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Exteriéry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach  

sú oddnes znovu prístupné pre širokú verejnosť 
 

 

 

 

 

 

Exteriéry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sú počnúc dnešným dňom znovu 

prístupné pre širokú verejnosť vzhľadom na skutočnosť, že bola podpísaná nájomná 

zmluva s Dominikánskym konventom Košice o prenájme pozemkov v ich vlastníctve. 
 

Zákaz pohybu návštevníkov na plochách patriacich Dominikánskemu konventu 

Košice platil od 9. septembra 2013 až dovčera po tom, čo sa 8. septembra skončila platnosť 

predošlej nájomnej zmluvy a Dominikánsky konvent nesúhlasil s jej predlžením. Počas 

uzatvorenia exteriérov pre verejnosť mali návštevníci možnosť pohybovať sa len  

v expozičných skleníkoch a vonkajších priestoroch patriacich UPJŠ, obľúbené exteriérové 

expozície a relaxačné zóny však pre nich boli neprístupné. To sa zmenilo po podpise novej 

nájomnej zmluvy, ku ktorému došlo v utorok 7. januára 2014 a účinnosť nadobudla dnes. 

Nájomný vzťah bude trvať 80 dní a cena za prenájom pozemkov predstavuje 3 200 eur. 
 

„Táto zmluva pomôže preklenúť prechodné obdobie, kým sa nevyrieši situácia 

ohľadom odkúpenia pozemkov. Teší nás, že návštevníci Botanickej záhrady UPJŠ 

v Košiciach si ju budú môcť opäť pozrieť celú aj s jej krásnymi exteriérmi a obľúbenými 

oddychovými zónami,“ hovorí rektor UPJŠ v Košiciach  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 

DrSc., ktorý verí, že sa do jari podarí uzavrieť s Dominikánskym konventom Košice dohodu 

o kúpe pozemkov nevyhnutných pre činnosť botanickej záhrady, ktorú ročne navštívi  

cca 50-tisíc návštevníkov z celého východoslovenského regiónu. 

 

UPJŠ v Košiciach dotuje činnosť botanickej záhrady, ktorá má najväčšiu plochu 

skleníkov spomedzi slovenských botanických záhrad a najvyšší (13,5-metra vysoký) skleník  

a niekoľko najväčších skleníkov v rámci botanických záhrad v SR, sumou približne 100-tisíc 

eur ročne. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach sa tiež pýši najväčšou zbierkou kaktusov  

v Slovenskej republike a najširšou škálou tropických a subtropických rastlín, ktorých eviduje 

vyše 4000 druhov, pričom ide 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. Približne  

24 hektárov zaberá lesná časť záhrady a na zostávajúcom území je umiestnené  

jej hospodárske zázemie. Z celkovej rozlohy záhrady patrí približne tretina Dominikánskemu 

konventu Košice, ktorý pozemky univerzite v minulosti univerzite prenajímal. V súčasnosti  

sa završujú rokovania o odkúpení ich časti, ktoré smerujú k spokojnosti oboch strán.  
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