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Zápis 3. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 24.2.2022 

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

1. Schválení zápisu z 10.2.2022 

2. Proděkan dlouhý informoval o přípravě nového studijního programu „epidemiologie a management 

veřejného zdraví“. Členové KD se jednomyslně shodli, že cílem musí být program se zdravotnickou 

akreditací, aby se jeho absolventi mohli uplatnit jako zdravotničtí pracovníci. Tomu je nutno podřídit i 

strukturu programu (otázka jedné či více větví). Proběhnou další konzultace s RUK i s MZ ČR. 

3. Členové kolegia diskutovali o přípravě výjezdního zasedání – zejména o budoucí roli výzkumných 

center a kateder ve vztahu k ústavům a klinikám. Návrhy k diskuzi připraví proděkani Trnka, Duška, 

Marx. 

4. Tajemnice informovala o postupu příprav nástavby poslucháren.  

5. Proděkan Trnka informoval o přípravě architektonické soutěže na budovu B  

6. Děkan vyzval přítomné, aby si promysleli možné aktivity fakulty k 70.výročí založení fakulty (v roce 

2023). 

7. Proděkan Trnka předložil návrh na doplnění rozšířen Přístrojové komise 3. LF UK o zástupce programů 

Cooperatio a rozšíření náplně činnosti komise o SW věci.  

8. Proděkan Trnka informoval o metodice RUK týkající se odpovědného zadávání veřejných zakázek, 

kterou by fakulty měly podle svého uvážení zohledňovat u vyhlašovaných výběrových řízení. Fakulta 

vyčká na jasnou a podrobnou metodiku UK. 

9. Děkan jmenoval do Rady CŽV UK proděkanku Malíkovou. 

Dr. Marx 

 Proděkan Marx informoval podrobně o počtu přihlášek ke studiu a jejich struktuře a otevřel diskusi a 

možných variantách vývoje přijímání studentů ke studiu. 

 Děkanovi bude doručen návrh na zahájení disciplinárního řízení. 

 Proděkan informoval o probíhající podpoře studentů z Ukrajiny, a v to v souvislosti se současnou 

situací v této zemi. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan Dlouhý předložil k vyjádření návrhy na schválení služebních cest (za nepřítomnou 

proděkanku Arenbergerovou) – SC byly schváleny. 

Dr. Vácha 

 8.3.2022 se uskuteční zasedání AS 3. LF UK 

Prof. Malíková 

 Proděkanka informovala o přípravě opatření děkana, které se bude týkat čerpání příspěvků ze 

sociálního fondu 3. LF UK. 

JUDr. Mužíková 

 Tajemnice vyzvala k přípravě Výroční zprávy 3. LF UK za rok 2021. 

Doc. Duška 

 Proděkan informoval o přípravě směrnice rozdělení programu Cooperatio. 

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


