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Zápis ze 17. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 6.9.2018 

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

Vácha, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková  

Omluveni: D. Lauer 

 

1. Byl schválen zápis z 30.8.  

2. Děkan informoval o vládou schváleném plánu podpory LF na roky 2019-29 

3. Děkan informoval o situaci kolem Simulačního centra a o včerejší schůzce včetně výměny 

celého realizačního týmu projektu. 

4. Primátor Karlových Varů má zájem vystoupit na jednání AS. Musí se obrátit na předsedu AS. 

Děkan ho bude informovat. 

5. Setkání absolventů 5.října v Karolinu – k dnešnímu dni potvrzeno 200 účastníků. 

6. Proděkanka Arenbergerová  a tajemnice fakulty informovaly o zpoždění projektu 

„nábyteček“. Na zpoždění se podílely personální problémy příslušného odd. děkanátu 

(výpověď klíčového pracovníka), tyto problémy nyní řeší tajemnice fakulty. 

7. Kolegium doporučilo vypracovat studii klimatizace budovy Ruská 87. 

8. Proděkan Duška informoval o přípravě novelizace smlouvy mezi FNKV a 3.LF. 

9. Tajemnice fakulty informovala o odhadnuté ceně za rekonstrukci tzv. „kapky“ ve vstupní hale 

fakulty. Cenový odhad stanovený navrhující architektkou činí 457 tis. Kč. Kolegium nesouhlasí 

s financováním rekonstrukce kapky za obdobnou cenu.  

10. Byl schválen program setkání s přednosty a přednostkami klinik a ústavů 18.9.2018. 

11. Proděkan Duška informoval o stavu příprav Donatio Facultatis Medicae Tertiae. 

12. Proděkanka Arenbergerová informovala o navržených pravidlech pro udělování fakultních 

medailí. 

Prof. Džupa 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o připravovaných habilitačních a jmenovacích 

řízeních na nejbližší VR 3. LF UK. 

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o stavu přípravy programu, pro zajištění písemné 

agendy VR 3. LF UK.  

 

Prof. Šlamberová 

1. Byla řešena problematika nominací na Cenu děkana nejlepšího studenta doktorského studia.  

2. Proděkanka seznámila KD s programem Studentské vědecké konference lékařských fakult ČR 

a SR. Na příštím KD bude probráno podrobněji. 

Doc. Polák 

1. Proděkan předložil přehled plánovaných služebních cest - pro nedostatečně zpracované 

návrhy doporučeno vyzvat žadatele o doplnění údajů. 

2. Proděkan informoval o participaci fakulty v projektu Postdok UK - přihláška doručena od 

jediného uchazeče původem z Číny (supervizor RNDr. Petr Heneberg). Proděkan informoval o 

nutné finanční spoluúčasti fakulty (1000 EUR/měsíc). Kolegium vzalo na vědomí. 
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Doc. Arenbergerová 

1. Proděkanka informovala členy o aktuálním stavu přihlášených absolventů (n=202) na Zlatou 
promoci a první setkání absolventů. Technická a organizační příprava na toto slavnostní 
shromáždění je v běhu. 

2. Proděkanka představila grafický návrh ing. Arch. Kordovské na modernizaci "Kapky" ve 
vestibulu fakulty. Finanční návrh přesahuje v tuto chvíli finanční možnosti fakulty, a proto se 
v této podobě nebude realizovat. 

 
Doc. Dlouhý 

1. Proděkan informoval členy kolegia děkana o IP UK - část A odeslána na RUK, v části B 
proběhne hodnocení výběrovou komisí odpoledne po kolegiu, doručeno 24 projektových 
žádostí. 

2. Proděkan informoval členy kolegia děkana o vydání vyhlášky o nástavbových oborech – 
fakulta má navrhnout zástupce do akreditačních komisí, nicméně organizace vzdělávání 
v nástavbových oborech zůstane v IPVZ. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 


