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KORZÁR, košický denník  

Rektor vymenoval dekana Pellu 

NA UPJŠ ZAVLÁDOL MIER  

 Mirossay a Pella sa dohodli, že už nechcú škandály a nový dekan si urobí na fakulte 
poriadok.  

 

 
Mirossay a Pella. 

Zakopali vojnovú sekeru Rektor a dekan podpísali vyhlásenie, v ktorom si jasne stanovili pravidlá a úlohy.   
Foto: LF UPJŠ 

 

 KOŠICE. Lekárska fakulta UPJŠ má konečne po dvoch mesiacoch od odstúpenia Leonarda 
Siegfrieda opäť riadneho dekana. Rektor Ladislav Mirossay včera vymenoval Daniela Pellu, 
bývalého Siegfriedovho prodekana. Pellu zvolil senát ešte pred mesiacom, ale rektor s 
vymenovaním váhal, lebo Pella, hoci nie je obvinený, figuruje v trestnom oznámení, kde 
polícia začala stíhanie neznámeho páchateľa pre spreneveru (neoprávnené vyplácanie 
miezd). Pella považuje skutok za vykonštruovaný a pochybenie odmieta.  

 Rektor po voľbe avizoval, že sa ešte poradí s právnikmi. S Pellom potom niekoľkokrát 
rokoval. Nakoniec ho predsa vymenoval. Už nechcú kauzy Rektor a nový dekan chcú uzavrieť 
obdobie, keď sa na fakulte nahromadili problémy (osobné platy, odmeny, zmluvy s 
univerzitnou a detskou nemocnicou, odvolanie garantky štúdia zubného lekárstva, kauzu 
Jenča či skúšanie detí učiteľmi – rodičmi). Fakulta čelila obvineniam z porušovania právnych 
noriem najmä pri organizácii a evidencii štúdia, diskriminačnom vyplácaní odmien niektorým 
zamestnancom a vyplácaní mzdy zamestnancom, ktorí sa počas pracovnej doby dlhodobo 
nezdržiavali na pracoviskách. Situácia vyvrcholila odstúpením Siegfrieda. Ten ohlásil 
budúcoročnú kandidatúru na rektora.  

„V záujme upokojenia pomerov na fakulte, v snahe zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu 
dobrého mena fakulty a UPJŠ a s cieľom predchádzať vzniku podobných situácií rektor a 
dekan podpísali vyhlásenie,“ informovala včera Jaroslava Oravcová, PR manažérka fakulty.  

 



 Dekan urobí poriadky  

Mirossay a Pella okrem iného podpísali, že poskytnú maximálnu súčinnosť súdom a orgánom 
činným v trestnom konaní. Ďalej majú upraviť alebo vytvoriť kontrolné mechanizmy a dekan 
musí vyvodiť personálnu zodpovednosť za vzniknutý stav voči zodpovedným zamestnancom. 
Mirossay i Pella sa zhodli, že odstúpenie Siegfrieda považujú v tejto situácii za užitočný krok.  

 Za najväčšiu prioritu v najbližšom období považuje nový dekan návštevu akreditačnej 
komisie na lekárskej fakulte začiatkom decembra.  

„Verím, že obhájime zaradenie do kategórie ‚A‘,ktorá predstavuje špičkovú medzinárodnú 
kvalitu,“ uviedol Pella.  

 Dodal, že chce vyriešiť aj interné problémy fakulty, ktoré často pramenili z nedostatočnej 
komunikácie medzi zamestnancami.  

 

 

 

 


