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Zápis 82. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 29.4.2021 

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

dr. Vácha, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová (on-line) 

 

1. Schválení zápisu z 1.4.2021 

2. Tajemnice informovala o průběhu testování zaměstnanců. Zatím byl jen jeden pozitivní 

antigenní test a jeho ověření PCR dopadlo negativně. Proděkan Marx informoval o testování 

studentů a o organizaci výuky do konce tohoto semestru. 

3. Kolegium děkana projednalo a schválilo návrhy pracovníků fakulty do Rad vědních oblastí. 

Seznam je přílohou zápisu. Tyto návrhy neznamenají automaticky, že budou akceptovány, 

výběr bude proveden na úrovni VR UK. 

4. Smlouva o realizaci klimatizace budovy A byla předána ke schválení cestou RUK na MŠMT. 

5. Členové KD podrobně a dlouho jednali o prostorovém rozvoji fakulty do budoucna. Vedle 

příprav projektu nové budovy B ve vzdálenější budoucnosti se zvažují menší akce v bližší 

budoucnosti: oprava budovy Ke Karlovu a nástavba poslucháren budovy A. Zatím bude 

pokračovat administrativní příprava obou těchto akcí a rozhodnuto bude na podzim po 

doplnění podrobnějších informací včetně zpřesněného odhadu nákladů. 

6. Děkan informoval o jednání s novou ředitelkou SZÚ Dr. Mackovou. 

7. Proděkan Marx informoval o plánu promocí v roce 2021 

8. Členové KD jednohlasně podpořili zřízení Kliniky hrudní chirurgie 3.LF UK a FTN. 

9. Děkan informoval o odměnách zaměstnancům fakulty za 1.pololetí. 

 

Dr. Marx 

 Fakulta získala finanční prostředky z IPUK na podporu nového klinického psychologa na 

fakultě. Odborník je vybrán a bude v nejbližší době připraven začít poskytovat podporu 

studentům. 

 Proděkan požádal členy kolegia děkana o vyjádření/schválení změn pravidel pro přiznání 

stipendií tak, aby dokument mohl být předložen na AS 3. LF UK. Členové KD souhlasí. 

Dr. Vácha 

 Zasedání AS 3. LF UK se uskuteční 11.5.2021. 

Doc. Polák 

 Proděkan předložil ke schválení návrh na zahraniční cesty (za proděkanku pro zahraniční a 

vnější vztahy, která se v průběhu zasedání vzdálila) – Cesty byly schváleny. 

Prof. Šlamberová 

 Ph. D. promoce – 13.7.2021 ve 13:30 hod. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o programu nejbližší VR 3. LF UK a nastínil plán 

setkání pro další období. 
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JUDr. Mužíková 

 Tajemnice předložila členům kolegia děkana žádost spolku studentů TRIMED  o příspěvek na 

činnost – KD souhlasí. 

 Tajemnice předložila žádost spolku Cesta ven, z.s. o finanční příspěvek na činnost. Po delší 

diskusi se členové kolegia děkana shodli na tom, že spolku bude poskytnut letos příspěvek 

naposledy. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


