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TLAČOVÁ  SPRÁVA 

 

Košice, 19. december 2014                                                                                
 

 

Doktorandi a asistenti LF UPJŠ získajú dodatkom podpísaným  

na vianočnom večierku pracovné úväzky v UNLP Košice 
 

      Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. oceňuje 

ústretovosť novovymenovaného riaditeľa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. 

Milana Maďara, MPH riešiť urýchlene problémy týkajúce sa vzájomnej spolupráce oboch 

inštitúcií. So žiadosťou o pracovné stretnutie oslovil dekan riaditeľa okamžite po jeho 

menovaní do funkcie a výsledkom ich stredajšieho rokovania bolo podpísanie dodatku  

ku Zmluve o zriadení výučbových základní a zabezpečení praktickej výučby študentov, 

ktorým získali pracovné úväzky v UNLP ďalší doktorandi a asistenti LF. Podpis dokumentu 

sa uskutočnil vo štvrtok 18. decembra 2014 na vianočnom večierku zamestnancov Lekárskej 

fakulty UPJŠ v Košiciach v Dome umenia a bol príjemným prekvapením i vianočným 

darčekom predovšetkým pre tých pracovníkov fakulty, ktorí nemohli vykonávať na čiastočný 

pracovný úväzok zdravotnícku činnosť v univerzitnej nemocnici.  

 

      „Na rokovaní v stredu sme s riaditeľom UNLP Milanom Maďarom prediskutovali 

všetky problémové záležitosti medzi fakultou a nemocnicou a zhodli sme sa na tom,  

že mnohé z nich sú riešiteľné, dokonca v pomerne krátkom čase. K niektorým sa vrátime  

už v januári, aby sme ich mohli čím skôr dotiahnuť, pretože fakulta a nemocnica  

sa vzájomne potrebujú,“ konštatuje prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

 

 
 

Riaditeľ UNLP Milan Maďar, rektor UPJŠ Ladislav Mirossay  

a dekan LF Daniel Pella pri podpise dodatku ku Zmluve o zriadení  

výučbových základní a zabezpečení praktickej výučby študentov 
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      Pozvanie dekana LF UPJŠ v Košiciach Daniela Pellu na stretnutie zamestnancov  

pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2014 prijal okrem zhruba päťsto pracovníkov 

fakulty aj primátor mesta Košice a poslanec NR SR Richard Raši, predsedníčka Úradu pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Monika Pažinková, rektor UPJŠ v Košiciach Ladislav 

Mirossay, riaditeľ UNLP Milan Maďar, generálny riaditeľ  VUSCH František Sabol, riaditeľ 

Nemocnice Košice-šaca a riaditeľ  vysokošpecializovaného geriatrického ústavu Peter Pavlov. 

 

      Po vystúpení speváckeho zboru CHORUS UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE, ktorý 

prítomných vianočne naladil koledami, sa ujal slova dekan prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., 

ktorý pozval k pódiu čestných hostí a poďakoval im za doterajšiu spoluprácu. Nečakaným 

prekvapením pre zamestnancov bolo podpísanie spomínaného dodatku ku Zmluve o zriadení 

výučbových základní a zabezpečení praktickej výučby študentov  medzi LF a UNLP priamo  

v Dome umenia, ktorým získali pracovné úväzky v UNLP ďalší pracovníci lekárskej fakulty.  

 

      Riaditeľ univerzitnej nemocnice Milan Maďar pri tejto príležitosti vyjadril 

presvedčenie o budúcej dobrej spolupráci oboch inštitúcií a pozdravil všetkých 

zamestnancov fakulty. Krásne sviatky a šťastný nový rok im poprial aj primátor 

Richard Raši a ďalší hostia. 

 

       Dekan Daniel Pella pri svojom slávnostnom prípitku poznamenal, že fakulta má za sebou 

rok nesmierne náročný a hektický, ale určite aj veľmi úspešný. Zamestnancom LF poďakoval 

za všetko, pre fakultu urobili a vyjadril presvedčenie, že v roku 2015 bude spoločné úsilie 

všetkých korunované úspešným výsledkom akreditačného procesu. „Spolu s pevným 

zdravím, ďalšími úspechmi v práci aj v osobnom živote nech je rok 2015 pre vás plný dní, 

ktoré sú dôvodom na radosť zo života,“ zdôraznil. 

 

       Už tradične sa počas večera konalo aj odovzdávanie ocenení jubilujúcim pracovníkov  

LF  UPJŠ v Košiciach, ktorí získali Zlatú medailu, Bronzovú medailu, Pamätné alebo 

Ďakovné listy dekana LF UPJŠ. Zároveň boli výnimočným študentom udelené Pochvalné  

uznania. Po rozdaní  cien a gratuláciách už prišla na rad slávnostná recepcia a voľná zábava, 

ktorú spríjemnil Juraj Vančík so skupinou Vabank. 

 

 

 

   
 

1. Vystúpenie speváckeho zboru CHORUS UNIVERSITATIS ŠAFARIKIANAE  

2. Slávnostné príhovory dekana  LF a hostí  

Foto: Žofia Hnátová LF UPJŠ 
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