
Zápis zo 8. zasadania KR Otava 
Dátum:  01.02.2014, 22:00, Gameroom 

Prítomní: Ivan Struk, Lukáš Halás 

Neprítomní: Slávka Senčáková 

Hostia:  Miloslav Semler 

Zapísal:  Ivan Struk 

 

0. Program zasadania 
1. Rekapitulácia diania na koleji 

2. Plány do budúcnosti 

3. Termín ďalšieho zasadania 

 

1. Rekapitulácia diania na koleji 
Posilňovňa - prebehlo nainštalovanie umývadla 

Sťažnosti - KR obdržala sťažnosti na vybraných obyvateľov izieb 523, 525, 526, ktorí sústavne fajčili 

mimo miest na to určených (kuřárny 3. a 10. patro) a to na chodbách. Obyvatelia boli opakovane 

prichytení a opakovane vyzývaní aby sa presunuli do týchto priestorov. Z dôvodu neuposlúchnutia 

týchto výziev bol podaný návrh na ich podmienečné vylúčenie z koleje. V prípade, že ani teraz 

nedôjde k náprave, vedenie koleje obvinených bude nútené vylúčiť. 

Kolej roku - koleje sa zapojili spolu s kolejami Blanice, Vltava, Sázava a Volha do súťaže Kolej roku a 

týmto vyzývame obyvateľov koleje, aby sa zapojili do tejto súťaže. Bližšie informácie nájdete na 

www.jmkoleje.cuni.cz. 

 

2. Plány do budúcnosti 
ZMENA IZIEB X27 - izby sa budú prerábať z 2+1 na 1+1 

ZMENA IZIEB X05CD - izby na 2., 3., 4., 5. patre budú klasifikované jako PARTNERSKÉ - tzn. izby 

ostávaju vo forme 2+1, ale prednostne na nich budú ubytované páry 

ZMENA IZIEB X05CD - izby na 6., 7., 8., 9., 10. patre budú prerobené z 2+1 na1+1 

Práčovňa - návrh na zakúpenie sušičky 

Wifi - wifi bude zavedené do miestnosti Gameroom + je návrh na zavedenie siete aj do študovní 

Pražský Majáles - na koleji bude možné zakúpiť lístky na Pražský Majáles. Bude sa tak dať urobiť už 

čoskoro na vrátnici koleje. 

Posilňovňa - obyvatelia ostatných kolejí v areáli Jižní Město prejavili záujem o navštevovanie 

posilňovne na Koleji Otava.  

KR Otava sa im rozhodla vyhovieť za týchto podmienok: 

1. Vstup bude umožnený po celý týždeň, ale iba od ranných hodín do 15. hodiny 

2. Pre týchto záujemcov bude platiť znížené vstupné oproti klasickému o 50 Kč.. 

 

3. Termín ďalšieho zasadania 
Termín ďalšieho zasadania bol stanovený na druhú polovicu apríla 2014. Bližší dátum bude upresnený 

na nástenke v priestoroch koleje. 

 

http://www.jmkoleje.cuni.cz/


Iné 

Miloslav Semler sa prišiel informovať ohľadom možnosti partnerského ubytovania 

v nasledujúcom akademickom roku ak partnerka bude nastupovať do 1. ročníka. 

Postup je nasledovný: 

1. Podať si žiadosť na správnu kolej aspoň 3 kalendárne dni pred deadlineom, kt. ešte bude 

zverejnený (prestup medzi Vltavou a Otavou nebude možný) 

2. Zaplatiť zálohu (pri nezaplatení zálohy je žiadosť neplatná) 

3. Vybaviť si dočasné prihlasovacie údaje do Informačního systému UK, kt. je spoločný aj pre Koleje a 

Menzy UK - Centrum v Celetnej ulici (neplatí pre ľudí, kt. už v tomto akademickom roku bývali na 

koleji Otava alebo Vltava časť UK - pre nich zostávajú údaje rovnaké ako v tomto akademickom roku) 

4. Zaslať údaje KR Otava na krotava@googlegroups.com 

5. Sledovať stránky www.jmkoleje.cuni.cz, kde budú bližšie informácie ohľadom samotného 

rezervovania pokojov. 


