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Medici zvolali na stredu verejné zhromaždenie pred lekárskou 

fakultou, aj keď dnešné zasadanie Akademického senátu UPJŠ LF 

pravdepodobne definitívne uzavrie niekoľkomesačný spor s UNLP  

 
 

 Dnes predpoludním sa uskutočnilo v Aule UPJŠ LF zhromaždenie študentov lekárskej 

fakulty, ktorého sa zúčastnilo asi 700 ľudí. Jeho cieľom bolo poskytnúť im zo strany 

študentskej časti Akademického senátu UPJŠ LF a štrajkového výboru aktuálne informácie 

o situácii s podpísaním zmluvy fakulty a univerzitnej nemocnice. V závere stretnutia  

sa študenti spontánne rozhodli pre verejné zhromaždenie pred Lekárskou fakultou UPJŠ na 

Triede SNP 1, ktoré sa uskutoční zajtra, teda v stredu 19. septembra 2012 o 9. hodine. 

 

 Ako postupne informovali kolegov členovia Akademického senátu UPJŠ LF Zuzana 

Viščorová, Matúš Maruniak  a Tamás Ötvös, zmluva s UNLP Košice stále nie je podpísaná, 

pretože rektor UPJŠ tak nemôže urobiť bez súhlasu dekana lekárskej fakulty a toho musí 

splnomocniť na takýto úkon akademický senát. Členovia študentskej časti Akademického 

senátu UPJŠ LF zdôraznili, že študentom záleží tak na podpise zmluvy kvôli garancii 

praktickej výučby, ako aj výhodnosti jej obsahu pre lekársku fakultu, aby sa neznížila oproti 

minulosti úroveň výučby. Matúš Maruniak ako predseda založeného štrajkového výboru 

požiadal kolegov o podporu ich štúdia a zdôraznil, že demonštráciu zvolanú na stredu 19. 

septembra študenti zatiaľ neodvolali a stále sa môžu rozhodnúť či verejné zhromaždenie 

zrealizujú, preložia na niektorý iný deň alebo celkom zrušia. 

 

 „Naše rozhodnutie bude závisieť od výsledkov rokovania pána dekana s ministerkou 

zdravotníctva, ktoré momentálne prebieha,“ konštatoval a Zuzana Viščorová požiadala 

prítomných, aby deklarovali svoj záujem zúčastniť sa prípadnej demonštrácie vstaním  

zo stoličky. Vzápätí sa postavili všetci prítomní. 
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 Nasledovali otázky študentov na kolegov týkajúce sa dopadov podpísania či 

nepodpísania zmluvy, na ktoré odpovedal najmä predseda Akademického senátu UPJŠ doc. 

RNDr. Ján SABO, CSc., mim. prof., ktorý mal k dispozícii najviac informácií. Ako vyplynulo 

z jeho vyjadrenia, fakulta ťahá v tomto spore jednoznačne za kratší koniec a nepodpísanie 

zmluvy s UNLP by mohlo dokonca vážne ohroziť jej existenciu, pretože ostatné košické 

nemocnice nemajú dostatočné kapacity na pokrytie praktickej výučby študentov medicíny. 

„Alternatívne možnosti sú malé, preto je treba zvážiť, či si môžeme dovoliť hazardovať 

a nepodpísať navrhovanú zmluvu, aj keď je pre nás nevýhodná,“ zdôraznil. 

 

 Napriek jeho snahe o pragmatický pohľad na vec vnímali študenti situáciu, ktorou je 

fakulta tlačená k múru, veľmi emotívne a rovnako aj reagovali. 

 

 „Pani ministerka sa minulý týždeň vyjadrila, že košickí študenti medicíny asi spia, 

keď nevedia, že zmluva už bola prakticky podpísaná. Keby bola teraz na našom stretnutí, 

videla by, že nespíme, ale dokážeme sa zaktivovať a bojovať za naše záujmy,“ konštatoval 

podpredseda AS UPJŠ LF  a predseda Spolku  medikov mesta Košice Tamás Ötvös, ktorý 

v závere stretnutia vyzval študentov, aby sa v stredu ráno zúčastnili zhromaždenia študentov. 

Došlo k tomu po sprostredkovaní informácie od dekana UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. 

Leonarda Siegfrieda, CSc., že na stretnutí s ministerkou zdravotníctva nevyjednal žiaden 

ústupok v prospech fakulty.  Kým sa k študentom stihla dostať žiadosť dekana, aby zachovali  

chladnú hlavu a počkali na výsledky zasadania akademického senátu, veci dostali nečakane 

rýchly spád. 

 

 „Vyzývam Vás, aby ste zajtra prišli podporiť naše spoločné záujmy a zúčastnili  

sa hromadného stretnutia pred lekárskou fakultou,“ obrátil sa Tamás Ötvös na kolegov 

v sále a tí ho podporili silným potleskom. Študenti teda pripravujú na zajtra stretnutie 

v bielych plášťoch, aj keď pripúšťajú, že po dnešnom popoludňajšom mimoriadnom rokovaní 

Akademického senátu UPJŠ LF budú možno už iba môcť skonštatovať, že sa podpisom 

zmluvy lekárskej fakulty s univerzitnou nemocnicou naplnili právne podmienky pre ich 

praktickú výučbu a verejná demonštrácia tak stráca svoje opodstatnenie.  
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