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Zápis 7. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 28.4.2022 

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

1. Schválení zápisu z 7.4.2022 

2. Proděkan Marx informoval o situaci s ukrajinskými studenty. Celkem 11 studentů z řad 

válečných uprchlíků je nyní na fakultě v pozici „free mover“, 1 náš řádný student z Charkova 

požádal i ISP a bylo mu vyhověno, 2 studenti získali jednorázovou finanční podporu. 

3. Výjezdní zasedání fakulty v Táboře všichni členové kolegia hodnotí kladně, nejpozději za 2 

roky se bude opakovat. 

4. Kolegium děkana všemi hlasy přítomných schválilo kupní smlouvu na nákup budovy č. 10 od 

majitele této budovy včetně toho, že plná výše kupní ceny bude uhrazena z vlastních 

prostředků fakulty. Děkan předloží návrh členům AS 3.LF UK a požádá p. rektorku UK o 

projednání ve Správní radě UK a v AS UK. 

5. Proděkan Trnka informoval, že administrátor architektonické soutěže na budovu B bude 

vybrán do konce května. 

6. Děkan seznámil členy KD s návrh na doplnění VR 3.LF o nového člena – ředitele FNKV MUDr. 

Votavu. 

7. Členové KD diskutovali otázku termínů SZK a obhajob doktorandů ve vztahu k délce studia.  

8. Do nově vznikající komise KaPR UK bude za fakultu nominována doc. Arenbergerová. 

9. Termíny jednání KD v létě budou: 14.7., 4.8., 25.8., 15.9. 

10. Fakultní koordinátor pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti (možnost navýšení úvazku) – 

kolegium se shodlo na vypsání VŘ na pracovní pozici (mzda je hrazena z prostředků RUK) 

11. Proděkan Trnka informoval o možnosti navýšení financí PPSŘ. Osloví všechny řešitele dílčích 

podprojektů. 

prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o nových docentech 3. LF UK a stejně tak o 

programu na VR 3. LF UK. 

Prof. Šlamberová 

 Proděkanka Šlamberová informovala o nominacích na vyhlášené ceny: 

o Cena Arnošta z Pardubic – Zážitkový kurz první pomoci pro studenty 1. ročníků 

o Cena Josefa Hlávky – Kateřina Grygarová 

o Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy: 

 Pro vynikající studenty a absolventy magisterského studia: Radek Štefela 

 Pro vynikající studenty a absolventy bakalářského studia: návrh na dalším KD 

 Za mimořádný čin: Medici na nádraží (pomoc přijíždějícím uprchlíkům 

z Ukrajiny) 

o Cena Dimitrise N. Chorafaase: Ing. Pavla Hubálková, Ing. Anna Jakabová, Mgr. Adéla 

Plechatá 

Prof. Malíková 

 Členové kolegia děkana diskutovali o výhodách/nevýhodách/administrativní náročnosti 

benefitu Multisport karta.  
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Dr. Vácha  

 Zasedání AS 3. LF UK – 10.5.2022. 

 

Doc. Arenbergerová  

 Předložené služební cesty byly schváleny. 

 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o dalších přípravách nového studijního programu. 

 Proděkan informoval o nutnosti dodatku k veřejnoprávní smlouvě, týkající se specializačního 

vzdělávání lékařů. 

 Na Ministerstvo zdravotnictví ČR budou dnes odeslány návrhy kandidátů/kandidátek: 

o na personální obsazení ve vzdělávací radě 

o na členství v akreditační komisi pro obory specializačního vzdělávání lékařů a zubních 

lékařů 

o na členství v akreditační komisi pro odbornou praxi v rámci praktické části aprobační 

zkoušky lékaře 

dr. Marx 

 Proděkan informoval o přípravách přijímacích zkoušek (písemná část se bude konat 

v Kongresovém centru a ti, kdo se budou podílet na organizaci, obdrží poukázku na oběd). 

 26.5.2022 se uskuteční návštěva zástupců Chaim Sheba Medical Center Tel Hashomer v 

Israeli, se kterými bude projednáno navázání užší spolupráce. 

 Dobronice 13.-19.9.2022. 12.9.2022 proběhne setkání všech, kteří se v minulosti podíleli za 

na organizačním zajištění těchto kurzů. 

 Disciplinární komise 3 LF UK předloží děkanovi rozhodnutí ve věci právě skončeného šetření. 

 11.5.2022 v 17:00 hod. proběhne slavnostní ukončení dalšího běhu Dětské univerzity 3. LF 

UK.  

JUDr. Mužíková 

 13.5.2022 bude pravděpodobně AS UK schválen rozpočet UK. AS 3. LF UK by se k němu měl 

vyjádřit v červenci 2022. 

 Vzhledem ke zrušení akce budou dosavadní  náklady spojené s přípravou nástavby nad 

posluchárnami ve výši 78.650,-  zúčtovány jako zmařená investice. 

 V přípravě dalších akcí financovaných z projektu 133 240, tj. střecha, fasáda a okna Karlov, se 

bude nadále pokračovat v přípravě realizace. 

 

 


