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Zápis 8. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 5.5.2022 

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

1. Schválení zápisu z 28.4.2022 

2. Děkan informoval o jednání RKR. 

3. Proděkan Trnka informoval o navýšení a rozdělení prostředků PPSŘ 

4. Děkan a tajemnice podrobně informovali o připraveném rozpisu finančních příspěvků 

fakultám cestou UK v roce 2022 a o částkách pro 3.LF. 

5. Kolegium projednalo možnosti „přestupů“ akademických či vědeckých pracovníků z jednoho 

Cooperatio do jiného. Tato možnost bude povolena jen s termínem přestupu na přelomu 

roku (k 1. lednu), žádosti mohou zaměstnanci posílat proděkanovi pro vědu kdykoli během 

roku. Pokud jde o vykazování publikací, počítají se vždy do toho Cooperatio, které má 

pracovník uvedeno na 1.místě. 

6. Proděkanka Malíková navrhla, aby zaměstnanci fakulty mohli na základě nabídky UK využívat 

kartu Multisport. KD souhlasí. 

7. Proděkanka Šlamberová požádala KD o stanovisko k nevelké vnitřní přestavbě nejvyššího 

podlaží v budově Ke Karlovu. Účelem přestavby je zvětšení dvou výukových prostor. 

Kolegium souhlasí za podmínky, že přestavba bude součástí rekonstrukce střechy budovy Ke 

Karlovu a že na tyto činnosti fakulta získá dotaci od státu nebo UK nebo EU. Fakulta nebude 

tento projekt hradit z vlastních prostředků. 

JUDr. Mužíková 

 Odborný seminář k institucionální odolnosti UK (17. 5. 2022) – za fakultu se zúčastní Dr. 

Marx. 

Doc. Dlouhý 

 Proděkan informoval o připravovaných smlouvách o spolupráci s Jihočeské nemocnice, a.s.  

a členové kolegia děkana se shodli na postupu. 

 Proděkan položil dotaz na proplácení cestovného v případě studijní praxe konané mimo 

Prahu pro studenty/studentky oboru Nutriční terapie – cestovné spojené s konáním praxe se 

neproplácí studentům žádného studijního oboru. 

Doc. Arenberegerová 

 Proděkanka předložila členům kolegia děkana žádost o vytvoření vlastního fakultního loga 

pro studijní obor Dentální hygiena. Děkan a kolegium děkana žádost zamítli. 

 Vyhlášení XV. výzvy Fondu JUNIOR (Post-doc) s nástupem od 1. 1. 2023 – informace bude 

uveřejněna a předána přednostům klinik a ústavů a koordinátorům fakultních Cooperatií. 

 Předložen služební cesty byly schváleny. 

Prof. Malíková 

 Proděkanka informovala o vytvoření záložky „Zaměstnanci“ na hlavní stránce fakultních 

webových stránek. Do sekce budou postupně umisťovány a uveřejňovány informace pro 

zaměstnance (aktuality, benefity, kariéra, informace z UK apod.). 

 



  UK3LF/35588/2022-11 
 

2 
 

K. Grygarová 

 Charitativní běh Vinohradská trojka se uskuteční 19.5.2022 od 17:00 hod. 

 

Prof. Šlamberová 

 Termín SVK – 24.5.2022 

 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy: 

o Pro vynikající studenty a absolventy bakalářského studia: předloženy dva návrhy, 

vybrán bude ten, který podpoří studenti (sdělí K. Grygarová) 

o Pro vynikající absolventy doktorského studia: Dr. Peřan 

Prof. Džupa 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o programu dnešní VR 3. LF UK   

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


