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Zápis z 1. jednání kolegia děkana 3. LF UK v období 2018-22, konaného dne 1.2.2018 

Přítomni: Prof. Widimský, Dr. Vácha, prof. Anděl, doc. Duška, prof. Šlamberová, prof. Džupa, doc. 

Dlouhý, Dr. Marx, doc. Polák, JUDr. Mužíková, D. Lauer 

Omluveni: doc. Arenbergerová 

Děkan 

1. Děkan předal jmenovací dekrety proděkanům a tajemnici fakulty 

2. Děkan předal proděkanům a tajemnici fakulty pracovní náplně s jejich kompetencemi. 

3. Děkan informoval o novém Vnitřním mzdovém předpisu UK, který neumožňuje vyplácení 

další (13., 14.) mzdy.  

4. Členové kolegia diskutovali o skládání úvazků pracovníků 3. LF u pracovníků, kteří žádají o 

granty. Kolegium jednoznačně podporuje cestu maximální ekonomické motivace 

akademických pracovníků k předkládání a úspěšnému řešení grantů a jiných projektů. 

5. Proděkanka prof. Šlamberová informovala o chystaných změnách v doktorském studiu na UK. 

Informaci doplnil děkan. 

6. Děkan informoval o situaci ve vedení Ústavu patologie a o úvahách o zřízení druhého ústavu 

patologie v Thomayerově nemocnici a návazně pak Katedry patologie 3. LF. Bude řešeno 

v nejbližších 2-3 měsících. 

7. Děkan informoval o předběžných jednáních s vedením FNKV a s vedením SZÚ o společném 

postupu při rozvoji fakulty tak, aby to bylo i v zájmu obou těchto sousedících institucí. Podle 

informace z právního odboru UK nejvhodnější cestou v situaci, kdy fakulta nedisponuje 

vlastním pozemkem, by bylo jednání o zřízení práva stavby pro 3. LF na pozemku FNKV 

a/nebo SZÚ. 

8. Děkan informoval o prohlídce prostor budovy Ruská 87 a o plánech na pokračování vnitřních 

rekonstrukcí – tzv. „Kulový blesk č.2“, vč. diskuze o tzv. „Kapce“ ve vestibulu. 

9. Děkan informoval o plánovaných návštěvách ústavů a klinik, které zahájí 12.2. 

10. Děkan informoval o přípravě zahájení Bc studia fyzioterapie v Karlových Varech a o tom, že 

fakulta nebude žádat o dotace z prostředků OPVVV na vybavení prostor patřících městu 

Karlovy Vary dříve než výuka v Karlových Varech reálně začne a bude možno posoudit její 

efektivitu. 

11. Členové kolegia diskutovali strategické priority fakulty pro rok 2018. 

12. Byl určen termín pro setkání členů Akademické obce – 28.2.2018 v 15:15 hod. v Syllabově 

posluchárně Výuka se rušit nebude. 

13. Byl navržen termín pro výjezdní zasedání fakulty – 11.-12.11.2018 

14. Byl určen termín schůzky kolegia s pracovníky děkanátu  - 14.2.2018 ve 14:30 hod. v sále 

Radany Kőnigové 

Dr. Marx 

1. Proděkan předložil žádost studentky Elisabeth Ruud o odpuštění ½ školeného – kolegium 

děkana a děkan souhlasí. 

2. Proděkan předložil žádost studentky Barbory Bayerové o sportovní stipendium. Kolegium 

děkana a děkan souhlasí s přidělením stipendia ve výši 5.tis. Kč. 

3. Proděkan informoval o výzvě prorektorky Králíčkové k participaci fakulty v projektu 

INTEGRITY, který se zabývá plagiátorstvím a podvody. Fakulta má zájem o zapojení se do 

projektu, kontaktní osoba za fakultu bude Dr. Fontana. 
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Doc. Duška 

1. Proděkan informoval o přípravách nominací do panelů AZV. 

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval o stavu a vývoji připravovaných OP VVV projektů. 

2. Proděkan informoval o snaze vrátit specializační vzdělávání výhradně do IPVZ. Vedení fakulty 

s přesunem zásadně nesouhlasí a bude v této věci jednat s ostatními lékařskými fakultami.   

Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných zahraničních služebních cest – KD souhlasí. 

2. Proděkan informoval o řešení „Emergency“ kontaktů u studentů přijíždějících na fakultu 

v rámci programu Erasmus+.  

3. V termínu 9.– 14.4.2018 se na UK uskuteční návštěva zástupců partnerských univerzit v rámci 

programu Erasmus+. Fakulta se zapojí a plánuje setkání s představiteli našich partnerských 

škol.  

Prof. Šlamberová 

1. Proděkanka sdělila, že fakulta bude pořádat celostátní SVK. Přesný den konání bude stanoven 

z týdne 15.- 21.10.2018. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 

Za správnost: prof. Widimský 

 

 

 

 

 

 

 

 


