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Zápis 97. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 13.1.2022 

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

Hosté: prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 

1. Schválení zápisu z 6.1.2022 

2. Proděkan Dlouhý představil aktuální stav příprav nového navazujícího magisterského 

studijního programu „Epidemiologie a management veřejného zdraví“. Byly diskutovány 

zejména otázky ekonomické, personální a náplň praktické výuky. Po diskuzi proběhlo 

hlasování všech členů KD – pokračování v přípravách a podání návrhu do Národního plánu 

obnovy cestou UK bylo schváleno všemi hlasy. 

3. Proděkan Duška představil návrh na zálohové financování programů Cooperatio na první 

polovinu roku. Schváleno bylo zatím jen na první dva měsíce, předpokládá se však, že bude 

nutné až po dobu 6 měsíců kvůli tomu, že není schválen státní rozpočet a tím pádem ani 

rozpočet UK. Proděkan připravil návrh Opatření děkana, který děkan dopracuje 

v následujících dnech. 

4. Tajemnice seznámila přítomné s přípravami na státem nařízené povinné testování všech 

zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2. Děkan zopakoval svůj veřejně publikovaný 

negativní názor na rutinní testování zcela zdravých osob, které ani nebyly v kontaktu se 

suspektním pacientem, nicméně upozornil, že fakulta je povinna nařízení vlády dodržovat a 

uložil tajemnici nařízení pro zaměstnance fakulty nejpozději 14.1. zveřejnit a od 17.1. 

testování technicky zajistit a kontrolovat. 

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan souhrnně informoval o specializačním vzdělávání za rok 2021. 

 Na začátku února proběhne v Plzni setkání KOR a referentů. 

 Kurzy specializačního vzdělávání jsou na další období zatím plánovány v prezenční formě, ale 

máme příslib z MZd ČR, že se budou moci konat i distanční formou, pokud to epidemiologická 

situace bude vyžadovat. 

Doc. Polák 

 Proděkan sdělil, že byl na RUK odeslán formulář NPO. 

K. Grygarová 

 K. Grygarová informovala členy kolegia děkana o spolupráci studentů 3. LF UK a Fakulty 

biomedicínského inženýrství ČVUT na náboru nových dárců do Registru dárců kostní dřeně, 

který na fakultě proběhne 9.-10.3.2022. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský 
 


