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Košickí medici protestovali proti zmluve s nemocnicou 

 

 

Podľa mienky študentov, i dekana lekárskej fakulty je podpísaná zmluva zlá. 

KOŠICE. Približne tisícka medikov sa dnes zišla pred Lekárskou fakultou Univerzity 

P. J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach na protestnom zhromaždení. 

Študenti medicíny, ktorých na Lekárskej fakulte UPJŠ študuje okolo 2 200, protestujú 

napriek tomu, že zmluva medzi univerzitou a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura 

Košice je už podpísaná a oni môžu absolvovať prax v nemocnici. 

Ako uviedol šéf štrajkového výboru Matúš Maruniak, nie sú spokojní s obsahom 

zmluvy o zriadení výučbových základní lekárskej fakulty v univerzitnej nemocnici, ani 

s vyjadreniami ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej, ktorej odkazujú, že 

nespia a nikto nimi nemanipuluje. 

Košickí medici protestovali proti zmluve s univerzitnou nemocnicou 

 

Zmluva sa im nepáči 

„Hoci je zmluva podpísaná, nevydýchli sme si. Zmluva sa podpísala, lebo sme k 

tomu boli dotlačení, pokiaľ chceme zachovať túto fakultu. Sme tu preto, lebo je 

podpísaná tá zmluva, ktorá sa dohadovala päť mesiacov, ale nie sme s ňou 

spokojní. Študenti si myslia, že nie je schopná zabezpečiť a garantovať rozvoj 

a kvalitu výučby v takom rozsahu ako doteraz. Ako mladí slobodní ľudia 

chceme vyjadriť svoj názor, že nesúhlasíme s tým, ako to na Slovensku chodí,“ 

povedal Maruniak. 

"Napríklad nemocnica bez konzultácie a súhlasu lekárskej fakulty ruší, resp. 

zlučuje kliniky a výučbové základne,“ uviedol Maruniak. 

Aj podľa dekana Lekárskej fakulty UPJŠ Leonarda Siegfrieda je zmluva zlá a poškodí 

medicínske vzdelávanie. 

„Univerzita zmluvu podpísala preto, aby zabezpečila možnosť študentom 

pokračovať v štúdiu,“ povedal Siegfried. 

Od lekárskej fakulty sa protestujúci medici vydali cez mesto pred riaditeľstvo 

univerzitnej nemocnice. 



  

Medici ostávajú v štrajkovej pohotovosti 

Nemocnica tvrdí, že štrajk medikov nemá opodstatnenie a že študenti podľahli 

vedomému zavádzaniu. 

KOŠICE. Vedenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (UNLP) považuje 

protestné zhromaždenie medikov deň po podpísaní zmluvy rektorom UPJŠ a 

riaditeľom UNLP za nedôvodné. 

Napriek tomu dnes vedenie so zástupcami študentov rokovalo. „Vedenie UNLP má 

informácie, že študenti medicíny boli vedome zavedení a následne nabádaní k 

protestu,“ uviedla hovorkyňa univerzitnej nemocnice Ladislava Šustová. 

Vedenie UNLP zdôraznilo, že vzorový návrh zmluvy, pripravený po kompromisných 

rokovaniach na ministerskej úrovni, akademický senát univerzity bez pripomienok 

schválil a rektor ho podpísal. 

Ako informovala Šustová, na dnešnom spoločnom stretnutí so zástupcami medikov, 

členovia vedenia UNLP študentom pripomenuli, že UNLP im vyšla v ústrety aj v čase, 

keď sa zmluva centrálne pripravovala a pôvodná už neplatila. 

Toto vákuum trvalo takmer tri týždne a dvere mali napriek tomu na všetkých 

pracoviskách UNLP otvorené. 

„Študenti žiadali o vysvetlenie a objasnenie niektorých detailov v zmluve, ktoré 

si sami nesprávne interpretovali. Niektoré pripomienky členovia vedenia 

nemocnice študentom ilustrovali na modelových situáciách a umožnili im 

nazrieť aj do organizačného poriadku nemocnice. Protestujúci študenti sa 

zaujímali najmä o to, či spájanie kliník nenaruší výučbový proces a nevyhli sa 

ani otázke postavenia prednostu a primára na klinike,“ informovala Šustová. 

„Zmluva o výučbových pracoviskách ani racionalizačné spájanie kliník, 

študentov v praktickej výučbe nijako neobmedzuje. Záleží nám na tom, aby v 

UNLP mali čo najlepšie podmienky na výučbovú prax,“ vyhlásil MUDr. Róbert 

Sabovčík, námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické 

odbory v zastúpení štatutára po takmer dvojhodinovom stretnutí so zástupcami 

nespokojných medikov. 

  

Zástupca medikov: Nikto nás nepodnecoval 

Ako v telefonickom rozhovore uviedol pre agentúru SITA predseda štrajkového 

výboru košických medikov Matúš Maruniak, „stretnutie s vedením nemocnice 

dopadlo ako sme očakávali, bez nejakých konkrétnych výsledkov“. 



Zdôraznil, že študenti nesúhlasia s vyjadrením hovorkyne nemocnice, podľa ktorej je 

študentský protest jednostrannou akciou zo strany dekana lekárskej fakulty Leonarda 

Siegfrieda. 

Pritom dekan Siegfried sa už dopoludnia vyjadril, že protest organizujú sami medici a 

on s tým nič nemá. 

„Proti takémuto tvrdeniu hovorkyne sa musíme ostro ohradiť, lebo nás dekan 

nijako nepodnecoval, ani s nami nik nemanipuloval,“ povedal Maruniak. 

„Pokiaľ ide o stretnutie s vedením nemocnice, mal som pocit, akoby som sedel 

v nejakej psychologickej poradni. Nik nám však z vedenia nemocnice nevedel 

dnes zaručiť, či sa nezmení kvalita vzdelávania,“ uviedol Maruniak. 

O nijakých ďalších krokoch nechcel zatiaľ hovoriť. „Ostávame v štrajkovej 

pohotovosti. Počkáme si na ďalší vývoj situácie a ako zareaguje nielen 

ministerstvo zdravotníctva, ale ako sa k tomu postavia všetci kompetentní. Až 

potom rozhodneme, ako ďalej,“ zdôraznil Maruniak. 


