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Študenti UPJŠ LF vyhlásili štrajkovú pohotovosť  

a pripravujú sa na verejnú demonštráciu  

 

 

 V súvislosti s pretrvávajúcim sporom Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzitnej 

nemocnice L.  Pasteura Košice, ktorý súvisí aj s vypovedaním Dohody o zriadení 

výučbových základní, vyhlásili študenti UPJŠ LF v priebehu tohto týždňa štrajkovú 

pohotovosť. 

 

 „Aj keď nám riaditeľ UNLP umožnil zúčastňovať sa na praktickej výučbe  

v zdravotníckom zariadení, chýbajúca zmluva je pre nás zdrojom pretrvávajúcej 

neistoty. Každé ráno sa budíme s obavou, či sa budeme môcť aj naďalej učiť  

v univerzitnej nemocnici a strachujeme sa o svoju budúcnosť. Z toho dôvodu sme 

plánovali zorganizovať 19. septembra protestnú akciu - demonštráciu študentov 

medicíny, ktorú sme už ohlásili na magistráte mesta Košice. Avšak vzhľadom  

na aktivitu pani ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej, ktorá začala  

v posledných dňoch komunikovať s dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ Dr.h.c. prof. 

MUDr. Leonardom Siegfriedom, CSc. ohľadom návrhu zmluvy, sme sa rozhodli  

od protestného pochodu nateraz upustiť a prejsť do štrajkovej pohotovosti – 

mobilizácie študentov,“ vysvetľuje predseda Štrajkového výboru študentov UPJŠ LF 

a člen študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF Matúš Maruniak.  

 

Študenti založili štrajkový výbor a rozbehli aktivity na presadenie svojich 

požiadaviek a vyzvali svojich kolegov, aby svoju  mobilizáciu demonštrovali nosením 

červených stužiek, ktoré symbolizujú ich odhodlanie brániť svoje záujmy a podporu 

fakulte. Zároveň ju deklarujú svojim podpisom na podpisových hárkoch, čím študenti 

medicíny vyjadrujú svoju pripravenosť zúčastniť sa protestných aktivít v prípade, že 

by došlo k prerušeniu ich praktickej výučby v univerzitnej nemocnici. 

 



„Počet podpisov na petícii rýchlo pribúda a  očakávame,  

že v krátkom čase prudko vzrastie po pondelkovom slávnostnom zahájení školského 

roka, kedy nastúpia do školy aj prvé štyri ročníky. Súčasne sme oslovili aj kolegov 

z iných fakúlt UPJŠ a ďalších vysokých škôl, aby nám prejavili svoju solidaritu. 

Keďže súčasným sporom je ohrozená samotná existencia najstaršej fakulty 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorá vychováva lekárov na východnom Slovensku  

už 65 rokov, naša  iniciatíva ich nenechala ľahostajnými. Študenti iných škôl nás 

morálne podporili a prejavili záujem zúčastniť sa prípadných demonštrácií, ktoré by 

sme zorganizovali, pokiaľ nedôjde k vyhovujúcej dohode medzi lekárskou fakultou 

a univerzitnou nemocnicou, pretože sa nás tento spor bytostne dotýka,“ hovorí Peter 

Veščičík, podpredseda Spolku medikov mesta Košice, člen Akademického senátu 

UPJŠ LF a člen Akademického senátu UPJŠ. 

 

Podľa podpredsedu Akademického senátu UPJŠ LF, člena Akademického 

senátu UPJŠ a predsedu Spolku  medikov mesta Košice Tamása Ötvösa získali medici 

za krátky čas podporné stanoviská študentskej časti Akademického senátu Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika a Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky.  

Tá už pred časom vydala k aktuálnej situácii stanovisko, v ktorom vyjadrila 

znepokojenie nad vývojom situácie medzi Univerzitnou nemocnicou L.  Pasteura  

Košice a Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.  

 

V spomínanom stanovisku zo dňa 22. augusta 2012 sa okrem iného 

uvádza: „Je zrejmé, že nezhody medzi UNLP a LF UPJŠ siahajú na rezortnú 

úroveň a tieto dva subjekty sa nevedia medzi sebou dohodnúť už päť mesiacov, 

preto sa stala koordinácia postojov Ministerstva školstva a Ministerstva 

zdravotníctva nevyhnutnou povinnosťou Vlády Slovenskej republiky v záujme 

občanov, či už ako aktuálnych pacientov, potenciálnych pacientov, 

zamestnancov UPJŠ, alebo študentov.“ 

 

Ako konštatuje Tamás Ötvös, medikov potešila výrazná podpora kolegov 

z iných fakúlt UPJŠ a aj iných univerzít, ktorí im nielen vyjadrili solidaritu,  

ale aj prísľub zúčastniť sa prípadných protestných aktivít vrátane verejných 

demonštrácií.  

 

„Stále dúfame, že kompetentní na úrovni ministerstiev a vlády chápu vážnosť 

situácie a pomôžu ju rozumne vyriešiť, no pokiaľ sa tak v krátkom čase nestane, 

sme odhodlaní zrealizovať verejné demonštrácie študentov na podporu našich 

záujmov. Pri strate akreditácie našej lekárskej fakulty by viac ako dvetisíc študentov 

muselo hľadať inú cestu ako doštudovať. Nejde pritom len o to, že chceme študovať 



v meste, kde sme štúdium začali, no v súčasnosti podľa názoru zainteresovaných 

i Študentskej rady vysokých škôl lekárske fakulty v Bratislave a Martine nemajú 

dostatočné kapacity na pokrytie štúdia takéhoto počtu  študentov z Lekárskej fakulty 

UPJŠ. Preto sme odhodlaní pristúpiť aj k ostrým protestom,“ zdôrazňuje Tamás 

Ötvös. 

 

Ako vysvetľuje  Peter Džupa, prezident Slovenského spolku študentov zubného 

lekárstva, študenti plánujú verejné demonštrácie z dôvodu, že nemajú iné možnosti 

deklarovať svoje postoje. „Nechceme protestovať tým, že neprídeme do školy, pretože 

učiť sa je práve to, čo žiadame,“ podotýka Peter Džupa. 

 

Dnešnej tlačovej konferencie na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ sa mal pôvodne 

zúčastniť aj dekan Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., avšak vzhľadom  

na závažnosť situácie bolo na dnes narýchlo zvolané stretnutie dekanov všetkých troch 

slovenských lekárskych fakúlt v Bratislave. Po ich rokovaní sa budú dekani snažiť 

o osobné stretnutie s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Zvolenskou. 

 

„Je nám ľúto, že otvorenie nového akademického roka, ktoré sa uskutoční 

budúci pondelok, bude poznamenané neistotou v súvislosti s vypovedaním 

vzájomných zmlúv zo strany UNLP,“ poznamenal v súvislosti s aktuálnou situáciou 

dekan UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., ktorého aktivita 

medikov príjemne prekvapila a je rád, že takto otvorene podporujú svoju fakultu.  

Sám si preto pripol na oblečenie červenú stužku a urobili tak aj mnohí ďalší 

zamestnanci fakulty, ktorých potešila mobilizácia študentov a sami zvažujú aj vlastné 

protestné aktivity. 

 

„Oceňujeme ústretovosť riaditeľa UNLP Košice MUDr. Ladislava Rosochu, 

MPH, ktorý umožnil študentom vykonávať prax v zdravotníckom zariadení, aj keď 

naďalej trvá na vypovedaní zmlúv. Napriek tomu nepodceňujeme vážnosť situácie 

a podporujeme aktivitu študentov. V najbližších dňoch sa rozhodneme, k akým 

krokom sami pristúpime, no je možné, že v prípade vyhrotenia situácie to bude aj 

čosi viac, než len vyhlásenie štrajkovej pohotovosti,“ poznamenal predseda 

Akademického senátu UPJŠ LF  doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. 

 

 

 

Čo žiadajú študenti: 

 



- Študovať v podmienkach právnej istoty, ktorú zabezpečí adekvátna  

Dohoda o zriadení výučbových základní medzi UNLP a UPJŠ LF 

rešpektujúca potreby oboch strán 

- Zabrániť znižovaniu počtu výučbových základní (kliník a ústavov, ktoré sú 

spoločnými pracoviskami univerzitnej nemocnice a lekárskej fakulty) 

jednostranným rozhodnutím zo strany zdravotníckeho zariadenia,  

teda zmenou jeho organizačnej štruktúry bez súhlasu fakulty 

- Garantovať dostatočné kompetencie učiteľom lekárskej fakulty v liečebno-

preventívnom procese, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu kvalitnej 

praktickej výučby 

- Zabezpečiť, aby platby lekárskej fakulty univerzitnej nemocnici za praktickú 

výučbu študentov zodpovedali reálnym nákladom spojeným s realizáciou 

výučby v zdravotníckom zariadení 

- Zachovať kontinuitu vedeckej činnosti v nemocnici, ktorá je nevyhnutná  

pre rozvoj a udržanie kvality a pokroku pri výučbe študentov 

 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta 

 

- má bezmála 65-ročnú históriu 

- zamestnáva 511 pracovníkov, z toho 54 prednostov kliník (39) a ústavov (15) 

- dennou formou na nej študuje vyše dvetisíc študentov, vrátane zahraničných  

             v odboroch všeobecné lekárstvo, zubne lekárstvo,  fyzioterapia,  

             ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo 

- zabezpečuje tiež doktorandské štúdium desiatich študijných odboroch,  

    špecializačnú prípravu pre lekárov, zubných lekárov, sestry a fyzioterapeutov       

    v 28 študijných odboroch a 5 certifikačných študijných programov 

 

Kontakt: 

Univerzita P . J. Šafárika, Lekárska fakulta 

Trieda SNP1, 0401 1 Košice 

Tel. dekanát (+421 55) 642 81 51 
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