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Zápis 98. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 27.1.2022 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl, doc. Dlouhý, JUDr. Mužíková, 
K. Grygarová  
Omluveni: dr. Vácha, doc. Duška, dr. Marx, doc. Arenbergerová 
Hosté: prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D., doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D. 
 

1. Schválení zápisu z 13.1.2022 

2. Děkan informoval o přípravě projektu pro Národní plán obnovy (NPO) EXCELES: kardio-metabolický 

projekt, neurovědní projekt. 

3. Proděkan Dlouhý informoval o přípravě projektu pro NPO - VŠ vzdělávání. 

4. Děkan informoval o dokončených přípravách na fakultní koncert v Karolinu 10. února 2022. Případný 

odklad termínu podle pandemických opatření. 

5. Akademická obec je v plánu 22.2.2022 v 15:00. Případný odklad z epidemiologických důvodů bude 

zvážen v únoru. 

6. Děkan informoval o navýšení mezd vědecky a pedagogicky nejaktivnějším docentům a profesorům od 

1.2.2022. 

7. Výběrové řízení na nákup nového automobilu bude odloženo na březen-duben. 

8. Tisková konference o přípravě nového studijního programu je připravena na 31.1. ve spolupráci s IPVZ 

a SZÚ. 

Doc. Dlouhý 

 V lednu 2022 vyšel změnový věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, který upravuje atestační práci jako 

součást závěreční zkoušky u některých vzdělávacích programů. Úprava se týká některých vzdělávacích 

programů platných od roku 2019, nikoli starších. 

 Setkání KOR – termín 1.-2.2.2022, setkání se uskuteční v Plzni. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice informovala o průběhu prací na klimatizaci a vzduchotechnice. 

Doc. Polák 

 Proděkan předložil návrh na schválení služebních cest (za nepřítomnou proděkanku pro zahraničí) – 

děkan a KD s navrženými cestami souhlasí. 

K. Grygarová 

 K. Grygarová se dotázala členů KD na názor na možný přesun termínu plesu 3. LF UK na 30.4.2022, a to 

vzhledem k platným protiepidemickým opatřením. Po krátké diskusi členové KD doporučili ples 

přesunout na pozdější navrhovaný termín. 

Prof. Šlamberová 

 Termín SVK – úterý 24.5.2022, přípravy běží bez problémů. 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o plánech habilitačních řízení a řízeních jmenování 

profesorem na nejbližší zasedání VR 3. LF UK. 

 Reakreditace oboru Anesteziologie a intenzivní medicína pro habilitační a jmenovací řízení je průběžně 

připravována. 

 

Zapsala: K. Mitasová 
Za správnost: prof. Widimský, DrSc. 

 


