
 

Stanovisko Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach k legitimite  
ním prijatých rozhodnutí v súvislosti s voľbou nového dekana UPJŠ LF v Košiciach 

 

 Akademický senát UPJŠ LF (ďalej len AS UPJŠ LF) v reakcii na zverejnené informácie 
týkajúce sa voľby nového dekana UPJŠ LF v médiách konštatuje:  

V súvislosti s voľbou osoby poverenej výkonom funkcie dekana do vymenovania 
nového dekana:  

Podľa Zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len Zákon o VŠ), §27, ods.1, písm. b, ak fakulta nemá dekana, Akademický 
senát fakulty navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana 
do vymenovania nového dekana, najviac na šesť mesiacov. 

Na základe Zákona o VŠ §27, ods.1, písm. b, Štatútu  Lekárskej fakulty UPJŠ 
v Košiciach, (ďalej len Štatút LF) čl. 47, písm. f., ods.2 a Rokovacieho poriadku  AS UPJŠ LF čl. 
14, ods.25, AS UPJŠ LF uznesením č. 134 zo dňa 24.9.2014 vyhlásil voľby osoby poverenej 
výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana na deň 9.10.2014. 

 Spochybňovanie krokov, ktoré vykonal senát fakulty po schválení návrhu na 
odvolanie dekana UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc. z funkcie dekana 
Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach na základe jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie, je teda 
irelevantné. 

V súvislosti s voľbou kandidáta na dekana: 

Podľa zákona č. 131/2002, §27, ods.1, písm. b, AS UPJŠ LF volí kandidáta na dekana 
fakulty. Vzhľadom na skutočnosti, že:  

1) funkčné obdobie dekana, ktorý požiadal o odstúpenie z funkcie, sa končí 22.5.2015, 
t.j. 7 mesiacov a 29 dní po dátume, kedy bol  schválený návrh na odvolanie dekana 
UPJŠ LF Dr.h.c. prof. MUDr. Leonarda Siegfrieda, CSc. z funkcie dekana Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach na základe žiadosti dekana o uvoľnenie z funkcie,  

2) funkčné obdobie súčasného AS UPJŠ LF  sa skončí 24.3.2015, t.j. o 6 mesiacov po 
dátume odstúpenia dekana, 

3) osoba poverená vykonávaním funkcie dekana môže byť podľa zákona poverená len 
na 6 mesiacov,  

4) podľa Štatútu UPJŠ LF čl. 47, písm. f a ods.1 , AS fakulty volí kandidáta na dekana 
fakulty minimálne jeden mesiac  pred skončením funkčného obdobia dekana,  

5) podľa Rokovacieho poriadku AS UPJŠ LF čl.14, ods. 26 v prípade ukončenia funkcie 
dekana fakulty pred uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený, akademický 
senát fakulty vyhlási voľby kandidáta na dekana fakulty najneskôr do 30 dní. Do 
vymenovania nového dekana funkciu dekana vykonáva osoba poverená rektorom na 
návrh AS UPJŠ LF, 
 
je zrejmé, že novozvolený senát UPJŠ LF, ktorý bude volený po uplynutí funkčného 
obdobia súčasného AS UPJŠ LF, nemôže zvoliť kandidáta na dekana za podmienok 
určených legislatívnymi normami. Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak mal AS UPJŠ LF 



 

splniť svoje povinnosti, nevyhnutne bol povinný vyhlásiť voľby  kandidáta na 
dekana UPJŠ LF.  AS UPJŠ LF vyhlásil voľby uznesením č. 133 zo dňa 24.9.2014 na 
deň 16.10.2014. 

V súvislosti s funkčným obdobím budúceho novozvoleného dekana:  

Ohľadom funkčného obdobia prípadne novozvoleného dekana Zákon o VŠ §28, ods.6, 
uvádza, že funkčné obdobie dekana je štvorročné. To znamená, že funkčné obdobie dekana, 
nie je viazané na funkčné obdobie akademického senátu fakulty a podľa dikcie Zákona o 
VŠ dekan nie je dekanom „akademického senátu  fakulty“, ale je dekanom všetkých 
zamestnancov fakulty. 

Dovoľujeme si v tejto súvislosti upozorniť, že situácia, kedy sa prelínajú funkčné 
obdobia fakultných senátov a dekana na VŠ nie je výnimočná. Napr. na UPJŠ v Košiciach, 
Fakulte verejnej správy, akademický senát fakulty prvý rok v funkčnom období spravuje 
fakultu spoločne s dekanom zvoleným prechádzajúcim senátom a rovnako na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach, akademický senát fakulty 
volí pravidelne už viac ako 10 rokov nového dekana jeden mesiac pred skončením svojho 
funkčného obdobia. Prelínaním funkčných období senátov a dekanov je zabezpečená 
kontinuita správy fakúlt.  

Do podobnej vynútenej situácie sa dostal v posledných týždňoch aj AS UPJŠ LF po 
návrhu rektora na odvolanie dekana a následnom odstúpení dekana fakulty. V prípade, ak 
bude zvolený nový dekan, AS UPJŠ LF konštatuje, že novozvolený AS UPJŠ LF bude voliť 
dekana na 4 roky rovnako ako súčasný senát, po možnosti vyhodnocovania práce nového 
dekana počas troch rokov na pravidelných zasadnutiach AS UPJŠ LF každý mesiac.  V 
prípade, ak novozvolený senát bude nespokojný s výsledkami práce nového dekana, môže 
ho kedykoľvek odvolať v súlade so Zákonom o VŠ, Štatútom fakulty a Rokovacím 
poriadkom  AS UPJŠ LF. 

V súvislosti so spochybňovaním rozhodnutí AS UPJŠ LF a morálneho kreditu členov: 

AS UPJŠ LF konštatuje, že nikdy nelegalizoval protiprávne postupy žiadnym hlasovaním a 

prehlasuje, že bude aj naďalej plniť svoje povinnosti vyplývajúce z legislatívnych noriem.   

 

V Košiciach dňa 16.10.2014 

 

 

 

Doc MUDr. Jozef Firment, PhD.     Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc. 

     podpredseda AS UPJŠ LF                       predseda AS UPJŠ LF 


