
Zápis ze 30. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 7.3.2019 

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

Arenbergerová, doc. Dlouhý, Dr. Marx, T. Sychra. 

Host: doc. Grill (ředitel FNKV) 

Omluveni: dr. Vácha 

1. Byl schválen zápis z 28.2.2019 (všichni) 

2. Byly schváleny základní směry Strategického záměru 3.LF UK pro léta 2021-25. 

3. Proděkan Duška informoval o jednání kulatého stolu k hodnocení vědy na UK. 

4. Jako host se jednání účastnil ředitel FNKV doc. Grill. Diskutovalo se o přípravě nové smlouvy 

mezi 3.LF UK a FNKV a o spolupráci mezi oběma institucemi. 

5. Proděkanka Arenbergerová informovala o přípravě publikace Osobnosti 3.LF. 

6. Děkan připomněl přípravu zprávy o činnosti fakulty za rok 2018. 

7. Proděkan Džupa upřesnil program dnešní VR. 

8. Po diskuzi bylo rozhodnuto o konání výjezdního zasedání fakulty (přednostové, kolegium, 

akademický senát, garanti studijních programů) v listopadu 2019. Termín a místo budou 

upřesněny. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o návrhu Kliniky rehabilitačního lékařství na 

nominaci prof. Waltera Schoenle (University of Konstanz) do panelu hodnotitelů. Děkan a KD 

souhlasí.  

Prof. Džupa 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana harmonogram plánovaných akreditací pro celý rok 

2019. 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka předložila návrh nominací na Cenu Alberta Schweitzera – MUDr. Lucie 

Hympánová a MUDr. Martin Kozel. KD souhlasí. 

 Kolegium děkana diskutovalo o složení oborové rady studijního programu Preventivní 

medicína.  

Doc. Polák 

 Předložené služební cesty byly schváleny (viz. příloha). 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o žádostech o finanční příspěvek z ukazatele „D“ 

(2x Klinika anesteziologie a resuscitace, 1x III interní-kardiologická klinika, 1x  Klinika 

popáleninové medicíny) – KD souhlasí. 

Dr. Marx 

 Proděkan požádal členy kolegia děkana o vyjádření k výši poplatku za zahraniční studenty pro 

další akademický rok. Po diskusi děkan a členové kolegia děkana schválili navýšení na 360tis. 

 5.4. se uskuteční schůzka s primátorem Hlavního města Prahy týkající se spolupráce se 

Záchrannou službou Hlavního města Prahy. 



 Proděkan předložil žádost Spolku studentů TRIMED o možnost uspořádat na fakultě 

„Přijímačky na nečisto“ (4.6.). Děkan a kolegium souhlasí s podmínkou jasné deklarace, že se 

jedná akci studentů a nikoli fakulty. 

 2.4. se uskuteční schůzka garantů předmětů, studentů a zástupců ústecké a liberecké 

nemocnice o praxích, které budou v těchto nemocnicích probíhat. 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana žádost Cesta ven, z.s. o umožnění natáčení ve foyer 

3. LFUK (pro akci „Dudlík fest“) – děkan a kolegium děkana souhlasí. 

 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o hospodářském výsledku 3. LF UK. Materiál bude předložen AS. 3. LF 

UK v nejbližší době k vyjádření. 

 Tajemnice požádala o rozhodnutí o pokračování spolupráce s firmou EURO MANAGERS. Děkan 

a členové KD souhlasí s uzavření rámcové smlouvy o spolupráci. 

 

Tomáš Sychra 

 T. Sychra informoval členy kolegia děkana o přípravách plesu 3. LF UK 

  

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


