
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radi by sme žiakom a budúcim maturantom ponúkli naše služby k príprave na 
talentové prijímacie pohovory na vysoké školy so zameraním na odbory 

ARCHITEKTÚRA   -   DIZAJN   -   UMENIE 
v kurzoch: 

ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE 
KRESLENIE 
VÝTVARNÉ TECHNIKY 

Organizujeme kurzy a konzultácie: 
- k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností výtvarných techník 

/zátišie, busta, ľudská postava,..., perspektíva,.../, 
- k nadobudnutiu teoretických vedomostí a praktických zručností kresby kompozícií 

a úloh priestorovej predstavivosti /princípy perspektívy, axonometrie,.../,  
- k doučovaniu stereometrie a základov deskriptívnej geometrie, 
- k doučovaniu teórie a dejín umenia, architektúry a dizajnu, 
- k vypracovaniu komplexného portfólia domácich prác, 
- iné podľa individuálnych požiadaviek študenta.  
Príprava simuluje priebeh prijímacích skúšok prostredníctvom kreatívnych cvičení, 

ktorými študent nadobúda požadované vedomosti a zručnosti. Príprava je vedená architektmi 
a umelcami z praxe. 

Chcete zmysluplne využiť svoj voľný čas, umelecky sa sebarealizovať, nájsť v sebe 
skryté kreatívne vlohy pre svoje ďalšie štúdium, alebo Vás láka umenie z iných dôvodov - v tom 
prípade strávte svoj čas s nami. 

Dbáme na individuálny prístup ku každému študentovi a na základe jeho požiadaviek 
spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej 
vzdelávacej činnosti. 
____ 
Forma kurzov a konzultácií:  skupinové / individuálne 
Miesto konania kurzov a konzultácií: Bratislava 
Termíny:    podľa ponuky, alt. dohodou 
  
V prípade záujmu nás kontaktujte. 
Kontakt:    study.fivebyfive@gmail.com 
____     0908 785 633 

Tešíme sa na spoluprácu práve s Vami. Nenechajte si prípravu na prijímacie pohovory 
na poslednú chvíľu a urobte spolu s nami všetko pre úspešný štart budúceho štúdia mladých 
talentov. 
kolektív STUDY  I  FIVE by FIVE 
FIVE by FIVE s. r. o. 
M: +421 (0) 908 785 633, E: study.fivebyfive@gmail.com   



 ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE  - formy kurzov a konzultácií: 
 
kód A3 - ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE - Skupinové kurzy a konzultácie  
- skupina osôb, ktorá sa prihlási na nami vypísaný kurz; termíny kurzu sú vopred definované  
kód A2 - ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE - Skupinové kurzy a konzultácie  
- skupina Vašich spolužiakov, kamarátov, s ktorými sa vopred dohodnete; termín kurzu po 
vzájomnej dohode  
kód A1 - ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE - Individuálne kurzy a konzultácie 
____ 
kód A3 - ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE- Skupinové kurzy a konzultácie  
- skupina osôb, ktorá sa prihlási na nami vypísaný kurz; termíny kurzu sú vopred definované  
- počet osôb:   min. 3 osoby / max. 6 osôb 
- termíny: aktuálne termíny spresnené na vyžiadanie  
- miesto kurzu a konzultácií: Bratislava  
- dĺžka kurzu:    5x 4hod. = celkom 20 hod. (hod. = 60min.) 
- cena kurzu a konzultácií:   
KURZ A3/1 v celkovom rozsahu 20 hod.    cena: 160,-€/osoba  
 
kód A2 - ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE - Skupinové kurzy a konzultácie 
- skupina Vašich spolužiakov, kamarátov, s ktorými sa vopred dohodnete; termín kurzu po 
vzájomnej dohode  
- počet osôb:   min. 2 osoby / max. 5 osôb 
- termíny:   dohodou (sú možné aj víkendy); všetky termíny kurzu sú pred  

kurzom definitívne dohodnuté so skupinou študentov s ohľadom  
na ich časové možnosti) 

- miesto kurzu a konzultácií:  Bratislava 
- dĺžka kurzu:    5x 4hod. = celkom 20 hod. (hod. = 60min.) 

(po dohode možnosť predĺženia kurzu) 
- cena kurzu a konzultácií:  
KURZ A2/1 pri účasti 2 osôb v celkovom rozsahu 20 hod.  cena: 160,-€/osoba  
KURZ A2/2 pri účasti 3 osôb v celkovom rozsahu 20 hod.  cena: 140,-€/osoba  
KURZ A2/3 pri účasti 4-5 osôb v celkovom rozsahu 20 hod.  cena: 120,-€/osoba  
 
kód A1 - ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE - Individuálne kurzy a konzultácie  
- počet osôb:   1 osoba 
- termíny:   dohodou (sú možné aj víkendy); všetky termíny kurzu sú pred  

kurzom definitívne dohodnuté so študentom s ohľadom na jeho  
časové možnosti) 

- miesto kurzu a konzultácií: Bratislava 
- dĺžka kurzu:    5x 4hod. = celkom 20 hod. (hod. = 60min.)  

(po dohode možnosť predĺženia kurzu) 
(min. 3x 4hod. pri intenzívnej príprave)  

- cena kurzu a konzultácií: 
KURZ A1/1 pre 1 osobu v celkovom rozsahu 20 hod.   cena: 250,-€/osoba 
KURZ A1/2 pre 1 osobu - individuálna hodina    cena: 15,00 €/hod./os.  
____ 
Spôsob prihlásenia sa na kurz: kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom k bližším informáciám  
Cena kurzov a konzultácií: podľa formy kurzov; úhrada na základe daňového dokladu 

ceny sú uvedené bez DPH, nie sme platca DPH 
 
 
 
 
Kontakt: kolektív  STUDY  I  FIVE by FIVE, FIVE by FIVE s. r. o.  

M: 0908 785 633 E: study.fivebyfive@gmail.com 



 KRESLENIE  - formy kurzov a konzultácií: 
 
kód K3 - KRESLENIE - Skupinové kurzy a konzultácie  
- skupina osôb, ktorá sa prihlási na nami vypísaný kurz; termíny kurzu sú vopred definované  
kód K2 - KRESLENIE - Skupinové kurzy a konzultácie  
- skupina Vašich spolužiakov, kamarátov, s ktorými sa vopred dohodnete; termín kurzu po 
vzájomnej dohode  
kód K1 - KRESLENIE - Individuálne kurzy a konzultácie 
____ 
kód K3 - KRESLENIE - Skupinové kurzy a konzultácie  
- skupina osôb, ktorá sa prihlási na nami vypísaný kurz; termíny kurzu sú vopred definované  
- počet osôb:   min. 3 osoby / max. 6 osôb 
- termíny: aktuálne termíny spresnené na vyžiadanie  
- miesto kurzu a konzultácií: Bratislava  
- dĺžka kurzu:   5x 3hod. = celkom 15 hod. (hod. = 60min.) 

alebo 10x 3hod. = celkom 30 hod. (hod. = 60min.) 
- cena kurzu a konzultácií:   
KURZ K3/1 v celkovom rozsahu 15 hod.   cena: 105,-€/osoba  
KURZ K3/2 v celkovom rozsahu 30 hod.   cena: 195,-€/osoba 
 
kód K2 - KRESLENIE - Skupinové kurzy a konzultácie 
- skupina Vašich spolužiakov, kamarátov, s ktorými sa vopred dohodnete; termín kurzu po 
vzájomnej dohode  
- počet osôb:   min. 2 osoby / max. 5 osôb 
- termíny:   dohodou (sú možné aj víkendy); všetky termíny kurzu sú pred  

kurzom definitívne dohodnuté so skupinou študentov s ohľadom  
na ich časové možnosti) 

- miesto kurzu a konzultácií: Bratislava 
- dĺžka kurzu:   5x 3hod. = celkom 15 hod. (hod. = 60min.) 
- cena kurzu a konzultácií:  
KURZ K2/1 pri účasti 2 osôb v celkovom rozsahu 15 hod. cena: 105,-€/osoba  
KURZ K2/2 pri účasti 3 osôb v celkovom rozsahu 15 hod. cena: 90,-€/osoba  
KURZ K2/3 pri účasti 4-5 osôb v celkovom rozsahu 15 hod. cena: 75,-€/osoba  
 
kód K1 - KRESLENIE - Individuálne kurzy a konzultácie  
- počet osôb:   1 osoba 
- termíny:    dohodou (sú možné aj víkendy); všetky termíny kurzu sú pred  

kurzom definitívne dohodnuté so študentom s ohľadom na jeho 
časové možnosti) 

- miesto kurzu a konzultácií: Bratislava 
- dĺžka kurzu:    5x 3hod. = celkom 15 hod.  

(po dohode možnosť predĺženia kurzu) 
(min. 3x 3hod. pri intenzívnej príprave)  

- cena kurzu a konzultácií: 
KURZ K1/1 pre 1 osobu v celkovom rozsahu 15 hod.  cena: 150,-€/osoba 
KURZ K1/2 pre 1 osobu - individuálna hodina   cena: 12,50 €/hod./os. 
____ 
Spôsob prihlásenia sa na kurz: kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom k bližším informáciám  
Cena kurzov a konzultácií: podľa formy kurzov; úhrada na základe daňového dokladu 

ceny sú uvedené bez DPH, nie sme platca DPH 
 
 
 
Kontakt: kolektív  STUDY  I  FIVE by FIVE, FIVE by FIVE s. r. o.  

M: 0908 785 633 E: study.fivebyfive@gmail.com 



 VÝTVARNÉ TECHNIKY  - formy kurzov a konzultácií: 
 
kód V3 - VÝTVARNÉ TECHNIKY - Skupinové kurzy a konzultácie  
- skupina osôb, ktorá sa prihlási na nami vypísaný kurz; termíny kurzu sú vopred definované  
kód V2 - VÝTVARNÉ TECHNIKY - Skupinové kurzy a konzultácie  
- skupina Vašich spolužiakov, kamarátov, s ktorými sa vopred dohodnete; termín kurzu po 
vzájomnej dohode  
kód V1 - VÝTVARNÉ TECHNIKY - Individuálne kurzy a konzultácie 
____ 
 
kód V3 - VÝTVARNÉ TECHNIKY - Skupinové kurzy a konzultácie  
- skupina osôb, ktorá sa prihlási na nami vypísaný kurz; termíny kurzu sú vopred definované  
- počet osôb:   min. 3 osoby / max. 6 osôb 
- termíny: aktuálne termíny spresnené na vyžiadanie  
- miesto kurzu a konzultácií: Bratislava  
- dĺžka kurzu:   5x 3hod. = celkom 15 hod. (hod. = 60min.) 

alebo 10x 3hod. = celkom 30 hod. (hod. = 60min.) 
- cena kurzu a konzultácií:   
KURZ V3/1 v celkovom rozsahu 15 hod.   cena: 105,-€/osoba  
KURZ V3/2 v celkovom rozsahu 30 hod.   cena: 195,-€/osoba 
 
kód V2 - VÝTVARNÉ TECHNIKY - Skupinové kurzy a konzultácie 
- skupina Vašich spolužiakov, kamarátov, s ktorými sa vopred dohodnete; termín kurzu po 
vzájomnej dohode  
- počet osôb:   min. 2 osoby / max. 5 osôb 
- termíny:   dohodou (sú možné aj víkendy); všetky termíny kurzu sú pred  

kurzom definitívne dohodnuté so skupinou študentov s ohľadom  
na ich časové možnosti) 

- miesto kurzu a konzultácií: Bratislava 
- dĺžka kurzu:   5x 3hod. = celkom 15 hod. (hod. = 60min.) 
- cena kurzu a konzultácií:  
KURZ V2/1 pri účasti 2 osôb v celkovom rozsahu 15 hod. cena: 105,-€/osoba  
KURZ V2/2 pri účasti 3 osôb v celkovom rozsahu 15 hod. cena: 90,-€/osoba  
KURZ V2/3 pri účasti 4-5 osôb v celkovom rozsahu 15 hod. cena: 75,-€/osoba  
 
kód V1 - VÝTVARNÉ TECHNIKY - Individuálne kurzy a konzultácie  
- počet osôb:   1 osoba 
- termíny:    dohodou (sú možné aj víkendy); všetky termíny kurzu sú pred  

kurzom definitívne dohodnuté so študentom s ohľadom na jeho 
časové možnosti) 

- miesto kurzu a konzultácií: Bratislava 
- dĺžka kurzu:    5x 3hod. = celkom 15 hod.  

(po dohode možnosť predĺženia kurzu) 
(min. 3x 3hod. pri intenzívnej príprave)  

- cena kurzu a konzultácií: 
KURZ V1/1 pre 1 osobu v celkovom rozsahu 15 hod.  cena: 150,-€/osoba 
KURZ V1/2 pre 1 osobu - individuálna hodina   cena: 12,50 €/hod./os. 
____ 
Spôsob prihlásenia sa na kurz: kontaktujte nás telefonicky, alebo mailom k bližším informáciám  
Cena kurzov a konzultácií: podľa formy kurzov; úhrada na základe daňového dokladu 

ceny sú uvedené bez DPH, nie sme platca DPH 
 
 
Kontakt: kolektív  STUDY  I  FIVE by FIVE, FIVE by FIVE s. r. o.  

M: 0908 785 633 E: study.fivebyfive@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radi by sme žiakom a budúcim maturantom ponúkli naše služby k príprave na 

talentové prijímacie pohovory na vysoké školy so zameraním na odbory 
ARCHITEKTÚRA   -   DIZAJN   -   UMENIE 

v kurzoch: 
ARCHITEKTÚRA, DIZAJN a UMENIE 
KRESLENIE 
VÝTVARNÉ TECHNIKY 

Organizujeme kurzy a konzultácie. 
Príprava simuluje priebeh prijímacích skúšok prostredníctvom kreatívnych cvičení, 

ktorými študent nadobúda požadované vedomosti a zručnosti. Príprava je vedená architektmi 
a umelcami z praxe. 

Chcete zmysluplne využiť svoj voľný čas, umelecky sa sebarealizovať, nájsť v sebe 
skryté kreatívne vlohy pre svoje ďalšie štúdium, alebo Vás láka umenie z iných dôvodov - v tom 
prípade strávte svoj čas s nami. 

Dbáme na individuálny prístup ku každému študentovi a na základe jeho požiadaviek 
spoločne organizujeme prípravu. Kurzy a konzultácie organizujeme formou mimoškolskej 
vzdelávacej činnosti. 
____ 
Forma kurzov a konzultácií:  skupinové / individuálne 
Miesto konania kurzov a konzultácií: Bratislava 
Termíny:    podľa ponuky, alt. dohodou 
  
V prípade záujmu nás kontaktujte. 
Kontakt:    study.fivebyfive@gmail.com 
____     0908 785 633  

Tešíme sa na spoluprácu práve s Vami. Nenechajte si prípravu na prijímacie pohovory 
na poslednú chvíľu a urobte spolu s nami všetko pre úspešný štart budúceho štúdia mladých 
talentov. 
kolektív STUDY  I  FIVE by FIVE 
FIVE by FIVE s. r. o. 
M: +421 (0) 908 785 633, E: study.fivebyfive@gmail.com 
 


