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Zápis 66. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 16.7.2020 

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

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

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

 

1. Schválení zápisu ze 2.7.2020 

2. Proděkan Polák a tajemnice informovali o přípravách projektu na přístavbu budovy B. V první 

fázi by měla být provedena tzv. objemová studie, aby se upřesnila velikost požadované 

rekonstrukce budovy B a přibližné náklady. Děkan doporučil, aby jako podklady pro tuto 

objemovou studii byly vzaty údaje o současných prostorách a současném personálním 

obsazení Ústavů fyziologie a patofyziologie plus o aktuálních provozech v současné budově B 

(studijní odd., Ústav hygieny, seminární místnosti, atd.). 

3. Pokračuje příprava nového VŘ na klimatizaci.  

4. Děkan informoval o plánovaných schůzkách s přednosty, jimž v letošním roce má končit 

termín jmenování a/nebo pracovní smlouva. Schůzky se uskuteční během příštích 10 týdnů. 

5. Kolegium schválilo děkanem a příslušnými proděkany navržený objem finančních prostředků 

na pololetní odměny pro zaměstnance a na výkonnostní odměny za publikace, pregraduální a 

specializační výuku. Vzhledem ke stále ještě trvajícímu pokynu rektora k úsporám jsou 

odměny nižší než v minulých letech. 

6. Kolegium schválilo objednání dalších 200 roušek s logem fakulty v kombinaci tmavomodrá / 

žlutá s tím, že roušky se budou prodávat studentům i zaměstnancům za nákupní cenu, pro 

fakultu tedy bude tato aktivita finančně neutrální. 

7. Kolegium podpořilo pokračování systému odměn pro úspěšné doktorandy i jejich školitele 

včetně odměn za absolvování zahraničních stáží. 

 

Prof. Šlamberová 

 Členové KD řešili nominaci zástupců z řad studentů doktorského studia za 3.LF UK do soutěže 

v rámci 17. ročníku Mezinárodní lékařské postgraduální konference na LF HK (19.-

20.11.2020).        

 Proděkanka informovala o průběhu přípravy dohod mezi 3. LF UK a PřF UK o uskutečňování 

tří doktorských studijních programů (Vývojová a buněčná biologie, Imunologie, Molekulární a 

buněčná biologie, genetika a virologie). 

K. Grygarová 

 Ples 3. LF UK se uskuteční 5.3.2021 

 

Prof. Anděl 

 Juniorská univerzita UK – KD souhlasí, aby se za 3. LF UK této univerzitní aktivity zúčastnil dr. 

Marx (téma i termín přednášky bude dojednán přímo mezi dr. Marxem a RUK). 

 
Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
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