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Študenti v štrajkovej pohotovosti 

 

Jaroslav ZÁPALA, moderátor: Košiciam až do dnešného rána hrozilo, že do ulíc 

mesta vyjdú stovky štrajkujúcich študentov. Takmer 2 tisícky budúcich lekárov mali 

totiž študovať medicínu tak, že by sa počas školy vôbec nedostali do nemocnice. 

študentka: Bola by som veľmi rada, keby som mohla doštudovať tuná v Košiciach. 

študentka: Nechceme prísť o našu Alma-Mater. 

študent: Jedná sa vlastne o našu budúcnosť. 

Dušan TOKARČÍK, redaktor: Je začiatok školského roka a 2 tisíc košických 

medikov stále nevie, či bude môcť v Univerzitnej nemocnici absolvovať praktické 

vyučovanie. Preto sú rozhodnutí štrajkovať a dokonca aj demonštrovať. 

Zuzana VIŠČOROVÁ, podpredsedníčka akademického senátu: Nechceme  

sa budiť s pocitom, že dvere školy nám ostanú zatvorené. Nechceme mať strach, 

nechceme sa báť. Chceme len pokojne študovať. 

Dušan TOKARČÍK, redaktor: Problémom je spor medzi Lekárskou fakultou  

a Univerzitnou nemocnicou. Obe strany sa už mesiace nevedia dohodnúť na novej 

zmluve a najmä na tom, kto bude šéfovať jednotlivým klinikám. Prednostovia alebo 

primári. 

Vladimíra LEDECKÁ, podpredsedníčka akademického senátu: Od štrajku  

sme ochotní upustiť v prípade, ak dôjde ku konsenzu, teda k podpísaniu zmluvy. 

Dušan TOKARČÍK, redaktor: Vraj k nemu už k tomuto konsenzu došlo,  

len vy ešte o tom nie ste informovaní. 

Vladimíra LEDECKÁ, podpredsedníčka akademického senátu: V prípade,  

ak budeme oficiálne informovaní, oficiálne upustíme od štrajkovej pohotovosti  

a demonštrácie. 

Zuzana ZVOLENSKÁ, ministerka zdravotníctva /nom. Smer-SD/: Pevne verím,  

že štrajková pohotovosť je len dôsledok nejakého informačného vákua a že študenti 

využívajú ešte posledné dni prázdnin na to a nevstávajú možno tak skoro.  

Takže ešte sa k nim asi nedostala informácia o tom, že to rokovanie včera bolo 

naozaj z mojej strany úspešné. 



Dušan TOKARČÍK, redaktor: Po novom by mali klinikám šéfovať primári. Platby za 

zahraničných študentov pre nemocnicu sa nemenia, novú zmluvu by mali podpísať 

na budúci týždeň. Andrea Šprochová a Dušan Tokarčík, televízia Markíza.  


