ZÁPIS
Z 11. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 29. září 2015
Přítomní členové SRUPa: Josef Brožek, Petr Hermann, Vojtěch Janů, Markéta Kolínová,
Rudolf Kupčík, Helena Rajtrová, Martin Šanda, Ondřej Škola, Michael Vávra, Petr Vnenk,
Jan Voráček.
Omluveni: Vít Blanař, Petra Pavlová, Jan Podlesný, Martina Líbalová, Tereza Gazdíková,
Jan Kroupa
Hosté: Martin Lelek, Denisa Suchánková (oba z IAESTE)
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Schválení volební komise.
4. Volba předsednictva a předsedy SRUPa.
5. Navržení delegáta a náhradníka do SK RVŠ za UPa.
6. Představení studentských klubů (Studentský klub manažerů, IAESTE)
7. Různé.
8. Závěr

Na začátku zasedání bylo přítomno 10 členů SRUPa s volebním hlasem, jeden člen SRUPa
s poradním hlasem.
1. Zahájení.
Odstupující předseda SRUPa Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil program
zasedání, který obdrželi již v pozvánce. Zároveň představil nové členy SRUPa – Petra
Vnenka, Ondřeje Školu a Josefa Brožka.
2. Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
10 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
3. Schválení volební komise
Členové SRUPa hlasovali o následujícím složení volební komise: Jan Voráček, Rudolf
Kupčík, Petr Vnenk. Složení volební komise bylo přijato následujícím počtem hlasů:
7 – 0 – 3. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
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4. Volba předsednictva SRUPa
Předsedající pro toto zasedání Martin Šanda se dotázal všech členů SRUPa, zda chtějí
kandidovat na místo předsedy SRUPa a do předsednictva SRUPa. Jako kandidát na místo
předsedy SRUPa se přihlásil Michael Vávra a jako kandidáti na pozice místopředsedů se
přihlásil odstupující předseda Martin Šanda a místopředsedkyně Helena Rajtrová. Následně se
kandidáti krátce představili a seznámili členy SRUPa se svými vizemi o fungování a rozvíjení
SRUPa.
Členové SRUPa byli seznámeni s volebním řádem a následně v tajné volbě hlasovali:
1) o novém předsedovi SRUPa Michaelu Vávrovi s výsledkem:
9 – 0 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽEL SE)
Volební komise následně oznámila, že předsedou SRUPa byl zvolen Michael Vávra.
2) o místopředsedovi pro propagaci a rozvoj Martinu Šandovi s výsledkem:
8 – 0 – 2 (PRO – PROTI – ZDRŽEL SE)
Volební komise následně oznámila, že místopředsedou SRUPa pro propagaci a rozvoj byl
zvolen Martin Šanda.
3) o místopředsedkyni pro organizaci, řízení a pro záležitosti studia a studentů
Heleně Rajtrové s výsledkem:
9 – 0 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽEL SE)
Volební komise následně oznámila, že místopředsedkyní SRUPa pro organizaci, řízení a pro
záležitosti studia a studentů byla zvolena Helena Rajtrová.
5. Navržení delegáta a náhradníka do SK RVŠ za UPa.
Členové SRUPa hlasovali o doporučení Heleny Rajtrové AS UPa na pozici delegáta SK RVŠ
a o náhradníkovi na pozici delegáta SK RVŠ Petru Hermannovi. Zároveň byli členové SRUPa
informováni o agendě SK RVŠ Michaelem Vávrou.
Pro navržení Heleny Rajtrové AS UPa na pozici delegáta SK RVŠ se členové SRUPa
vyjádřili následovně:
7 – 2 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽEL SE)
Pro navržení Petra Hermanna AS UPa na pozici náhradníka delegáta SK RVŠ se
členové SRUPa vyjádřili následovně:
9 – 0 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽEL SE)
Po hlasování o doporučení AS UPa náhradníka delegáta SK RVŠ byla rozpuštěna volební
komise.
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6. Představení studentských klubů (Studentský klub manažerů, IAESTE)
Helena Rajtrová představila žádost Manažerského klubu Pardubice o vyjádření podpory
SRUPa, která je nutná pro vznik klubu. Zároveň informovala o podpoře tohoto klubu pror.
Karlem Rýdlem i o předchozích jednáních s představiteli vznikajícího klubu a o jejich vizích.
Členové SRUPa žádost klubu prodiskutovali i s ohledem na možnou spolupráci se SRUPa a
navrhli pozvat představitele tohoto klubu na další zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o schválení klubu následným počtem hlasů:
9 – 0 – 1 (PRO – PROTI – ZDRŽEL SE)
V rámci tohoto bodu jednání byla členům SRUPa také představena organizace IASTE (The
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) jejím
představitelem Martinem Lelkem. Zdůraznil, že posláním této mezinárodně působící
organizace je zprostředkování zahraničních stáží studentům, ale také podílení se na jiných
souvisejících aktivitách, mezi nimiž můžeme například najít provozování portálu ikariera.cz
či chystané jazykové kurzy.
Členové SRUPa byli pozváni na účasti na Dni studentských organizací a vyzváni k hlubší
spolupráci s IASTE. Následně proběhla krátká diskuze na téma působení IASTE a možnosti
další spolupráce se SRUPa.
7. Různé.
a) Členové SRUPa byli informování Michaelem Vávrou o úspěchu v jednání ohledně
otevření fitcentra pro studenty bez permanentky, které již v červnu bylo
implementováno do provozu.
b) Členové SRUPa byli informováni o jednáních s IC o zapisování předmětů tělesné
výchovy.
c) Členové SRUPa byli informováni o nesplnění příslibu projednání studentských slev
magistrátem města Pardubice a o nekomunikaci ze strany magistrátu.
d) Členové SRUPa byli informováni o požadavku jednoho ze studentů univerzity o
detailnějších grafech vlastní konzumace jídla v menze univerzity. Členové SRUPa
tuto žádost pro jednali a dospěli k závěru, že by přínosnější pro studenty bylo online
sledování dostupných jídel v menze.
8. Závěr.
Předseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na neformální setkání.

Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa
Martin Šanda
t.č. místopředseda SRUPa
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