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KOŠICE: Novým dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ je Daniel Pella 

 

      Košice 13. novembra (TASR) – Novým dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach sa dnes stal Daniel Pella, ktorý bol dosiaľ poverený vedením 
fakulty. Do funkcie ho vymenoval rektor univerzity Ladislav Mirossay na základe výsledkov 
volieb Akademického senátu LF UPJŠ. 

      Menovací dekrét na funkčné obdobie do 12. novembra 2018 Pellovi dnes odovzdal rektor 
na pôde dekanátu Lekárskej fakulty. TASR o tom informovala PR manažérka LF UPJŠ 
Jaroslava Oravcová. 

      Za najväčšiu prioritu v najbližšom období nový dekan považuje návštevu akreditačnej 
komisie na fakulte začiatkom decembra. "Verím, že v komplexnej akreditácii v tomto roku 
obhájime zaradenie do kategórie A, ktorá predstavuje špičkovú medzinárodnú kvalitu," 
uviedol Pella. Lekársku fakultu hodnotí ako kvalitnú a úspešnú inštitúciu, pričom za jednu zo 
svojich kľúčových úloh považuje nielen zlepšenie jej obrazu smerom navonok, ale tiež 
vyriešenie interných problémov, ktoré podľa neho často pramenili z nedostatočnej 
komunikácie medzi zamestnancami. 

      "Spoločnou snahou rektora UPJŠ a dekana LF UPJŠ, ako dnes deklarovali svojimi 
podpismi v spoločnom vyhlásení, bude zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu dobrého mena 
Lekárskej fakulty UPJŠ a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a stabilizovať situáciu 
na Lekárskej fakulte, ktorá musela v poslednom období čeliť viacerým obvineniam a 
sťažnostiam z porušovania právnych noriem, najmä v súvislosti s organizáciou a evidenciou 
štúdia a vyplácaním odmien niektorým zamestnancom," informovala Oravcová.  

      Pella predtým pôsobil na fakulte ako prodekan pre zahraničné vzťahy a štúdium v 
anglickom jazyku. Akademický senát ho zvolil za dekana 16. októbra potom, čo sa tejto 
funkcie vzdal Leonard Siegfried. Ten odstúpenie zdôvodnil "konfrontačným charakterom 
riadenia" zo strany rektora UPJŠ voči Lekárskej fakulte. Rektor chcel odvolať Siegfrieda ako 
dekana v súvislosti s medializovanou kauzou štúdia syna prednostu kliniky stomatológie a 
maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ Andreja Jenču. Podľa vedenia univerzity Andrej Jenča ml. 
vyštudoval zubné lekárstvo v rozpore so študijným poriadkom a vnútornými predpismi školy. 
Rektor vyčítal Siegfriedovi nečinnosť v kauze, čo bývalý dekan odmietol. Akademický senát 
fakulty nesúhlasil so žiadosťou rektora o jeho odvolanie, Siegfried však následne sám 
požiadal o uvoľnenie z funkcie. V budúcom roku chce Siegfried kandidovať vo voľbách za 
nového rektora. 

 


