ZÁPIS
z 6. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 14. května 2012
Přítomní senátoři:
Ing. Eliška Drabinová (Bílková), Ing. Monika Eisenhammerová, Mgr. Šárka Jirásková, Petr
Kalenda, Ing. Eva Koudelková, Bc. Simona Krausová, Ing. Jaroslav Morkus, Jaroslav Novák,
Jaroslav Novotný, Barbora Plíhalová, Bc. Jan Prchal, Ing. Ivana Rösslerová, Ing. Michal
Setnička, Martin Šanda, Ing. Markéta Špičková, Bc. Ondřej Štěpán, Milan Šťovíček, Ing. Jan
Zbořil
Omluveni: Ing. Tomáš Rýc
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Výsledek jednání o zavádění karet ISIC na UPa.
3. Volba předsednictva SRUPa.
4. Různé.
5. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 18 členů.
1.
Zahájení.
Předsedkyně Studentské rady UPa Ing. Drabinová přivítala všechny přítomné senátory a
představila program zasedání, který obdrželi již v pozvánce.
2.
Výsledek jednání o zavádění karet ISIC na UPa.
Předsedkyně SRUPa Ing. Drabinová seznámila členy s výsledkem posledního jednání mezi
zástupci společnosti GTS Alive a Informačního centra UPa. Na tomto jednání se již podařilo
dohodnout formu vzájemné spolupráce, která by byla akceptovatelná pro obě strany a přinesla
studentům možnost pořízení kombinovaných karet ISIC UPa. I nadále bude zachována
možnost vydání bezplatného průkazu studenta od UPa (bez licence ISIC). Student si bude
moci kartu ISIC objednat pomocí on-line rozhraní GTS Alive, které bude umístěno na webu
univerzity. Tam také student vyplní osobní údaje a dá souhlas s jejich zpracováním.
Objednávku průkazu pak potvrdí bezhotovostní platbou, čímž se eliminuje jakýkoli platební
styk zprostředkovaný univerzitou. Ing. Drabinová uvedla, že žádala, aby si studenti mohli
vystavené průkazy vyzvedávat např. na studijních odděleních (namísto navrhovaného
doručování poštou) kvůli urychlení výdeje karet studentům. Tomuto požadavku bude
pravděpodobně vyhověno. Technické detaily spolupráce budou řešeny později.
Mezi členy SRUPa proběhla krátká diskuse o situaci s průkazy při ukončení studia, ať už
v řádném termínu či v průběhu akademického roku. Obecně byl výsledek jednání přijat členy
SRUPa kladně.
3.
Volba předsednictva SRUPa.
Nejprve předsedkyně Ing. Drabinová seznámila přítomné s organizací volby funkcionářů
SRUPa v souladu s jednacím řádem SRUPa. Následně proběhla volba volební komise.
Navrženi a schváleni byli Ing. Setnička, Ing. Špičková a Ing. Eva Koudelková. Předsedou
volební komise byl zvolen Ing. Michal Setnička veřejným hlasováním:
16 – 0 – 2

1

Při volbě 5-členného předsednictva SRUPa byli zvoleni tito kandidáti:
Bc. Simona Krausová (FF) – 18 hlasů
Martin Šanda (FES) – 18 hlasů
Ing. Eliška Drabinová (FChT) – 17 hlasů
Bc. Ondřej Štěpán (DFJP) – 17 hlasů
Milan Šťovíček (FEI) – 17 hlasů
V 17:05 odešel Jaroslav Novotný, dále přítomno 17 členů.
V 1. kole volby předsedy SRUPa proběhlo hlasování s výsledkem:
Martin Šanda – 8 hlasů
Ing. Eliška Drabinová – 6 hlasů
Bc. Ondřej Štěpán – 2 hlasy
Jelikož v 1. kole žádný z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů,
postoupili do 2. kola volby 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V tomto kole byla zvolena
předsedkyní Ing. Eliška Drabinová:
Ing. Eliška Drabinová – 9 hlasů
Martin Šanda – 8 hlasů
Následovala volba 1. místopředsedy SRUPa, ve které byl zvolen Martin Šanda:
Martin Šanda – 14 hlasů
Bc. Simona Krausová – 2 hlasy
Milan Šťovíček – 1 hlas
Na závěr byla zvolena 2. místopředsedkyní SRUPa Bc. Simona Krausová:
Bc. Simona Krausová – 9 hlasů
Bc. Ondřej Štěpán – 5 hlasů
Milan Šťovíček – 3 hlasy
O průběhu a výsledku voleb byl volební komisí vypracován písemný protokol.

4.

Různé.

Předsedkyně Ing. Drabinová informovala o proběhnuvší petici zaměstnanců FChT stěžující si
na kvalitu jídel v menze a ocitovala některé části odpovědi vedoucího SKM RNDr. Ďurovce
(odpověď je přílohou tohoto zápisu). V reakci na tuto situaci byl spuštěn od 1. 5. do 21. 5.
2012 na intranetu průzkum hodnocení menzy a kvality jídel. Následně bude 19. 6. 2012
v posluchárně HA – C1 od 14 hodin uspořádána veřejná beseda k problematice menzy, kde
budou výsledky průzkumu prezentovány. Proběhla diskuse o této problematice.
Ing. Morkus informoval, že se stal senátorem AS UPa za DFJP jako náhradník za Ing.
Barboru Chromcovou, která rezignovala na svou funkci kvůli přechodu na kombinovanou
formu studia. Jelikož Ing. Chromcová byla též členkou předsednictva AS UPa, navrhl, že by
bylo vhodné, aby SRUPa navrhla společného kandidáta na tuto funkci, který se bude volit na
příštím zasedání AS UPa. Všichni přítomní studentští senátoři AS UPa se k návrhu a možné
vlastní kandidatuře na pozici v předsednictvu AS UPa vyjádřili. Poté proběhlo hlasování, zda
doporučit jako kandidáta SRUPa Martina Šandu, který s kandidaturou souhlasil:
16 – 0 – 1
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Ing. Drabinová přislíbila, že toto doporučení předá senátorům AS UPa před volbou člena
předsednictva.
5.
Závěr.
Na závěr předsedkyně SRUPa poděkovala všem přítomným za účast, popřála mnoho
studijních i pracovních úspěchů a zasedání ukončila.

Ing. Eliška Drabinová
předsedkyně SRUPa
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