ZÁPIS
z 15. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 23. května 2016
Přítomní členové SRUPa: Hermann Petr, Janů Vojtěch, Kupčík Rudolf, Palatáš Marcel,
Rajtrová Helena, Šanda Martin, Škola Ondřej, Voráček Jan.
Hosté: Lelek Martin, Suchánková Denisa (oba IAESTE)
Omluveni: Antonová Barbora, Blanař Vít, Gazdíková Tereza, Hendrychová Dana, Líbalová
Martina, Pavlová Petra, Pichova Simona, Vnenk Petr, Vránová Iva, Michael Vávra.
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Body jednání AS UPa.
4. Informace ze SK RVŠ.
5. Podpora studentských aktivit.
6. Různé.
7. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno osm členů SRUPa s volebním hlasem a dva hosté.
1. Zahájení.
Místopředseda SRUPa Martin Šanda přivítal přítomné členy a představil hosty z IASTE –
Martina Lelka a Denisu Suchánkovou. Následně seznámil členy SRUPa s výsledky voleb do
AS FF UPa. Ze zde přítomných členů SRUPa se stal senátorem AS FF UPa tajemník SRUPa
Vojtěch Janů a Marcel Palatéž, který byl vyzván, aby se jako nový člen SRUPa představil
ostatním. Dále byl představen program zasedání, který členové SRUPa obdrželi již v pozvánce.
2. Schválení programu zasedání.
Členové SRUPa hlasovali o programu schůze, který obdrželi předem v pozvánce. Program byl
přijat následujícím počtem hlasů:
8 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
3. Body jednání AS UPa.
Členům SRUPa byl představen program AS UPa, který obdrželi spolu s pozvánkou na zasedání
SRUPa. Členové SRUPa program prodiskutovali s ohledem na změnu studentského
zkušebního řádu a chystané právní úkony UPa. Diskuze probíhala také na téma hospodaření
DFJP a dění v AS DFJP UPa.

1

4. Informace ze SK RVŠ
Místopředsedkyně SRUPa Helena Rajtrová informovala členy SRUPa o zasedání SK RVŠ,
které proběhlo minulý měsíc. Na tomto zasedání byl nominován student do Národního
akreditačního úřadu a diskutován návrh zákona, podle kterého by fungování Policejní akademie
ČR spadalo do kompetence pod Ministerstvo vnitra (oproti současnému Ministerstvu školství
mládeže a tělovýchovy). Dále byli členové SRUPa informováni o chystané konferenci studentů
doktorského studia, která se uskuteční v říjnu ve Zlíně.
Členové SRUPa byli také informováni o průběhu Studentské konference akademických
senátorů a senátorek konané ve dnech 14. - 17. dubna v Praze, jejíž námět zněl "Nad rámec
studia". Pochvalně se o konferenci, která zahrnovala i představení studentských spolků, vyjádřil
i host zasedání SRUPa Martin Lelek z IAESTE, pro které konference znamenala možnost
navázat nové kontakty, ale také představit aktivity IAESTE a rozšířit tak povědomí o působení
této organizace.
5. Podpora studentských aktivit.
Hosté z IAESTE představili svoji organizaci, která se v první řadě zaměřuje na spojování
studentů s průmyslem, ale také na pořádání akcí pro studenty – IAESTE tak např. zaštiťovala
den spolků na UPa, trh pracovní příležitostí (pod ikariéra.cz), podílela se na BBC – Bridge
Builder Contest – soutěži ve stavění mostů ze špejlí či na eBrána Akademie. Dále zástupci
IAESTE upozornili na svoji aktivitu vydávání diáře studenta a katalogu pracovních příležitostí,
který byl členům SRUPa rozdán. Členové IAESTE ujistili členy SRUPa, že v daných aktivitách
chtějí pokračovat a vyzvali SRUPa ke spolupráci.
Místopředseda SRUPa Martin Šanda představil chystané akce spolku Rotaract mezi něž patří
Charitativní svařák, Oslavy vzniku první republiky, kampaň na propagaci registru dárců kostní
dřeně a vzpomínková akce k uctění památky Václava Havla.
Místopředsedkyně SRUPa Helena Rajtrová informovala o akci „Daruj krev se SRUPa!“ a
navrhla zapojit se do kampaně na propagaci registru dárců kostní dřeně po tom, co se dostane
darování krve pod SRUPa více do povědomí. V této souvislosti informoval Martin Šanda o
postupu příprav darování krve na UPa.
6. Různé
a) Členové SRUPa byli informováni o přípravách neformální zasedání SRUPa ve
studentském klubu Áčko, které proběhne na konci června.
b) Členové SRUPa byli informováni o nadcházejícím natáčení nového univerzitního
spotu a byli vyzvání k účasti na něm.
7. Závěr.
Místopředseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na neformální setkání.
Vojtěch Janů

Martin Šanda

t.č. tajemník SRUPa

t.č. místopředseda SRUPa
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