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Otvorený list rektora Univerzity Komenského v Bratislave a dekanov lekárskych fakúlt 

Slovenskej republiky ministerke zdravotníctva SR 
 
 
Vážená pani ministerka,  
 
dňa 1. 2. 2019 nám bol emailom zaslaný list zo dňa 30. 1. 2019, v ktorom nás informujete  
o skutočnosti, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prijalo s platnosťou od  
1. februára 2019 Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny vybraných univerzitných 
a fakultných nemocníc (ďalej ZL 02/2019). Týmto rozhodnutím sa revidujú ustanovenia, 
v súčasnosti platnej zriaďovacej listiny“. 
 
Úvodom chceme zdôrazniť, že k napísaniu otvoreného listu nás viedli veľmi závažné 
dôvody. Implementácia ZL 02/2019 do praxe totiž môže na dlhé roky vážne narušiť činnosť 
kliník lekárskych fakúlt (ďalej LF) a univerzitných nemocníc (ďalej UN) nielen v oblasti 
pedagogickej, a výskumnej a vývojovej činnosti, ale, čo je najdôležitejšie, aj samotnú 
zdravotnú starostlivosť v univerzitných nemocniciach, kde sa liečia pacienti 
s najkomplikovanejšími stavmi.  
 

Protestujeme proti neakceptovaniu závažných, a teda zásadných pripomienok 
obsiahnutých v Stanovisku dekanov všetkých štyroch lekárskych fakúlt SR zo dňa 21. 1. 2019  
k Vášmu návrhu ZL zo dňa 18. 1. 2019. Predmetný list Vám bol odoslaný v elektronickej 
podobe dňa 23. 1. 2019 a následne doručený aj v písomnej podobe. Neakceptovaním 
kľúčových, nami navrhovaných zmien, má  ZL 02/2019 dva závažné nedostatky: 
 
Prvým závažným nedostatkom ZL 02/2019 je fakt, že neboli akceptované naše pripomienky 
k bodovému hodnoteniu spôsobilosti uchádzačov na výkon funkcie prednostov kliník. 
Predložené hodnotenie zjavne nerešpektuje skutočnosť, že najvhodnejším garantom 
úrovne zdravotnej starostlivosti, teda najväčším prínosom pre pacientov, je vedenie kliniky 
lekárom s najvýznamnejšou vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou v oblasti 
diagnostiky a liečby podľa zamerania kliniky. V takomto režime funguje drvivá väčšina 
univerzitných kliník významných svetových univerzít, napr. londýnska University College 
London, viedenská Medizinische Universität Wien, berlínska Humboldt Universität, a iné. Ak 
by sme sa od týchto zásad odklonili, bolo by to nóvum skúšané na pacientoch, na ktoré vo 
vyspelej Európe nebol identifikovaný žiadny relevantný dôvod. Nie sú to len plané obavy, 
už sa to bohužiaľ potvrdilo aj v praxi. „Experiment“ na jednej z UN v SR v ostatných rokoch 
totiž reálne prebehol a viedol ku značnému zníženiu (podľa vyjadrenia príslušného dekana LF 
ku devastácii) úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 
 



  

Druhým závažným nedostatkom ZL 02/2019 je spôsob nominácie siedmeho člena 
sedemčlennej komisie pre výberové konanie na funkciu prednostu kliniky. Súhlasili sme 
s návrhom, aby ním bol hlavný odborník MZ SR, a v prípade jeho konfliktu záujmov, krajský 
odborník v príslušnom medicínskom odbore (všetko nominanti MZ SR), prípadne člen výboru 
príslušnej odbornej spoločnosti. Zásadne však nesúhlasíme s rozhodnutím, aby v prípade 
nedohody štatutára UN a dekana LF do piatich dní, bol siedmym členom výberovej komisie 
„písomne poverený zástupca Ministerstva zdravotníctva SR“, a to bez ohľadu na názor LF. 
Táto eventualita dovoľuje menovanie prednostov kliník len na základe rozhodnutia tých 
členov výberovej komisie, ktorých v počte 4 nominuje zriaďovateľ UN (1 MZ SR a 3 vedenie 
UN). Účasť LF, ktoré majú nominovať 3 členov komisie, sa tak stáva čisto formálnou. 
„Písomne povereného zástupcu MZ SR“ nemožno považovať za neutrálnu osobu. Lekárske 
fakulty by sa tak dostali do situácie, keď by im iný subjekt určoval, kto bude ich vedúcim 
zamestnancom a to v prípade takej dôležitej funkcie, akou prednosta kliniky bezpochyby je. 
Prednosta kliniky je kmeňovým zamestnancom LF s úväzkom 1,0, pričom jeho úväzok v UN 
predstavuje 0,8. Z hľadiska uvedeného je podstatný fakt, že kým vedenie UN je určené 
zriaďovateľom, ktorý je vždy politickým nominantom, vedenia LF nie sú ani len sekundárne 
pod vplyvom politických nominácií. Trváme na spôsobe výberu siedmeho člena komisie 
podľa zásad uvedených v ZL 12/2017 (viď nižšie). 
    
Považujeme za nutné zdôrazniť, že negociácie rektora Univerzity Komenského a dekanov LF 
vyústili v roku 2017 k prijatiu Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny UN platnej od 
1.12.2017 (ďalej ZL 12/2017), ktoré bolo akceptovateľným konsenzom vtedajšieho ministra 
zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Ing. Tomáša Druckera, rektora UK a dekanov 
lekárskych fakúlt. Vytváralo predpoklady, že máme na Slovensku v univerzitných a fakultných 
nemocniciach kliniky európskeho štandardu, na čele ktorých stoja odborníci v danom 
odbore, ktorí zabezpečia najvyššiu úroveň zdravotnej starostlivosti, pedagogického procesu 
a vedecko-výskumnej činnosti. ZL 12/2017 obsahovala aj prijateľné riešenie výberu 
siedmeho člena výberovej komisie (žrebovanie v prípade nedohody UN a LF), aj klauzulu 
o nutnosti posúdenia dôvodov odvolania prednostu kliniky spoločnou komisiou UN a LF, ak 
toto odvolanie nebolo realizované na základe súhlasu vedení UN a LF. Jej vypustenie v ZL 
02/2019 považujeme za neprijateľné.  
 
Za závažnú považujeme aj skutočnosť, že v ZL 02/2019 sa o.i. taxatívne uvádza „V prípade, ak 
dekan vysokej školy nepredloží organizácii v stanovenom termíne návrh na vymenovanie 
troch (3) členov a/alebo člena výberovej komisie, vymenuje týchto (troch) členov a/alebo 
člena výberovej komisie organizácia.“ „Stanovený termín“ sa pritom bližšie nešpecifikuje, 
takže za určitých podmienok môže UN v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR 
rozhodnúť o výbere prednostu kliniky aj bez vyjadrenia LF. 
 
 
Vážená pani ministerka,  
 
od  apríla 2018 opakovane s Vami rokujeme o novej podobe ZL. Zaujali sme viaceré 
písomné stanoviská, tieto však neboli dostatočne akceptované ani napriek našej 
maximálnej snahe  



  

o kompromis rešpektujúci prax bežnú v európskych krajinách s vysokou úrovňou 
zdravotníctva.  
 

Dovoľujeme si Vás preto požiadať, aby ste prehodnotili svoje rozhodnutie 
a akceptovali stanoviská predchádzajúceho aj terajšieho rektora UK a dekanov všetkých LF 
v SR, ktorí cítia zodpovednosť za úroveň vzdelávania budúcich lekárov, teda za úroveň 
zdravotnej starostlivosti o občanov SR v budúcnosti. 
 
 
S úctou 
 
 
 
 
 
 
 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
 
 
 
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS     
Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 
Predseda Asociácie Lekárskych fakúlt SR       
 
 
 
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
Dekanka  Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 
 
 
 
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD 
Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 
 
 
 
prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 
Dekanka Lekárskej fakulty SZU v Bratislave 

 
 
 
 
 


