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Košickí medici v uliciach 

 

Anna ŠÍPOŠOVÁ, moderátorka: Košickí medici dnes vyšli do ulíc. Nepáči sa im obsah zmluvy medzi 

Lekárskou fakultou a Univerzitnou nemocnicou. Stalo sa tak aj napriek tomu, že včera podvečer  

po 5 mesiacoch sporov zástupcovia oboch inštitúcií zmluvu podpísali. Medici s ňou nesúhlasia, 

rovnako aj dekan Lekárskej fakulty. Nahrávala Petra Hladká. 

Petra HLADKÁ, redaktorka: Nová zmluva síce garantuje odbornú prax, avšak študenti si myslia,  

že nie je prospešná pre rozvoj fakulty a kvalitu výučby. Predseda štrajkového výboru Matúš 

Maruniak: 

Matúš MARUNIAK, predseda štrajkového výboru: My sme nedosiahli nič, iba zmluvnú istotu, právnu 

istotu, že zajtra nám nezatvoria školu. Naše požiadavky do nej zakomponované neboli. 

Petra HLADKÁ, redaktorka: Protestnej demonštrácie sa dnes zúčastnilo vyše tisíc študentov.  

Tá sa tiahla od Lekárskej fakulty na triede SNP až k budove riaditeľstva Univerzitnej nemocnice Louisa 

Pasteura. Hovoria zúčastnení študenti. 

študent: Myslím, že je to nonsenz, aby fakulta, ktorá má 65 ročnú históriu musela bojovať o svoje 

prežitie za takýchto podmienok. 

študent: Nesúhlasíme s tým, aby sa ku nám proste správajú. 

študent: Boli minimálne ústupky zo strany nemocnice, čo pre nás znamená, že nebudeme mať prax  

v takom rozsahu, ako sme doteraz mali a taktiež nedostávame od nemocnice to, čo by sme mali.  

V podstate tam chodíme pýtať sa pacientov a ich vyšetrovať bez toho, aby sme dostávali akékoľvek 

pomôcky. 

Petra HLADKÁ, redaktorka: Celý spor tkvel v tom, že Lekárska fakulta trvala na tom, aby  

za liečebnopreventívnu starostlivosť pedagogickú a výskumnú činnosť na klinikách bol zodpovedný 

prednosta, ktorý je zamestnancom fakulty. Nemocnica zase požadovala, aby za chod kliniky 

zodpovedal primár. Včera podvečer napokon k podpisu zmluvy došlo. Ministerka zdravotníctva 

Zuzana Zvolenská to privítala aj keď: 

Zuzana ZVOLENSKÁ, ministerka zdravotníctva: Si myslím, že študenti nechápu príčinu, prečo  

sa to stalo. Myslím si, že vnímajú problém na strane nemocnice a na strane ministerstva 

zdravotníctva. 

Petra HLADKÁ, redaktorka: Dekan Lekárskej fakulty Leonard Zieckfried však novopodpísanú zmluvu 

považuje za nutné zlo a nesúhlasí s ňou. 

Leonard SIEGFRIED, dekan Lekárskej fakulty: Tá zmluva je zlá. Je tam niekoľko sporných častí, 

predovšetkým je potrebné spomenúť možnosť zrušenia klientských pracovísk bez súhlasu Lekárskej 

fakulty. Je to nelogické. 



Petra HLADKÁ, redaktorka: Ak by sa zmluva nepodpísala, ohrozená by bola praktická výučba 

študentov. Podľa hovorkyne košickej Univerzitne nemocnice Ladislavy Šustovej k otvoreniu  

a prehodnoteniu už existujúcej zmluvy pravdepodobne v najbližšom čase nedôjde. 

Ladislava ŠUSTOVÁ, hovorkyňa košickej Univerzitnej nemocnice: Domnievame sa, že študenti boli 

vedome zavádzaní a myslíme si, že ide o individuálnu akciu organizovanú dekanom Lekárskej fakulty 

Leonardom Siegfriedom. 

Petra HLADKÁ, redaktorka: Medici sú stál v štrajkovej pohotovosti. Ak nedôjde k vypočutiu 

ich požiadaviek, nevylučujú ďalšie demonštrácie.  

 


