
Zápis ze 32. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 4.4.2019 

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

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

Omluveni: Dr. Marx 

 

1. Byl schválen zápis ze 21.3.2019  

2. Děkan s proděkanem Duškou informovali o jednání s FNKV o sladění pravidel pro využití 

financí na institucionální podporu vědy 

3. Zpráva o činnosti fakulty za rok 2018 – podklady byly již dodány. 

4. Proděkan Duška a 4 určení zpravodajové informovali o 4 došlých přihláškách do „Donatio 

FMT“. Členové kolegia ocenili vysokou kvalitu došlých přihlášek. Konečné rozhodnutí bude 

učiněno do 15.4. 

5. Děkan informoval o odeslání žádosti 3.LF UK o vymazání ze seznamu znaleckých ústavů ke 

30.4.2019. 

6. Proděkan Duška informoval o stavu příprav simulačního centra. 

7. Děkan prezentoval návrh nové metodiky hodnocení vědy podmínky habilitačních a 

jmenovacích řízení. Návrh bude dále diskutován ve VR 3.LF. 

8. Kolegium schválilo návrhy nominací studentů pro Národní akreditační úřad. 
9. Děkan informoval o záměru FNKV připravit společně se 3.LF projekt CEATUM (Centrum 

experimentální a aplikované traumatologie a urgentní medicíny). 
10. Na žádost J.M. rektora UK kolegium navrhlo osobnosti roku 1989: prof. Hőschl, doc. Svoboda, 

MUDr. Roithová, MUDr. Šoltys. 
11. Kontaktní osoba pro RUK ve věci podpory mezinárodní spolupráce (ukazatel D) bude doc. 

MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. 
12. Děkan souhlasí s konáním charitativního běhu „Vinohradská trojka“ den 23.5.2019. 

Organizátoři akce se domluví s JUDr. Mužíkovou a p. Holanem na uzavření parkoviště, 
otevření sprch a případně dalších organizačních požadavcích. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval o přehledu projektů GAČR. 

 Proděkan se dotázal na výši sumy k rozdělení za jarní evaluace. Děkan stanovil sumu pro 
rozdělení na 3mil. Kč. 

Prof. Šlamberová 

 Kolegium děkana diskutovalo o vhodných kandidátech na Cenu MŠMT, Cenu Josefa Hlávky a 
Cenu rektora. 

Doc. Polák 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o výsledcích výzvy č. 133210. 

Prof. Anděl 

 Proděkan informoval o tom, že UK získala evropský certifikát HR Excellence in Research 
Award, bližší informace: https://cuni.cz/UK-8762.html 

https://cuni.cz/UK-8762.html


Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan předložil informace o specializačním vzdělávání a konání KOR (minulý týden). 

 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala členy kolegia děkana a přípravě zprávy o hospodaření 3. LF UK za rok 
2018, která bude předložena na nejbližším zasedání AS 3. LF UK. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


