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1. OZNÁMENÍ S GRATULACÍ
Předkládá: děkan / tel. 240
Koncem roku 2016 proběhly volby do výboru a revizní komise České fyziologické
společnosti JEP. Do výboru ČFS JEP byla zvolena prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
jako místo předsedkyně. Do revizní komise ČFS byla zvolena doc. MUDr. Halka Lotková,
Ph.D.
Jménem vedení fakulty gratuluji oběma k významnému profesnímu úspěchu.
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Česká lékařská společnost udělila čestné členství prof. MUDr. Zuzaně Červinkové,
CSc. Cena jí byla předána na slavnostním zahájení 93. Fyziologických dnů, které se konaly
počátkem února v Košicích.
Jménem lékařské fakulty blahopřeji k tomuto mimořádně významnému ocenění.
2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Předkládá: děkan / tel. 240

Zpracovala:

P. Kolmistrová / tel. 212

Děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na místo
učitele/ky Ústavu klinické mikrobiologie s úvazkem 0,1:
Požadavky: Absolvent magisterského studijního oboru lékařského nebo
přírodovědného směru; ukončené postgraduální doktorské studium. Zkušenosti
s pedagogickou a výzkumnou činností a aktivní znalost AJ vítány.
K přihláškám doložte: Životopis, přehled o dosavadní praxi potvrzený
zaměstnavatelem, ověřený doklad o VŠ vzdělání včetně osvědčení o státní zkoušce, vědecké a
vědeckopedagogické hodnosti, přehled o odborné, vědecké a výzkumné činnosti včetně
činnosti publikační, souhlas v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů.
Datum nástupu dle dohody. Platové podmínky podle Mzdového předpisu UK.
Přihlášku spolu s přílohami zasílejte do 24. 2. 2017 na adresu: Lékařská fakulta
UK v Hradci Králové, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové.
3. VYHLÁŠENÍ 63. KONFERENCE SVOČ
Předkládá: proděkan pro výuku
všeobecného lékařství (1. - 3. r.) / tel. 138

Vyřizuje:

E. Havranová / tel. 103

63. studentská vědecká konference LF UK v Hradci Králové se koná v úterý 9.
května 2017 od 14.00 hodin ve Výukovém centru LF HK v areálu FN Hradec Králové ve
třech sekcích:
- sekce prací z teoretických a preklinických oborů
- sekce prací z klinických oborů
- sekce prací studentů Ošetřovatelství
Přihlášku s uvedením autorů, názvu práce, pracoviště řešitele, jména a pracoviště
školitele doručte prosím písemně (e-mailem) na studijní oddělení LF HK do 29. 3. 2017.
Student smí prezentovat jako první autor pouze jednu práci.
Jednací jazyk: čeština, angličtina
Abstrakt v předepsaném formuláři zašlete v elektronické podobě na adresu:
havranovae@lfhk.cuni.cz do 18. 4. 2017.
Přihlášku, pokyny k vyplnění a formulář abstraktu najdete na adrese:
https://www.lfhk.cuni.cz/Studenti/Magisterske-a-bakalarske-studium/SVOC/Vyhlaseni-63konference-SVOC/
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4. INFORMACE O ZMĚNĚ VÝPLATNÍHO TERMÍNU
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vzhledem k problémům spojeným s centrálním zdaněním příjmů v rámci UK je nutné
posunout termín výplaty mezd na naší fakultě, a to z 10. na 12. kalendářní den v měsíci.
Změna výplatního termínu byla projednána v kolegiu děkana a s předsednictvem odborové
organizace. Nový termín výplaty bude rovněž uveden v dodatku ke Kolektivní smlouvě, který
se v současné době připravuje.
K posunutí termínu výplaty dojde od 12. 4. 2017. V této souvislosti doporučujeme
zaměstnancům prověřit termíny odcházejících plateb na svých bankovních účtech.
5. MOTIVAČNÍ PROGRAM – SMLOUVA O SPOLUPRÁCI S ČSOB
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
D. Ševčíková / tel. 236
Pracovníci naší fakulty měli možnost již v předchozích letech využívat motivační
program, který zvýhodňuje zaměstnance při vyřizování jejich soukromých finančních
záležitostí u naší fakultní bankovní instituce. Nyní banka program aktualizovala.
Informační leták, který zaměstnancům poskytuje stručné aktualizované informace o
nabízených službách, bude zveřejněn na webu fakulty.
6. AKTUALIZACE INFORMACÍ O ČASOPISE „ACTA MEDICA“ (HRADEC
KRÁLOVÉ)
Předkládá: proděkanka pro vědu / tel. 2477
Fakultní odborný časopis „Acta Medica“ (Hradec Králové) dosáhl v poslední době
několika příznivých změn.
Podařilo se, že je zařazen do databáze DOAJ (Directory of Open Access Journals), tj.
časopis prokazatelně není predátorský. Elektronická verze je na úrovni „platinum open
access“, neboli pro autory zcela bez poplatků, navíc se článek v databázích PubMed, Scopus i
DOAJ objeví ihned po zveřejnění a je volně dostupný (i ke stažení) ve full-textové formě.
Publikovaným článkům je přidělen tzv. jednoznačný identifikátor DOI, který umožní citační
propojení (CrossRef).
Tyto charakteristiky jednoznačně zvyšují publicitu časopisu a i jednotlivých článků,
včetně šance na jejich citovanost. Bylo by potěšitelné, kdyby časopis, který v příštím roce
oslaví 60 let od svého založení, byl příznivě vnímán fakultními i nemocničními kolegy a
přispěli svými pracemi k jeho další cestě k cíli, tj. k dosažení impact factoru.
V letošním roce bude modernizována i grafická úprava. ISSN pro tištěnou verzi je
1211-4286, pro online přístup 1805-9694. Veškeré další informace na webových stránkách
časopisu najdete na http://actamedica.lfhk.cuni.cz
FOND CELSA – DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VÝZKUMNÍKY, KTEŘÍ MAJÍ
SPOLUPRACOVNÍKY NA KU LEUVEN
Předkládá: proděkanka pro vědu a výzkum / tel. Vyřizuje:
Ing. E. Macourková / tel. 136
2477
7.
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V září 2016 došlo ke zřízení virtuálního fondu, skrze něj budou financovány
výzkumné projekty minimálně mezi dvěma CELSA partnery, z nichž jeden musí být vždy KU
Leuven.
CELSA partnery jsou: Univerzita Karlova, ČVUT, Univerzita Eötvös Loránd,
Semmelweis University, Budapest University of Technology and Economics, Univerzita v
Lublani a KU Leuven.
Financování projektů (v případě účasti dvou partnerů) v max výši € 120 000 po dobu 2
let (RUK přispívá € 30 000 a KU Leuven € 90 000), s každým dalším partnerem se celkový
rozpočet navyšuje o € 30 000.
Podmínky čerpání:
• Pro všechny vědní disciplíny.
• Alespoň 1 vědec KU Leuven a jeden vědec partnerské CELSA univerzity.
• Do 3 let od zahájení projektu se musí projektové konsorcium ucházet společně o
projekt v rámci výzvy H2020, jeho nástupci či jiném evropském projektu.
Důležité termíny:
Vyhlášení výzvy leden 2017
Předložení návrhů projektů do 2. 5. 2017
Vyhlášení výsledků v červenci 2017
Zahájení projektů 1. října 2017
Vyhodnocení a výběr projektových žádostí CELSA Research Fund bude prováděno
prostřednictvím interdisciplinárního evaluačního panelu složeného z členů Rady pro výzkum
a vývoj KU Leuven, prorektorem KU Leuven pro vědu, po jednom členovi z každé CELSA
instituce. Vyhlášení výzvy zde: http://celsalliance.eu/call.html
8. ZMĚNA V OBSAZENÍ FUNKCE REFERENTA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ,
VÝUKA V AJ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje:
Ing. E. Faistová / tel. 220
Od 1. 2. 2017 nastoupila do funkce referenta Studijního oddělení, výuka v AJ, Mgr.
Veronika Pecháčková (náhrada za paní Zuzanu Tichou), telefon kl. 487, č. dveří A-220.
9. PERSONÁLNÍ ZMĚNY NA GRANTOVÉM A ZAHRANIČNÍM ODDĚLENÍ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje: Ing. E. Macourková / tel. 136
Od 20. 1. 2017 zajišťuje pozici projektového pracovníka Mgr. Tereza Silbernaglová,
telefon kl. 285, č. dveří C-206. Ve funkci nahradila Ing. Michalu Kočišovou, která má nyní na
starosti agendu veřejných zakázek v rámci Ekonomického oddělení.
Paní Anetu Frydrychovou, která v březnu 2017 odchází na mateřskou dovolenou,
zastoupí Ing. Zuzana Svátková (nástup 1. 2. 2017), číslo telefonu kl. 232, č. dveří A-203.
10. ZMĚNY V OBSAZENÍ FUNKCE REFERENTA EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ
Předkládá: tajemnice / tel. 240
Vyřizuje: Ing. J. Počarovská / tel. 286
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Od 1. 2. 2017 vykonává funkci vedoucí finanční účtárny Ing. Vlasta Jarolímková.
Kromě vedení účtárny bude nadále zajišťovat i agendu spojenou s evidencí majetku. Číslo
telefonu 485, č. dveří A-218 zůstává stejné jako doposud. K 31. 1. 2017 skončila svůj
pracovní poměr na fakultě Ing. Vladimíra Stefanová, která pracovala na pozici vedoucí
účtárny od září 2016.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan

Za správnost: Radka Vlachová / tel. 243
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