
Projekt 10: Akademická záhrada 

Na svojej univerzite som absolvoval kurz Projektový manažment. Spracovanie a 

odovzdanie projektu na ľubovoľnú tému bolo podmienkou jeho úspešného 

absolvovania. Z mojich projektov preto patrí medzi najpodrobnejšie spracované. Ja 

som si zvolil projekt Akademická záhrada. Súčasťou projektu je aj harmonogram, 

Ganttov diagram, logický rámec, plán rizík a ohrození a rozpočet, no nepovažujem za 

potrebné to sem dávať. Vyzerá nasledovne: 

 

Cieľ projektu:  

Vytvoriť verejne prístupnú Akademickú záhradu v areály Filozofickej fakulty UPJŠ na 

ulici Dr. Kostlivého pre zamestnancov a študentov tejto fakulty. 

 

Čiastkové ciele:  

1. Predstavenie zámeru zamestnancom a študentom Filozofickej fakulty a ďalším      

    fakultám 

2. Vytvorenie návrhu Akademickej záhrady 

3. Príprava a zabezpečenie materiálu 

4. Rekonštrukcia oplotenia areálu 

5. Zahrnutie zamestnancov a študentov do realizácie záhrady ako dobrovoľníkov 

6. Realizácia záhrady 

7. Otvorenie a predstavenie záhrady 

 

Primárna cieľová skupina:  

zamestnanci a študenti Filozofickej fakulty UPJŠ 

 

Sekundárna cieľová skupina:  

zamestnanci a študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ostatní zamestnanci a študenti 

UPJŠ, verejnosť 

 

 

 

 

 



Náčrt projektu:  

Areál Filozofickej fakulty UPJŠ vznikol v rámci rekonštrukcie opustených historických 

budov Detskej nemocnice na ulici Dr. Kostlivého v Košiciach. Priestory medzi 

jednotlivými budovami tejto fakulty dosiaľ nie sú nijako využívané a sú relatívne 

rozsiahle. Pôvodná zeleň tvorená starými lipami bola počas rekonštrukcie budovy 

Aristoteles zlikvidovaná a nahradená mladými stromami rovnakého druhu a javora 

mliečneho. V roku 2017 bola doplnená výsadba kríkov, no výsadba je ostrovčekovitá 

bez konceptu. V súčasnosti je v areály celkovo päť funkčných budov (Aristoteles, 

Sokrates, Minerva, Platón a knižnica).  

 

 

 

Zľava doprava: Sokrates, knižnica, Minerva a Aristoteles. Ako vidno, areál disponuje 

zeleňou, no atraktívna výsadba a lavičky chýbajú. Zdroj foto tu. 

 

Areál je ohraničený murovaným plotom, ktorý je potrebné zrekonštruovať. V 

bezprostrednej blízkosti sa nachádza areál Prírodovedeckej fakulty. Jedným z cieľov 

UPJŠ je vytvorenie univerzitného mestečka a preto tento areál je vhodný na realizáciu 

takéhoto zámeru. Vytvorením Akademickej záhrady vznikne estetický, kultúrny a 

moderný priestor pre zamestnancov a študentov UPJŠ. Záhrada poskytne vhodné 

miesto pre štúdium, ich prípravu, relax a oddych študentov a zamestnancov počas ich 

voľného času. Záhrada bude zároveň alternatívou pre trávenie takéhoto času v 

interiéri, pretože momentálne areál Filozofickej fakulty ani Prírodovedeckej fakulty 

neponúka exteriéry pre spomínaný účel. Príjemné prostredie zlepšuje pracovný výkon 

a celkovo je predpoklad zvýšenia pocitu spokojnosti s pracoviskom. Keďže areál sa 

nachádza blízko centra mesta a je teda dobre prístupný pre verejnosť, ďalším 

vhodným využitím Akademickej záhrady je vzdelávanie v oblasti biologických vied. 

Záhrada ponúka možnosť vysadiť nezvyčajné a vzácne druhy a kultivary, čím by nová 

záhrada slúžila aj ako menšia botanická záhrada. Bude využívaná študentmi pri 

spoznávaní a výskume vegetácie, ktorá je bežnou súčasťou cvičení. Zároveň je 
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takýmto spôsobom možné vzdelávať laickú verejnosť a zvýšiť tak záujem o prírodné 

vedy, čo sa nakoniec môže prejaviť zvýšením počtu hlásiacich sa študentov na 

Prírodovedeckú fakultu. 

 

Príklady akademických záhrad v zahraničí 

 

 

Zdroj foto tu. 

 

 

Bard College, New York na horných dvoch fotkách. Zdroj foto tu. 

 

 

High Point University, Severná Karolína. Zdroj foto tu. 
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University of British Columbia, Kanada. Zdroj foto tu. 

 

 

 

Mendelova univerzita, Lednice. Tu som bol a ostal som očarený. Centrálny kruh 

trávnika, na ktorom sa študenti slnia a relaxujú, je obkolesený kruhovým chodníkom s 

modernou pergolou porastenou rôznymi popínavkami a ružami. Výsadbu tvorili 

prevažne trvalky. Zdroj foto tu. 

 

Na tejto stránke nájdete príklady amerických univerzitných campusov (mestečiek) s 

parkmi a záhradami. 
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Odôvodnenie potreby projektu:  

- Absencia priestorov v exteriéri pre trávenie voľného času študentov a zamestnancov 

UPJŠ 

- Nevyužívanie exteriéru v rámci areálu Filozofickej fakulty 

- Potreba skultúrniť a skrášliť vonkajšie priestory FF 

- Potreba zvýšenia prestíže UPJŠ 

- Potreba priniesť zeleň do centra mesta 

 

Organizačná štruktúra:  

- autor projektu: RNDr. Martin Pizňak, PhD 

- schvaľovateľ projektu: UPJŠ 

- investor projektu: UPJŠ, mesto Košice 

- aktívni účastníci projektu: zamestnanci a študenti UPJŠ 

- architekt 

- finančný manažér: úsek VO UPJŠ 

 

 

Tento projekt som osobne predstavil pani dekanke Filozofickej fakulty, no myšlienka 

zatiaľ nepadla na úrodnú pôdu. Dúfam, že projekt sa raz zrealizuje. 

 


