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ZDRAVOTNÍCKE NOVINY 

Medici začali bez zmluvy 

 

 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 17. septembra otvorila nový akademický rok bez zmluvy o 

spolupráci s nemocnicou. Viac ako dvetisíc študentov tak stále nemá istotu, či v škole aj doštuduje. 

Hoci ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská v piatok 14. septembra vyhlásila, že spor je 

urovnaný, v pondelok bola situácia iná. Návrh predložený po rokovaní na najvyššej úrovni označil 

dekan LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., ako najneprijateľnejší zo všetkých, 

ktoré im doteraz predložili. Nielenže berie prednostom kompetenciu v liečebnej starostlivosti, ale 

dáva možnosť nemocnici rušiť kliniky v čase mimo semestra aj bez súhlasu fakulty. Návrh nezaručuje 

ani to, že nemocnica nezruší pracovný úväzok lekára učiteľa v zdravotníckom zariadení bez súhlasu 

fakulty.  

Dekani nesúhlasia  

S týmito návrhmi zásadne nesúhlasí nielen dekan košickej fakulty, ale aj ostatní dekani LF. „Odporuje 

to logike, aby prednostovia, z ktorých mnohí sú zároveň aj hlavní odborníci ministerstva 

zdravotníctva pre väčšinu medicínskych špecializačných odborov, neboli zodpovední za organizáciu, 

riadenie a odbornú úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a boli v tom podriadení 

primárom," hovorí dekan LF UPJŠ.  

Výučba medicíny  

Upozorňuje, že prijatie takéhoto návrhu môže spôsobiť vážne problémy pri výučbe medikov, príprave 

doktorandov a výchove lekárov zaradených do špecializačnej prípravy. Podľa neho treba zriadiť 

expertnú skupinu, ktorá pripraví celkom iný návrh zmluvy.  

Rektor vysvetľuje  

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., pred médiami po rokovaní na najvyššej úrovni 

potvrdil dohodu o novej zmluve. V pondelok v Košiciach na porade prednostom vysvetľoval, že bez 

súhlasu dekana ju nepodpíše. ,,Aj keď som štatutárom univerzity, za organizáciu štúdia je zo zákona 

zodpovedný dekan. Preto zmluvu nemôžem podpísať bez toho, aby sa s ňou dekan stotožnil," uviedol 

rektor UPJŠ.  

Ministerku zdravotníctva to sklamalo. S dekanmi košickej aj bratislavskej LF rokovala 18. septembra. 

Ministerka po stretnutí vyhlásila, že problém je len v Košiciach. ,,Mrzí ma, že študenti sú 

manipulovateľní v záujme držania možno ekonomických záujmov niektorých jednotlivcov," 

povedala.  

Ako dodala, požiadavka, aby riaditeľ nemocnice, ktorý je plne zodpovedný za to, aby nemocnica 

ekonomicky fungovala, musí mať plný dosah na všetky ekonomické aktivity. ,,Či už na zamestnancov 

s plným úväzkom, alebo zníženým, ako sú páni prednostovia," uviedla.  



Ako ministerka zdôraznila, pre ňu je partner rektor, keďže on podpisuje zmluvu. ,,A ten sa vyjadril, že 

nemá problém so znením zmluvy. Nebudem každý deň rokovať s pánom dekanom a čakať, či si to 

nerozmyslí," dodala. Dekan košickej fakulty bude o výsledku informovať akademický senát. 

Študenti vyhlásili štrajk  

Študenti košickej LF na stredu vyhlásili ostrý štrajk, na znak podpory požiadaviek svojej fakulty a 

svojho protestu nosia pripnuté červené stužky. Bez zmluvy fakulty s výučbovou základňou hrozí škole 

strata akreditácie. „Viac ako dvetisíc študentov by v takom prípade muselo hľadať inú cestu, ako 

doštudovať," povedal podpredseda Akademického senátu UPJŠ LF, člen Akademického senátu UPJŠ a 

predseda Spolku medikov mesta Košice Tamás Ötvös. Košických medikov podporujú aj ich kolegovia z 

Martina a z Bratislavy. Na hárkoch pribúdajú podpisy na podporu požiadaviek fakulty.  


