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Zápis 96. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 6.1.2022 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, doc. Duška, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl,  
doc. Arenbergerová, doc. Dlouhý, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová  
Omluven: dr. Vácha 
 

1. Se dvěma drobnými opravami byl schválen zápis z 16.12.2021 

2. Fakulta se zapojí do dvou výzev Národního plánu obnovy (NPO) – do výzvy pro výzkum 

(EXCELES) a do výzvy pro VŠ vzdělávání. 

3. Kolegium schválilo název uvažovaného nového studijního programu takto: „Epidemiologie a 

management veřejného zdraví“ (v anglické verzi „Epidemiology and public health“). Během 

ledna proběhne tisková konference při příležitosti podpisu memoranda o spolupráci mezi 

SZÚ, IPVZ a 3.LF UK. 

4. Kolegium schválilo nominaci prof. Krofty na Donatio UC. 

5. Kolegium potvrdilo organizaci fakultního koncertu v Karolinu 10. února 2022. 

6. Akademická obec bude svolána na 22.2.2022 v 15:30 hod.  

7. Program výjezdního zasedání fakulty připraví děkan a rozešle členům KD k připomínkám 

8. Proděkan Duška informoval o přípravách na další kolo soutěže PRIMUS. 

9. Členové kolegia podpořili návrh děkana na výzvu přednostům ústavů a klinik k personálnímu 

posílení o mimořádně perspektivní pracovníky. Výzva bude rozeslána přednostům. 

10. Členové kolegia projednali mzdovou politiku fakulty podporující vědecky a pedagogicky 

nejaktivnější docenty a profesory. 

11. Tajemnice a proděkan Polák informovali o přípravách projektů na nástavbu poslucháren a 

novou budovu B. Dne 10.2.2022 od 13:00 proběhne mimořádné jednání KD s jediným 

bodem: budoucí využití nové budovy B. 

12. Proděkan Duška informoval o zahájení programů Cooperatio. Členové kolegia diskutovali 

otázky personálních nákladů. Proděkan Duška do konce ledna připraví k diskuzi strukturovaný 

návrh. 

13. Kolegium děkana schválilo navýšení pojistného (majetek, odpovědnost) pro 3. LF UK. 

14. Kolegium děkana projednalo a schválilo návrh finančních limitů pro pracoviště pro rok 2022. 

15. Proděkan Marx předložil návrh na úpravu výukových skupin pro 4. ročník v ak. roce 

2022/2023. Kolegium návrh schválilo a o dalších návrzích/úpravách bude dál vedena diskuse. 

16. Kolegium schválilo návrh textu výběrového řízení na nákup nového automobilu. 

 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

K. Grygarová 

 Licence k faktografickému portálu AMBOSS pro akademické pracovníky jsou ještě k dispozici. 

 7.1.2022 v odpoledních hodinách se uskuteční Den otevřených dveří. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 

 


