Z Á PI S Z J E D N Á N Í KO L EG I A D Ě K A N A
L É K A Ř S K É FA K U LT Y U K V PL Z N I
11. 6. 2019 | od 10:00
Přítomni:
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc., prof.
MUDr. Jan Filipovský, CSc., prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., doc. MUDr.
Dana Müllerová, Ph.D., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., prof. MUDr. Milena
Králíčková, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
Omluveni:
Ing. Marie Klečková, prof. MUDr. Jiří Ferda, CSc., doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., MUDr. Kristýna Bajcurová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení zasedání Kolegia děkana a informace děkana fakulty
Referát – doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Referát – prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Referát – prof. MUDr. Alena Skálová, CSc
Referát – Ing. Marie Klečková (Ing. Alena Polívková, Jana Smolková a Ing. Jan Vořech, Ing. Petr Vais)
Referát – doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Referát – prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Referát – doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Referát – doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. (v zastoupení přednesl děkan fakulty)
Různé

Ad 1.) Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, děkan fakulty
– Zpráva z RKR 28. 5. 2019 – proběhne jednání s ministryní o agendě DPH a rozpočtu VŠ; RKR byla
předložena data o doktorském studiu (na LFP 60% úspěšnost u PGS studia) aj.
– Nabídky na projektový management LF, viz referát proděkanky doc. Müllerové.
– Materiál a pomůcky z příspěvku P.
– Vnitřní revize výkonnosti a fond P – bude proveden vnitřní audit výkonnosti i audit personální (audit
začne na BC – projekty), v souvislosti s novým kurikulem (zohledněna náročnost výuky) navýšen fond
vedoucím pracovníkům.
– Setkání děkana s jednotlivými ústavy a klinikami – zatím naplánovány 3., 17., 19. 9. – fyzika, biologie,
jazyky.
– Pracovní doba akademiků – od 1. 7. 2019 je účinná novela zákona o vysokých školách, která se promítá do
zákoníku práce a upravuje pracovní dobu akademických pracovníků.
– Úspěšnost postgraduálního studia – změna praxe na LF UK v Plzni.
– Strategický záměr UK 2021/2025 – podklady rozeslány členům kolegia děkana.
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Ad 2.) Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
– Průběžná zpráva o přijímacím řízení 2019/2020:
–
–
–

zatím přijato 72 studentů, nejvíce z Německa (negativní reakce na zvýšení školného);
ještě proběhnou další tři termíny PŘ;
na fakultu se hlásila hendikepovaná studentka, ke zkouškám se nedostavila.

– Zubní lékařství – v příštím akademickém roce 2020/2021 bude opět otevřen první ročník, který byl
dočasně pozastaven, a to pod podmínkou kompatibility s ostatní výukou. Per rollam budou schváleny
podmínky.
– Informace o zvýšeném školném pro studenty – studentům na vědomí, žádost o formulaci textu z právního
oddělení (bez prodlevy ze strany právního oddělení).
– Ošetřovatelská praxe pro zahraniční studenty v našich nemocnicích, praxe po 4. ročníku – s ohledem na
to, že na některých fakultách mohou zahraniční studenti vykonávat praxi ve fakultních nemocnicích –
návrh na vytvoření dohody mezi LFP a FN Plzeň, na základě které by studenti tyto praxe vykonávali.
– Natočení propagačního videa agenturou Medicor Tutor (Itálie) – požadavek na spolupráci s fakultou,
v rámci propagace studia v ČR již natočili propagační video, podobné propagační video požadují i pro
představení naší fakulty a Plzně – realizace na podzim.
– Problematika přesného znění studijních předpisů v anglické verzi (minimální počty kreditů, termín
„uzavřel“ studium aj.) – zadáno právnímu oddělení (urgováno).
– Cena profesora Slípky – návrh na udělení pro „Mediky v akci“ (v rámci komise se jedná, návrh pro děkana
v přípravě).
Ad 3.) Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
– Ke dni 31. 5. 2019 skončilo podávání žádostí do prvního kola fakultního Institucionálního rozvojového
plánu na podporu mobility pro pobyty, které se uskuteční nebo započnou v období od 1. 1. 2019 do 31. 7.
2019. (viz příloha Rozdělení prostředků IRP 2019 – první kolo). Celková výše fondu pro rok 2019 je
450 000 Kč v prvním kole byla rozdělena jeho polovina. Příspěvky byly přiděleny všem studentům, kteří
splnili podmínku minimální délky pobytu 30 dnů podle Pravidel hospodaření VVŠ, a THP pracovníkům,
kteří splnili podmínku minimální délky pobytu 5 dnů. Studentům, jejichž pobyt trval alespoň 20 dnů, byl
přiznán snížený příspěvek, v zájmu plnění Indikátorů pro IRP v letech 2019–2020. KD schválilo návrh na
rozdělení příspěvků.
– Cena Alberta Schweitzera udělovaná Francouzskou ambasádou – cena za klinický výzkum. Za LFP byli
nominováni dr. Pálek a dr. Rosendorf (Experimentální chirurgie).
– Cena 1. června udělovaná Magistrátem města Plzně na slavnostním zasedání zastupitelstva jako
vzpomínka na veřejné vystoupení Plzeňanů proti totalitnímu režimu a měnové reformě v roce 1953. Letos
ji obdržel Jaroslav Cuhra in memoriam. Proděkan prof. Filipovský se účastnil v zastoupení děkana fakulty.
Ad 4.) Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
– Aktuální počet zařazených lékařů k 1. 1. 2019 je 691. Nově zařazeno ke 13. 2. 2019 dalších 35 lékařů.
– K dnešnímu dni bylo vydáno 692 certifikátů o absolvování základního kmene.
– V tomto týdnu probíhají atestační zkoušky na Gynekologicko porodnické klinice – 23 přihlášených a na
Psychiatrické klinice v oboru Dětská a dorostová psychiatrie – 6 přihlášených.
– Dne 19. 6. 2019 se uskuteční jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Hlavním bodem je projednávání
vyhlášky o kompetencích po základních kmenech lékařů. Jednání se zúčastní předsedové Akreditačních
komisí.
–

Dne 23. 5. 2019 proběhla na 1. LF UK společná schůze Koordinační oborové rady a předsedů
Specializačních oborových rad. Hlavním tématem byla připravovaná vyhláška o zkouškách po kmeni
a o atestačních zkouškách. MZ „aktualizovalo“ tuto vyhlášku, která však neodpovídala předchozím
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–
–

jednáním, KOR proto předložila svou verzi, která je však v připomínkovém řízení a definitivní
vyhláška tudíž zatím není. MZ vydalo pokyn, že zkoušky po kmeni se do vydání nové vyhlášky budou
konat podle stávající vyhlášky č. 188/2009 Sb. Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA požádal předsedy
jednotlivých SORů, o pravidelné zasílání zápisů z jednání, o rotaci předsedů ve stanoveném období a
stanovení termínů atestací a kurzů. Předání termínů zkoušek a kurzů je nutné do 15. 7. 2019 na
oddělení specializačního vzdělávání domovské LF, která po upřesnění předá na koordinující
LF. Vyzval zástupce SORů k aktualizaci stávajících atestačních otázek (musí být předloženy na MZ do
konce roku) a požadavků na atestační práce, pokud tak některé SORy ještě neučinily.
Termíny zkoušek – zavedením zkoušek po kmeni je třeba koordinovat termíny a dodržovat zkušební
období tak, aby zkoušky po kmeni a atestační zkoušky nekolidovaly.
Harmonogram doporučených termínů pro zkoušky:
Období

Jarní termín
Podzimní termín
–
–
–

–

–
–

–

–

Zkoušky po kmeni

Atestační zkoušky

1. února – 14. dubna

15. dubna – 30. června

15. září – 14. října

15. října – 15. prosince

SOR, do níž náleží stanovený kmen, navrhne jarní i podzimní termín pro každý kmen na každé LF,
návrh termínu pro atestační zkoušky zůstává na principu rotace.
Zkouška po kmeni:
Odhad počtu lékařů, kteří budou absolvovat zkoušku po kmeni, není zcela jednoduchý. Nelze zcela
využít uvedené analogie počtu atestujících v základních oborech, je třeba zohlednit počty zařazených
do oborů se shodným kmenem. Otázkou je, zda se zkoušky budou konat pouze pro lékaře zařazené
na domovské LF nebo se lékaři budou hlásit na kteroukoliv LF (nesouhlas LF).
Struktura zkoušky po kmeni – není stanovena žádným právním předpisem. LF nesouhlasí, aby
zkouška byla analogická atestační zkoušce, proto dle požadavků z jednání KOR a zástupců MZ byl
KOR zpracován návrh, aby tato zkouška zahrnovala pouze ústní část (nikoliv praktickou část
s pacientem nebo atestační práci), a to celkem 3 otázky zaměřené na základní znalosti diferenciální
diagnostiky, z toho jedna otázka by měla být orientována prakticky (kazuistiky, rozbor
dokumentace).
Komise pro zkoušky po kmeni – požadavek, aby komisi jmenovali děkani LF, ČLK požaduje
zastoupení i v této zkoušce, což je těžko proveditelné, problémy jsou již u atestací.
Příprava otázek pro zkoušku po kmeni – na základě požadavku MZ připraví SORy, do nichž náleží
základní kmeny, sady trojotázek (1 vždy problémově orientovaná). Otázky by neměly ověřovat
učebnicové znalosti, ale více přístup, zkušenosti, kompetence.
Příslušné SORy předloží minimálně 90 otázek (nejlépe jako trojotázky 2+1) s předstihem pro event.
možnost uskutečnit tyto zkoušky ještě v tomto roce. Další věcí je akreditace, všechna zařízení musí
být akreditována, žádosti jsou na ministerstvu, bude vznesen dotaz, jak se věci mají věci těchto
požadavků.
Termín předání souboru otázek po kmeni je stanoven do 30. září 2019 na koordinující LF.

Ad 5.) Ing. Marie Klečková
1. Ing. Alena Polívková, Osobní a mzdové oddělení
– Evidence pracovní doby – specifická úprava pracovní doby akademických pracovníků od 1. 7. 2019 viz
příloha č. 1.
– Elektronické výplatní pásky viz příloha č. 1.
– Mzdové rozpočty pracovišť – včetně financí z fondu P (Podpora lékařských fakult) viz příloha č. 1.
2. Jana Smolková, Ing. Jan Vořech, Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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– BO LFP květen 2015 – Návrh textu k zabezpečení vchodů do budov: Vedeni snahou chránit to nejcennější,
tedy životy a zdraví lidí, po zkušenostech sdílených v posledních obdobích (viz níže – příklady útoků na
veřejných místech) a po zjištění několika případů výskytu potenciálně problémových osob v blízkosti
budov i v interiérech fakulty, se vedení fakulty i přes vědomí o nepopulárnosti a zvýšených nákladech
podobných opatření, rozhodlo k omezení volného přístupu do budov. V horizontu několika měsíců bude
za pomoci elektronických zámků a čtecích zařízení zaměstnaneckých i studentských osobních
identifikačních karet zaveden systém omezení vstupu do budov fakulty. U jednotlivých vchodů již jsou
nebo budou instalována čtecí zařízení, která po přiblížení (přiložení) osobní karty umožní vstup. Naší
snahou bude i přiměřené značení a úprava organizace činnosti vrátných. Podobná opatření k zamezení
vstupu neoprávněných osob jsou obecně pro fyzickou ochranu objektů a osob uvnitř doporučována jako
efektivní a účinná. Jde o jeden z mála počinů, které jsme schopni uskutečnit v prevenci výskytu
bezpečnostního incidentu.
– Praní prádla FN: březen 2019 jednání zaměstnanců LF a FN, informace o postupu čipování osobního
prádla zaměstnanců. Pro fakultu připadaly v úvahu dvě základní možnosti a to zajišťovat vlastní prádlo
pro své zaměstnance, nebo prádlo FN. Převážily argumenty pro pořizování, praní i distribuci prádla
prostřednictvím FN. Nejsou známy příklady z jiných lékařských fakult, že by pro osobní prádlo kliniků ve
svých nemocnicích měly nějaký speciální systém.
– Co se zatím nepodařilo: Na jednání jsme za fakultu navrhovali paušální úhradu části nákladů podle počtu
našich zaměstnanců a jejich úvazků, což z pohledu FN nejde, jelikož nemají spočítány náklady na
jednoho zaměstnance. Navrhovali jsme značení osobního prádla i našich společných zaměstnanců na
pracovištích FN (částečné úvazky) pouze značením FN (mají i místo dodání i skrytou jmenovku), což
nelze, jelikož by nebylo podle čeho přeúčtovat část nákladů. Z důvodu kapacitních omezení systému LIN
nelze prý ani to, aby v systému LIN nebyly dva zákazníci, ale jeden (FN má osobní údaje i s místo dodání)
a jednotlivé osoby by byly v systému dvakrát – jednou za FN a podruhé za LF.
– Jak to zatím funguje: Podle posledních informací FN ve svém elektronickém systému LIN, což je program
pro evidenci čipovaného prádla, vytvořila tzv. zákazníka – naši fakultu. Protože FN nemá podrobnější
údaje o zaměstnancích LF, nastala situace, že nově vydané prádlo bylo ve dvou případech vydáno s čipem
LF a nebude po vyprání distribuováno po FN, jako dosud, ale na LF. Na nás takto bude nově přeneseno
navrácení po vyprání. Souběžně ještě funguje i původní systém praní a distribuce prádla bez čipů. Do
čipu, kterým je prádlo vybaveno lze uložit informaci o místu, kam má být prádlo dodáno, ale v současné
době tuto informaci o zaměstnancích LF ve FN nemají. Ve FN mohou nahrát do čipu každého kusu prádla
požadované informace, pokud se fakulta s nemocnicí dohodne na předávání osobních údajů o
zaměstnancích (osobní číslo, jméno, příjmeí, místo dodání – pracoviště, vše ve formátu CSV).
3. Ing. Petr Vais, Provozně – technické oddělení
a) Kampus (BC +UniMeC +Modrá posluchárna). V rámci ukončení záručního období objektů BC a
UniMec bylo dodavatelem stavby provedeno:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

oprava zámkové dlažby RL 192/2019,
oprava všech závad omítek ve všech budovách RL175/ 2019,
oprava schodiště od parkoviště (RL 198/2019),
odstranění závad zařízení MaR (RL 184/2019),
oprava oken ve všech budovách (RL 186/2019),
oprava asfaltových povrchů komunikací (RL191/2019),
byly provedeny nátěry všech zábradlí,
oprava ústředny nouzového osvětlení ( RL178/2019),
výměna vadných akumulátorů evakuačního rozhlasu (RL177/2019),
oprava stožáru lampy venkovního osvětlení (RL 187/2019),
byla provedena revize požárních ucpávek ve všech objektech SO01,02,04,08,
odstraňování závad na budovách a zařízení, pravidelná servisní činnost, plnění požadavků uživatelů,
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–
–
–

pravidelné kontroly technických zařízení a zařízení PBŘ, záznamy do provozních knih,
údržba objektů a zařízení dle Provozních řádů a plánů údržby,
úklid venkovních prostorů a odpadkových košů.

b)

ŠAF

–

10. 6. 2019 – předání a započetí stavby‐modernizace výtahů, všechny dotčené strany byly informovány,
zbývá podepsání veřejnoprávní smlouvy na provedení stavby s ÚMO.
Ve spolupráci s PO bude připravena změna dohody se společností OTIS – vyřazení starých výtahů ze
servisní smlouvy.

–

c) PRO
–

budova skladů‐stavba bude odstraněna dodavatelskou firmou. V současné době jsou k dispozici dvě
cenové nabídky (AZBESTTOP a.s.; TREPART s.r.o.). Současně zpracovávány další dvě cenové nabídky
(APB‐PLZEŇ a.s.; AZS 98 s.r.o.)

d) PAV
–
–

SVI‐léto 2019 – příprava na výměnu podlahové krytiny a výmalbu studovny SVI‐nutná spolupráce
s CIT‐demontáž a vystěhování PC a zaměstnanci PTO demontáž a vystěhování nábytku.
SVI‐kuchyňka pro studenty 1.NP – provedena výmalba a oprava zámku u dveří, bude následovat
odvoz skříní a elektro materiálu, kontrola instalatérských rozvodů, elektřina pro mikrovlnku a varnou
konvici.

e) Děkanát
–

Dokončeno zmodernizování kanceláří studijního oddělení.

f)

Ústav tělesné výchovy

–

Léto 2019 – rekonstrukce celého ústavu po jmenování nového vedoucího – doc. Kroužecký

g) Provozně technické oddělení
–
–

Zahradní slavnost – personální (techničtí pracovníci a vrátnice) a technické zajištění (zajištění
elektřiny a vodovodní přípojky), příprava areálu
Proběhly prověrky BOZP 20. ‐24. 5. 2019 – po zveřejnění protokolu bude následovat odstraňování
závad.

Ad 6.) Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
– Otázka omluvy studentů z výuky během účasti na doporučovaných akcích kliniky: Pragodent
(stomatologický veletrh) – děkan fakulty rozhodl o účasti pěti studentů jako v loňském roce, studenti
budou uvolněni.
Ad 7.) Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
– Studentská vědecká konference 2019 – 21. 5. 2019
–

–
–
–

Zhodnocení: 76 přednášek, 26 členů hodnotících komisí z řad akademiků fakulty. Přednášelo se
najednou v 5ti sálech budovy UniMeC, během dne pro všechny aktivní účastníky a členy komise
občerstvení zdarma, u prezence upomínkové předměty zdarma, nejlepší práce byly finančně
odměněny: 1. místo 9tis, 2. místo 6tis, 3. místo 5tis.
Malá účast akademiků i studentů
Rok 2020 = kulaté výroční (60)
zvážit uvolnění všech studentů z výuky

– Vědecká rada LFP
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–
–

–
–
–

dne 18. 4. 2019 – zastaveno řízení doktora Lišky J. (Mulačova nemocnice), podal námitky rektorovi, po
domluvě budou vráceny námitky na fakultu, fakulta se s nimi vypořádá (zamítnutí).
dne 20. 6. 2019 – dvě habilitační řízení (Ing. Nevoral – LFP, MUDr. Máca – FN Ostrava), schvalování
magisterského programu Všeobecné lékařství, schválení komise v řízení ke jmen. prof. doc. Reischig,
(I. IK), doc. Baxa (KZM) atd.
od 1. 7. 2019 jmenován docentem MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. (GPK)
předávní dekretů novým profesorům dne 20. 6. 2019 (doc. Kacerovská, doc. Tonar, doc. Štengl)
visiting profesor – chirurg z Paříže

– Akreditace habilitačních a jmenovacích řízení
–
–
–

všech 9 podaných oborů bylo schváleno na VR UK – předáno na NAU
dle informací z jiných fakult hrozí kontroly z NAU
stávající akreditace máme do 30/11/2019

– V červnu probíhají pohovory na přijímací řízení
–

Celkem přihlášeno 44 uchazečů z toho 9 přihlášek zahraniční uchazeči (zahraniční vzdělání pro
potřeby přijímacího řízení nově uznává fakulta! – oddělení vědy a výzkumu)

– Obhajoby disertační práce
–

Během května – června celkem 8 obhajob – nově všechny zápisy musí být generovány a následně
přepisovány do SIS (oddělení vědy a výzkumu)

Závěr: Kolegium děkana souhlasí s uvolněním studentů z výuky i akademických pracovníků během
konání Studentské vědecké konference v příštím roce. Profesor Třeška navrhuje konání opět v ŠAF.
Ad 8.) Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
1. Výstavba a investice:
– UniMeC. Zakázka na zhotovitele stavby – probíhá hodnocení, předpokládaný termín ukončení hodnocení
je 10. 6. 2019 – včera komise vybrala uchazeče, AK prověří, zda uchazeč splňuje potřebné náležitosti,
možnost odvolání pro neúspěšné kandidáty – schvaluje senát LF a UK, ministerstvo. Klíčová je otázka
dofinancování. Zakázka na Projektový manažer – probíhá hodnocení.
– AMTMI. CT bude dodáno v průběhu srpna pro doc. Lišku (dotace ve spolupráce s krajem).
– ERDF II. Probíhá hodnocení žádostí o dotaci ze strany ŘO. Na fakultě se schází skupina (zastřešují prof.
Ferda a doc. Beneš) pro přípravu Sim centra a plánuje simulační centrum ještě před zahájením realizace
projektu.
– FRM. Vysoutěženo zateplení, klimatizace UniMeC (realizace do konce září) i Volkswagen T6.
– IP DSP. Běží zakázka na pořízení dalších přístrojů z úspory.
– Nábyteček. Schválena změna využití úspory; zakázka na pořízení dalšího zařízení z úspory je před
podpisem smluv. Našla se úspora a z ní se dokoupí další věci, např. pro pediatrii a anatomii.
2. PR a vnější vztahy:
– Senátem byla schválena textová část Výroční zprávy o činnosti LFP, probíhá grafická finalizace
– 14. 6. 2019 proběhne Zahradní slavnost s názvem Kokosy na sněhu, prvně od 14 hod: bude umožněno
dětem zaměstnanců navštívit ústavy v Pavlově pavilonu, kde je pro ně připraven program. Vlastní akce
pro studenty, akademiky a zaměstnance LFP od 16. hod. Pozvání přijala poslankyně doc. Mauritzová,
prorektor ZČU doc. Ing. Duchek další.
– Facultas nostra – vyšlo červnové číslo, příští číslo – září 2019 (medailonek prof. Pešek)
– 14. 6. 2019 proběhne Slavnostní konference při příležitosti 50. výročí založení Pedostomatologické sekce
při Stomatologické společnosti ČLS JEP a životního jubilea prof. MUDr. J. Kiliána
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– Probíhá příprava mezinárodní konference pořádané LFP , ústavem patofyziologie, která se bude konat 11.
a 12. 6. 2020: The 11th International Symposium of the Society for Research on the Cerebellum and Ataxias
– Propagační předměty – Na Adaptačním kurzu v září bude prezentace plášťů s logem LFP, vlastní trička
s návrhy od studentů, dokončuje se letní kolekce propagačních předmětů: univerzitní mikiny, hrnky,
tetování.
– Juniorská univerzita UK – přednáška Ing. Jan Nevoral
– Juniorská univerzita na LFP – přednášet bude prof. Ferda
– Noc vědců – účast ze strany fakulty bude zajištěna
– Týden vědy a techniky 2019 proběhne v termínu 11. – 17. 11. 2019 (ve spolupráci s BC).
– Dne 18. 6. 2019 – ve spolupráci s ministerstvem Farmakoekonomická konference na ORAK.
Ad 9.) Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. (v zastoupení přednesl děkan fakulty)
– Projekty národní
–
–
–
–
–

–

–

GAUK – odeslané závěrečné zprávy, u tří projektů hodnocení odloženo, tři projekty hodnoceny a
splněny.
SVV – standardní realizace.
IRP – standardní realizace.
GA ČR – doplnění závěrečné zprávy 1 projektu (dr. Ježek)
AZV – vyhlášení soutěže VES 2020, zpracování žádostí, zajištění potřebných dokumentů (LFP jako
hlavní řešitel 6 žádostí, LFP jako spoluřešitel 4 žádosti); příprava a řešení podkladů k Etické komisi.
Po zasedání vedení FN dochází ke změně dokládání požadovaných dokumentů.
OPVVV – příprava simulačního centra; příprava nových navazujících projektů velkých výzkumných
infrastruktur – BBMRI II a NCLG II; zpracování ZoR a ŽoP projektů 2455 DSP, 2454 ERDF PhD, 1674
BBMRI, 1634 NCLG, 2273 eBiofyzika, 2362 ESF; 0787 FIND zpracování připomínek, 2512 UniMec
hodnocení VZ zhotovitel stavby; ERDF II technická.
E‐learning LFP – sestavení realizačního týmu, tvorba materiálů dle inovovaného kurikula, sestavení
rozpočtu z příspěvku P.

– Projekty mezinárodní
–

–

H2020 – úspěšné získání projektu ERA CHAIR – Chaperon; probíhá kontrola finální grantové dohody
– (zasláno EK dne 4. 6. 2019); probíhají koordinační schůzky pracovní skupiny, příprava detailního
rozpočtu, podkladů pro tvorbu webových stránek, příprava data management plánu; jednotlivá
podpůrná oddělení (PO, PR, OMO, EO) průběžně informována; předpokládaný začátek 1. 8. 2019
(projekt na 5 let).
Projekt HBM4EU – realizace projektu za LFP ukončena 12/2018, aktuálně probíhají jednání o
možnosti získání další člověku měsíců v tomto projektu.

– Ostatní mezinárodní projekty
–
–
–
–
–

Projekt JPIAMR – prošel prvním kolem hodnocení.
Výzva Inter Action Indie (v rámci programu INTER EXCELLENCE) vyhlášení výzvy na web stránkách,
příprava 2 projektů do této výzvy (doc. Hatina, doc. Chottová Dvořáková).
Projekt přeshraniční spolupráce – Česko‐bavorsko Hl. řešitel Doc. Kališ – vypořádání monitorovací
zprávy za rok 2018
4EU+ – projekt přijat k financování, aktuálně probíhá realizace.
INTER COST – projekt Doc. Součka přijat k financování, zahájení realizace od 1. 6. 2018

– Plzeňský kraj – eDotace
–

Individuální dotace OKHE 2019 – doc. Čeledová – podána žádost o dotaci na projekt „Šafránkův
pavilon a výročí narození prof. Šafránka“ – žádost nebyla ani ve 2. kole přijata.
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–
–

Academic career in Pilsen – dotace udělena, fakulta obdržela na účet dotaci 600 000 Kč.
Juniorská univerzitní Plzeň – dotace udělena, fakulta obdržela na účet dotaci 150 000 Kč.

Ad 10.) Různé:
– Náhradní termín přijímacího řízení bude stanoven v prvním červencovém týdnu.
– Pozvání profesorky Králíčkové na workshop pořádaný v rámci 4EU+Alliance
https://sites.google.com/view/mouton‐stereology‐workshop/.
– Informace ředitele FN Plzeň o výstavbě Chirurgického pavilonu, Psychiatrického pavilonu a rekonstrukci
urgentního příjmu.
– K dotazu doc. Kuncové na parkování ve FN Lochotín – stávající možnosti parkování beze změny.
– Pokud se nedostaví student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není
klasifikován a termín zkoušky propadá – zdůraznil proděkan prof. Třeška (aplikace Studijního a
zkušebního řádu).

Další zasedání Kolegia děkana LF UK v Plzni:
– dne 6. 8. 2019 od 10:00 hod – děkanát
– dne 10. 9. 2019 od 13:00 – ORAK.

Zapsala: Olga Křišťálová

Schválil: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
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