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Zápis 94. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 9.12.2021 

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

1. Schválení zápisu z 18.11.2021 

2. Tajemnice informovala o dokončování prací na klimatizaci budovy A. Harmonogram bude 

dodržen. Otázku víceprací se podařilo dořešit, čeká se na schválení MŠMT. 

3. Proděkan Polák informoval o příprava projektů na budovu B a nástavbu poslucháren – obé 

jde podle plánu. 

4. Členové KD diskutovali o epidemiologické situaci na fakultě (covid-19) a shodli se, že není 

nutno t.č. přijímat žádná nová opatření. 

5. Děkan informoval o přípravách na projekt NPO „Veřejné zdraví“. O tom, zda žádost bude 

podána, se rozhodne nejpozději počátkem ledna po projednání s vedením SZÚ a s vedením 

UK. 

6. Kolegium děkana schválilo návrh Kariérního řádu. Bude dále projednáván podle pravidel pro 

vnitřní předpisy. 

7. Výjezdní zasedání nového kolegia děkana s přednosty ústavů a klinik se uskuteční 8.-9. dubna 

2022. 

8. Na Donatio UC fakulta bude nominovat prof. Kroftu. 

9. Členové KD diskutovali o využití nově (pronájem od 1.3.2022) získaných prostor v budově č. 

10. Pokud fakulta získá podporu pro dva chystané projekty z Národního plánu obnovy, budou 

prostory využity pro rozvoj těchto projektů: (a) příprava a zahájení nového studijního 

programu „Veřejné zdraví“, (b) realizace kardiovaskulárního a metabolického výzkumného 

projektu CarDia (součást nad regionálního programu EXCELES). 

10. TRIMED – zástupce spolku studentů TRIMED představil členům KD plán činnosti na další 

období, a to včetně všech podspolků a požádal o finanční podporu – KD souhlasí. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o žádostech spolku studentů TRIMED o příspěvky na činnost. Členové 

kolegia žádost studentů podpořili bez připomínek. 

D. Marx 

 Proděkan předložil žádost studentky 3. ročníků oboru Všeobecné lékařství o sportovní 

stipendium ve výši 5.000,- Kč – členové KD souhlasí. 

 17.12.2021 v 11:00 hod. se v sále R. Konigové uskuteční tisková konference na téma: Duševní 

zdraví studentů medicíny – řešení?  Cílem tiskové konference je představení nové služby 

zajišťované od září 2021 studentům fakulty – konzultace v oblasti duševního zdraví. 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

Dr. Vácha  

 Zasedání AS 3. LF UK – 14.12.2021.  

K. Grygarová 
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 K. Grygarová informovala o znovuobnovení činnosti dobrovolnické skupiny, a to v souvislosti 

se zhoršující se epidemickou situací. 

 

 

Prof. Šlamberová 

 Nominace na Cenu Josefa Hlávky (monografie vydané autory z 3. LF UK) – za 3. LF budou 

nominovány publikace:  

o Neurokardiologie, Widimský, P., Štětkářová, I.; Praha: Maxdorf, 2021 (sekce 

lékařství).  

o Etické poradenství: Jak řešit etické problémy každodenní medicíny, Matějek, J.; Praha: 

Stanislav Juhaňák – Triton 2021 (sekce společenské vědy). 

 

 Proděkanka rozeslala všem členům KD tabulku s aktuálním přehledem kurzů DSP. Tabulka 

bude uveřejněna na webu fakulty v sekci Doktorandi. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval o problematice zálohového financování (institucionální podpora vědy) 

při přechodu z PROGRESů na COOPERATIO. 

 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 

 

 


