
Zápis z 24. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 13.12.2018 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, doc. Polák, dr. Vácha, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. 

Marx, JUDr. Mužíková, D. Lauer 

Omluveni: doc. Duška, prof. Anděl 

 

1. Byl schválen zápis z 29.11. 

2. Předseda AS informoval o jeho jednání 11.12. 

3. Členové kolegia se shodli na plánu budoucího využití budovy č. 19. Během následujících 3 

týdnů bude dopracována studie tohoto využití. 

4. Proděkan Polák a tajemnice fakulty informovali o posunech ve věci projektu na klimatizaci 

hlavní budovy fakulty.  

5. Děkan informoval o své návštěvě na Semmelweisově univerzitě a jejím zájmu o spolupráci 

6. Proděkanka Arenbergerová informovala o stavu Klubu Alumni 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o vývoji příprav možnosti elektronického hlasování 

VR 3. LF UK (habilitační řízení a řízení jmenování profesorem). 

Prof. Šlamberová 

 Kolegium děkana diskutovalo o nominaci vhodného kandidáta/kandidátky na cenu Donatio 
Universitatis Carolinæ. 3. LF UK bude nominovat prof. MUDr. Moťovskou, Ph.D. (III. interní-
kardiologická klinika 3. LFUK a FNKV).  

 
Doc. Polák 

 Proděkan informoval o projektech ESF a ERDF 3. LF UK, které byly schváleny. 

 Služební cesty – návrh předložených služebních cesty byl schválen. 
    
Dr. Vácha 

 Zasedání AS 3. LF UK se uskuteční 8. ledna 2019.  

 Dr. Vácha informoval o stavu příprav elektronického úložiště materiálů pro jednání AS 3. LF 
UK. 

 
Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o zasedání KOR na Ministerstvu zdravotnictví ČR. 

 Proděkan informoval o zájmu Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Peru (Státní 
ústav pro onkologická onemocnění) o spolupráci, v souvislosti s pravděpodobnou přípravou 
mezistátní smlouvy mezi ČR a Peru; informace bude předána přednostům kliniky 
radioterapeutické a onkologické, gynekologicko-porodnické a dermatovenerologické. 
 

Dr. Marx 

 Kapacita přípravného kurzu pro uchazeče o studium 2019/2020 je naplněna. 

 Ukončení ZS Dětské univerzity se uskuteční 16.1.2019 (16:00 hod.) 
 
 
Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


