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Košice, 9. september 2013 

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 8. septembra skončila nájomná zmluva  

s Dominikánskym konventom Košice o prenájme pozemkov Botanickej záhrady 

UPJŠ v Košiciach, uzatvára Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počnúc 

dnešným dňom tieto priestory pre návštevníkov botanickej záhrady. Jedná  

sa o časť exteriérových priestorov, pričom návšteva expozičných skleníkov bude 

naďalej možná. Vedenie UPJŠ v Košiciach verí, že toto opatrenie bude len 

krátkodobé a návštevníkom botanickej záhrady sa za dočasné zneprístupnenie 

časti exteriérových priestorov ospravedlňuje. 

 

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 v rámci botanických záhrad v SR.  

Má najväčšiu zbierku kaktusov v Slovenskej republike a najširšiu škálu tropických  

a subtropických rastlín, ktorých eviduje vyše 4000 druhov, pričom sa jedná 

o jedinečnú a ťažko porovnateľnú zbierku. V jej exteriéri sa na ploche štyroch 

hektárov nachádza expozícia dekoratívnej flóry a 4 áre zaberá genofondová zbierka 

autochtónnych taxónov vyšších rastlín. Na ploche 24 hektárov 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 v Košiciach.  

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dotuje činnosť botanickej záhrady sumou 

približne 100-tisíc eur ročne a na odkúpenie spomínaných pozemkov s rozlohu  

cca 8 hektárov plochy patriacej k Botanickej záhrade UPJŠ vo vlastníctve 

Dominikánskeho konventu nemá finančné prostriedky. Preto opakovane oslovila 

mestské, krajské i štátne inštitúcie s prosbou o pomoc pri riešení tejto situácie.  

 

Vedenie UPJŠ v Košiciach verí, že sa v krátkom čase podarí situáciu vyriešiť  

k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán, a nebude ohrozená prevádzka 

botanickej záhrady, ktorej činnosť je aj vo verejnom záujme a ročne ju navštívi 

cca 50-tisíc návštevníkov.  
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