
Zápis 49. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 5.12.2019 

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

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

Omluveni: --- 

1. Byl schválen zápis ze 14.11.2019 

2. Děkan informoval o jednání RKR. 

3. Členové kolegia se shodli na návrhu úprav Volebního řádu AS 3.LF UK. Návrh bude předložen 
Akademickému senátu k dalšímu projednávání. 

4. Děkan a tajemnice informovali o návštěvě budovy Karlov 4.12. 
5. Kolegium diskutovalo varianty rekonstrukce budovy B. 
6. Proděkanka Šlamberová informovala o doktorských studijních programech na UK. 
7. Tajemnice a proděkan pro rozvoj informovali o aktuálním stavu příprav klimatizace budovy A. 

Děkan zdůraznil, že realizace projektu je možná pouze v době letních prázdnin a veškeré kroky 
proto musí být činěny tak, aby tento termín nebyl ohrožen. Projekt včetně veškerých 
stavebních úprav by měl být hotov do 31.8.2020, aby byla ještě určitá rezerva na úklid a budova 
A byla kompletně připravená na zahájení akademického roku 2020-21 ke dni 29.9.2020. 
V opačném případě by bylo nutné projekt odložit až do léta 2021. 

8. Pan primátor hl.m.Prahy dosud neodpověděl na dopis děkana ohledně navýšení nájmu za 
budovu X, takže zatím se smlouva se SZŠ nebude měnit.  

9. Tajemnice informovala o vývoji hospodaření fakulty za rok 2019. 

 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval o draftu sebevaluační zprávy, kterou zpracovává. Po schválení bude 
předána na RUK, kde se bude připravovat tato zpráva za celou UK. Odesílanou zprávu musí 
schválit VR 3. LF UK. Termín - 16.1.2020. 

 Proděkan informoval  o průběhu realizace  projektu Simulační centrum (7.1.2020 – termín pro 
odevzdání přihlášky do soutěže). 

Prof. Džupa 

 Doc. Vyhnánek obdrží stříbrnou medaili UK (19.12.2019 na UK) 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o přerušení projednávání návrhu doktorského 
studijního programu Farmakologie a toxikologie. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o paragrafovaném návrhu Opatření děkana týkající 
se kontroly závěrečných prací. 

 Žádost o akreditaci v oboru Pediatrie pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
byla schválena VR 3. LF UK a odeslána na NAÚ. 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana plán habilitačních řízení a řízení jmenování 
profesorem. 

 Profesorská promoce – 18.12.2019 

Doc. Polák 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o tom, že projekt CEATUM nebyl úspěšný (nebyl 
mezi podpořenými). 



Doc. Arenbergerová 

 Služební cesty nebyly schváleny – nutné doplnit. 

 Proděkanka požádala o schválení možnosti předfinancování zahraničních služebních cest 
akademických pracovníků/studentských výjezdů z fakultních zdrojů, dokud 3. LF UK neobdrží 
finanční prostředky z UK (ukazatel D). 

Dr. Marx 

 Proděkan předložil členům kolegia děkana žádost o snížení školného studenta VI. ročníku 
oboru všeobecné lékařství, a to z důvodu péče o nezletilé dítě do 1 roku. Děkan a KD schválili 
snížení o 66%.  

Doc. Dlouhý 

 Proděkan sdělil členům kolegia děkana, že zkoušky po kmeni jsou zahájeny a termíny na jaro  
a léto 2020 jsou připraveny. Stejně tak informoval o vydávání nových diplomů (nový vizuál). 

 Proděkan informoval o slavnostním otevření kuchyně – členové KD ji navštíví v rámci 
nadcházejícího kolegia děkana. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 

 

 

  

 

 


