
Po prihlásení sa zvoľte časť „Výber izby“. Uvidíte nasledovné: 

 

(1) Upozornenia 

(2) Filter na vlastnosti izby: Tu si môžete nastaviť, aké izby Vás zaujímajú. Následne sa Vám vo 

výbere poschodia (4) ukážu iba tie možnosti, na ktorých sú izby spĺňajúce Vami zadané kritériá.  

(3) Výber ubytovaného: V prípade, že od niekoho prijali poverenie na výber izby, tu si môžete 

nastaviť, či teraz vyberáte izbu sebe, im, alebo všetkým spoločne  

(4) Výber poschodia:  Tu vyberáte, ktoré poschodie si chcete zobraziť v časti Schématické 

zobrazenie (5). V každom políčku máte na výber iba tie možnosti, ktoré majú izby, ktoré sú Vám 

dostupné, spĺňajú Vami zadefinované kritériá a sú ešte neobsadené (teda ukazujeme Vám iba 

poschodia, kam sa môžete nakliknúť). 

(5) Schématické zobrazenie: Tu sa Vám zobrazí mapka Vami vybraného poschodia: 

 

 

(1) Práve zobrazené poschodie 

(2) Časť poschodia: Niektoré poschodia sú príliš dlhé na to, aby sa dali zobraziť celé naraz, vtedy sú 

rozdelené na dve časti. Ak časť obsahuje aspoň jednu izbu s voľnou kapacitou, je orámovaná 

zelenou farbou.  



(3) Listovač poschodí: Tu sa viete pri prezeraní kapacity priamo presúvať poschodiami vybranej 

budovy. Zobrazený je celkový počet poschodí, listovač Vás ale presúva iba medzi takými, kde sa 

môžete ubytovať.  

 

(1) Legenda 

(2) Zobrazenie buniek a izieb: Farba izby ukazuje jej stav podľa legendy, bunky sú zobrazené 

oranžovou farbou. Schodiská, výťahy a sociálne zariadenia sú zobrazené symbolickými ikonami. 

(3) Informácie o izbe: Pri podržaní myši nad konkrétnou izbou (tzv. „mouseover“) sa zobrazí 

informačný blok o izbe, vrátane ceny a momentálnej obsadenosti. V prípade nedostupných izieb 

sa taktiež zobrazí dôvod nedostupnosti.  

(4) Rezervovať izbu: Po zvolení izby kliknutím sa táto vyznačí modrou farbou. Kliknutím na tlačidlo 

„Rezervovať izbu“ následne vytvoríte rezerváciu. Ak rezervujete izbu iba pre viacerých ľudí, 

následne označte všetkých ľudí, ktorým chcete na danej izbe vytvoriť rezerváciu: 

  
 

Po vytvorení rezervácie sa Vám v časti „Výber izby“ bude ukazovať informácia o zvolenej izbe: 

 
(1) Zruš rezerváciu: V prípade, že si chcete zrušiť vytvorenú rezerváciu, použite tlačidlo. Vaša 

rezervácia sa tým zruší a vy si budete môcť vybrať izbu z momentálne voľných kapacít. Túto 

možnosť nemáte, ak ste pri podávaní žiadosti uviedli, že si neželáte zmeniť izbu.  


