
Zápis 44. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 26.9.2019 

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

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

Omluveni: prof. Džupa, D. Lauer 

1. Byl schválen zápis z 5.9.2019 

2. Tajemnice informovala o pracích souvisejících s převzetím budovy „B“ od SZÚ. 
3. Děkan informoval o VŘ na přednostu II.interní kliniky a na přednostu Ústavu laboratorní 

diagnostiky. 
4. Děkan informoval o odměnách pracovníkům 3.LF za 3.kvartál 
5. Proděkani Marx a Anděl informovali o vyřizování stížnosti na chování studenta. Studentovi 

bude doporučeno, aby se osobně omluvil dvěma pracovnicím FNKV za své nevhodné chování. 
6. Proděkani Anděl a Marx diskutovali o termínech SZK z vnitřního lékařství. Termíny budou 

vypsány v týdnu 16.-20.12.2019 a ve dnech 2.-3.1.2020. 
7. Děkan přivítal na kolegiu hosta – představil designovaného ředitele FNKV prof. MUDr. Petra 

Arenbergera, DrSc. Ředitel deklaroval zájem nemocnice na co nejužší spolupráci s fakultou ku 
prospěchu obou institucí. 

 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval o uzavření smlouvy „Material Transfer Agreement“ týkající nákupu 
materiálu pro projekt dr. Heneberga. Členové kolegia děkana s podpisem smlouvy souhlasí. 

 Proděkan informoval o schůzce se zástupcem Centra pro přenos poznatků a technologií UK. 
Členové kolegia děkana souhlasí s jeho pozváním na výjezdní zasedání fakulty do Tábora, kde 
v krátkosti představí činnost centra a možnosti spolupráce s klinikami a ústavy 3. LF UK. 

   

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka informovala o vyhlášení GAUK – termíny pro fakultu budou upřesněny. 

 Proděkanka požádala o návrhy nominací na Cenu W. von Siemense 

Doc. Polák 

 Vyhlášení OP VVV „Mobility“ bude pravděpodobně v říjnu 2019. Kliniky a ústavy 3. LF UK budou 
mít větší časový prostor pro přípravu / plánování výjezdů a příjezdů než tomu bylo v minulém 
období. Přednostové klinik a ústavů budou informování o přesných podmínkách podání žádostí 
a časovém harmonogramu ihned po vyhlášení z UK. 

Prof. Anděl 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o možnosti praxe studentů 6. ročníků v Krajské 
nemocnici Ústí nad Labem a v Krajské nemocnici Liberec. 

Dr. Vácha 

 Zasedání AS 3. LF UK – 8.10.2019 



Doc. Arenbergerová 

 Zlatá promoce – 27.9.2019 v 16:00 hod. v Karolinu 

 Noc vědců – 27.9.2019. Za 3. LF UK se zúčastní doc. Trnka, Dr. Mrzílková a Ing. Novák. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval členy kolegia o jednání s ministrem zdravotnictví, které se týkalo situace 

zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech. 

 Kontrola z NKÚ pokračuje. Fakulta dala k dispozici všechny materiál, které si pracovníci úřadu 

dosud vyžádali. 

 

Dr. Marx 

 Proděkan informoval o počtu zapsaných studentů do 1. ročníku všeobecného lékařství (ČJ i AJ 

kurikulum). 

 Proděkan informoval o předběžné dohodě s naším absolventem na spolupráci při náboru 

uchazečů o studium medicíny z Norska. Kolegium děkana se spoluprací souhlasí. Děkan 

pověřuje jednáním proděkana pro studium a výuku. 

 Proděkan informoval o výsledcích studia studentů 1. ročníků (AJ i ČJ kurikula) – výsledky 

odpovídají loňskému roku a není zde výrazný posun ani jedním směrem. 

 Termín pro odevzdání akreditačního spisu oboru Všeobecné lékařství ČJ/AJ RUK stanovil na 

konec dubna 2020. Proděkan průběžné komunikuje s jednotlivými garanty. 

  

 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
  

 


