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Zápis 10. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2022-26, konaného dne 2.6.2022 

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

 

1. Schválení zápisu z 26.5.2022 

2. Proděkanka Arenbergerová představila plán oslav 70.výročí vzniku fakulty (podzim 2023) a 

předložila návrh rozpočtu na celkovou částku 1,6 mil. Kč vč. DPH. Po podrobné diskuzi 

členové KD podpořili tuto částku s tím, že se jedná o částku maximální (strop) a pokud by 

došlo k nárůstu cen, částka bude zachována a vyškrtají se některé navržené aktivity. 

3. Tajemnice informovala, že kupní smlouvu na budovu č. 10 schválilo již i MŠMT, takže 

v nejbližších dnech bude podepsána. 

4. Tajemnice fakulty s děkanem předložili k diskuzi návrh rozpočtu fakulty pro rok 2022. Po 

podrobné diskuzi byl návrh schválen a bude předložen do AS 3.LF. 

5. Kolegium podpořilo jednomyslně děkanův návrh dopisu přednostům s oznámením stop stavu 

na personální přírůstky. 

6. KD projednalo dopis p. rektorky týkající se návrhu do KR AZV. Ze zaměstnanců fakulty není 

vhodný kandidát, děkan osloví externí členy VR. 

7. Proděkan Marx informoval o přípravách přijímacího řízení. 

8. Děkan vyzval členy KD k diskuzi o způsobu udělování fakultních medailí. Většina členů KD se 

kloní ke dvoustupňovému systému místo dosavadního jednostupňového. Rozhodnutí 

odloženo. 

9. Děkan a proděkan Džupa informovali o výzvě prorektora Kuklíka k uvažované novelizaci OR 

35/2019. Členové KD podporují zpřesnění a mírné zpřísnění kritérií pro HŘ a JŘ. 

MUDr. Marx 

 Proděkan požádal o zpřístupnění části budovy A ve zkouškovém období v režimu 24/7 

(obdobně jako v minulých letech). Děkan souhlasí. 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o analýze standardizovaných dotazníků týkající se 

sexuálního obtěžování ve školách, na které spolupracuje s prof. Malíkovou. 

Doc. Dlouhý 

 Atestační zkoušky průběžně probíhají bez jakýchkoliv problémů; dodatečně vypsané 

kmenové zkoušky ve velkých oborech též, zde zájem uchazečů minimální 

 Proděkan informoval členy kolegia děkana o tom, že v IPVZ probíhají zkoušky interního 

kmene nejen pro lékaře zařazené do všeobecného (praktického) lékařství, ale i do jiných 

oborů.  

 Proděkan informoval o záměru MZ a diskusi v KOR, aby IPVZ poskytoval administrativní 

podporu fakultám; není zatím zřejmé, co to má obnášet a dle jeho mínění to netřeba 

 Nově vznikající studijní obor Epidemiologie a management veřejného zdraví – informace o 

přípravě bude předložena na VR 3. LF UK a na AS 3. LF UK. 

Doc. Arenbergerová 

 Předložené služební cesty byly schváleny. 
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K. Grygarová 

 Studenti pomáhající uprchlíkům na Hlavním nádraží v Praze se přesunou do Malešic a Tróje 

k 31.5.2022. 

JUDr. Mužíková 

 Demontáž klimatizačních jednotek z budovy A – některé z nich již byly zapojeny v budově B a 

montáž dalších tam bude pokračovat. Původně plánovaná částka 100 tis. byla vyčerpána. 

Předpokládaná cena montáží zbývajících jednotek  dle aktuální nabídky činí 62 tis. 

 Soutěž na koupi nového automobilu pro 3. LF UK – počkáme na vyhlášení podzimní výzvy 

Ministerstva životního prostředí. Z vlastních prostředků se vůz v současné situaci kupovat 

nebude.  

 

 

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

 

 

 


