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ŠKOLSTVO: Rektor UPJŠ váha s podpisom zmluvy s univerzitnou nemocnicou 

 

 

Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ očakáva od stretnutia s ministerkou 

zdravotníctva vyjasnenie niektorých sporných bodov zmluvy a ústupky  

v podobe obojstranne prijateľného kompromisu 

KOŠICE 17. septembra (SITA) – Rektor UPJŠ Ladislav Mirossay už váha  

s podpisom zmluvy s univerzitnou nemocnicou. Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ 

Leonard Siegfried očakáva od stretnutia s ministerkou zdravotníctva vyjasnenie 

niektorých sporných bodov zmluvy a ústupky v podobe obojstranne prijateľného 

kompromisu. Vyplýva to z dnešného rokovania dekana fakulty, prednostov ústavov  

a kliník s rektorom UPJŠ. Teraz je už reálne ohrozená prax a vzdelávanie študentov  

v univerzitnej nemocnici, pretože dnes sa na lekárskej fakulte začal nový akademický 

rok. 

Ako informovala hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ Jaroslava Oravcová,  

dnes popoludní sa uskutočnila porada prednostov ústavov a kliník Lekárskej fakulty 

UPJŠ, na ktorej sa veľmi živo diskutovalo o návrhu zmluvy medzi Univerzitnou 

nemocnicou L. Pasteura Košice a LF UPJŠ. Pozvanie na ňu prijal aj rektor Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika Ladislav Mirossay, ktorý skorigoval svoje piatkové vyhlásenie 

pred novinármi, že je pripravený návrh z dielne ministerstva zdravotníctva podpísať  

v navrhovanej podobe. „Aj keď som štatutárom, organizačne je za fakultu 

zodpovedný jej dekan, preto môžem podpísať zmluvu medzi nemocnicou  

a univerzitou až po jej odobrení pánom dekanom,“ povedal Mirossay,  

a informoval o tom prítomných prednostov, ktorí následne rozoberali z rôznych 

aspektov dôsledky podpisu zmluvy v jej súčasnej podobe i variant nepodpísania 

zmluvy, či možnosť jej podpisu a následného vypovedania.  

Prednostovia zhodne konštatovali, že posledný návrh zmluvy je pre nich najmenej 

vyhovujúci zo všetkých doteraz predložených a apelovali na dekana Leonarda 

Siegfrieda, aby na utorňajšom rokovaní s ministerkou zdravotníctva Zuzanou 

Zvolenskou dohodol pre fakultu a jej pracovníkov prijateľnejšie podmienky.  

Dekan košickej lekárskej fakulty Leonard Siegfried na stretnutí s ministerkou 

zdravotníctva SR Zuzanou Zvolenskou sa bude snažiť spoločne s dekanom 

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Petrom Labašom vysvetliť 

dôležitosť niektorých zmienv danom návrhu zmluvy a potrebu obojstranného 

kompromisu. „Následne po stretnutí s pani ministerkou budem o jeho obsahu 

informovať pána rektora a zvolám akademický senát, ktorý jediný ma môže 



zaviazať k definitívnemu rozhodnutiu, ako postupovať,“ podotkol Siegfried  

v závere porady.  

Po rokovaniach koncom minulého týždňa na úrovni rektorov UPJŠ a UK  

a ministerstva zdravotníctva a školstva sa zdalo, že je zažehnaná hrozba, že študenti 

nebudú mať kde absolvovať vzdelávanie a nemocničnú prax. Rektor košickej UPJŠ 

Ladislav Mirossay novinárov v piatok informoval, že sa dohodli na obsahu zmluvy.  

Kauza okolo zmluvy o zriadení výučbových pracovísk lekárskej fakulty sa ťahá  

už niekoľko mesiacov. Oba subjekty sa nevedia dohodnúť na tom, či má za chod 

kliník zodpovedať prednosta, ktorý nie je zamestnancom nemocnice, ale lekárskej 

fakulty, alebo za liečebno-preventívnu starostlivosť ponesie zodpovednosť primár, 

ktorý je zamestnancom nemocnice a personálne podlieha jej riaditeľovi.  


