
UVEREJNENÉ: 14.9.2012 

ZDROJ: 24hod.sk 

Košickí medici si vydýchnu, zostanú v univerzitnej nemocnici 

 

 

KOŠICE 14. septembra (WEBNOVINY) – Medici budú môcť naďalej vykonávať prax 

a vzdelávať sa v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura.  

Ako v piatok informoval Ladislav Mirossay, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 

spor medzi Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach a košickou Lekárskou 

fakultou UPJŠ o obsah zmluvy o spolupráci a zriaďovaní výučbových pracovísk sa 

skončil a kompetenčný spor, kto povedie nemocničné kliniky, je urovnaný.  

"Vo štvrtok za účasti štátnych tajomníkov ministerstva školstva  

a zdravotníctva sa uskutočnilo pracovné rokovanie za účasti rektora Univerzity 

Komenského. Dostali sme k dispozícii návrh zmluvy, ktorú pripravilo 

ministerstvo zdravotníctva. Dohodli sme sa na zásadných veciach a ostáva 

vycibriť len nejaké detaily a momentálne sú na kontrole u univerzitných 

právnikov. V pondelok budem o zmluve informovať na porade dekanov,“ 

informoval v piatok Mirossay.  

 

Študenti žiadali právnu istotu 

Jadro sporu o obsahu zmlúv tkvelo v tom, že lekárska fakulta presadzovala,  

aby kliniky a zodpovednosť nielen za pedagogickú, ale aj preventívno-liečebnú 

činnosť v nemocnici viedol prednosta podriadený dekanovi lekárskej fakulty,  

kým nemocnica presadzovala, aby kliniky viedol primár, ktorý je zamestnancom 

nemocnice a podlieha právomoci jej riaditeľa.  

"Akceptoval som, že pri preventívno-liečebných činnostiach bude za chod 

kliniky zodpovedať primár,“ uviedol Mirossay. V odpovedi na otázku agentúry 

SITA uviedol, že tento ústupok univerzity bolel, veľmi. Podľa novej zmluvy bude 

lekárska fakulta platiť nemocnici za vyučovanie nielen domácich, ale aj zahraničných 

študentov.  

Nová zmluva medzi UPJŠ a UNLP má byť podpísaná v priebehu budúceho týždňa.  

Košickí medici vo štvrtok vstúpili do štrajkovej pohotovosti a boli rozhodnutí 

zorganizovať demonštráciu, protestný pochod a ostrý štrajk, ak by v čo najkratšom 

čase nebola podpísaná zmluva o spolupráci pri výučbe študentov medzi Univerzitnou 

nemocnicou L. Pasteura v Košiciach a Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafárika.  



V pondelok o tom informovali na tlačovej besede predseda štrajkového výboru Matúš 

Maruniak a podpredseda Akademického senátu LF UPJŠ Tamáš Ötvös. Fakulta  

má okolo dvetisíc dvesto študentov.  

 

Študenti žiadajú, aby mohli študovať v podmienkach právnej istoty na základe 

dohody o zriadení výučbových základní, chcú zabrániť znižovaniu počtu kliník, 

garantovať dostatočné kompetencie učiteľom lekárskej fakulty v liečebno-

preventívnom procese, zabezpečiť platby lekárskej fakulty univerzitnej nemocnici za 

praktickú výučbu študentov tak, aby zodpovedali reálnym nákladom, zachovať 

kontinuitu vedeckej činnosti v nemocnici.  

 

Červené stužky a petícia 

V piatok si študenti pripli červené stužky a začali spisovať petíciu. Podpísalo ju okolo 

dvesto študentov, no v škole sú zatiaľ len piataci a šiestaci, nový akademický rok  

sa otvára v pondelok. Ocenili, že riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha napriek 

nepodpísaniu zmluvy umožnil študentom vykonávať prax v nemocnici.  

Štrajkujúci považujú budúci týždeň za veľmi dôležitý a očakávajú, že rokovania sa 

skončia vzájomnou dohodou o spolupráci a výučbovej základni.  

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

zdravotníckom zariadení, chýbajúca zmluva je pre nás zdrojom pretrvávajúcej 

neistoty. Už sme pripravovali protestnú demonštráciu na 19. septembra, no 

vzhľadom na prebiehajúce rokovania a aktivitu ministerky zdravotníctva 

Zvolenskej rozhodli sme sa pochod neuskutočniť a vyhlásiť štrajkovú 

pohotovosť,“ povedal Matúš Maruniak. Doložil, že pokiaľ môžu chodiť na 

vyučovanie a prax do nemocnice, štrajkovať nebudú. 

 

 

 


