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Zápis 71. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 1.10.2020 

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

Arenbergerová Dr. Vácha, doc. Polák, doc. Duška, dr. Marx, K. Grygarová 

Omluveni: JUDr. Mužíková 

 

1. Schválení zápisu z 10.9.2020 – bez připomínek. 

2. Proděkan Marx informoval o zahájení akademického roku 

3. Děkan a proděkan Marxem informovali o aktuálních opatřeních kvůli pandemii koronaviru. 

4. Děkan podal informace z jednání Asociace děkanů 

5. Proděkan Polák podal aktuální informace o přípravě VŘ na klimatizaci a na objemovou studii 

budovy B. 

6. Děkan informoval o velmi pravděpodobné nutnosti hybridní formy jednání VR i AS 3.LF UK 

počínaje 5.říjnem 2020.  

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o plánu kurzů specializačního vzdělávání na příští rok. Přesný 

harmonogram bude připraven do konce října 2020. 

Dr. Marx 

 Proděkan předložil žádost studenta ze zahraničí (Venezuela) o snížení poplatku za studium, a 

to z důvodu nepříznivé politické situace v jeho zemi. Děkan a KD souhlasí se snížením 

poplatku o 50%. 

Dr. Vácha 

 Termín AS 3. LF UK  - 13.10.2020. 

 

Doc. Polák 

 Projekty na podporu strategického řízení pro 2020/2021 - finální přehled projektů 

k vyjádření/odsouhlasení  bude rozeslán členům KD a následně předán na RUK. 

 

K. Grygarová 

 K. Grygarová požádala o komunikaci lékařské fakulty s vedením hlavního města Prahy při 

koordinaci využití/nasazení mediků do nemocnic a dalších zařízení v rámci vyhlášeného 

nouzového stavu. 

Prof. Šlamberová 

 Ph.D. promoce – 26.11.2020 (12:00 hod.), promotor – prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., další 

účastníci slavnosti budou osloveni (8x talár).  

 SVK – konference se bude konat hybridně. 
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Prof. Džupa 

 Proděkan předložil KD přehled plánovaných habilitačních a jmenovacích řízení.  

 Veřejná část jednání VR 3.LF UK – do pozvánky bude vložen link pro možnost hybridní účasti. 

 Fetální alkoholový syndrom – studentky fakulty informovaly o této problematice u OC EDEN 

(stánek s informačními materiály). 

 

Doc. Duška 

 Laureát letošní ceny Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ požádal o rozložení jejího čerpání do 

2 let (2020-2021). Po zvážení předložených důvodů děkan a KD souhlasí. 

 Proděkan informoval o schůzce se zástupci ÚMČ Praha 10 – úprava /změna zeleně a 

parkovací plochy před fakultou.  

 Proděkan navrhl odložit slavnostní otevření Simulačního centra, a to kvůli současné 

epidemiologické situaci. Děkan a KD souhlasí. Centrum je v provozu. 

 

 

 

 Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 

 


