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Košice, 10. január 2014 

 

Vedenie UPJŠ v Košiciach sa so zástupcami Dominikánskeho 

konventu Košice dohodlo na definitívnej hranici pozemkov pre 

Botanickú záhradu, na ktoré získalo MŠVVaŠ SR 3 milióny eur 
 

 

 

 

Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa dnes dohodlo so 

zástupcami Dominikánskeho konventu Košice na definitívnej hranici pozemkov 

obhospodarovaných Botanickou záhradou UPJŠ v Košiciach, ktoré budú predmetom 

pripravovanej kúpnej zmluvy. Ide o najvýznamnejšie exteriérové expozičné plochy 

s rozlohou 50 710 metrov štvorcových, na ktoré sa ministrovi školstva, vedy výskumu 

a športu SR Dušanovi Čaplovičovi podarilo získať mimoriadnu dotáciu z Ministerstva 

financií SR vo výške 3 milióny eur. Tieto peniaze má už UPJŠ v Košiciach na svojom 

účte. V nasledujúcich týždňoch sa dokončí nový geometrický plán a doladí text kúpnej 

zmluvy, pričom podpísanie nájomnej zmluvy zo dňa 7. januára 2014 na dobu 80 dní 

vyrieši prechodné obdobie, počas ktorého bude môcť verejnosť opätovne využívať aj 

exteriéry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.  
Ako konštatoval kvestor UPJŠ v Košiciach Ing. Karol László po dnešnom rokovaní, 

proces odkúpenia by mal byť zavŕšený najneskôr do konca februára. Zástupca predstaveného 

Dominikánskeho konventu Slavomír Hovanec vyjadril poďakovanie ministrovi školstva 

Dušanovi Čaplovičovi a ministrovi financií Petrovi Kažimírovi a tiež rektorovi UPJŠ 

v Košiciach prof. MUDr. Ladislavovi Mirossayovi, DrSc. a kvestorovi Ing. Karolovi 

Lászlóovi za ich pomoc pri riešení tejto situácie. 
 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 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. Pýši sa tiež 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 (cca 8 

a pol hektára) tretina Dominikánskemu konventu Košice, ktorý pozemky univerzite v minulosti univerzite 

prenajímal.  

Pôvodná nájomná zmluva medzi Dominikánskym konventom a UPJŠ v Košiciach skončila  

8. septembra 2013, v dôsledku čoho bola časť exteriérových priestorov pre verejnosť uzatvorených až do 

včerajšieho dňa. 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 9. januára. Nájomný vzťah bude trvať  

80 dní a cena za prenájom pozemkov predstavuje 3 200 eur. Po podpise kúpnej zmluvy na odkúpenie cca 

5 hektárov plochy nájomná zmluva zanikne. 
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