
	  

	  

Vaše	  dotazy	  ke	  Studentské	  soutěži	  na	  téma:	  	  

	  

...aktualizace	  dotazů	  1x	  týdně.	  

1. Chci	  se	  zeptat,	  zda	  se	  mohou	  soutěže	  zúčastnit	  i	  studenti	  středních	  uměleckých	  
škol?	  
-‐ ANO,	  soutěže	  se	  mohou	  zúčastnit	  také	  studenti	  středních	  uměleckých	  škol.	  	  

	  
2. Rád	  bych	  se	  dozvěděl	  bližší	  informace	  o	  soutěži,	  na	  stránkách	  jsem	  nenašel	  bližší	  specifikaci,	  

formát	  odevzdání	  atd	  ...	  
-‐ Všechny	  informace	  najdete	  na	  stránkách	  www.studentiprodrevojas.cz,	  kde	  jsou	  umístěny	  

v	  pdf.	  dokumentu.	  Ten	  můžete	  nalézt	  buď	  v	  části	  věnované	  termínům	  pod	  slovem	  „ZDE“,	  
nebo	   v	  sekci	   „Pravidla“	   ve	   větě	   „Bližší	   specifikace	   a	   veškeré	   požadavky	   –	   „co/kdy/jak/	  
v	  jakém	  formátu“.	  	  
	  

3. Chceli	   by	   sme	   sa	   informovať,	   či	   je	  možné	   sa	   zúčastniť	   sútaže	   „Studentská	   soutěž	   o	   návrh	  
koupelného	   nábytku“	   ak	   sme	   študentami	   Slovenskej	   technickej	   Univerzity	   v	  Bratislave,	  
Fakulta	  architektury.	  	  
-‐ První	  ročník	  soutěže	  je	  určen	  pouze	  pro	  studenty	  českých	  škol.	  	  

	  
4. Je	  podmínkou,	  aby	  byl	  nábytek	  zavěšený	  na	  stěně,	  nebo	  je	  možné	  jej	  postavit	  na	  nožičky	  

vzhledem	  k	  požadavku	  na	  „retro	  styl“?	  	  
-‐ Přesný	  požadavek	  na	  nábytek	  dán	  není	  a	  studenti	  se	  mohou	  sami	  rozhodnout,	  zda	  zvolí	  na	  

nožičkách	  či	  závěsnou	  variantu	  nábytku.	  	  
	  	  

5. Chtěla	  bych	  se	  zeptat,	  zda	  se	  mohou	  soutěže	  zúčastnit	  i	  studenti	  doktorandského	  studia.	  	  
-‐ NE,	  soutěž	  je	  určena	  pouze	  pro	  studenty	  středních	  škol	  a	  bakalářských	  a	  magisterských	  	  

programů	  škol	  vysokých.	  
	  

6. Mohu	  se	  soutěže	  zúčastnit	  i	  jako	  student	  vyšší	  odborné	  školy	  distanční	  formy	  studia?	  
-‐ ANO,	  do	  soutěže	  se	  mohou	  zapojit	  i	  studenti	  vyšších	  odborných	  škol	  distanční	  formy	  

studia.	  	  
	  

7. Chci	  se	  zeptat,	  zda	  je	  možné	  na	  soutěžním	  návrhu	  pracovat	  v	  týmech,	  resp.	  ve	  dvojicích?	  	  
-‐ Do	  soutěže	  se	  mohou	  prostřednictvím	  návrhu	  přihlásit	  pouze	  jednotlivci,	  nikoliv	  týmy.	  


