
Zápis ze 34. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 25.4.2019 

 

Přítomni: prof. Widimský, dr. Vácha, prof. Anděl, dr. Marx, prof. Šlamberová, doc. Polák, doc. Dlouhý, 

JUDr. Mužíková, T. Sychra 

Omluveni: doc. Duška, prof. Džupa, doc. Arenbergerová 

 

1. Byl schválen zápis z 11.4.2019. 

2. Byla schválena žádost spolku studentů Trimed o dotaci na rok 2019 ve výši 287 000 Kč na 

základě podobného návrhu využití těchto prostředků jednotlivými „podspolky“ a na základě 

schválené zprávy o využití prostředků poskytnutých v minulém roce. 

3. Do konce dubna mají členové kolegia možnost připomínkovat výroční zprávu fakulty. 

4. Děkan informoval o žádosti RNDr. Petera Gála, PhD. O projekt PRIMUS. Po podrobné diskuzi 

kolegium vyjádřilo souhlas s tím, aby fakulta tento projekt podpořila. 

5. Děkan informoval o jednání s ministrem zdravotnictví dne 18.4.2019. 

6. Slavnostní zakončení U3V (6.6.2019) – děkana zastoupí dr. Marx.   

7. Členové kolegia děkana diskutovali o vzduchotechnice na 3. LF UK. 

 

Dr. Marx 

 25.4.2019 se uskuteční tisková konference s tématy: očkování proti spalničkám a výuka 

mediků pomocí standardizovaných pacientů. 

 Bude vydáno opatření děkana – zápis do dalšího ročníku bude podmíněn potvrzením o 

očkování proti spalničkám nebo potvrzením o dostatečné hladině protilátek proti 

onemocnění. 

 Děkan a členové kolegia děkana schválili navýšení počtu přijímaných studentů na obor 

Fyzioterapie o 5.  

 Děkan a členové kolegia děkana schválili sportovní stipendium pro studentku 3. LF UK za 

účast na Světové zimní univerziádě 2019 ve výši 5.000,- Kč. 

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan požádal o podpis dopisu na Ministerstvo zdravotnictví ČR ve věci jmenování MUDr. 

Petra Kačera, Ph.D. (přednosta Kardiochirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV) členem atestační 

komise pro obor „Kardiochirurgie“. Děkan souhlasí. 

Dr. Vácha 

 Dr. Vácha připomněl změnu termínu konání zasedání AS 3. LF UK – 7.5.2019  

Prof. Anděl 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o proběhlém výběrovém řízení na místo přednosty 

Interní kliniky 3. LF UK a TN. 

 



 

Doc. Polák 

 Proděkan požádal děkana o zaslání žádosti na RUK o prodloužení termínu dokončení 

pasportizace 3. LF UK (aktualizace systému dle instrukcí RUK) do poloviny května. 

 Předložené SC byly schváleny (za nepřítomnou doc. Arenbergerovou přehled předložil doc. 

Polák) 

Prof. Šlamberová 

 Děkana na SVK zastoupí prof. Džupa nebo doc. Duška. 

 Proděkanka informovala o žádosti RUK doplnit počet členů oborové rady GAUK, sekce 

lékařských věd, a to ve skupině  C4 - Genomika, proteomika, krev, imunita, infekce – doc. 

Novákovi končí funkční období. Děkan pověřuje proděkanku Šlamberovou oslovením 

navržených kandidátů a projednáním jejich nominace. Následně bude návrh předložen 

k vyjádření VR 3. LF UK. 

 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve 

studijním programu a za mimořádné činy studentů – návrh nominovat MUDr. Adélu 

Krajčovou, Ph.D. – KD souhlasí. 

 Cena Dimitris N. Chorafas 2019 – návrh nominovat MUDr. Pavola Mikoláše, Ph.D. – KD 

souhlasí. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice předložila návrh rozpočtu fakulty pro rok 2019 – KD rozpočet schválilo. Rozpočet 

bude předložen na nejbližší AS 3. LF UK. 

 Letní školy v rámci projektu 4EU bude organizačně zajišťovat zahraniční oddělení. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


