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Košickí medici vstúpili do štrajkovej pohotovosti 

 

Študenti žiadajú podpísanie dohody o spolupráci a zriadení výučbových 

základní medzi Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou  

L. Pasteura. 

 

KOŠICE. Košickí medici vstupujú do štrajkovej pohotovosti a sú rozhodnutí 

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

nebude podpísaná zmluva o spolupráci pri výučbe študentov medzi Univerzitnou 

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

Dnes 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. 

 

Pripli si červené stužky 

Dnes 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 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10781589&ids=6


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. 

 

Nový akademický rok otvoria v neistote 

Predseda Akademického senátu LF Ján Sabo očakáva zásadné riešenie  

v nasledujúcom týždni. 

"V najbližších dňoch sa rozhodneme, k akým krokom pristúpime,  

je možné, že v prípade vyhrotenia situácie to bude aj čosi viac, než  

len vyhlásenie štrajkovej pohotovosti," avizoval. 

Zmluvy s LF UPJŠ vypovedalo bývalé vedenie UNLP a súčasné vedenie  

na výpovedi zmlúv trvá. 

"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," konštatoval dekan LF 

Leonard Siegfried, ktorí vyjadril aktivitám študentov podporu. 

 


