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Zápis 85. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 3.6.2021 

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

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

omluveni: dr. Vácha, dr. Marx 

 

1. Schválení zápisu z 27.5.2021 

2. Děkan informoval o jednání s ředitelkou SZÚ dr. Mackovou. 

3. Tajemnice předložila členům kolegia děkana návrh rozpočtu 3. LF UK pro rok 2021. Děkan a 

KD souhlasí s předložením rozpočtu AS 3. LF UK na jeho nejbližší zasedání. 

4. Proděkan Polák představil časový scénář plánovaných stavebních investic pro období 2022-

28. Kolegium souhlasí. 

5. Proděkan Duška prezentoval návrhy do panelů AZV. Kolegium souhlasí. 

6. Do komise UK pro monografie bude navržen prof. Štich – děkan ho osloví. 

7. Návrh tří výzkumných pracovníků na změnu pravidel DFMT byl po diskuzi zamítnut. Nicméně 

byla diskutována alternativní možnost - mimořádné stipendium děkana pro nejlepšího nově 

přijatého doktoranda, což by mohlo splnit podobný účel. Proděkan Duška připraví formální 

návrh k další diskuzi. 

8. Kolegium souhlasí se zvýšením limitů na drobná vydání pro pracoviště. 

9. Děkan představil návrh na odůvodněné navýšení úvazků v případech hodných mimořádného 

zřetele (přijetí špičkových či mimořádně nadaných a vědecky orientovaných pracovníků). 

10. Kolegium souhlasí s vyplacením pololetních odměn aktivním pracovníkům fakulty. 

11. Členové KD podrobně prodiskutovali žádost prof. Bankovské o osamostatnění psychologie. 

Po diskuzi byla žádost jednohlasně zamítnuta s tím, že se k ní lze vrátit v budoucnu 

v souvislosti s rozvojem paliativní medicíny. 

12. Kolegium diskutovalo možnost pokračovat v edici knížek o osobnostech fakulty. Prof. Anděl 

osloví p. Weisse, zda by byl ochoten připravit knížku o prof. Štinglovi. 

 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o programu dnešní VR 3. LF UK. 

Prof. Šlamberová 

 KD schválilo nominace 3. LF UK na:  

o Národní cenu vlády Česká hlava – prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

o Cenu Lorem za zdravotnictví v rámci soutěže Česká hlava – doc. MUDr. Pavel 

Osmančík, Ph.D. 

o Cenu Invence v rámci soutěže Česká hlava – MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D. a Ing. 

Jurák 

Děkan pověřil proděkanku Šlamberovou, aby všechny nominované oslovila a informovala je o 

dalším postupu. 

Doc. Polák 

 Členové kolegia děkana se shodli na prezentaci budovy B akademické obci na přelomu září a 

října 2021 (po skončení prací spojených s klimatizací). Děkan pověřil proděkana Poláka 
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přípravou dopisu s informacemi, který bude rozeslán a zajištěním modelu budovy B po 

prezentaci. 

 

Doc. Arenberegerová 

 Proděkanka předložila návrh na služební cestu – SC byla schválena. 

 Proděkanka informovala členky kolegia děkana o žádosti studentů na vznik databáze 

k programu Erasmus+. Nebude se jednat o oficiální databázi 3. LF UK, ale aplikaci, kterou si 

budou studenti spravovat sami a bude sloužit ke sdílení zkušeností a rad souvisejících 

zejména s přípravou Learning Agreement pro náš specifický způsob výuky předmětů. 

S vývojem aplikace studentům pomůže Výpočetní středisko. KD souhlasí. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o plánované změně garanta specializačního vzdělávání oboru 

rehabilitace. 

 Proděkan informoval o přípravě návrhu na odměny za uskutečněné kurzy specializačního 

vzdělávání – děkan souhlasí. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o vyřazeném nábytku, který se nachází v 6. patře. 

K. Grygarová 

 K. Grygarová pozvala všechny na akci „Rozlučka s Covidem“, která se uskuteční 10.6. 2021 od 

15:00 hod. ve venkovní posluchárně. Podrobnosti a program budou uveřejněny na webových 

stránkách fakulty. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 

 

 


