ZÁPIS
z 8. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 12. prosince 2012
Přítomní senátoři:
Mgr. Vít Blanař, Ing. Eliška Drabinová, Ing. Eva Koudelková, Ing. Kateřina Maťátková, Ing.
Jaroslav Morkus, Bc. Jaroslav Novák, Ing. Nikola Peřinka, Ing. Michal Setnička, Bc. Martin
Šanda, Ing. Markéta Špičková, Ing. Ondřej Štěpán
Omluveni: Ing. Monika Eisenhammerová, Bc. Simona Krausová, Mgr. Šárka Nekvapil
Jirásková, Bc. Jan Prchal, Milan Šťovíček, Martina Tůmová, Bc. Jan Voráček
Hosté: Dana Vásquezová (FChT, Break Times), Jakub Kolmistr (Break Times), Jana
Kudrnová (AS FF UHK), Michal Severa (AS FF UHK)
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Volba předsednictva SRUPa.
3. Představení meziškolního časopisu Break Times a jeho působení na UPa.
4. Volba kandidátů na delegáta a jeho náhradníka v SK RVŠ.
5. Různé.
6. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 11 členů.
1.
Zahájení.
Předsedkyně Studentské rady UPa Ing. Drabinová přivítala všechny přítomné senátory a
představila program zasedání, který obdrželi již v pozvánce.

2.
Volba předsednictva SRUPa.
Nejprve předsedkyně Ing. Drabinová seznámila přítomné s organizací volby funkcionářů
SRUPa v souladu s jednacím řádem SRUPa. Samotnou volbu řídila tříčlenná volební komise
pracující ve složení: Ing. Setnička (předseda), Ing. Špičková a Ing. Eva Koudelková. Složení
volební komise bylo schváleno veřejným hlasováním:
11 – 0 – 0.
Při volbě 5-členného předsednictva SRUPa byli zvoleni tito kandidáti:
Bc. Simona Krausová (FF) – 11 hlasů
Bc. Martin Šanda (FES) – 11 hlasů
Milan Šťovíček (FEI) – 10 hlasů
Martina Tůmová (FES) – 11 hlasů
Bc. Jan Voráček (FEI) – 11 hlasů
Všichni nepřítomní členové, kteří byli zvoleni do předsednictva SRUPa vyjádřili předem
písemně svůj souhlas s navržením.
Při volbě předsedy SRUPa proběhlo hlasování s výsledkem:
Bc. Martin Šanda (FES) – 10 hlasů
Milan Šťovíček (FEI) – 1 hlas
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Předsedou SRUPa byl tedy zvolen Bc. Martin Šanda.
Následovala volba 1. místopředsedy SRUPa, ve které byl zvolen Bc. Jan Voráček:
Bc. Jan Voráček – 10 hlasů
Bc. Simona Krausová – 1 hlas

Na závěr proběhla volba 2. místopředsedy SRUPa, kde byla zvolena Bc. Simona Krausová:
Bc. Simona Krausová – 8 hlasů
Martina Tůmová – 2 hlasy
Milan Šťovíček – 1 hlasy
O průběhu a výsledku voleb byl volební komisí vypracován písemný protokol.

3.
Představení meziškolního časopisu Break Times a jeho působení na UPa.
Předsedkyně SRUPa Ing. Drabinová informovala o jednání se zástupci časopisu Break Times
a Univerzitou Pardubice zastoupenou kancléřkou Ing. Wágnerovou a SRUPa. Na předchozí
společné schůzce bylo dohodnuto působení tohoto meziškolního časopisu na UPa formou
bezplatné distribuce časopisu mezi studenty UPa. Tato distribuce začne od nového roku 2013
s frekvencí 1krát v měsíci. Blíže celý časopis a další spojené projekty představili jeho zástupci
Jakub Kolmistr a Dana Vásquezová. SRUPa přislíbila formální záštitu tomuto působení na
UPa a pomoc např. při zveřejňování informací na intranetu apod. Další koordinace spolupráce
bude probíhat mezi novým předsedou SRUPa a zástupkyněmi Break Times z řad studentek
UPa (Dana Vásquezová - studentka FChT; Jana Weisbauerová – studentka FF).
4.
Volba kandidátů na delegáta a jeho náhradníka v SK RVŠ.
Nejprve přítomná náhradnice delegátky v SK RVŠ Ing. Koudelková popsala ostatním členům
fungování SK RVŠ, některé povinnosti delegátů, práci v komisích a aktuálně řešená témata.
Delegátka Ing. Rösslerová i Ing. Koudelková se z důvodu odjezdu na zahraniční stáže vzdají
svého členství v SK RVŠ po lednovém sněmu. Proto chtěla SRUPa navrhnout nové kandidáty
pro volbu, která by měla proběhnout na příštím zasedání AS UPa (15.ledna 2013). Ke svému
případnému navržení se v neformální debatě vyjádřili někteří přítomní členové SRUPa. Poté
proběhlo tajné hlasování o možných návrzích:
Bc. Martin Šanda (FES) – 9 hlasů
Mgr. Vít Blanař (FZS) – 6 hlasů
Ing. Tomáš Rýc (DFJP) – 3 hlasy
Bc. Simona Krausová (FF) – 2 hlasy
Ing. Jaroslav Morkus (DFJP) – 2 hlasy
Martina Tůmová (FES) – 2 hlasy
Bc. Jan Voráček (FEI) – 1 hlas
Výsledky hlasování budou k dispozici novému předsedovi SRUPa Bc. Šandovi pro navržení
předsednictvu AS UPa (jehož je členem) resp. celému AS UPa na následujícím zasedání.
5.
Různé.
Předsedkyně SRUPa Ing. Drabinová informovala o spuštění ankety o studentských klubech,
kterou SRUPa připravila ve spolupráci s SKM. Anketa bude dle dohody přístupná do
vánočních prázdnin a v novém roce bude mít SRUPa k dispozici její výsledky.
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Ing. Štěpán vyzval k apelu na Kolejní radu a vedení SKM kvůli zvýšení bezpečnosti a
pořádku na kolejích v souvislosti s aktuálními problémy s pravidelným vyprazdňováním
hasicích přístrojů a tím rostoucími náklady na jejich provoz a revize. Navrhoval zavedení
kamerového systému, což se však jeví jak neúnosně vysoká investice. Stížnost bude předána
k jednání Kolejní radě.
Ing. Špičková informovala o pořádání univerzitních plesů a možnosti jako každoročně získat
volnou vstupenku pro člena SRUPa. Případní zájemci o tyto vstupenky se mohou obracet
přímo na Ing. Špičkovou, při větším zájmu budou preferování aktivní členové SRUPa.
Bc. Šanda představil hosty z AS FF Univerzity Hradec Králové, kteří následně představili
systém fungování AS a především studentské komory na jejich univerzitě. Společně pak byla
diskutována aktivita studentů a spolupráce s vedením obou univerzit. Ukázalo se, že co se
týče nezájmu širšího okruhu studentů, je situace na obou školách podobná. Na UPa však více
funguje spolupráce napříč fakultami (na UHK chybí orgán na úrovní Studentské rady jako na
UPa) a také předsedkyně SRUPa vyzdvihla velmi dobrou spolupráci s vedením univerzity.
6.
Závěr.
Na závěr předsedkyně SRUPa poděkovala všem přítomným za účast a za podporu při
působení v pozici předsedkyně. Dále popřála všem členům příjemné prožití vánočních svátků
a zasedání ukončila.

Ing. Eliška Drabinová
předsedkyně SRUPa
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