ZÁPIS
ze 7. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 22. října 2012
Přítomní senátoři:
Mgr. Vít Blanař, Ing. Eliška Drabinová, Bc. Petr Kalenda, Ing. Eva Koudelková, Bc. Simona
Krausová, Lucie Magulová, Ing. Jaroslav Morkus, Bc. Jaroslav Novák, Ing. Nikola Peřinka,
Bc. Jan Prchal, Ing. Ivana Rösslerová, Ing. Michal Setnička, Bc. Martin Šanda, Ing. Ondřej
Štěpán
Omluveni: Ing. Monika Eisenhammerová, Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková, Ing. Markéta
Špičková, Milan Šťovíček
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Problematika studentských klubů (Áčko a Dýdy Baba) a příprava ankety k
jejich fungování.
3. Představení České studentské unie (ČeSU) a možnosti členství SRUPa v ČeSU.
4. Různé.
5. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno 14 členů.
1.
Zahájení.
Předsedkyně Studentské rady UPa Ing. Drabinová přivítala všechny přítomné senátory a
představila program zasedání, který obdrželi již v pozvánce.
Na začátku seznámila přítomné členy s obsahem usnesení předsednictva SRUPa ze dne 4. 6.
2011, které bylo schváleno korespondenční hlasováním:
Předsednictvo SRUPa navrhuje podání žádosti o vystavení karty na vstup do budovy KG,
která bude uložena na vrátnici pavilonu F a bude k dispozici členům SRUPa a Fotoklubu
zapsaným na jmenném seznamu uloženém tamtéž.
Hlasování: 5 – 0 – 0.
Žádost o kartu je aktuálně podána a měla by být vystavena v nejbližší době.
2.

Problematika studentských klubů (Áčko a Dýdy Baba) a příprava ankety k
jejich fungování.
Předsedkyně SRUPa Ing. Drabinová seznámila členy s možnými změnami, které byly
diskutovány na schůzce předsednictva SRUPa a předsedkyně Kolejní rady s ředitelem SKM
RNDr. Ďurovcem. Tyto změny zahrnují možné stavební úpravy a zřízení nových vstupů jak
v do klubu Áčko (terasa menzy), tak Dýdy Baba (prostor vedle letní zahrádky – dnešní
toalety). Možná realizace těchto změn bude dále diskutována. Předsednictvo SRUPa a
předsedkyně Kolejní rady souhlasili s připravením webové ankety spolu s SKM pro studenty
UPa týkající se fungování obou klubů a jejich očekávání o programu, otevírací době atd.
Členové SRUPa mohou své nápady a připomínky pro tuto anketu zasílat předsedkyni SRUPa
do pátku 2. 11. 2012.
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3.
Představení České studentské unie (ČeSU) a možnosti členství SRUPa v ČeSU.
Předsedkyně SRUPa Ing. Drabinová informovala o schůzce s tajemnicí ČeSU a prorektorem
K. Rýdlem, která proběhla dne 3. 10. 2012. Stručně představila některé projekty ČeSU, které
jsou aktuální a zajímavé pro studenty UPa (více na www.cesu.cz) – jako pravidelné
konference, průzkumy Fakulta roku a TOP zaměstnavatelé, cyklus přednášek StudentTV.cz a
další. Také nastínila možnost členství SRUPa v ČeSU.
4.
Různé.
Předsedkyně SRUPa Ing. Drabinová informovala o některých volnočasových aktivitách
občanského sdružení Larpy Pardubice (LarPard.cz), které by jeho členové (někteří studenti či
zaměstnanci UPa) chtěli ve spolupráci se SRUPa představit našim studentům. Mezi množství
nabízených či připravovaných aktivit patří především tzv. larpy, dramatická forma
zážitkových her, akční i deskové hry, laser game a další. Přítomní členové souhlasili
s možnou spoluprácí na propagaci těchto aktivit prostřednictvím intranetu SRUPa.
Předsedkyně SRUPa Ing. Drabinová připomněla členům SRUPa program univerzity ke Dni
boje studentů za svobodu a demokracii, který proběhne dne 16. 11. 2012. Také vyzvala
studenty k co největší účasti na vzpomínkovém aktu konaném od 18:30 u pamětní desky před
Univerzitní knihovnou, na jehož pořádání se SRUPa podílí.
Dále předsedkyně SRUPa informovala, že bude nutné k novému roku 2013 nominovat
nového delegáta a jeho náhradníka do SK RVŠ, neboť současné zástupkyně UPa (Ing. Ivana
Rösslerová a Ing. Eva Koudelková) požádaly ze studijních důvodů (dlouhodobé zahraniční
stáže) o ukončení svého členství v SK RVŠ. Nominace pro hlasování AS UPa by měla být
projednána na příštím zasedání SRUPa, kde proběhne také volba nového předsedy SRUPa
(pravděpodobně prosinec 2012).
Bc. Martin Šanda informoval přítomné o komplikacích při aktivaci nových průkazů ISIC
UPa. Pokud si studenti prvních ročníků objednali tento průkaz již o prázdninách, na počátku
akademického roku i přesto dostali standardní průkaz UPa, včetně přehrání funkčnosti čipu na
tuto „novější kartu“, čímž dochází k určitému chaosu a především se zbytečně vyrábí
standardní průkazy UPa navíc.
Bc. Martin Šanda požádal přítomné členy SRUPa o podporu ohledně otázky poplatků za
hotovostní dobíjení konta v menze (15 Kč). S tím, že na příštím zasedání AS UPa (po
projednání s ostatními členy předsednictva AS UPa) znovu tuto otázku otevře. S tímto
poplatkem SRUPa nesouhlasila již od počátku a jak se ukázalo, jeho zavedení nijak nesnížilo
počet hotovostních dobíjení, čímž vedení SKM argumentovalo. Ing. Ondřej Štěpán k tomu
doplnil, že tento poplatek se týká jakékoli hotovostní platby u SKM – typicky vyrovnávání
nedoplatků kolejného, kdy studenti často nedoplatek v řádu několika korun mají zpoplatněn
těmito 15 korunami. SRUPa proto přijala následující usnesení.
Usnesení:
SRUPa i nadále nesouhlasí s vybíráním poplatku za hotovostní platby u SKM (dobíjení konta
v menze a doplatky u kolejí) z přetrvávajících důvodů uvedených v usnesení SRUPa přijatém
na 3. zasedání dne 6. 12. 2011. Po jeho zavedení se navíc nepotvrdila domněnka SKM, že
jeho zavedení výrazně omezí hotovostní platby.
Hlasování: 12 – 0 – 2.
5.
Závěr.
Na závěr předsedkyně SRUPa poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila.
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Ing. Eliška Drabinová
předsedkyně SRUPa
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