
Zápis ze 26. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 31.1.2019 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, D. 

Lauer 

Omluveni: doc. Duška, prof. Anděl, dr. Marx, dr. Vácha 

 

1. Byl schválen zápis z 10.1.2019. 

2. Děkan informoval o vývoji kolem budovy č. 19. Ze strany fakulty i SZÚ byly již všechny 

podklady předány na MZ ČR k dalšímu řízení. Rovněž byly předány veškeré podklady 

rektorovi UK se žádostí o projednání v orgánech UK. Předpoklad je, že po obou liniích (vládní 

a univerzitní) by materiály mohly být projednány během následujících dvou měsíců. 

3. Tajemnice informovala o postupu projektu na klimatizaci hlavní budovy fakulty. 

4. Děkan informoval o rozvoji spolupráce s Thomayerovou nemocnicí. 

5. Děkan informoval o návštěvě primátorky K.Varů na fakultě 17.1.  

6. Kolegium schválilo přihlášku fakulty ke členství v AMEE (Association for Medical Education in 

Europe). 

7. Zástupce studentů informoval o přípravě plesu 3.LF UK. 

8. Byl projednán a schválen nový Organizační řád děkanátu. 

9. Děkan a členové kolegia děkana schválili plán publikací 3. LF UK pro rok 2019 (VNR, VNS, řada 

Osobnosti …). 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánu VR UK na nejbližší období. 

 Proděkan informoval děkana a členy kolegia děkana o plánovaných habilitačních řízeních a 

řízeních jmenování profesorem. 

 Proděkan seznámil členy kolegia děkana se současným stavem a plánovaným 

harmonogramem akreditací.  

 Děkan a členové kolegia děkana diskutovali o návrhu složení oborové rady studijního 

programu doktorského studia Experimentální chirurgie, a to v souvislosti s jeho reakreditací. 

Návrh nových členů z 3. LF UK bude zaslán prof. Živnému. 

 

Prof. Šlamberová 

 Termín SVK – 21.5.2019 

 

Doc. Polák 

 Služební cesty – děkan schválil plánované služební cesty (mimo cesty doc. Zacha, dr. 

Mrzílkové, Mgr. Patloky do SRN). 

 Proděkan informoval o nabídce možné spolupráce s prof. Hajšlovou (VŠCHT) na 

připravovaném projektu týkající se analýzy potravin, a to v rámci screeningu strategických 

projektů MŠMT. Děkan požádal o zjištění podrobnějších informací. 

 

 



 

Doc. Arenbergerová 

 Proděkanka informovala o připravované tiskové konferenci 5.2.2019 – nový studijní obor 

Intenzivní péče (navazující magisterský obor). 

Doc. Dlouhý 

 Termín konference Výživa a potraviny v Teplicích – 17.9.2019  

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


