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Zápis z 11. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 7.6.2018 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl, 

dr. Vácha, JUDr. Mužíková, doc. Dlouhý, dr. Marx, D. Lauer 

Omluveni: doc. Arenbergerová 

 

1. Byl schválen zápis ze 24.5. 

2. Děkan informoval o jednání rozšířeného kolegia rektora 4.6. 

3. Byl schválen program setkání s přednosty a přednostkami klinik a ústavů 14.6.  

4. Proděkani Polák a Šlamberová informovali o Evropské univerzitní alianci „4EU" 

5. Proděkan Džupa informoval o programu VR 7.6 a o plánu habilitačních a jmenovacích řízení 

na podzim 

6. Předseda AS Vácha informoval o programu jednání AS 12.6. 

7. Děkan a tajemnice informovali o poznatcích z návštěvy pitevny anatomie vč. související 

infrastruktury 

8. Proděkan Marx informoval o přijímacích zkouškách. 

9. Byly stanoveny termíny jednání kolegia do konce roku: 14.6., 28.6., 19.7., 2.8., 30.8., 6.9., 

20.9., 11.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 6.12., 13.12., 10.1.2019, 31.1.2019 

10. Tajemnice informovala o správném administrativním postupu při odpisech nepotřebného 

majetku 

11. Kolegium děkana podrobně diskutovalo o budoucím využití proskleného prostoru ve vstupní 

hale (tzv. „Kapka“). Návrh, aby prostor sloužil pouze k vystavování posterů, fotografií či 

obrazů a k odpočinku nebo studiu, nebyl většinou členů kolegia podpořen. Z různých variant 

většina členů kolegia se po diskuzi přiklonila k tomu, aby tento prostor byl přeměněn 

v recepci. Recepce by sloužila jako informační místo pro návštěvy, prodej upomínkových 

předmětů, apod. Byla by v provozu jen v pracovní době, jejím otevřením by nevznikly fakultě 

personální náklady navíc (byla by zajištěna pracovnicí, která je nyní ve vrátnici společně 

s vrátným).  V prostoru by též bylo možno vystavovat postery z vědeckých konferencí, 

fotografie či obrazy apod.  

 

 

Doc. Duška 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o přípravách směrnice k Donatio Facultatis 

Medicae Tertiae. 

2. Proděkan informoval členy kolegia výuce první pomoci na soustředění 1. ročníků 

v Dobronicích. Kolegium děkana souhlasí s vyplacením mimořádných stipendií pro studenty, 

kteří se kurzu budou účastnit v rolích školitelů. 

Prof. Šlamberová 

1. Pravidla pro vyplácení stipendií byla kolegiem děkana schválena a budou předložena k  

projednání na AS dne 12.6.2018 a posléze na UK. 

Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných zahraničních služebních cest – KD souhlasí. 
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2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o počtu žádostí o finanční podporu na výjezd do 

zahraničí a příjezd zahraničních hostů na fakultu, a to z finančních prostředků RUK (ukazatel 

D rozpočtu UK): 59. Proděkan Polák po končeném ověření podmínek na RUK pro žádost o 

finančních prostředky, předloží děkanovi k podpisu návrh doporučených žádostí.  

Prof. Anděl 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o průběhu další práce v OP VVV „HR Awards“  

 

Dr. Vácha 

1. Zasedání AS 3. LF UK – 12.6.2018. 

Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o stavu příprav spolupráce s konsorciem 

jihočeských nemocnic, včetně smlouvy o spolupráci, která by mohla být podepsána 

v nejbližších dnech. 

2. Proděkan informoval o výzvě předložit připomínky/názory k metropolitnímu plánu u 

pozemků, které se nás týkají (pozemky bezprostředně souvisejících s pozemky fakulty -    

Karlov, FNKV). Proděkan připraví zprávu pro děkana. 

3. Proděkan upozornil na to, že v rámci specializačního vzdělávání budeme muset 

pravděpodobně vkládat požadované informace do databáze ÚZIS. Proděkan vše ještě jednou 

prověří a bude informovat děkana. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 


