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Zápis 87. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 15.7.2021 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl,  
dr. Vácha, doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, K. Grygarová (on-line) 
Omluveni: dr. Marx, doc. Duška 
 

1. Schválení zápisu ze 17.6.2021 

2. Proděkan Marx informoval o průběhu magisterských promocí. 

3. Proděkan Marx informoval o průběhu přijímacího řízení. 

4. Děkan předložil k diskuzi otázku ev. vzniku fakultního dokumentu o publikační etice. Pošle 

návrh textu členům KD k připomínkám, diskuze v KD bude uzavřena do konce září. 

5. Děkan otevřel diskuzi o případném vzniku pravidel pro konflikt zájmů akademických 

pracovníků. Tato věc má řadu složitých aspektů (např. otázku sladění s ostatními fakultami 

UK a s fakultními nemocnicemi) a bude dále v KD diskutována. 

6. Tajemnice informovala o průběhu prací na klimatizaci budovy A. Zatím práce postupují podle 

harmonogramu. 

7. Od 1.října 2021 se bude režim parkoviště řídit OD č. 46/2020. Udělené výjimky zůstanou 

zatím v platnosti. 

8. Tajemnice informovala o příznivém vývoji hospodaření fakulty v roce 2021. Děkan již vyzval 

přednosty k požadavkům na ev. výměny starých a dosluhujících přístrojů či na přijetí nových 

výjimečně perspektivních pracovníků a všem pracovištím nabídl možnost navýšení limitů na 

drobná vydání.  

9. Proděkan Polák a tajemnice informovali o přípravách projektů na budovu B a nástavbu 

poslucháren.  

10. Děkan informoval o situaci infekčních klinik ve FNB a o dopisu prof. Beneše. 

11. Děkan informoval o Národním plánu obnovy. Proběhla k němu diskuze. 

 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka oslovila v souvislosti s konáním 18. ročníku Mezinárodní lékařské postgraduální 

konference v Hradci Králové dva kandidáty. 

Doc. Polák 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánovaných výzvách podávání žádostí/projektů 

na univerzitní i fakultní úrovni a tlumočil apel RUK na včasnou a kvalitní přípravu podkladů 

pro budoucí projekty/výzvy. 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené návrhy na služební cesty (2) byly schváleny. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o dalším vývoji stavu možnosti uznávání „kovidové 

praxe“ lékařům, kteří se připravují na atestační zkoušky.  

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 


