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  Monika Tódová 

Keby bola jeho škola súkromná firma, prijal by dekan Lekárskej fakulty v Košiciach čo najviac 
cudzincov. Po roku by ich poslal preč.  

Demonštrácia košických medikov počas lekárskeho štrajku v roku 2012. Foto - TASR 
 

Keby bola jeho škola súkromná firma, prijal by dekan Lekárskej fakulty v Košiciach čo 
najviac cudzincov. Po roku by ich poslal preč. V Bratislave berú takmer každého a mnohí 
doštudujú. 

Lekárske fakulty na Slovensku prežívajú vďaka študentom zo zahraničia, ktorí za štúdium 
platia tisíce eur ročne. Údaje, ktoré si Projekt N vyžiadal od Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, hovoria, že prijímanie aj menej vzdelaných cudzincov sa netýka 
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len Bratislavy, ale je to celoslovenský systém. Napriek tomu sú medzi školami rozdiely, ktoré 
môžu hovoriť aj o kvalite absolventov. 

„Zo 100 prijatých študentov skončí v šiestom ročníku asi 20. Neuspeje teda 80 percent z 
nich,” hovorí o cudzincoch dekan Lekárskej fakulty v Košiciach Daniel Pella. Nepovažuje za 
správne bojovať proti počtu prijatých cudzincov, ale bojovať za to, aby skončili len tí kvalitní. 
Do prvého ročníka by zobral pokojne všetkých, čo sa hlásia. Do druhého už nie, no za 
poplatky z prvého ročníka by kúpil nové prístroje alebo zrekonštruoval budovu. Nemyslí si, že 
je na tom niečo zlé. 

Veľa študentov, ale bez korupcie 

„Vidím problém v tom, čo vy – odstrániť z toho korupciu. Nehovorím o nás ani o Bratislave, 
ale pri jasne nastavených pravidlách a dobrej kontrole neverím, že by bol toto zlý systém. 
Je nemožné, aby sa tí, čo mali na testoch menej ako 50 percent bodov, dostali do druhého 
ročníka. Toto je priestor, ktorý treba monitorovať. Myslím si, že u nás tú selekciu robíme 
dobre, ale pri tom kvante študentov nemôžem dať ruku do ohňa.” 

V Košiciach naozaj robia selekciu. Projekt N pred niekoľkými dňami zverejnil informácie o 
tom, že na medicínu v Bratislave prijímajú takmer každého cudzinca, ktorý sa prihlási, a to aj 
vtedy, ak urobí test iba na trinásť percent (článok tu, pokračovanie tu). 

V Košiciach je to inak. Za posledných päť rokov neprijali cudzinca, ktorý by neurobil testy 
aspoň na 50 percent, v roku 2014 urobil najhorší na 57,25 percenta. Neprijímajú tiež 90 
percent z uchádzačov ako v Bratislave, ale len asi 45 percent. A titul nezíska približne 80 
percent z nich. V Bratislave napríklad zo študentov prijatých v roku 2009 skončila asi 
polovica. 

Na Lekársku fakultu v Martine prijímajú iba zahraničných študentov, ktorí urobia testy aspoň 
na 70 percent. 

Ťažká angličtina 

Pella obhajuje nižšiu úroveň cudzincov aj tým, že je rozdiel robiť testy v materskom jazyku a 
v angličtine. Slováci tiež podľa neho majú knižky so všetkými testovými otázkami, cudzinci si 
môžu zakúpiť len náhodný výber. 

„Učitelia by vám asi povedali, že je to dosť veľká záťaž učiť v angličtine, ale ja ako dekan 
som rád, že sa ich angličtina zlepšuje a budeme sa môcť úrovňou priblížiť iným školám,” 
hovorí ďalší dôvod, prečo je dobré mať na škole cudzincov. 

Vďaka samoplatcom vie tiež učiteľov zaplatiť. Ak by totiž odišli zo školstva do zdravotníctva, 
zarobili by oveľa viac. 
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Ako v Košiciach, tak aj v Bratislave študujú v anglickom jazyku aj Slováci. V Košiciach sú štyria, 
v Bratislave ich je 55. 

Pella priznáva, že dôvodom môže byť aj to, že sa nedokážu naučiť na 90 percent v slovenčine, 
tak sa naučia na 50 percent v angličtine. 

„Aj to môže byť dôvod, ale aj to, že už dopredu vedia, že pôjdu do zahraničia. Minulý rok 
sme prijali jednu študentku zo Slovenska na štúdium v anglickom jazyku a po roku naozaj 
odišla. Ten, kto neurobí test v slovenčine na 700 bodov, tak v angličtine na 500 neurobí. 
Jedine, že by vedel perfektne jazyk.“ 

Rektor chce peniaze na schátrané budovy 

S vedením Lekárskej fakulty v Bratislave chce o cudzincoch hovoriť aj minister školstva Juraj 
Draxler. Terajší dekan Peter Labaš vo funkcii končí vo februári. Nahradí ho neurochirurg Juraj 
Šteňo. 

Rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta napísal, že prijímanie zahraničných študentov 
rôznej úrovne je v súlade so zákonom. Pojem „nekvalitný študent“ podľa neho neexistuje, 
pretože každý, kto nespĺňa podmienky, je vylúčený. 

„Pre nás by bol najlepší taký ekonomický model, ktorý by zabezpečil potrebnú dotáciu 
priamo rozpočtovanú na rekonštrukciu schátraných budov Lekárskej fakulty, materiálne 
vybavenie na výučbu medikov a tiež na dôstojné odmeňovanie školských pracovníkov 
v zdravotníctve.“ 
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