
Zápis 39. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 20.6.2019 

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, doc. Polák, prof. Anděl, doc. Dlouhý, prof. Šlamberová, Dr. 

Marx, JUDr. Mužíková 

Omluveni: Dr. Vácha, Doc. Arenbergerová, prof. Džupa, T. Sychra 

 

1. Byl schválen zápis ze 6.6.2019. 

2. Proděkan Marx pozval hosta dr. Kostrhuna, který seznámil členy kolegia s nově vznikajícím 

systémem elektronických rozvrhů. Systém bude plně funkční od 1.10.2019. 

3. Děkan informoval o vývoji ohledně převodu budovy č. 19. 

4. Byl finalizován program porady přednostů 20.6. 

5. Proděkan Duška informoval o přípravě směrnice o přístrojovém vybavení. 

6. Proděkan Marx informoval o přijímacím řízení. 

7. Děkan informoval o jednání rozšířeného kolegia rektora. 

8. Byl upřesněn plán činností na léto – termíny kolegia, zástupy děkana. 

9. Děkan informoval o jednání Asociace děkanů LF ČR. 

10. Děkan informoval o průběhu výběrového řízení na pozici přednosty Kliniky dětí a dorostu. 

11. Děkan informoval o tom, že prof. M. Kršek (přednosta II.interní kliniky 3.LF UK a FNKV) se 

přihlásil do výběrového řízení na pozici přednosty III.interní kliniky VFN a 1.LF UK. Podle 

předběžných informací v tomto VŘ zvítězil a zřejmě odejde ze 3.LF. Další informací, která 

zásadně zasáhne do chodu interních klinik ve FNKV a na 3.LF UK je avizované zrušení LSPP 

v Praze 10, což podstatně zvýší nároky na provoz Centrálního příjmu interních klinik ve FNKV. 

Proto se děkan 3.LF a ředitel FNKV rozhodli jmenovat společnou komisi pro koncepci 

interních oborů ve FNKV a na 3.LF. Tato komise by měla do 30.9. předložit návrh na budoucí 

uspořádání interních oborů ve FNKV a na 3.LF. 

12. Děkan požádal členy kolegia děkana o názor k rozšíření zapojení IKEM do výuky studentů. 

Diskuse není ukončena a bude pokračovat v následujících týdnech. 

 

Doc. Duška 

 Proděkan předložil přehled projektů AZV pro 2020 (o 2 víc než v minulém roce, celkem 13). 

 Proděkan informoval o dalším vývoji projektu „Simulační centrum“. 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala členy kolegia děkana o návrhu Opatření rektora k problematice 

společných studijních programů, ke kterému proběhla diskuse. 

 Členové kolegia děkana diskutovali o termínu SVK v roce 2020, zatím nebyl definitivně 

stanoven. 

Doc. Polák 

 Proděkan zastoupil proděkanku Arenbergerovou a předložil seznam plánovaných 

zahraničních služebních cest – SC byly schváleny. 

 

 



Dr. Marx 

 Cena děkana – komise bude zasedat 20.6.2019. Návrh na udělení ceny bude předložen 

děkanovi. 

 Proděkan připomněl termín promoce – 17.7.2019 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o Opatření děkana týkající se spalniček, které je 

přípravno k vydání. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


