
Vážené kolegyne, kolegovia, vážení zamestnanci, milí študenti. 

Nikdy v živote by mi nebolo nenapadlo, že Vám budem musieť písať kvôli kontextu udalostí 

z posledných dní. Je to však nevyhnutné. V prvom rade Vás chcem všetkých uistiť, že som sa 

nikdy nedopustil žiadneho trestného činu. Ak by sa tak stalo, okamžite by som na svoju 

funkciu rezignoval, pretože viem, čo je to sebareflexia.  

Na strane druhej však tiež viem, čo je to zodpovednosť a zmysel pre povinnosť –                                      

zutekať pri problémoch je niekedy to najjednoduchšie. To nikdy neurobím, aj napriek tomu, 

že táto udalosť je jednoznačne spojená s mojim výkonom funkcie dekana, bez ktorej bol môj 

život určite jednoduchší a v niektorých ohľadoch aj krajší a príjemnejší. Že funkcia dekana 

prináša aj mnohé záťažové situácie, obmedzenia vo vzťahu k vlastnej rodine, záľubám a vôbec 

k voľnému času, to mi bolo jasné už pred mojim vymenovaním. Túžba niečo dosiahnuť 

v prospech fakulty, jej študentov a zamestnancov, však bola a je silnejšia. Svoje životné 

hodnoty v mojom veku už nezmením. 

Čo sa vlastne stalo ? 

Dňa 29.10.2015 tesne pred odletom lietadla do Prahy (rok vopred plánované stretnutie 

lekárskych fakúlt ČR a SR v dňoch 29.10.-31.10. v Plzni) som bol vyzvaný prevziať dokument, 

v ktorom bolo popísané moje obvinenie. Až v Plzni po prečítaní rozsiahleho textu som zistil, že 

sťažnosť proti obvineniu je možné podať do 3 dní... Napriek neuveriteľnej časovej tiesni som 

tak urobil okamžite po mojom návrate. 

Uisťujem Vás, že zákony tejto krajiny rešpektujem a budem vždy rešpektovať. 

Z funkcie dekana nemám žiaden dôvod odstupovať a tobôž nie celé vedenie UPJŠ Lekárskej 

fakulty. Po analýze vo vedení fakulty pri odchode zo stretnutia LF SR a ČR sme dospeli k záveru, 

že jediné, čo nás mrzí a čo je odlišné od aktuálnej situácie na ostatných fakultách, je viacero 

vlečúcich sa sporov a súdnych procesov. Nikto z nás neprahol po pozícii prodekana, ani ja po 

pozícii dekana. Priniesol to život a naša spolupráca vznikla na základe dobrej vôle, priateľstva 

a vzájomnej dôvery.   

Bolo by prejavom zbabelosti, ak by som sa nechal zastrašiť a ušiel od svojej práce. 

Predvolebné sľuby, ktoré som Vám dal, budeme spolu s celým vedením fakulty a Vašou 

aktívnou spoluprácou postupne plniť. 

Zároveň Vás ubezpečujem, že budem vždy rešpektovať vôľu a rozhodnutia Akademického 

senátu UPJŠ LF, ktorý ma do funkcie dekana navrhol. Hovorím zároveň však jasné NIE 

niekoľkým jednotlivcom, ktorí sa boja vystúpiť z anonymity a špinia dobré meno našej Alma 

mater. Drvivá väčšina z Vás vyznáva všetky princípy slušnosti, čestnosti a pracovitosti. Pošpiniť 

možno ľahko, hocikoho. Očista mena nikdy nie je ľahká, aj keď dokážete svoju pravdu. Preto 

proti zlobe musíme postupovať spoločne.  

Ďakujem Vám za prečítanie týchto riadkov a za pochopenie. 

 

S pozdravom,  

                                                                                          Daniel Pella 


