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TV Markíza, Televízne noviny o 19.00 

Medici budú demonštrovať 

 

Martina ŠIMKOVIČOVÁ, moderátorka: Televízne noviny pokračujú aj po reklame. 

Ponúkame vám ďalšie témy. 

Patrik ŠVAJDA, moderátor: V Košiciach budú zajtra demonštrovať stovky 

študentov. Do ulíc pritom vyšli od roku, nevyšli od roku 1989. Kameňom ärazu je spor 

o novú zmluvu medzi lekárskou fakultou a univerzitnou nemocnicou. Problém  

už prerástol univerzitnú pôdu a rieši ho aj ministerstvo zdravotníctva. 

Dušan TOKARČÍK, redaktor: Zmluva garantuje študentom, že v univerzitnej 

nemocnici budú mať základňu pre praktickú výučbu. Akademikov však prekáža,  

že prednostovia stratia na jednotlivých klinikách vedúcu funkciu a nahradia  

ich primári. Podobné zmeny zrejme čakajú aj univerzitné nemocnice a ich pridružené 

lekárske fakulty v Martine i Bratislave. 

Zuzana ZVOLENSKÁ /Smer-SD/, ministerka zdravotníctva: Sme tu preto, aby 

sme z nich urobili ekonomicky prijateľní subjekty, ktoré prežijú, aby práve títo študenti 

mali kde ošetrovať svojich pacientov. 

Dušan TOKARČÍK, redaktor: Vedenie lekárskej fakulty sa podpisu novej zmluvy 

bránilo niekoľko mesiacov. Študenti však potrebujú istotu, že školu riadne dokončia  

a to sa bez zmluvy nedá. Ešte neskoro popoludní za zatvorenými dverami a bez 

účasti verejnosti zasadal akademický senát, na ktorom malo padnúť definitívne 

rozhodnutie, či lekárska fakulta podpíše s univerzitnou nemocnicou zmluvu alebo nie. 

Ján SABO, predseda akademického senátu: Bolo to najťažšie rokovanie 

akademického senátu v posledných rokoch. 

Dušan TOKARČÍK, redaktor: Na čom ste sa dohodli? Podpíše teda lekárska fakulta 

zmluvu s univerzitnou nemocnicou? 

Ján SABO, predseda akademického senátu: Napriek vážnym výhradám voči 

obsahu zmluvy Akademický senát Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach zaväzuje dekana k podpísaniu zmluvy o výučbových základniach. 

Dušan TOKARČÍK, redaktor: Študenti však budú aj napriek dohode demonštrovať. 

Tamás ÖTVÖS, podpredseda akademického senátu: Študenti majú právo  

na to, aby si vyjadrili svoj názor na všetko, čo sa deje. 



Dušan TOKARČÍK, redaktor: Nemocnica vďaka novej zmluve a zlúčeniu niektorých 

kliník ušetrí asi milión eur ročne. Na platbách za zahraničných študentov sa nič 

nemení. Z Košíc Dušan Tokarčík, Televízia Markíza.  

 


