračuje aj v súčasnosti. Realizovala sa tiež výstavba steny  

s umiestnením akvárií vo vstupnej hale a začala generálna prestavba dekoratívnej plochy pred 

skleníkmi. Prebudované a rozšírené boli expozičné zbierky v skleníkoch na oddelení 

tropickej a subtropickej vegetácie, ktoré v súčasnosti predstavujú jedinečnú zbierku 

a ťažko hľadať porovnateľnú expozíciu. Rekonštrukcia v najbližšom období čaká  

aj najväčší skleník botanickej záhrady, ktorý je najväčším v SR. 

      V súčasnosti sa botanická záhrada rozprestiera na ploche 30 hektárov. V jej areáli  

sú v teplých expozičných skleníkoch s rozlohou 3500 m2 expozície tropickej a subtropickej 

vegetácie. Na ploche štyroch hektárov sa nachádza expozícia dekoratívnej flóry a 4 áre zaberá 

genofondová zbierka autochtonných taxónov vyšších rastlín. Na ploche 24 ha sa rozprestiera 

lesná časť záhrady, ktorá pozostáva z lesných celkov pôvodných fytocenóz nadväzujúcich  

na lesné spoločenstvá geomorfologických celkov Bankova a Čermeľského údolia.  

Na zostávajúcom území je umiestnená hospodárska časť botanickej záhrady a objekty UPJŠ.  

      Súčasťou botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach je Herbár a Thaiszová knižnica. Od roku 

1990 vydáva vedecké periodikum THAISZIA, Journal of botany. V posledných rokoch 

zorganizovala niekoľko medzinárodných vedeckých konferencií, v súčasnosti rieši viaceré 

grantové a vedecko-technické projekty a začala tiež tradíciu výstav spojených s predajom, 

klubovú činnosť (kluby Bonsai, Kaktus, Gladiola, Citrus) a podobne. 

      Svoju činnosť sústreďuje botanická záhrada popri kultúrno-spoločenskej oblasti  

aj na edukáciu a výskum. V edukačnej činnosti vytvára podmienky pre laboratórne cvičenia  

a na požiadanie zabezpečuje výučbu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ vo vedných odboroch 

geobotanika, ekológia rastlín, ochrana životného prostredia a terénne exkurzie. Študenti 

botanických disciplín majú možnosť pod vedením zamestnancov botanickej záhrady 

realizovať diplomové práce a konzultovať botanické problémy. V spolupráci s Centrom 

voľného času sa aktívne podieľa na zabezpečovaní súťaží ako sú Biologická olympiáda, 

Poznaj a chráň či Stredoškolská odborná činnosť. Vedecký výskum je zameraný na štúdium 

biológie ohrozených druhov vyšších rastlín východného Slovenska, synantropizáciu 

vegetácie, invázie rastlín, šľachtenie dekoratívnych kultivarov a patologických problémov 

drevín v zmenených podmienkach prostredia. 



Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice, tel.: 055 / 622 26 08 

Hovorkyňa: RNDr. Jaroslava Oravcová 

Tel: +421 (55) 640 2793, 234 3220, mobil: mobil: 0907 776 442 

e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk      web: www.upjs.sk                                                                       
 

 
Z fotoarchívu BZ - snímky z predošlej výstavy: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

POZNÁMKY:   Viac informácií nájdete na:  www.bz.upjs.sk 

                        Túto tlačovú správu nájdete uverejnenú na webovej stránke: www.upjs.sk 

 

 

RNDr. Jaroslava Oravcová 

mailto:jaroslava.oravcova@upjs.sk
http://www.upjs.sk/
http://www.bz.upjs.sk/
http://www.upjs.sk/


 

 
 

hovorkyňa 


