
Daniel PELLA  

                        

                   Košice, 16.10.2014 

  Voľby kandidáta na funkciu dekana 



ZÍSKANÉ VZDELANIE 

 v r. 1986 –ukončenie LF UPJŠ v Košiciach s vyznamenaním 

 v r. 1989 – I. atestácia z Vnútorných chorôb (Košice), v r.1995 

nadstavbová atestácia z kardiológie (Bratislava) 

 

 v r. 2000 – obhájenie PhD v odbore Vnútorné choroby                          

(LF UPJŠ Košice) 

 v r. 2003 – habilitácia v odbore Vnútorné choroby                            

(LF UPJŠ Košice) 

 v r. 2007 – inaugurácia v odbore Vnútorné choroby                           

(1. LF Univerzity Karlovej v Prahe ) 



SCIENTOMETRICKÉ ÚDAJE 

 celkom viac ako 250 publikácií, z toho  36 v karentovaných 

časopisoch (najvyšší IF 53,298 – N Eng J Med,                         

najvyšší IF ako 1. autor 38,278 - Lancet)  

 

 aktuálny počet citácií 670, z toho 635 v databázach                

Web of Science a SCOPUS  

 

 Hirschov index - 10 

 

 nezahrnuté ani publikácie ani citácie z veľkých randomizovaných 

klinických štúdií (hlavný investigátor, národný koordinátor, resp. 

člen Steering Committee) 



PROFESNÉ ORGANIZÁCIE 

 prezident Slovenskej asociácie aterosklerózy  

 prezident International College of Nutrition  

 výkonný riaditeľ International College of Cardiology 

 vice-prezident World Association of Interdisciplinary Preventive 

Medicine 

 

 člen výboru International Coenzyme Q10 Association 

 člen kontrolnej komisie výboru Slovenskej kardiologickej 

spoločnosti 

 člen European Society of Cardiology, European Atherosclerosis 

Society, International Atherosclerosis Society a ďalších  



 ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH 
ČASOPISOV 

 World Heart Journal  (SCOPUS) – Editor 

 Open Nutraceuticals Journal –Editorial Advisory Board 

 Cardiology Letters (SCOPUS) 

 

 Kardiológia pre prax 

 Ateroskleróza 

 Forum diabetologicum 

 Vaskulárna medicína  



MOJA „HISTÓRIA“ NA LF UPJŠ 

 prednosta Kliniky prev.medicíny a telových. lekárstva                    

(2004-2009)  

 prednosta III. internej kliniky (2009-2012)  

 poverený prednosta I. internej kliniky (2012), od roku 2013 

poverený riadením pedagog. a vedecko-výskumnej činnosti                    

na tej istej klinike (prednosta ?) 

 člen Vedeckej rady UPJŠ LF (2012-doposiaľ) 

 prodekan pre zahraničné vzťahy a prezentáciu fakulty                       

v zahraničí (2011-2012) 

 prodekan pre zahraničné vzťahy a štúdium v AJ  a poverený 

zastupovaním dekana (2011-2014) 

 



LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ 
 

       “Dvere do Európy sú otvorené“ 

 

                             POKRAČUJME ! 

 

Budujme silnú, úspešnú fakultu v európskom 

výskumno-vzdelávacom priestore ! 



ČO JE ZA MNOU – ALEBO AKO ĎALEJ ? 

„ Veľa hovoriť a veľa povedať, to nie je to isté“  

 

 

  Veľa hovoriť a veľa sľubovať, to nie je to 

isté, ako veľa urobiť. 

              Homér 



VÝVOJ CELKOVÉHO POČTU 
ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV 
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POČET EVIDOVANÝCH PRIHLÁŠOK 
ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV 

Akad. 

rok 
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 

GM 36 76 120 139 183 325 437 500 

DM 17 26 34 50 46 54 73 66 

SPOLU 53 102 154 189 229 379 510 566 



PRIHLÁSENÍ VS. PRIJATÍ 
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EKONOMICKÁ BILANCIA  

 

Akad. 

rok 
02/03 06/07 10/11 14/15 

Počet študentov 118 119 315 912 

Ekonom prínos 

(brutto) 

Celkový stav na účtoch LF UPJŠ k 30.9.2014:   +......... € 

  

      Čo za sebou zanecháva „staré vedenie“ UPJŠ LF ? 



PROGRAM ERASMUS+    
INTER-INŠTITUCIONÁLNE ZMLUVY (51) 

 

 Anglicko 

 Belgicko 

 Bulharsko 

 Cyprus 

 Česká republika 

 Francúzsko 

 Fínsko 

 Holandsko 

 

 Maďarsko 

 Malta 

 Nemecko  

 Portugalsko 

 Severné Írsko 

 Španielsko 

 Taliansko 

 Turecko 

 Wales 

 



MOBILITA  ŠTUDENTOV  
(ERASMUS, ERASMUS+) 

akad. rok 
10/11 11/12 12/13 13/14 

   14/15 

(ZS) 

vyslaní študenti 

(štúdium) 
23 13 18 26 48 

vyslaní študenti 

(stáž) 8 18 23 20 56 

prijatí študenti 

na UPJŠ LF 
8 15 22 22 32 



PRIORITY V PEDAGOGICKEJ OBLASTI 

 dôraz na kvalitu prednášok a praktických cvičení – “hand-outs“ 

prednášok na webe, MEFANET, boli zakúpené elektron. prístupy 

k databázam, elektron. učebnice    

 

 výrazne skvalitniť poskytovanie informácií na webstránkach LF 

(pravidelná aktualizácia – vizitka fakulty pred svetom)  

 

 vzhľadom ku existujúcemu vybaveniu pracovísk zvýšiť podiel 

“high-tech medicine“, naďalej však dôraz na kvalitnú „“bed-side 

medicine“    

 

 vybudovanie špičkového simulátorového centra (v spolupráci                

so silným partnerom možno usilovať aj o extramurálne priestory) 



PRIORITY V PEDAGOGICKEJ OBLASTI 

 nutná úprava Študijného poriadku UPJŠ LF – zabezpečiť väčšiu 

flexibilitu v štúdiu, zmenšiť oblasti „právneho vákua“, eliminovať 

nedostatky, uplatniť špecifiká štúdia medicíny  (nezabúdajme               

na pozitíva z histórie) 

 

 využívať skúsenosti zo špičkových zahraničných pracovísk                  

a zabezpečiť užšiu spoluprácu so zahr.univerzitami (aj naša UPJŠ 

LF sa už stala atraktívnou inštitúciou) – ponuky z viacerých krajín 

“sú na stole“  

 

 kvalitná výučba – kvalitné ohodnotenie (zjednodušiť KBS, avšak 

zvýšiť nároky na kvalitu pedagogického procesu)     



PRIORITY VO VEDECKO-VÝSKUMNEJ 
ČINNOSTI 

 širšie využiť prístrojové vybavenie centier excelentnosti           

(učitelia, ale aj študenti – „škatule hýbte sa“) 

 

 vyššie zapojenie talentovaných študentov do VVČ                    

(vytvoriť atraktívne možnosti pre ich zotrvanie na LF – „kúpiť nami 

vychované mozgy“ – najlepšia investícia)   

 

 naďalej uplatňovať motivačný systém pre tvorivých pracovníkov 

(nevytvárať umelé bariéry pre „nadmerný rast“) 

 

 okrem tradičných, podpora veľkým projektom (napr.Medipark), 

inter-inštitucionálnym projektom, projektom zo ŠF EÚ  

     



SPOLUPRÁCA S VÝUČBOVÝMI 
ZÁKLADŇAMI 

 UNLP – napriek existujúcim problémom musí predstavovať nášho 

najdôležitejšieho partnera – “prvá cesta nového dekana bude 

smerovať do UNLP“ 

 

 DFN – hľadať riešenia existujúcich problémov (zabezpečenie výučby 

pediatrie v primeranom rozsahu a kvalite)    

 

 VÚSCH, VOÚ, 1. súkromná nemocnica Šaca, Inštitút nukleárnej 

medicíny – spolupráca je výborná, udržať kvalitu  

 

 hľadanie nové možnosti spolupráce s adekvátnym partnerským 

postavením pre UPJŠ LF  

 

 



                       Uznesenie č. 2 

 Dekani lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky sú 

presvedčení, že len  schválenie zákona o univerzitnej 

nemocnici v ČR a SR, ako inštitúcie poskytujúcej zdravotnú 

starostlivosť na najvyššej úrovni, realizujúcej špičkový 

klinický výskum a zabezpečujúcej pregraduálne 

a špecializačné vzdelávanie, je cestou riešenia naliehavých 

problémov, komplikujúcich  činnosť LF v ČR a SR.  

 

 Zákon by mal byť výsledkom názorovej zhody 

predstaviteľov akademickej obce a zástupcov príslušných 

ministerstiev. 



                     Uznesenie č. 4 

 

 

 Lekárske fakulty ČR a SR považujú vedúce postavenie 

prednostu za kľúčové pre zabezpečenie optimálneho chodu 

kliniky, predovšetkým v oblasti liečebno-preventívnej 

starostlivosti, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. 



 
DOKTORANDSKÉ A ŠPECIALIZAČNÉ 

ŠTÚDIUM 

 kritická situácia v klinických odboroch, úbytok doktorandov 

(jednak odchody, jednak menej prihlásených) 

 

 financovanie špecializačného štúdia 

 

 ústretový krok UPJŠ LF smerom ku MZ SR – rezidentský 

program 

 

 nutný spoločný postup všetkých LF v SR pri vyjednávaní            

s MZ SR 



                       Uznesenie č. 1 

 

 Vzhľadom ku známej  situácii na lekárskych fakultách v ČR 

sa vyslovujeme za to, aby sa aj v SR pri hodnotení 

praktickej prípravy v rámci špecializačného štúdia 

vychádzalo z reálne odpracovanej zdravotníckej činnosti 

a nie z výšky deklarovaného zdravotníckeho úväzku. V tejto 

súvislosti odporúčame, aby sa výška úväzku nepoužívala 

ako kritérium pri zaraďovaní uchádzačov                                       

do špecializačného štúdia. 



VÝBORNÁ EKONOMICKÁ KONDÍCIA FAKULTY – 
KVALITNÁ PRÁCA – ADEKVÁTNE OHODNOTENIE 

 UPJŠ LF má vypracované zásady odmeňovania tvorivých 

pracovníkov (KBS) 

 

 nejde o uzavretý systém, ale systém, ktorý, adaptabilný – 

uplatnenie feed-back mechanizmu – “budeme Vás počúvať“   

 

 naša LF má špičkových zamestnancov, ktorých je potrebné 

adekvátne odmeniť – inak hrozí ich odchod do lukratívnejšieho 

prostredia (žiaľ, konkrétne prípady aktuálne už existujú)  

 

 spravodlivá odmena za odvedenú prácu je základom prosperity 

každej firmy  

 

 



                       Uznesenie č. 8 

 

 

 Lekárske fakulty v ČR a SR pozitívne hodnotia komplexný 

bodovací systém vypracovaný a používaný na UPJŠ LF            

v Košiciach. Systém spriehľadňuje odmeňovanie tvorivých 

zamestnancov fakulty, je založený na komplexnom 

ohodnotení najvýznamnejších aktivít a má vysoko 

motivačný charakter.  



ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU A ZAHRANIČNÉ 
VZŤAHY – ÚSPECHY A PERSPEKTÍVY 

 do 1. ročníka nastúpili prevažne študenti zo západnej Európy              
(GER, ESP, SWE,POR, EIR, UK, NOR)   

 

 vyjednanie nových, ekonomicky výhodnejších zmlúv s 35 spomedzi 

36 partnerov od akad.roku  2012/2013 

 

 vypovedanie aj tzv. “nevypovedateľných (exkluzívnych) zmlúv“ - boli 

nahradené novými výhodnými zmluvami 

 

 perspektívy: vedomostná ekonomika - vývoz “know-how“ UPJŠ LF    
(Nemecko, Francúzsko)  



      3,95  
      v znakovom vyjadrení  

    A 
      s profilom (95,5,0,0) 

  Kategória A   3,75 a viac 
Kategória A-   3,50-3,74 
Kategória B+  3,25-3,49 
Kategória B   2,75-3,24 
Kategória C+   2,25-2,74 
Kategória C   1,75-2,24 
Kategória C- 1,50-1,74 
Kategória D+ 1,25-1,49 
Kategória D 1,00-1,24 

 

 KOMPLEXNÁ AKREDITÁCIA 2014 

nutné urobiť všetky potrebné kroky  pre jej úspešné zavŕšenie 



ROZVOJ FAKULTY 

 snaha o vytvorenie novej lôžkovej výučbovej základne                    

v Košiciach (v spolupráci so silným partnerom) 

 

 zapojenie existujúcich (resp. vytvorenie vlastných) 

ambulantných zariadení ako súčastí výučbového procesu 

(najmä „kritické klinické odbory“) 

 

 vybudovanie špičkového simulátorového centra                              

(z vlastných zdrojov, prípadne v kooperácii so silným 

strategickým partnerom) 

 



ROZVOJ FAKULTY 

 dokončenie rekonštrukcie teoretických ústavov na Tr. SNP                 

(v nadväznosti na Medipark – investovať aj do zvyšných sekcií)  

 

 riešenie problémov s parkovacími miestami na Tr. SNP 

(odkúpenie pozemku, event. vybudovanie parkovacieho domu)  

 

 posilniť úlohu kolégia dekana (rozšíriť  o zastúpenie                            

z radov najvýznamnejších odborníkov z LF, riaditeľov 

výučbových základní) 

 



KOMUNIKÁCIA – REŠPEKT – ÚCTA – 
DÔVERA – DISCIPLÍNA - PORIADOK 

 aby neplatilo :  

    „...Dnes mám toľko práce, že sa k nej vôbec nedostanem...“ 

 

 vytvorenie podmienok pre intenzívnu a konštruktívnu 

komunikáciu s nadriadenými orgánmi (rektorát, MŠ SR, MZ 

SR)  

 

 snaha o etablovanie rovnocenného partnerstva so  všetkými 

výučbovými základňami 

 

 „poznanie vlastných chýb je počiatkom múdrosti“  



 

 

 

     Ďakujem Vám za pozornosť ! 


