
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

            Košice, 24. október 2013 

 

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava „Včelárstvo“ 
 

 

Pozývame médiá a širokú verejnosť v dňoch 25. októbra až 10. novembra 2013 na výstavu 

„Včelárstvo“ v Botanickej záhrade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

na Mánesovej 23 (denne medzi 9.00 – 17.00 hod). Súčasťou výstavy bude expozícia 

včelárskych pomôcok a prístrojov od historických po moderné,  premietanie filmov  

s včelárskou tematikou a prezentácia výrobcov a predajcov. Počas celej výstavy bude 

zabezpečená poradenská činnosť a možnosť zakúpiť si rôzne včelárske produkty. Sprievodný 

program tvoria  prednášky pre včelárov i nevčelárov.  

 

Súčasťou podujatia bude tiež začatie výstavby včelárskeho náučného chodníka v areáli 

botanickej záhrady v sobotu 26.10. o 10.00 hodine. Včelársky chodník sa bude po dokončení 

skladať z 13 informačných tabúľ a jeho trasa bude smerovať k včelnici, kde sa už dlhodobo 

chovajú včely. Ďalší sprievodný program tvoria prednášky pre včelárov i nevčelárov: 

v sobotu 26.10. o 14.00 -  Ing. Gál: Propagácia značky „Slovenský med“, v nedeľu 27.10.  

o 14.00 - MUDr. Košlík: Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka. 

 

Výstavou ‚Včelárstvo‘ sa Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach usiluje spropagovať  

pre verejnosť prístupnou formou nenahraditeľný význam včiel v prírode pri tvorbe  

a ochrane biodiverzity, genetických zdrojov a v tom aj existenciu ľudskej populácie,“ hovorí 

riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc., podľa 

ktorého je cieľom podujatia pripraviť v úzkej spolupráci so Slovenským zväzom včelárov 

podmienky na vybudovanie stálej expozície nazvanej ‚včelársky náučný chodník‘. 

 

„Rozprávanie o putovaní včielky z jedného kvetu na druhý je poetickou prípravou detí  

na pochopenie vzniku a zachovania života. Rodičia túto klasickú pomôcku s obľubou 

využívajú. Život včiel je v mnohých ohľadoch mimoriadne zaujímavý. Odhaľovať 

tajomstvá diania v úli je nielen pútavé, ale aj spoločensky a výchovne veľmi prospešné. 

Zaujímavé poznatky skúsených včelárov odovzdávané mladej generácii a ušľachtilé 

príklady zo života včiel ponúkajú možnosť pozitívne vplývať na formovanie osobnosti 

človeka. Pracovitosť, ‚kolektivizmus‘ a spolupráca včiel pri dosahovaní spoločného cieľa, 

mnohostranná účelnosť ich správania, dorozumievanie sa a rešpektovanie prirodzenej 

hierarchie v spoločenstve, to sú všetko  ušľachtilé príklady hodné nasledovania,“ vysvetľuje 

vedúci oddelenia dekoratívnej flóry Ing. Róbert Gregorek, PhD. a dodáva, že aj pre tento 

odkaz deťom je veľmi prospešné približovať problematiku včelárstva a pútavou formou 

poodhaľovať tajomstvá zaujímavého života včiel.  

 

Mimoriadny prínos včiel nespočíva len v ich užitočných produktoch ako sú med, materská 

kašička, propolis, peľ, vosk a včelí jed, ale aj v opeľovaní kultúrnych plodín a divo rastúcich 
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rastlín. Ako poznamenáva predseda Slovenského zväzu včelárov Ing. Ľudovít Gál, tento 

hmyz sa opeľovaním divo rastúcich rastlín podieľa na udržaní rovnováhy v prírode a ochrane 

životného prostredia.  

 

„Včelárstvo je jedným z najstarších oborov ľudskej činnosti a v súčasnosti má nemalý 

význam ako obor záujmovej činnosti ľudí pri využívaní voľného času. Včelárstvom sa na 

Slovensku zaoberá viac než 16-tisíc ľudí všetkých vekových skupín. Veľký význam má 

u mládeže, pretože ponúka možnosť zmysluplného trávenia voľného času a tiež prebúdza 

obdiv k životu a záujem o biológiu a prírodu. Aj z tohto dôvodu Slovenský zväz včelárov 

podporuje výstavbu náučných včelárskych chodníkov na takých miestach, ktoré sú  najviac 

navštevované obyvateľmi a má záujem, aby sa do činností v prospech ochrany prírody 

zapojilo čo najväčšie percento ľudí bez rozdielu veku,“ hovorí Ing. Ľudovít Gál. 

 
 

 

 

 

 

POZNÁMKA:    Túto tlačovú správu nájdete na:  www.upjs.sk  

 

Informácia na verejnosť: tel: 055/633 73 53, 055/ 234 1667 (vrátnica),  

          e-mail: botgard@upjs.sk 
 

 

 

RNDr. Jaroslava Oravcová 

hovorkyňa 
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FOTO z vlaňajšej výstavy „Včelárstvo“ v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach: 

 
 

      Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach        

      Rozprestiera sa na ploche 30 hektárov a v jej areáli sú v expozičných skleníkoch 

s rozlohou 3500 m2 expozície tropickej a subtropickej vegetácie. Na ploche štyroch hektárov  

sa nachádza expozícia dekoratívnej flóry, 4 áre zaberá genofondová zbierka autochtonných 

taxónov vyšších rastlín a 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.  Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach má najväčšiu plochu 

skleníkov spomedzi slovenských botanických záhrad a pýši sa tiež najvyšším skleníkom  

s výškou 13,5-metra. Expozičné zbierky v skleníkoch na oddelení tropickej a subtropickej flóry 

 súčasnosti predstavujú jedinečnú zbierku, pričom ťažko hľadať porovnateľnú expozíciu. 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach má tiež najväčšiu zbierku kaktusov v Slovenskej republike 

a najširšiu škálu tropických a subtropických rastlín, ktorých eviduje vyše 4000 druhov.  
      Botanická záhrada bola pôvodne založená ako Botanický ústav Vysokej školy 

poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v areáli bývalého Komenského ústavu na 

Komenského ulici v máji 1950. Keďže jej pôvodná rozloha 3hektáre nepostačovala na jej plánovanú 

činnosť, vybrala sa pre novú záhradu plocha pod Rozáliou v Mestskej časti Košice Sever, ktorá bola 

neskôr rozšírená aj na územie Červeného brehu po baňu na Bankove. V roku 1958 sa dal na novom 

mieste do užívania expozičný skleník, ktorý bol na vtedajšiu dobu jeden z najväčších v strednej 

Európe a dodnes je najväčším v SR. Následne sa dobudovali expozičné zbierky tropickej  

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

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

vybudovaním 8 nových skleníkov. Z nich sú 4 zaradené do komplexu expozičných skleníkov  

s vykurovaním a 4 sú v hospodárskej časti využívané ako pestovateľské skleníky.  

      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 tematických výstav spojených s predajom, klubovú činnosť 

(kluby Bonsaj, Kaktus, Gladiola, Citrus) a podobne. Popri kultúrno-spoločenskej oblasti sa venuje aj 

výučbe študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a edukačným projektom orientovaným na žiakov 

základných a stredných škôl a vedecký výskum 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. 

 

      Viac informácií nájdete na http://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/ 

http://www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada/

