
 
 
 

                                                                          OZNAM 

 

Vážení záujemci o kurz odpaľovača ohňostrojov, 

 

Oznamujeme Vám, že v dňoch  6.5. – 10.5.2019 plánuje realizovať naša spoločnosť KURZ ODPAĽOVAČA 

OHŇOSTROJOV. 

Kurz sa bude konať v priestoroch firmy v novej, modernej učebni s najnovšími audiovizuálnymi prístrojmi a 

učebnými pomôckami. 

Ako jediné školiace centrum ponúkame k vzhliadnutiu reálne originálne rezy všetkých bežne dostupných 

pyrotechnických výrobkov, kde si môžete konkrétne prezrieť konštrukciu a spôsob funkcie napr. Guľových 

bomb až po kaliber 300mm, valcové-cylindrické bomby, míny, výmetníky, rakety a pod…. 

 

Na školení je možné vzhliadnuť rôzne moderné prvky konštrukcií používaných pre profesionálne ohňostroje 

po celom svete. 

Tak isto budú použité vídea z rôznych výrobných procesov pyrotechnických výrobkov a najnovšie atraktívne 

vídea z realizácii rôznych svetových profesionálnych ohňostrojov. 

Na tomto školení budete oboznámení aj s najnovšími odpaľovacími elektronickými prístrojmi. 

Taktiež zájdeme aj do oblasti jednoduchého programovania, réžie a choreografie pyromuzikálnych 

ohňostrojov. 

Reálne vykonáme tréning praktickej montáže rôznych ohňostrojných pyrotechnických výrobkov a ich 

odpálenie. 

A samozrejme, naučíme vás všetko čo budete potrebovať pre získanie preukazu odpaľovača ohňostrojov Kat. 

F4,T2 a P2. 
 

Termín: 6.5. – 10.5.2019 

Miesto:  PRIVATEX-PYRO,s.r.o., PŠS Lieskovec, 018 41 Dubnica naad Váhom 

Kontakt: 042/4440779, privatexpyro@privatexpyro.sk 

Ubytovanie: požiadavku zašlite na náš e-mail, pošleme vám odporúčanie, alebo zaistíme 

 

CENA KURZU: 300,-€ bez DPH, platbu môžete uhradiť pri nástupe do kurzu 

V cene je zahrnuté: učebné texty, kancelárske pomôcky-notes, pero, občerstvenie, náklady na pyrotechnické 

výrobky pre praktickú časť a školné. A malý praktický darček pre odpaľovačov. 

 

Záväznú účasť potvrďte na e-mail: privatexpyro@privatexpyro.sk 

 

Následne vám bude odoslaná prihláška. Túto vyplníte. K prihláške doložíte: 

- Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon prác odpaľovača ohňostrojov, 

- Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace, vybavíte na pošte), 

- 2 x kolok v hodnote 16,5€  

- 1 x fotografia 3,5x4,5cm, 

- Kópia dosiahnutého vzdelania, 

 

Tieto dokumenty najneskôr 3 dni pred konaním kurzu  zašlite na adresu: 

Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 50 Banská Štiavnica 

 

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte. 

Tešíme san a stretnutie s Vami. 

 

S pozdravom 

 

Ing. Ľubomír Masár -  konateľ spol. a lector 

JUDr. Roman Rybák -  lektor 

PRIVATEX-PYRO, s.r.o. 
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