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Zápis 53. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 30.1.2020 

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

doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, K. Grygarová. 

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

 

1. Byl schválen zápis ze 16.1.2020 

2. Děkan informoval členy kolegia, že předseda AS 3.LF požádal tajemnici o zajištění sekretářky 
pro AS na částečný úvazek. 

3. Děkan informoval o probíhajících návštěvách na pracovištích. 
4. Proděkan Duška informoval o dvou žádostech o projekt GAMA-2 (dr. Heneberg a dr. Tůma). 

Obě žádosti byly schváleny. 
5. Proděkan Duška informoval o žádosti dr. Heneberga, aby fakulta podpořila žádost ing. 

Šimčíkové o projekt PRIMUS. Kolegium podrobně situaci projednalo. Na příští jednání předloží 
proděkan Duška návrh velmi stručných obecných pravidel a termínu, do kterého bude fakulta 
náměty a návrhy shromažďovat k posouzení. 

6. Byly schváleny odměny za vypracování posudků dizertačních a habilitačních prací. Proděkani 
Šlamberová a Džupa připraví návrh. 

7. Dny osobního rozvoje byly navrženy rektorem UK s tím, že každá fakulta se v této věci může 
rozhodnout samostatně. Žádná z fakult tuto možnost zatím formálně neustanovila. Tajemnice 
bude o podrobnostech dále jednat s kvestorem a s tajemníky ostatních fakult. 

8. Byly schváleny návrhy SVV. 
9. Byly schváleny dvě připomínky k návrhu UK ve věci plagiátorství. 
10. Fakulta se účastní setkání LF ČR a SR v Žilině na podzim t.r. cesta vlakem. 
11. Zástup za děkana v době jeho nepřítomnosti 31.1.2020 – prof. Džupa. 
12. Zástup za děkana v době jeho nepřítomnosti 18.2.2020 – čestný doktorát – prof. Džupa. 
13. Děkan a členové kolegia děkana schválili pokračování členství 3. LF UK v AMEE pro další rok. 

 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o aktuálním stavu výběrového řízení projektu 
Simulační centrum. Dále KD řešilo obsazení pozice technika do tohoto centra. V této věci děkan 
osloví prof. Rosinu. Stejně tak se musí vyřešit přesun učebny č. 219 do jiných prostor. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánu habilitačních řízení a řízení jmenování 
profesorem na nejbližší Vědecké rady 3. LF UK. 

 NAÚ udělil 3. LF UK akreditaci na HŘ a JŘ v Chirurgických oborech na dobu 10 let. O prodloužení 
akreditace pro Anatomii fakulta nebude žádat (v současné době není obor pro získání 
akreditace dostatečně personálně zajištěn). 

 UK udělila čestný titul Hostující profesor UK prof. Ludwiku Krzysztofu Branskemu, MD,MMS 
(University Of Texas), který úzce spolupracuje s Klinikou popáleninové medicíny 3. LF UK  
a FNKV. Předání dekretu by se mohlo uskutečnit na květnové VR 3. LF UK. Detaily budou 
upřesněny. 
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Prof. Šlamberová 

 Začala příprava na další ročník SVK (26.5.2020). 

Doc. Arenbergerová 

 Zlatá promoce - v letošním roce se fakulta připojí k univerzitnímu termínu konání Zlaté 
promoce 18.4.2020 (spolu s dalšími lékařskými fakultami UK). 

 Mezinárodní konference o etickém poradenství (27.5.2020) – prof. Matějek požádal fakultu  
o příspěvek na účast 3 významných hostů této konference (prof. Vollmann, prof. Simon a dr. 
Nietzke) – KD souhlasí s příspěvkem 3x600EUR z ukazatele D. 

 Navržené služební cesty byly schváleny. 

 Na Uni Milano byla odeslána podepsaná smlouva Cotutelle MUDr. Martina Krbce. Kolegium 
děkana se zabývalo úvazkem pro studenta tak, aby jej bylo možné vyslat na několikaměsíční 
pobyt na tuto partnerskou univerzitu. Z diskuse vzešel návrh na přijetí dr. Krbce do pracovního 
poměru (mzda bude hrazena z PROGRESu). 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o situaci s vypisováním termínů pro specializační 
vzdělávání a stejně tak informoval o tom, že dosud nebyli vyhlášeni členové do jednotlivých 
komisí. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


