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Zápis 52. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 16.1.2020 

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

Dlouhý, JUDr. Mužíková, K. Grygarová. 

Omluveni: dr. Vácha, Dr. Marx, doc. Arenbergerová 

 

1. Byl schválen zápis z 9.1.2020 

2. Děkan informoval o jednání RKR 13.1. 
3. Děkan požádal tajemnici, aby ve spolupráci s předsedou AS 3.LF zajistila obsazení pozice 

sekretářky AS na částečný úvazek ke dni 1.2.2020, případně nejpozději ke dni 1.3.2020. 
4. Děkan informoval o proběhlých návštěvách na 9 pracovištích 3.LF. Další následují v příštím 

týdnu. 
5. Proděkan Duška informoval o chystaném programu podpory doktorandů „Igráček“. 
6. Tajemnice informovala o dopadu zvýšení minimální mzdy do osobních nákladů fakulty v roce 

2020. 
7. Členové kolegia diskutovali o návrhu rektora Návrh změn principů rozdělování financí na UK 

2020. K návrhu měli četné připomínky, které budou dále projednány děkanem se zástupci 
fakulty v AS UK a se zástupci dalších lékařských fakult. 

8. Děkan informoval o jednání s ředitelem SZÚ ohledně ev. pronájmu některých prostor. 
9. Děkan informoval o tom, že od 1.2. na fakultu nastoupí MUDr. M. Seifert s úkolem rozvíjet  

výuku praktického lékařství. 

Doc. Dlouhý 

 Od minulého týdne není žádná nová informace ke zkouškám po kmeni. V případě, že do konce 
následujícího týdne nenastane žádný posun, žádá děkan, aby byl informován.  

Doc. Polák 

 V zastoupení proděkanky Arenbergerové předložil proděkan Polák návrh na schválení 
služebních cest – předložené SC byly schváleny. 

K. Grygarová 

 K. Grygarové informovala členy kolegia děkana o emailu, který byl studentům rozeslán, a to 
v souvislosti s obezřetným zacházením majetku pořízeného z projektů. 

Prof. Šlamberová 

 Kandidát do Oborové rady Biologie a patologie buňky bude navržen doc. MUDr. Jan Trnka, 
Ph.D. (za zemřelou prof. Vernerovou). Dopis pro VR 3. LF UK připraví prof. Šlamberová. 

 V letošním roce uplyne 50 let od založení fyziologie na 3. LF UK. Členové kolegia děkana 
diskutovali o vhodném připomenutí tohoto významného výročí. Konkrétní kroky budou 
upřesňovány.  

 
Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 


