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PRAVDA 

Medici majú istú prax iba do konca augusta 

 

Bratislavskí a martinskí medici majú prax v univerzitných nemocniciach zabezpečenú len do konca 

augusta. Kde budú potom získavať praktické skúsenosti, bez ktorých nedostanú diplom, je otázne. 

Nemocnice v Martine a Bratislave vypovedali obom lekárskym fakultám zmluvy o výučbe študentov. 

Nové zmluvy ešte uzatvorené nie sú, dekani fakúlt ich podpísať odmietajú. Situácia je neistá aj v 

Košiciach, pretože lekárska fakulta považuje zmluvu, ktorú s nemocnicou podpísala vlani, za 

nevýhodnú. 

Dekani všetkých troch lekárskych fakúlt pripravujú spoločné rokovania. „Máme pripravené vlastné 

riešenie, ktoré sa chystáme v blízkej dobe predložiť,“ hovorí dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

Peter Labaš. 

Univerzitné nemocnice v Bratislave a Martine na začiatku tohto roka vypovedali dvom lekárskym 

fakultám Univerzity Komenského zmluvy o výučbe študentov. Pripravujú sa nové, ktoré by mali podľa 

vedenia nemocníc vyhovovať dnešným ekonomickým aj spoločenským podmienkam. Dekani oboch 

fakúlt považujú nové zmluvy za neprijateľné a odmietajú ich podpísať. Odôvodňujú to tým, že môžu 

ohroziť kvalitu medicínskeho vzdelávania. Ak sa školy s nemocnicami nedohodnú, medici od 

septembra nebudú mať kde praxovať. Povinná prax je pre nich podmienkou, aby sa mohli stať 

lekármi. 

Po dlhých vyjednávaniach vlani nakoniec podpísala novú zmluvu košická univerzitná nemocnica s 

Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Podľa dekana fakulty Leonarda Siegfrieda to 

neprospelo rozvoju vzdelávania. „K rozhodnutiu schváliť podpísanie tejto zmluvy viedla členov 

senátu zodpovednosť voči študentom, no prax ukázala, že vnímanie tejto dohody ako nevýhodnej 

pre pracovníkov lekárskej fakulty nebolo len otázkou emócií a zbytočných obáv,“ konštatuje po čase 

Siegfried. 

Nová zmluva vo všetkých troch prípadoch (Košice, Bratislava, Martin) mení organizačnú štruktúru 

nemocnice. Podľa nej by mal byť prednosta, ktorého vymenuje lekárska fakulta, zodpovedný za 

výučbu a klinický výskum. Kliniky by však mal riadiť primár, ktorý je nominant nemocnice a ten by mal 

na starosti zdravotnú starostlivosť. Primár by mal byť podľa návrhu zmluvy nadriadený prednostovi, 

dnes je to naopak. Prednostovia tak v novom systéme stratia právomoci rozhodovať pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti. „Prednosta stráca vplyv na rozhodovanie o jeho prevádzke a štruktúre, 

odborné smerovanie aj jeho rozvoj paradoxne napriek tomu, že garantuje špecializačný odbor a 

vychováva lekárov pre dané zdravotnícke zariadenie,“ vysvetlil Siegfried. Negatíva zmluvy sa v 

Košiciach podľa neho prejavili aj poklesom záujmu o doktorandské štúdium, zmenili sa pracovné 

úväzky vedúcich zamestnancov fakulty v prospech nemocnice. 

Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Košiciach Ladislava Šustová oponuje. Podľa nej nové podmienky 

priniesli skôr pozitívnejší prístup prednostov a asistentov k výučbe, pretože majú viac času venovať sa 



študentom medicíny. „Nemocnica neeviduje žiadne negatívne podnety v súvislosti s výučbou, práve 

naopak vytvára na výučbu mladej generácie lekárov stopercentné podmienky,“ povedala Šustová. 

Zmluvu, aká je v Košiciach, dekani v Bratislave a Martine nechcú. „Ministerstvo zdravotníctva tlačí na 

nás, aby sme podpísali novú zmluvu, ktorá je pre nás neakceptovateľná,“ povedal dekan Labaš. 

„Zmluva, ktorú podpísala Lekárska fakulta v Košiciach, je pre našu fakultu neakceptovateľná, 

pretože by mohla vážne ohroziť kvalitu medicínskeho vzdelávania a mala by aj negatívny vplyv na 

medzinárodný záujem o štúdium na našej fakulte,“ pridáva sa Ján Danko, dekan Jesseniovej 

lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. 

Hovorkyňa martinskej nemocnice Katarína Kapustová sľubuje, že nemocnica sa chce s fakultou 

dohodnúť. „Nová zmluva by mala vyriešiť desaťročia pretrvávajúce problémy kompetencií vedúcich 

zamestnancov na klinických pracoviskách nemocnice, ako aj úväzky lekárov,“ konštatuje Kapustová. 

„Rokovania o novej zmluve medzi univerzitnou nemocnicou a lekárskou fakultou sa prakticky ani 

nezačali, verejné vyjadrenia a názory dekana k budúcej zmluve sú preto prekvapujúce,“ komentuje 

situáciu v Bratislave hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petra Stano Maťašovská. 

Podľa viceprezidenta Slovenskej lekárskej komory Mikuláša Buzgóa by prednostom mali zostať 

kompetencie, aké majú dnes. „Zárukou kvality zdravotnej starostlivosti na klinikách sú profesori a 

akademickí funkcionári a tí by nemali zostať v kúte,“ povedal Buzgó. Vedúci školskí pracovníci sú 

podľa neho lídrami pri zavádzaní najnovších poznatkov do medicínskej praxe, majú nezastupiteľné 

postavenie pri výchove absolventov, ako aj pri celoživotnom vzdelávaní lekárov. „Profesori a docenti 

by mali mať dôstojné postavenie, mali by mať riadiace funkcie, ale to treba ošetriť legislatívne,“ 

navrhuje viceprezident komory. 

Ministerstvo zdravotníctva do tohto procesu vstupovať nechce, odôvodňuje to tým, že zmluvy sú 

vecou nemocníc a lekárskych fakúlt. 

 


