
Zápis zo zasadania KR Otava 
Dátum konania:  20. 05. 2014 

Miesto konania:  Gameroom 6.p. kolej Otava 

Zapísal: Lukáš Halás 

Prítomní: Ivan Struk, Lukáš Halás, Senčáková Slavka 

Hostia: - 

 

0. Program zasadania 
1. Kufráreň na prázdniny 2013/2014 

2. Zámluvy pokojů na rok 2014/2015 

3. Ďalšie zasadanie 

1. Kufráreň 2013/2014 
KR  Otava zverejnila na www.jm.koleje.cuni.cz otváracie hodiny kufrárne.  Dňa 30.6 sa kufráreň 

uzatvorila a najbližšie termíny pre vyzdvihnutie uložených vecí budú zverejnené na stránkach koleje 

k 25.8.2014. 

 

2. Zámluvy pokojů na rok 2014/2015 

1. Žiadateľ o ubytovanie musí mať podanú žiadosť o ubytovanie cez stránku 
https://rehos.cuni.cz/crpp/ v sekcii „Stávající ubytování a žádosti“ do dátumu 15.8.2014 

2. Žiadateľ o ubytovanie musí mať zapletnú zálohu  nejpozději k dátumu 15.8.2014 
3. Prihlasovanie do systému zámluv: 

 Študujem na UK: údaje sú rovnaké ako do SIS-u 
 Neštudujem na UK, ale v minulom akademickom roku som v kapacite koleje Otava / koleje 

Vltava býval:    údaje sú rovnaké ako tie pri prihlasovaní na internet 
 Neštudujem na UK a v minulom akademickom roku som v kapacite koleje Otava / koleje 

Vltava nebýval: v tomto prípade je potrebné aby ste získali prihlasovacie údaje do systému 
UK – ako ich získať – je potrebné osobne zájsť do výdajného centra UK na Celetnej ulici č.13 
– nutné vybaviť k 15.8.2014  

(Kolejná rada Otava nemá prístup k prideľovaniu prihlasovacích údajov a ani prihlasovacími 

údajmi nedisponuje) 

 Pokiaľ žiadateľ o ubytovanie nesplnil body 1 – 3, tak automaticky stráca nárok na 

zámluvy pokojů 

 Samotné zámluvy budú prebiehať na stránke: https://jupiter.jm.koleje.cuni.cz/zamluvy 
 Stránka bude spustená tesne pred termínom samotných zámluv 
 Dátum zámluv bude upresnený začiatkom srpna (samotné zámluvy budú prebiehať niekedy 

v termíne 18. – 24.8.) 
 Kolejná rada nerieši ubytovanie párov – pokiaľ chce dvojica bývať spolu musí si behom 

prihlasovania nájsť vhodnú voľnú izbu 

 

http://www.jm.koleje.cuni.cz/
https://rehos.cuni.cz/crpp/
https://jupiter.jm.koleje.cuni.cz/zamluvy


1. Domovské právo: 

 Domovské právo si budú môcť uplatniť osoby, kt. bývali v kapacite koleje Otava, alebo koleje 
Vltava v priebehu roka do polovice mesiaca květen. 

 Osoby s domovským právom si ho budú môcť uplatniť vo fáze pre domovské právo v systéme 
jupiter.  

 

3. Ďalšie zasadanie. 

Najbližšie zasadanie KR otava bude prebiehať v mesiaci září. Presný dátum bude stanovený 

na začiatku školského roku 2014/2015. 

 

 


