
Školiace stredisko
Čo všetko musí absolvovať a najčastejšie spĺňať zasahujúci dobrovoľný hasič ?

Vek viac ako 18 rokov
Zdravotnú prehliadku
Základnú prípravu členov hasičských jednotiek
Práce vo výškach a nad voľnou hľbkou
Kurz prvej pomoc
Kurz obsluhy rádiových zariadení

Kurz na výkon funkcie veliteľa
Kurz na výkon funkcie strojníka
Psychologické vyšetrenie pre vodičov z povolania,
pre špecifické skupiny vodičov VRZ, ADR
Kurz obsluhy reťazových motorových píl do ťažby a
pri inej činnosti
Kurz nositeľa  dýchacej technikyFu
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20,-€

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou Cena  s DPH / osoba

Pri činnosti vo výškach a nad voľnou hĺbkou viac ako
1m, musí každý absolvovať pravidelné preškolenie.

Miesto a termín

Minimálny Dĺžka kurzupočet účastníkov : 20 4 hod.

114,-€

Obsluha ručných reťazových motorových píl Cena  s DPH / osoba

Obsluha reťazovej motorovej píly, pri spilovaní,
odvetvovaní a manipulácii s drevom v normálnych
a kalamitných ťažbách

Minimálny počet účastníkov : 15     Dĺžka kurzu dľa dohody.

20,-€

Kurzy prvej pomoci Cena  s DPH / osoba

Základný kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hod.
(kurz sa dá upraviť podľa daného odvetia )

Minimálny počet účastníkov : 15

20,-€

Kurz obsluhy rádiových zariadení Cena  s DPH / osoba

Získanie oprávnenia, ktoré je potrebné
pri obsluhe „vysielačiek“rádiostaníc, evidencii a pod.

Minimálny počet účastníkov : 15     Dĺžka kurzu: 8 hod.

Rozšírený kurz prvej pomoci v rozsahu 16 hod
( získanie certifikátu platného 3  roky )

38,-€

95,-€

Základný kurz strojníkov Cena  s DPH / osoba

Získanie osvedčenia o absolvovaní základného
kurzu.

Minimálny počet účastníkov : 15     Dĺžka kurzu: 24 hod.
Priebeh: začiatok Sobota a Nedeľa  od 8:00 hod

20,-€

Cyklický kurz strojníkov Cena  s DPH / osoba

Minimálny počet účastníkov : 15     Dĺžka kurzu: 8 hod.
Priebeh: začiatok Sobota a Nedeľa  od 9:00 hod

Platnosť osvedčenia na 5 rokov

0903 263 167

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou

20,-€

Školenie členov preventívnych skupín obcí Cena  s DPH / osoba

Na výkon preventívnych protipožiarnych kontrol
obec vytvára kontrolné skupiny.

Miesto a termín

Minimálny Dĺžka kurzupočet účastníkov : 15 4 hod.
0903 263 167

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou

Miesto a termín

0903 263 167

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou

Miesto a termín

0903 263 167

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou

Miesto a termín

0903 263 167

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou

Miesto a termín

0903 263 167

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou

Miesto a termín

0903 263 167

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou Základný

35,-€
Cyklický po 2 r.



FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, IČO  364 27 969, IČ DPH SK 202 195 3615, Mob.: 0911 217 025 

 

 
Objednávka 

Objednávateľ – Fakturačné údaje   
 
Názov a adresa :   
 
................................................................................................................................................................................ 
 
IČO: ….……………………………….  IČ DPH: …….………………………………… 
 
Tel.: ….……………………………….  E-mail: …….………………………………..........… 
 
V .......................….......... dňa …............................ Vybavuje .........................................................       
  
Špecifikácia objednávky: 

 

Názov kurzu:    ....................................................................................................... 

Dátum kurzu( školenia )  ..............................   Cena kurzu / os.       ..........................    

Počet účastníkov  .............................   

Počet obedov ( 4€/os.)  1-        2-        3-  
...................….............................  
Podpis a pečiatka objednávateľa 

 
Platbu účastníckeho poplatku prosíme uhradiť po obdŕžaní faktúry, a to prevodným príkazom na číslo 
účtu: 262 502 6939 / 1100, Tatra banka.  

 

 
Prihláška  

Titul, meno a priezvisko   ......................................................................................................... 

Bytom                                ......................................................................................................... 

Mesto   ..................................................................................................PSČ  ............................ 

Dátum narodenia               ......................................................................................................... 

Mobil:    .......................................................   E-mail:............ ................................................. 
V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas školiacej organizácii, aby  

sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu , osvedčenia a potrebných materiálov.. 

                                                                      

 
Prihláška  

Titul, meno a priezvisko   ......................................................................................................... 

Bytom                                ......................................................................................................... 

Mesto   ..................................................................................................PSČ  ............................ 

Dátum narodenia               ......................................................................................................... 

Mobil:    .......................................................   E-mail:............ ................................................. 
V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas školiacej organizácii, aby  

 sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu , osvedčenia a potrebných materiálov 

Polievka: zeleninová alebo vývar      
1)  Maďarský guľáš  s knedľou        2) Bravčové na šampiónoch, var. zemiaky   
3)  Vyprážaný syr, var. zemiaky                    ( obedy počas školení v Martine ) 

Dopíšte podľa požadovaného kurzu 



Školiace stredisko

20,-€

Zdokonaľovacie prípravy - priamo u Vás Cena  s DPH / osoba

Minimálny počet účastníkov : 15     Dĺžka kurzu: 8 hod.

40,-€

Používateľ dýchacej techniky - protiplyn Cena  s DPH / osoba

Absolvovanie výcviku používateľa autonómnych
dýchacích prístrojov a príslušenstva k nim.

Minimálny počet účastníkov : 5     Dĺžka kurzu: 4 hod.
Priebeh: pondelok - piatok , čas podľa harmonogramu polygónu

20,-€

Vyhľadávanie nezvestných osôb Cena  s DPH / osoba

Minimálny počet účastníkov : 15     Dĺžka kurzu: 8 hod.
Priebeh: začiatok od 9:00 hod

Psychologické profily, práca a orientácia v teréne,
nasadzovanie jednotiek a spolupráca so zložkami

Miesto a termín

0903 263 167

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou

Miesto a termín

0903 263 167

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou

Miesto a termín

aktuálne termíny
www.florian.sk

dohodou
ZDOKONAĽOVACIA PRÍPRAVA č. 1
Základy zdravotníckych znalostí
Evakuácia osôb

ZDOKONAĽOVACIA PRÍPRAVA č. 2
Vyhľadávanie a záchrana nezvestných osôb

ZDOKONAĽOVACIA PRÍPRAVA č. 3
Likvidácia lesných a trávnatých požiarov

ZDOKONAĽOVACIA PRÍPRAVA č. 4
Záchrana z vodnej hladiny
Povodne, protipovodňová záchranná a opatrenia

ZDOKONAĽOVACIA PRÍPRAVA č. 5
Zriadenie riadiaceho štábu a komunikácia
Práca s dýchacími prístrojmi v teréne

0903 263 167

Zdokonaľovacie prípravy - výcvikové stredisko Martin
Miesto a termín

aktuálne termíny
www.florian.sk

Martin

72 sekcií trenažéru o rozlohe 313 m2, v každej sekcii nová  prekážkaPOLYGÓN -
Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou s oprávnením na 2 roky

-  opasok, hadica, rebríkTRENAŽÉR SEBAZÁCHRANA
- práca s rozbrusovačkouTRENAŽÉR FLEXI BRÚSKA

A

B

C - systém zvolávania, práca v teréne, psychologické profilyVYHĽADÁVANIE NEZVESTNÝCH OSÔB
Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou s oprávnením na 2 roky

Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou
s oprávnením na 2 roky

A B C

Cena kurzu  / osoba                                  50€ 70€ 50€

Pri družstve  4 hasiči / osoba                 25 € 35€ 25€

Radi by sme Vás informovali, že sme úspešne dobrovoľných hasičov.rozšírili systém vzdelávania
zdokonaľovaciu prípravu ( povinne 6 hod. mesačne )75 % nestíha

Zapojili sme a spestrili to  6h prípravoupovinné BOZP v novom polygóne.
Získate oprávnenie absolvujete výcvikna prácu vo výškach a v novom polygóne.

ZDOKONAĽOVACIA PRÍPRAVANOVINKA

Jednotlivú prípravu
vám vieme po dohode
a vašich upresneniach
pripraviť na vaše
podmienky, aby ste
necvičili to
čo nevyužijete.



FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, IČO  364 27 969, IČ DPH SK 202 195 3615, Mob.: 0911 217 025 
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Titul, meno a priezvisko   ......................................................................................................... 

Bytom                                ......................................................................................................... 
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Dátum narodenia               ......................................................................................................... 

Mobil:    .......................................................   E-mail:............ ................................................. 
V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam súhlas školiacej organizácii, aby  

sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie preukazu , osvedčenia a potrebných materiálov.. 
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