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Štrajková pohotovosť 

 

Viliam HAUZER, moderátor: Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika vstúpili  

do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je spory fakulty s Fakultnou nemocnicou Louisa Pasteura  

v Košiciach. Kameňom úrazu je prax študentov v nemocnici, problémom je tiež otázka, kto bude 

šéfovať klinikám či prednostovia alebo primári a tiež, komu pôjdu peniaze za zahraničných študentov. 

Nakoniec sa však aj po zásahu ministerky zdravotníctva dohodli. Nahrával Boris Urbančík. 

Boris URBANČÍK, redaktor: Vyše 2200 študentov pôvodne vyhlásilo štrajk na 19-teho septembra. 

Dnes prešli do štrajkovej pohotovosti a symbolicky si pripli červené stužky. Predseda štrajkového 

výboru Matúš Maruniak: 

Matúš MARUNIAK, predseda štrajkového výboru: Čakáme na kroky, ktoré podnikne ministerstvo 

a naši dekani. Podľa nejakej dohody, ktorá bola nám prisľúbená do konca tohto týždňa, takže my 

čakáme. Protest sme dali, je oznámený na magistráte, ale stiahli sme ho s tým teda, že čakáme 

a uvidíme, čo bude, podľa toho sa rozhodneme. 

Boris URBANČÍK, redaktor: Ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva nakoniec vypracovali 

zmluvu, ktorú akceptovali obe strany a ktorá podľa ministerky zdravotníctva bude určovať pravidlá 

spolupráce medzi nemocnicami a lekárskymi fakultami nielen v Košiciach. Ministerka Zuzana 

Zvolenská: 

Zuzana ZVOLENSKÁ, ministerka zdravotníctva: 

Zmluva v znení so zapracovanými pripomienkami je plne akceptovateľná oboma zmluvnými stranami. 

To sa aj v najbližšej dobe, dnes, najneskôr v pondelok pevne dúfam pretaví najmä v Košiciach, kde 

nás čas tlačí do skutočného podpisu zmluvy. 

Boris URBANČÍK, redaktor: Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika potvrdil slová ministerky 

Zvolenskej. Univerzity ustúpila od svojej požiadavky, aby klinikám šéfovali prednostovia z Univerzity. 

Rektor Ladislav Mirossay: 

Ladislav MIROSSAY, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika: Zmluvy sú momentálne na kontrole 

u našich právnikov. V pondelok budem o tom informovať na porade prednostov spolu s pánom 

dekanom. Som akceptoval to, že tých liečebnopreventívnych činnostiach bude primár zodpovedný za 

chod kliniky. 

Boris URBANČÍK, redaktor: To bola hlavná požiadavka Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura 

v Košiciach. K podpisu zmluvy a pokojnému začatiu školského roka by teda malo dôjsť už v pondelok. 


