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LF UPJŠ: Zmluvu s nemocnicou podpíšu 

Ľubomír BAJANÍK, moderátor: V Košiciach neutíchajú vášne v spore univerzitnej nemocnice a 

lekárskej fakulty. Pokoj neprichádza ani po tom, keď rektor univerzity prisľúbil, že podpíše zmluvu o 

ďalšej spolupráci oboch subjektov. Vedenie fakulty a študenti sú proti. Medici dokonca plánujú na 

zajtra protestný pochod. 

Róbert HAAS, redaktor: Minulý týždeň po rokovaniach s ministerkou zdravotníctva rektor košickej 

univerzity, pod ktorú patrí aj lekárska fakulta, odobril zmluvu, ktorá je základom budúcej spolupráce 

fakulty a nemocnice. 

Ladislav MIROSSAY, rektor UPJŠ /natočené 14.9.2012/: Som akceptoval to, že v tých liečebno-

preventívnych činnostiach bude primár zodpovedný za chod kliniky. 

Róbert HAAS, redaktor: Jeho rozhodnutie vyvolalo vlnu nevôle vo vedení fakulty a medzi študentmi. 

Tí nesúhlasia so zmenšením kompetencií prednostov a s možnosťou nemocnice rušiť kliniky bez 

súhlasu fakulty. 

Tamás ÖTVÖS, predseda Spolku medikov mesta Košice: Nerušiť kliniky, zachovať kompetencie, 

môžeme ich volať prednostov, ide o to, aby tam mal ten človek kompetencie pre výučbu aj pre 

liečebno-preventívnu činnosť. 

Leonard SIEGRIED, dekan LF UPJŠ: Mnohí prednostovia sú hlavní odborníci ministerstva 

zdravotníctva. A tí, podľa tohto návrhu zmluvy, sú podriadení primárom. Tak ja tu vidím obrovskú 

nelogickosť. 

Róbert HAAS, redaktor: Svoj nesúhlas chcú študenti prezentovať verejne zajtra protestom pred 

školou. Rektor zatiaľ zmluvu nepodpísal. Či tak v najbližších dňoch urobí, prezradiť nechcel. 

Ladislav MIROSSAY, rektor UPJŠ: Nebudem vám dávať žiadne informácie, ďakujem pekne. 

Róbert HAAS, redaktor: Nemocnica rušenie kliník odmieta. Pripúšťa snahu racionalizovať spájaním, 

no je ochotná o redukcii rokovať. Na zmenách kompetencií však trvá a odvoláva sa na dohodu z 

minulého týždňa. 

Ladislava ŠUSTOVÁ, hovorkyňa UNLP Košice: Kompromis, ktorý sa na ministerskej pôde dohodol, plne 

akceptuje aj univerzitná Nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach. 

Róbert HAAS, redaktor: Ministerka zdravotníctva na pretrvávajúce napätie v Košiciach reagovala 

takto. 



Zuzana ZVOLENSKÁ, ministerka zdravotníctva /Smer-SD/: Táto manipulácia študentov kvôli obhajobe 

možno niektorých záujmov jednotlivcov je zlá. My chceme, aby naši študenti riadne a absolvovali 

praktickú výučbu a mám pocit, že to chceme viac ako ich univerzita. 

 

Róbert HAAS, redaktor: Udalosti nabrali po stanovisku ministerstva spád. Pôvodný nesúhlas 

študentov a vedenia fakulty s rozhodnutím rektora vystriedalo rozhodnutie akademického senátu 

fakulty dať podpisu zmluvy zelenú. Odvoláva sa pritom na snahu zachovať fakultu. Avizovaný protest 

študentov zajtra napriek tomu bude. Róbert Haas, RTVS. 

 

 


