
VIANOČNÁ 20 % AŽ 33,3 % ZĽAVA  NA KALENDÁRE A PUBLIKÁCIE
Vianočná 20% zľava sa automaticky zvýši na 33,3%, ak sumárna hodnota objednaných publikácií a kalendárov (započítava sa cena s DPH znížená o 20% zľavu) prekročí  40 €.

Stolový Poľovnícky kalendár (týždňový, 60 obojstranne tlačených strán 300x135 mm) vydavateľstva na rok 2022:

Všetky kalendáre (dva nástenné a jeden stolový) sú poľovnícke, plnofarebné, majú 
špirálovú väzbu a obsahujú nielen mesiace, dni a mená, ale aj východ a západ slnka 
i fázu mesiaca na každý deň a na záver tabuľkový prehľad časov lovu podľa vyhlášky. Poľovnícke kalendáre na rok Poľovnícke kalendáre na rok 20222022

3,80 € 3,04 €
-20%

2,54 €
-33,3%

Nástenné kalendáre – široký „Lesmi a lúkami“ a vysoký „Po horách a dolinách“ (415x300 mm, resp. 300x415 mm,14 listov): 

4,80 € 3,84 €
-20%

3,20 €
-33,3%



Vo väčšine publikácií (mimo tetralógie „Psy“) veľkoformátovej (A4) edície „Fotomonografie prírody“ tvoria príbehy, poviedky i odborné  
texty len akési „kulisy“ nadherných fotografií zvierat a prírody, pretože sú vkomponované do veľkoplošných snímok slovenských fotografov.

Tibor Bédi: Slovenská raticová zver. Stovky prekrásnych 
plnofarebných fotografií v 480 stranovej monografii veľ-
kého formátu ilustrujú život raticovej zveri výstižne po-
písaný v kapitolách venovaných histórii, stavbe tela, ro-
hom, parohom a klom, etológii a sociológii aj rozmnožo-
vaniu (ruji) jednotlivých druhov jeleňovitej a turovitej zve-
ri na Slovensku. 

Jozef Ferenec: Tajomstvá slovenskej divočiny. Úprimná 
spoveď fotografa očareného krásami slovenskej prírody, 
ktorý sa pokúsil vyjadriť svoje pocity a emócie výberom 
tých najpôsobivejších záberov nedotknutej divočiny. Te-
maticky zoradené fotografie (zima, jar, leto, jeseň) v 224 
stranovej monografii veľkého formátu dokresľuje výstižný 
informatívny text preložený do dvoch svetových jazykov. 

21,40 € 17,12 €
-20%

14,27 €
-33,3%

19,90 € 15,92 € 13,27 €
-20% -33,3% 23,90 € 19,12 € 15,94 €

-20% -33,3%23,90 € 19,12 € 15,94 €
-20% -33,3%

4,80 €

3,84 €
-20%

3,20 €
-33,3%

26,72 €
-20%33,40 € 22,78 €

-33,3%

23,90 € 19,12 € 15,94 €
-20% -33,3%

V poslednej publikácii nazvanej 
Zver v objatí snehu, ktorá zvýšila 
počet dielov knižnej série osla-
vujúcej krásy slovenskej prírody 
na sedem, sa Ivan Kňaze sústredil 
na zimné scenérie. Ostatné diely 
septalógie (formát A4, 200 až 240 
strán) sú tématicky zamerané na 
našu najvýznamnejšiu poľovnú 
zver (jelene, diviaky), resp. naj-
väčšie šelmy (medveď, vlk, rys). 
Krásne velkoplošné snímky zveri 
citlivo podfarbujú fotografove prí-
behy v poviedkovej forme...

Ivan Kňaze v poslednej publikácii 
knižnej série venovanej slovenským 
vtákom nazvanej Vtáčie búdky a 
kŕmidlá (224 strán, A4) rozšíril tri-
lógiu Atlas slovenských vtákov (So 
spevom na vtáčiu svatbu – Atlas spe-
vavcov, Svadobné tance vodných vtá-
kov – Atlas vodných vtákov, Svadobné 
lety a tokanie – Atlas dravcov, sov, 
ďatlov, krakiel, kúr a holubov) na tet-
ralógiu, ktorá na vyše tisícke strán 
ponúka veľkoplošné snímky a zaují-
mavé informácie o všet kých vtákoch, 
ktoré sa na našom území vyskytujú. 

Tetralógia nazvaná Psy pozostá-
va z troch plnofarebne ilustro-
vaných monografií (každá má 
200 až 256 strán vo formáte A4),  
v ktorých Ján Zajac popísal vý-
voj, exteriér, správanie a použi-
tie všetkých medzinárodne uzna-
ných plemien (Plemená pracovných 
psov, Spoločenské psy, teriére a chr-
ty a Poľovné psy). Tetralógiu zavŕšil 
prvý komplexný Kyno logický náuč-
ný slovník vydaný u nás, ktorý na 448 
farebne ilustrovaných stranách väč-
šieho formátu obsahuje 2300 hesiel. 

13,27 €19,90 € 15,92 €
-20% -33,3% 16,60 € 13,28 € 11,07 €

-20% -33,3% 18,50 € 14,80 € 12,34 €
-20% -33,3%

19,90 € 15,92 € 13,27 €
-20% -33,3%

ATLAS SLOVENSKÝCH SPEVAVCOVATLAS SLOVENSKÝCH SPEVAVCOV

https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=860&virtuemart_category_id=28&Itemid=
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=909&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=782&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=619&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=618&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=880&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=788&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=828&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=698&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=148&virtuemart_category_id=28


Tibor Bédi: Slovenská raticová zver. Stovky prekrásnych 
plnofarebných fotografií v 480 stranovej monografii veľ-
kého formátu ilustrujú život raticovej zveri výstižne po-
písaný v kapitolách venovaných histórii, stavbe tela, ro-
hom, parohom a klom, etológii a sociológii aj rozmnožo-
vaniu (ruji) jednotlivých druhov jeleňovitej a turovitej zve-
ri na Slovensku. 

Jozef Ferenec: Tajomstvá slovenskej divočiny. Úprimná 
spoveď fotografa očareného krásami slovenskej prírody, 
ktorý sa pokúsil vyjadriť svoje pocity a emócie výberom 
tých najpôsobivejších záberov nedotknutej divočiny. Te-
maticky zoradené fotografie (zima, jar, leto, jeseň) v 224 
stranovej monografii veľkého formátu dokresľuje výstižný 
informatívny text preložený do dvoch svetových jazykov. 

19,90 € 15,92 € 13,27 €
-20% -33,3% 19,70 € 15,76 € 13,14 €

-20% -33,3% 18,60 € 14,88 € 12,41 €
-20% -33,3% 18,50 € 14,80 € 12,34 €

-20% -33,3% 17,20 € 13,76 € 11,47 €
-20% -33,3% 16,60 € 13,28 € 11,07 €

-20% -33,3% 14,90 € 11,92 € 9,94 €
-20% -33,3%

19,90 € 15,92 € 13,27 €
-20% -33,3% 23,90 € 19,12 € 15,94 €

-20% -33,3%23,90 € 19,12 € 15,94 €
-20% -33,3%23,90 € 19,12 € 15,94 €

-20% -33,3%

V poslednej publikácii nazvanej 
Zver v objatí snehu, ktorá zvýšila 
počet dielov knižnej série osla-
vujúcej krásy slovenskej prírody 
na sedem, sa Ivan Kňaze sústredil 
na zimné scenérie. Ostatné diely 
septalógie (formát A4, 200 až 240 
strán) sú tématicky zamerané na 
našu najvýznamnejšiu poľovnú 
zver (jelene, diviaky), resp. naj-
väčšie šelmy (medveď, vlk, rys). 
Krásne velkoplošné snímky zveri 
citlivo podfarbujú fotografove prí-
behy v poviedkovej forme...

Ivan Kňaze v poslednej publikácii 
knižnej série venovanej slovenským 
vtákom nazvanej Vtáčie búdky a 
kŕmidlá (224 strán, A4) rozšíril tri-
lógiu Atlas slovenských vtákov (So 
spevom na vtáčiu svatbu – Atlas spe-
vavcov, Svadobné tance vodných vtá-
kov – Atlas vodných vtákov, Svadobné 
lety a tokanie – Atlas dravcov, sov, 
ďatlov, krakiel, kúr a holubov) na tet-
ralógiu, ktorá na vyše tisícke strán 
ponúka veľkoplošné snímky a zaují-
mavé informácie o všet kých vtákoch, 
ktoré sa na našom území vyskytujú. 

 
Akciová ponuka publikácií vydavateľstva Epos na vianočné sviatky platí do konca januára 2022.Akciová ponuka publikácií vydavateľstva Epos na vianočné sviatky platí do konca januára 2022.

VIANOČNÁ 20 % AŽ 33,3 % ZĽAVA NA PUBLIKÁCIE A KALENDÁRE V TEJTO PONUKE
Vianočná 20% zľava sa automaticky zvýši na 33,3%, ak sumárna hodnota objednaných publikácií a kalendárov (započítava sa cena s DPH znížená o 20% zľavu) prekročí 40 €.

V novej plnofarebnej edícii „Poľovnícke fotopríbehy“(bežný formát A5) sa poviedky a príbehy skúsených poľovníkov a tematicky 
ladené fotografie uznávanych slovenských fotografov prírody podieľajú približne napoly na obsahu publikácie (texty a foto – 1:1). 
V roku 2021 sme vydali dvojdielne „Poľovačky v Chočských vrchoch“ Jaroslava Bačkora, ktoré ilustroval Tibor Bédi nádhernými fotografiami.

V edícii „POĽOVNÍCKE FOTOPRÍBEHY“ 
vychádzajú združené literarne – umelecké, 
resp. literárne – fotografické diela, v ktorých 
sú literárna zložka (poľovnícke poviedky, 
novely či romány) a umelecká zložka (plno-
farebné fotografie, resp. maľby a kresby prí-
rodných zákutí a krajiniek, zvierat, vtákov, 
hmyzu a iných živočíchov, ale i lovcov, zbraní 
a trofejí tematicky zamerané na obsah príbe-
hov) v rovnováhe, teda v pomere 1 : 1, pokiaľ 
ide o rozsah združeného diela.
Najnovšími príspevkami do tejto edície sú dvoj-
dielne „Poľovačky v Chočských vrchoch“ od 
Jaroslava Bačkora, ktoré ilustroval Tibor Bédi. 
Ktorúkoľvek zo siedmich publikácií  edície si 
môžete objednať vo vydavateľstve Epos, s.r.o. 
(kontaktné údaje nájdete v tiráži).

9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3%

12,50 € 10,00 € 8,34 €
-20% -33,3%12,50 € 10,00 € 8,34 €

-20% -33,3%
12,90 € 10,32 € 8,60 €

-20% -33,3%

12,90 € 10,32 € 8,60 €
-20% -33,3%

12,90 € 10,32 € 8,60 €
-20% -33,3%12,90 € 10,32 € 8,60 €

-20% -33,3%

https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1011&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1025&virtuemart_category_id=37
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=850&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=904&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=903&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=849&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=461&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=886&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=822&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=762&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=616&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=615&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=106&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=109&virtuemart_category_id=28


 

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3%
8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

5,94 €8,90 € 7,12 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

Z plnofarebných monografií (208 až 336 strán veľkého formátu A4) pre milovníkov prírody a poľovačky čitateľom odporúčame:

Takmer 800 snímok hmyzu ilu-
struje zážitky fotografa prírody.

Nádherné snímky Jozefa Fereneca 
zladené s veršami Mariána Šeba.

Encyklopédia slovenského nožiar-
stva od počiatkov až po súčasnosť.

Encyklopédia slovenského sokoliarstva. Autor sa v 1. diele veno-
val jeho vývoju a v 2.diele charakterizoval sokoliarskym dravcov.

Oslava krás slovenskej prírody 
v fotografiách Jozefa Fereneca.

14,90 € 11,92 € 9,94 €
-20% -33,3% 22,90 € 18,32 € 15,27 €

-20% -33,3% 23,90 € 19,12 € 15,94 €
-20% -33,3%

Nasledovné publikácie (78 až 308 strán veľkého formátu A4) majú začiatočníka i skúseného poľovnika nielen poučiť, ale aj pobaviť:

História a súčasnosť slovenských po-
ľovníckych šperkov od Ľ. Letoštiaka.

Náruživý poľovník a uznávaný lekár spracoval svoje poľovnícke 
denníky a bohatý fotografický archív v 2 pútavých publikáciách.

17,90 € 14,32 €
-20%

11,94 €
-33,3%19,90 € 15,92 €

-20%
13,27 €
-33,3% 16,50 € 13,20 €

-20%
11,01 €
-33,3%

V dvojdielnej publikácii sa V. Križan s čitateľmi zábavnou formou 
podelil o bohaté skúsenosti, praktické rady, vedomosti a zážitky.

Všetko, čo by mal poľovník o 
zbraniach, optike a strelive vedieť.

14,90 € 11,92 €
-20%

9,94 €
-33,3% 11,90 € 9,52 € 7,94 €

-20% -33,3% 11,90 € 9,52 € 7,94 €
-20% -33,3% 11,90 € 9,52 € 7,94 €

-20% -33,3% 15,90 € 12,72 € 10,61 €
-20% -33,3%

Využite vianočnú zľavu a doplňte si chýbajúce diely (sú zoradené vzostupne od 1. do 18. dielu) „Poľovníckych poviedok z Liptova“:

Ponúkame Vám aj poľovnícke príbehy od J.Hikla (prvé 4 knihy), Ľ.Knotha (2 knihy), J.Kránera, P.Keľhu a J. Fereneca (po jednej knižke):

Nasledujúce publikácie sa venujú histórii lovu, chovu a výcviku (morčiat a koní), resp. liečeniu (Zverolekárove zápisky) zvierat:
8,50 € 6,80 € 5,67 €

-20% -33,3% 8,50 € 6,80 € 5,67 €
-20% -33,3% 8,50 € 6,80 € 5,67 €

-20% -33,3% 8,50 € 6,80 € 5,67 €
-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3%
8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3% 7,90 € 6,32 €
-20%

5,27 €
-33,3%

7,50 € 6,00 €
-20%

5,00€
-33,3%

12,90 € 10,32 €
-20%

8,60 €
-33,3%

10,90 € 8,72 €
-20%

7,27 €
-33,3%

D. Venner: Poľovačka, 
moja láska „Táto kniha 
nie je ani slovník, ani en-
cyklopédia, ani príruč-
ka v pravom zmysle slo-
va.“ Toľko citát z knihy 
francúzskeho spisovateľa, 
ktorý svoju loveckú vá-
šeň vyjadril prostredníc-
tvom pravdivých i myto-
logických dejín lovu (A5, 
tvrdá väzba, 544 strán).

11,90 € 9,52 €
-20%

7,94 €
-33,3%

Svet morčiat (K. Raš
ma nová a D. Vítková)
(formát A4, 136 strán, 
tvrdá väzba, plnofareb-
ná tlač) – každodenná 
starostlivosťou o morča.
 M. Ľudmová: Ošet
rovanie a výcvik koňa 
(formát A4, 163 strán, 
tvrdá väzba) – Ošetro-
vanie a výcvik koňa v 
duchu tradičnej jazdec-
kej školy.

P. Fabian: Zverolekáro
vé zápisky (1 diel: for-
mát A5, 256 strán, mäk-
ká väzba, 2.diel:  A5, 320 
strán, tvrdá väzba).
S. Ch. McElroyová: 
Zvieratá ako sprievod
covia duše (formát A5, 
272 strán, tvrdá väz-
ba). Poviedky od zná-
mej  ochrankyne zvierat 
o blízkych a úprimných 
vzťahoch ľudí a zvierat9,90 € 7,92 €

-20%
6,60 €
-33,3% 11,90 € 9,52 €

-20%
7,94 €
-33,3% 7,90 € 6,32 €

-20%
5,27 €
-33,3%

9,90 € 7,92 €
-20%

6,60 €
-33,3% 8,90 € 7,12 €

-20%
5,94 €
-33,3%

Priebežne aktualizované publikácie pre prípravu nastávajúcich šoférov, resp. pracovníkov SBS a žiadateľov o zbrojný preukaz na skúšky:

V edícii „Novelizované zákony...“ vydávame dôležité zákony v úplnom znení s dôvodovými správami k aktuálnym novelám, napr:

 

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

5,94 €8,90 € 7,12 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

-20% -33,3%-20% -33,3%

Prvé slovenské vydania „Mayoviek“ – trilógia Satan a judáš, sextalógia V tieni padišaha, trilógia V krajine Mahdího a pentalógia V troch častiach sveta:
K. May: Satan a judáš. Negatívni 
hrdinovia tejto trilógie (zločinec-
ké trio Meltonovcov) sa snažia 
obohatiť aj za cenu života nemec-
kých prisťahovalcov a následne 
sa podvodne zmocniť mnoho-
miliónového dedičstva. Ničom-
né plány by im vyšli, keby sa im 
do cesty nepostavili Old Shatter-
hand, Vinetou a lord Bothwell. V 
snahe zachrániť nevinných a na-
stoliť spravodlivosť prenasledu-
jú Meltonovcov v Mexiku, Afri-
ke i Severnej Amerike...(formá-
tA5, 300 až 360 strán).

9,90 €

11,30 €

3,30 €

3,70 €

3,70 €

https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=459&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=219&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=339&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=143&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=152&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=681&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=214&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=598&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=215&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=216&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=193&virtuemart_category_id=28
https://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=105&virtuemart_category_id=28


5,94 €
-33,3%

5,94 €
-33,3%

Z plnofarebných monografií (208 až 336 strán veľkého formátu A4) pre milovníkov prírody a poľovačky čitateľom odporúčame:

Encyklopédia slovenského nožiar-
stva od počiatkov až po súčasnosť.

Nasledovné publikácie (78 až 308 strán veľkého formátu A4) majú začiatočníka i skúseného poľovnika nielen poučiť, ale aj pobaviť:

História a súčasnosť slovenských po-
ľovníckych šperkov od Ľ. Letoštiaka.

Využite vianočnú zľavu a doplňte si chýbajúce diely (sú zoradené vzostupne od 1. do 18. dielu) „Poľovníckych poviedok z Liptova“:

Ponúkame Vám aj poľovnícke príbehy od J.Hikla (prvé 4 knihy), Ľ.Knotha (2 knihy), J.Kránera, P.Keľhu a J. Fereneca (po jednej knižke):

Nasledujúce publikácie sa venujú histórii lovu, chovu a výcviku (morčiat a koní), resp. liečeniu (Zverolekárove zápisky) zvierat:
7,94 €
-33,3%

5,94 €
-33,3%

Priebežne aktualizované publikácie pre prípravu nastávajúcich šoférov, resp. pracovníkov SBS a žiadateľov o zbrojný preukaz na skúšky:

5,90 € 4,72 € 3,94 €
-20% -33,3% 4,90 € 3,92 € 3, 27 €

-20% -33,3% 17,90 € 14,32 € 11,94 €
-20% -33,3%13,70 € 10,96 € 9,14 €

-20% -33,3%

V edícii „Novelizované zákony...“ vydávame dôležité zákony v úplnom znení s dôvodovými správami k aktuálnym novelám, napr:

5,94 €
-33,3%

5,94 €
-33,3%

Prvé slovenské vydania „Mayoviek“ – trilógia Satan a judáš, sextalógia V tieni padišaha, trilógia V krajine Mahdího a pentalógia V troch častiach sveta:
K. May: V tieni padišaha.  
K. May opísal v šesťdielnej kniž-
nej sérii dobrodružstvá Kara 
ben Nemsiho (na amerických 
prériách známeho pod menom 
Old Shaterhand) a jeho hrdin-
ského sluhu hadžiho Halefa na 
cestách po Tureckej ríši. Za so-
cializmu vyšli na Slovensku len 
prvé dva diely, takže ide o prvé 
slovenské vydanie celej sexta-
lógie (formát A5, 336 až 442 
strán).

K. May: Satan a judáš. Negatívni 
hrdinovia tejto trilógie (zločinec-
ké trio Meltonovcov) sa snažia 
obohatiť aj za cenu života nemec-
kých prisťahovalcov a následne 
sa podvodne zmocniť mnoho-
miliónového dedičstva. Ničom-
né plány by im vyšli, keby sa im 
do cesty nepostavili Old Shatter-
hand, Vinetou a lord Bothwell. V 
snahe zachrániť nevinných a na-
stoliť spravodlivosť prenasledu-
jú Meltonovcov v Mexiku, Afri-
ke i Severnej Amerike...(formá-
tA5, 300 až 360 strán).

K. May: V krajine Mahdího. V 
tejto trilógii K. May popísal prí-
behy Kara ben Nemsiho v Af-
rike – Egypte a Sudáne. V 1. 
diele „Lovci ľudí“ sa v Káhire 
dostane do konfliktu z tajným 
egyptským bratstvom, v 2. die
le „Mahdí“ sa plaví do Sudánu 
a aj v 3. diele „V Sudáne“ boju-
je proti lovcom ľudí (formát A5, 
272 až 368 strán).

K. May: V troch častiach sveta. 
V tejto pentalógii (formát A5, 
302 až 400 strán, tvrdá väzba) 
nevystupuje Kara ben Nemsi 
ako hlavný hrdina – v 1. die
le (Derviš) lord David Lindsay, 
ktorému v 2. diele (Kráľov
ná púšte) pomáha Oskar Ste-
inbach. 
Oskar Steinbach sa pod menom 
Knieža bledých tvárí stane hr-
dinom ďalších troch dielov pen-
talógie.

12,50 € 10,00 € 8,34 €
-20% -33,3% 12,50 € 10,00 € 8,34 €

-20% -33,3% 12,50 € 10,00 € 8,34 €
-20% -33,3%

9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3%9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3%9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3%

9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3%11,30 € 9,04 € 7,54 €
-20% -33,3% 11,00 € 8,80 € 7,34 €

-20% -33,3%11,10 € 8,88 € 7,40 €
-20% -33,3% 11,00 € 8,80 € 7,34 €

-20% -33,3%

10,90 € 8,72 € 7,27 €
-20% -33,3%10,90 € 8,72 € 7,27 €

-20% -33,3%

14,70 € 11,76 € 9,81 €
-20% -33,3%9,70 € 7,76 € 6,47 €

-20% -33,3%

4,30 € 3,44 € 2,87 €
-20% -33,3%7,70 € 6,16 € 5,14 €

-20% -33,3%4,30 € 3,44 € 2,87 €
-20% -33,3% 9,70 € 7,76 € 6,47 €

-20% -33,3%
3,60 € 2,88 € 2,40 €

-20% -33,3% 4,30 € 3,44 € 2,87 €
-20% -33,3%

2,13 €3,20 € 2,56 €
-20% -33,3% 4,70 € 3,76 € 3,14 €

-20% -33,3%5,20 € 4,16 € 3,47 €
-20% -33,3%3,30 € 2,64 € 2,20 €

-20% -33,3%

6,40 € 5,12 € 4,27 €
-20% -33,3% 5,80 € 4,64 € 3,87 €

-20% -33,3%3,60 € 2,88 € 2,40 €
-20% -33,3% 3,90 € 3,12 € 2,60 €

-20% -33,3% 5,80 € 4,64 € 3,87 €
-20% -33,3% 3,20 € 2,56 € 2,13 €

-20% -33,3% 8,70 € 6,96 € 5,80 €
-20% -33,3% 3,90 € 3,12 € 2,60 €

-20% -33,3%

1,90 € 1,52 € 1,27 €
-20% -33,3% 3,20 € 2,56 € 2,13 €

-20% -33,3%2,00 € 1,60 € 1,33 €
-20% -33,3% 2,50 € 2,00 € 1,67 €

-20% -33,3% 8,30 € 6,64 € 5,54 €
-20% -33,3% 4,70 € 3,76 € 3,14 €

-20% -33,3% 4,90 € 3,92 € 3,27 €
-20% -33,3% 2,90 € 2,32 € 1,93 €

-20% -33,3%

3,70 € 2,96 € 2,47 €
-20% -33,3% 2,90 € 2,32 € 1,93 €

-20% -33,3%

3,70 € 2,96 € 2,47 €
-20% -33,3% 2,20 € 1,76 € 1,47 €

-20% -33,3%



M. I. Chovan doplnil knižnú sériu národných rozprávok o ruské a srbské rozprávky a pokračuje v rozprávaní o dobrodružstivách malej Zorky:
NOVINKY

I. M. Chovan: Čarovný 
prsteň – Ruské rozprávky. 
24 starostlivo vybraných, 
plnofarebne ilustrovaných 
rozprávok (formát A4, 120 
strán, tvrdá väzba).
I. M. Chovan: Čarovný 
vlas – Srbské rozprávky.
24 plnofarebne ilustrova-
ných rozprávok (A4, 128 
strán, tvrdá väzba).

NOVINKA
I. M. Chovan: Zorka a daž
ďová víla (plnofarebne ilu-
strovaná, štvorcový formát 
A4, 84 strán, tvrdá väzba).
I. M. Chovan: Zorka v krá
ľovstve škriatkov (plnofareb-
ne ilustrovaná, A4, 80 strán).

I. M. Chovan: Čarovné to
pánky – Rozprávky zo sveta. 
Zbierka plnofarebne ilu-
strovaných rozprávok z 
rôznych kútov sveta (A4, 
152 strán, tvrdá väzba).

M. Chovan: Čarovný hrn
ček – Slovanské rozprávky. 
Najkrajšie, bohato ilustro-
vané rozprávky slovan-
ských národov (A4, 174 
strán, tvrdá väzba).

6,90 € 5,52 €
-20%

4,60 €
-33,3%9,80 € 7,84 €

-20%
6,54 €
-33,3%8,40 € 6,72 €

-20%
5,60 €
-33,3% 7,80 € 6,24 €

-20%
5,20 €
-33,3%

9,90 € 7,92 €
-20%

6,60 €
-33,3%

7,70 €

6,16 €
-20%

5,14 €
-33,3%

Vyberte si ďalšie, bohato ilustrované rozprávky a povesti od Milana Igora Chovana, ale aj od iných autorov a ilustrátorov ako dar pre svoje deti:
Ľ. ŠinalováKopecká: Ja
hodníček. Rozprávky o ví-
lach, škriatkoch, zvieratkách, 
kvietkoch, princez nách, ale aj 
obyčajných deťoch. Prekrás-
ne ilustrované (formát A4, 
112 strán, tvrdá väzba).

K. Gillerová: Moja kamarát
ka knižka. Krásne ilustrova-
ná knižka, v ktorej si najmen-
ší môžu nielen čítať, ale pria-
mo na jej stránky kresliť a pí-
sať (formát A4, 96 strán, tvr-
dá väzba).

W. a H. Hohlbein: Ríša báj
neho mesiaca. Kimova ses-
trička leží v bezvedomí na 
nemocničnom lôžku. Starý 
mág Themistokles Kimovi 
tvrdí, že ju zachráni, ak pôj-
de do Ríše bájneho mesia-
ca, kde Boraas väzní jej dušu 
(A5, 352 strán, tvrdá väzba).

M. Saniga: Rozprávky spod 
Čierneho kameňa. Autor v 
bohato ilustrovaných roz-
právkach odpovedá na otáz-
ky detí o živote zvierat, vtác-
tva i kvetenstva v jednej z 
najkrajších dolín Veľkej Fatry 
(formát A4, 176 strán, tvr-
dá väzba).

I. M. Chovan: Terezkin ko
šíček. Terezka sa v ilustro-
vaných príbehoch teší z na-
rodenia sestričky, z výletov 
do prírody a zo stretnutí s 
kamarátmi. Zároveň získava 
cenné skúsenosti a vedomos-
ti (formát A4, 80 strán, tvr-
dá väzba).

I. M. Chovan: Kvietkovníč
kovia. Kvietkovníčkov,  malé 
bytosti žijúce v izbových kve-
toch, môžu vidieť len dob-
ré deti. Kamarátia sa s Kvet-
kou, ktorej vždy dobre po-
radia, potešia ju, ale aj pou-
čia (formát A4, 88 strán, tvr-
dá väzba).

I. M. Chovan: Stromovníč
kovia. Autor v plnofarebnej 
publikácii vyrozprával príbe-
hy stromovníčkov – prírod-
ných bytostí, ktoré sa okrem 
vlastných stromov starajú aj 
o kvety, vtáčiky, zvieratká a 
ďalších obyvateľov mestského 
parku (formát A4, 120 strán, 
tvrdá väzba).

Mili Poupě: Vianočné žela
nie. Rozprávky pre tých naj-
menších o vianociach, prin-
ceznách, drakoch a čarodej-
niciach bohato ilustrované 
veľkým množstvom plnofa-
rebných kresieb (formát A4, 
plnofarebná tlač, 92 strán, 
tvrdá väzba).

V. Ryšavá: Z ježkovej kapsičky. 
Ilustrované rozprávky úspeš-
nej detskej autorky sa zväčša 
krútia okolo zvierat. 
Deti spoznávajú „električ-
kové chrobáčiky“, morské 
príšerky, lietajúcu myšku... 
Knižka im pomáha porozu-
mieť  prírode i sebe (A4, 76 
strán, tvrdá väzba).

V. Ryšavá: Svetlá hus. Fan-
tazijná rozprávka známej 
detskej autorky vyjadrujúca 
túžbu po návrate k prírode a 
ľudovej tvorbe, skrátka k tra-
díciám. Dej dotvárajú pre-
krásne ilustrácie výtvarníka 
P. Cpina (formát A4, 84 strán, 
tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Maľované 
leto. Príbehy školákov, kto-
rí prežívajú leto u starých ro-
dičov na dedine. Tu Adam 
spozná nových kamarátov a 
nezbedníci nemajú o dob-
rodružstvá núdzu (formát 
A4, 104 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Deti Tatra
ny. Magdalénka zabráni vy-
ťať starú lipu, a tým zachrá-
ni život lipovej víle, ktorá jej 
za odmenu pomáha poznávať 
a chrániť prírodu, zvieratá a 
rastliny, ale aj ľudí (formát 
A4, 124 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Z orechovej 
škrupinky. Vlašský orech 
skrýva v sebe zaujímavé prí-
behy. Deti si ich môžu pre-
čítať v tejto knižke a záro-
veň spoznávať vlastné telo 
(formát A4, 148 strán, tvr-
dá väzba).

I. M. Chovan: Ružový grúň. 
Zbierka ľudových povestí, bá-
jok a povedačiek z dolného 
Liptova čitateľovi priblíži mi-
nulosť najkrajšieho kúta Slo-
venska (formát A4, 180 strán, 
tvrdá väzba).

M. Saniga: Rozprávky pra
babičky prírody. Autor, by-
tostne zrastený s prírodou, sa 
vo svojich rozprávkach s deť-
mi prajne delí o vlastné zážit-
ky a poznatky o zvieratkách 
(formát A4, 160 strán, tvr-
dá väzba).

9,90 €

8,90 € 7,12 €
-20%

5,94 €
-33,3%

9,90 € 7,92 €
-20%

6,60 €
-33,3%

8,90 € 7,12 €
-20%

5,94 €
-33,3%

W. a H. Hohlbein: Dračie 
údolie. Rebeku rodičia pošlú, 
napriek jej odporu, do inter-
nátu s nezvyčajným názvom 
Dračie údolie. Rebeka však 
čoskoro zistí, že starý zámok 
oplýva záhadných bytosťami 
a udalosťami. Fantasy príbeh 
pre deti (A5, 176 strán, tvr-
dá väzba).

6,90 € 5,52 €
-20%

4,60 €
-33,3% 8,90 € 7,12 €

-20%
5,94 €
-33,3%

8,90 € 7,12 €
-20%

5,94 €
-33,3% 8,90 € 7,12 €

-20%
5,94 €
-33,3%

8,90 € 7,12 €
-20%

5,94 €
-33,3%

7,92 €
-20%

8,90 € 7,12 €
-20%

5,94 €
-33,3%

8,50 € 6,80 €
-20%

5,67 €
-33,3%

9,90 € 7,92 €
-20%

6,60 €
-33,3%

8,90 € 7,12 €
-20%

5,94 €
-33,3%

8,90 € 7,12 €
-20%

5,94 €
-33,3%

8,90 € 7,12 €
-20%

5,94 €
-33,3%

9,90 € 7,92 €
-20%

6,60 €
-33,3%

6,60 €
-33,3%

I. M. Chovan: Strážcovia 
hôr. Povesti a príbehy via-
žuce sa k najkrajším sloven-
ským vrchom naplnia čita-
teľa hrdosťou na našu krás-
nu vlasť s bohatou históriou 
(formát A4, 152 strán, tvr-
dá väzba).

I. M. Chovan: Liptovské 
čriepky  (formát A5, 256 
strán, tvrdá väzba). Autor 
spracoval najkrajšie liptovské 
legendy a povesti do ucele-
nej, pekne ilustrovanej pub-
likácie.

J. Press: Pelendreková ban
da – Akcia žltý drak (128 
strán). Školáci milujú-
ci „pelendreky“ si otvo-
ria detektívnu kancelá-
riu. Šéfom je majiteľ ob-
chodu s cukrovinkami. Rie - 
šenie kurióznych prípadov 
je skryté v kresbách (formát 
A5, tvrdá väzba).

J. Press: Pelendreková ban
da – Operácia zlaté žez
lo (176 strán). Školáci mi-
lujúci „pelendreky“ si otvo-
ria detektívnu kancelá-
riu. Šéfom je majiteľ ob-
chodu s cukrovinkami. Rie - 
šenie kurióznych prípadov je 
skryté v kresbách (formát A5, 
tvrdá väzba).

P. Fábry: Chlapčenský revír. 
Dvanásťročný chlapec Ras-
ťo Dubaj žije svoje obyčajné 
dni medzi školou, horou, ro-
dinou, kamarátmi a zvierat-
kami. Stáva sa z neho ochra-
nár. A raz musí zasiahnuť... 
(formát A5, 112 strán, tvr-
dá väzba).

F. Reichenstetterová: Je nás 
päť. 
O veselé príhody v rodine s 
piatimi deťmi a niekoľkými 
zvieratami nikdy nie je nú-
dza. Ilustrované (formát A5, 
128 strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Sokolčianska 
mladucha. Kniha povestí z 
horného a stredného Lipto-
va nadväzuje na publikáciu 
Ružový grúň. Mottom Sokol-
čianskej mladuchy je tatran-
ský horec – symbol spravod-
livosti (formát A4, 160 strán, 
tvrdá väzba).

9,90 € 7,92 €
-20%

6,60 €
-33,3% 9,90 € 7,92 €

-20%
6,60 €
-33,3% 8,90 € 7,12 €

-20%
5,94 €
-33,3%

6,90 € 5,52 €
-20%

4,60 €
-33,3% 6,90 € 5,52 €

-20%
4,60 €
-33,3% 6,90 € 5,52 €

-20%
4,60 €
-33,3% 6,90 € 5,52 €

-20%
4,60 €
-33,3%

I. M. Chovan: Liptovské po
vesti. Autor do súborného 
diela zahrnul všetky poves-
ti, legendy, báje a povedačky 
z rôznych obcí a miest čaro-
krásneho Liptova, ktoré zo-
zbieral a literárne spracoval 
(formát A4, 480 strán, tvr-
dá väzba).

22,70 € 18,16 €
-20%

15,14 €
-33,3%

Pre mládež i dospelých ponúkame novely a poviedky, romány (dobrodružné i historické), scifi, fantasy, detektívky, trilery a cestopisy:
C. B. Lessmann: Ka
mošky I. až IX. Tri 
dievčatá v pútavej de-
väťdielnej knižnej sérii 
samy hospodária, dodr-
žiavajú i porušujú pra-
vidlá a formujú vzájom-
né vzťahy v penzióne 
pre problémovú mládež 
(formát A5, každý diel 
160 strán, tvrdá väzba).

J. F. Cooper: Lovec jele
ňov (320 strán). Príbeh 
z vojny medzi Francúz-
mi a Indiánmi známy aj 
z filmového spracovania 
(Čingačguk − Veľký Had) 
z pera klasika svetovej li-
teratúry. V románe Sto
pár (272 strán) je hlav-
ným hrdinom biely lovec 
Natt Bumpp prezývaný 
„Stopár“ (A5, tvrdá väzba).

Šepot koní – Najkrajšie 
príbehy o koňoch. Pre-
cítené príbehy o láske ku 
koňom a vášnivom jaz-
dení oslovia nielen deti, 
ale aj dospelých čitateľov 
(formát A5, 128 strán, 
tvrdá väzba).

A. Salvado: Atilov prs
teň. Osudy cisárskej ro-
diny v čase vzo stupu 
vládcu Hunov Atilu a 
úpadku Rímskej ríše pre-
pletené so životným prí-
behom rímskeho veliteľa 
a zavŕšené vyplienením 
Ríma Vandalmi (for-
mát A5, 336 strán, tvr-
dá väzba).

Brigite Aubertová: Les
ná smrtka (272 strán); 
Snežná smrtka (352 
strán); Karibské rek 
viem (304 strán). 
Detektívne príbehy z 
pera kráľovnej francúz-
skej detektívky (formát 
A5, mäkká a tvrdá väz-
ba).

W. Hohlbein: Protivník. 
Napínavý triler od klasi-
ka svetovej sci-fi a fan-
tasy, v ktorom sa súčas-
nosť mieša s fantastickou 
až hororovou víziou bu-
dúcnosti (formát A5, 352 
strán, tvrdá väzba).

H. Turtledove: Cisár
ska légia. 
Fantasy román o rím-
skych legionároch, ktorí 
sa dostanú do ríše kúziel 
a mágie – Videssosu (for-
mát A5, 368 strán, mäk-
ká väzba).

.H. Robbins: Pirane. 
Pirane sú nenásytné ako 
mafia. Mafián z newyor-
ského podsvetia sa pri 
plavbe po Amazonke stá-
va obeťou dravých piraní. 
Dohodnúť dodávky ko-
kaínu má Stevens, kto-
rý musí konať proti svo-
jej vôli... (formát A5, 320 
strán, tvrdá väzba).



M. I. Chovan doplnil knižnú sériu národných rozprávok o ruské a srbské rozprávky a pokračuje v rozprávaní o dobrodružstivách malej Zorky:

NOVINKA
I. M. Chovan: Zorka a daž
ďová víla (plnofarebne ilu-
strovaná, štvorcový formát 
A4, 84 strán, tvrdá väzba).
I. M. Chovan: Zorka v krá
ľovstve škriatkov (plnofareb-
ne ilustrovaná, A4, 80 strán).

Vyberte si ďalšie, bohato ilustrované rozprávky a povesti od Milana Igora Chovana, ale aj od iných autorov a ilustrátorov ako dar pre svoje deti:

I. M. Chovan: Ružový grúň. 
Zbierka ľudových povestí, bá-
jok a povedačiek z dolného 
Liptova čitateľovi priblíži mi-
nulosť najkrajšieho kúta Slo-
venska (formát A4, 180 strán, 
tvrdá väzba).

M. Saniga: Rozprávky pra
babičky prírody. Autor, by-
tostne zrastený s prírodou, sa 
vo svojich rozprávkach s deť-
mi prajne delí o vlastné zážit-
ky a poznatky o zvieratkách 
(formát A4, 160 strán, tvr-
dá väzba).

6,60 €
-33,3%

6,60 €
-33,3%

F. Reichenstetterová: Je nás 
päť. 
O veselé príhody v rodine s 
piatimi deťmi a niekoľkými 
zvieratami nikdy nie je nú-
dza. Ilustrované (formát A5, 
128 strán, tvrdá väzba).

4,60 €
-33,3%

Pre mládež i dospelých ponúkame novely a poviedky, romány (dobrodružné i historické), scifi, fantasy, detektívky, trilery a cestopisy:
C. B. Lessmann: Ka
mošky I. až IX. Tri 
dievčatá v pútavej de-
väťdielnej knižnej sérii 
samy hospodária, dodr-
žiavajú i porušujú pra-
vidlá a formujú vzájom-
né vzťahy v penzióne 
pre problémovú mládež 
(formát A5, každý diel 
160 strán, tvrdá väzba).

J. F. Cooper: Lovec jele
ňov (320 strán). Príbeh 
z vojny medzi Francúz-
mi a Indiánmi známy aj 
z filmového spracovania 
(Čingačguk − Veľký Had) 
z pera klasika svetovej li-
teratúry. V románe Sto
pár (272 strán) je hlav-
ným hrdinom biely lovec 
Natt Bumpp prezývaný 
„Stopár“ (A5, tvrdá väzba).

W. J. Egli: Volanie vlka. 
In dián zo Skalnatých hôr 
zachraňuje postrelenú vl-
čicu (A5, 192 strán, tvr-
dá väzba).
W. J. Egli: Studený oheň. 
Hlavný hrdina sa počas 
súťaže psích záprahov sna-
ží zahasiť „studený oheň“– 
nepriateľstvo medzi be-
lochmi a indiánmi (A5, 
208 strán, tvrdá väzba).

6,90 € 5,52 € 4,60 €
-20% -33,3% 6,90 € 5,52 € 4,60 €

-20% -33,3% 6,90 € 5,52 € 4,60 €
-20% -33,3% 6,90 € 5,52 € 4,60 €

-20% -33,3% 6,90 € 5,52 € 4,60 €
-20% -33,3% 6,90 € 5,52 € 4,60 €

-20% -33,3% 7,80 € 6,24 € 5,20 €
-20% -33,3% 7,80 € 6,24 € 5,20 €

-20% -33,3% 7,80 € 6,24 € 5,20 €
-20% -33,3%

Walter Scott: Talizman. 
V slovenčine doteraz ne-
publikované dielo klasika 
svetovej literatúry je situ-
ované do Palestíny v čase 
križiackej výpravy pod 
velením Richarda Levie 
srdce. Historický román, 
ktorý osloví všetky gene-
rácie, sme vydali v tvr-
dej väzbe vo formáte A5 
(320 strán).

J. Conrad: Černoch z 
lode Narcissus; Tajfún. 
Dve poviedky anglické-
ho spisovateľa poľského 
pôvodu plné prekrásnych 
metafor. V centre jeho 
pozornosti sú medziľud-
ské vzťahy vyhrotené v 
izolácii na lodi uprostred 
oceánu (A5, 272 strán, 
tvrdá väzba).

Šepot koní – Najkrajšie 
príbehy o koňoch. Pre-
cítené príbehy o láske ku 
koňom a vášnivom jaz-
dení oslovia nielen deti, 
ale aj dospelých čitateľov 
(formát A5, 128 strán, 
tvrdá väzba).

W. Ward: Jesse James a 
jeho pomsta (192 strán)
Najslávnejší lupič Divoké-
ho západu prekabáti vod-
cu bielych baretov. 
Jesse James a stotisícdo
lárová lúpež (208 strán) 
– Jesse sa zapletie do pre-
padnutia vlaku, pri kto-
rom úradníci okradnú 
železničnú spoločnosť 
(A5,  tvrdá väzba)..

P. Howard: Traja muš
ketieri na prekliatom 
pobreží (240 strán); 
Traja mušketieri v Afri
ke (240 strán). Traja ka-
maráti na ceste za rýdzo 
zištnými cieľmi zažíva-
jú krkolomné situácie, z 
ktorých sa dostávajú iba 
vďaka prešibanosti a vti-
pu (A5, tvrdá väzba)..

A. Salvado: Cheopsov 
učiteľ. V starovekom 
Egypte si otrok Sedum 
svojou inteligenciou a 
usilovnosťou vydobyje 
slobodu. Stane sa správ-
com faraónových majet-
kov, riadi aj stavbu py-
ramíd...  (formát A5, 176 
strán, tvrdá väzba).

A. Salvado: Atilov prs
teň. Osudy cisárskej ro-
diny v čase vzo stupu 
vládcu Hunov Atilu a 
úpadku Rímskej ríše pre-
pletené so životným prí-
behom rímskeho veliteľa 
a zavŕšené vyplienením 
Ríma Vandalmi (for-
mát A5, 336 strán, tvr-
dá väzba).

I. M. Chovan: PRIBI
NA – MEČ A KRÍŽ (A5, 
296 strán, tvrdá väzba). 
Bohato ilustrovaný (24 
stranová farebná prílo-
ha) príbeh jedného z naj-
významnejších Slovákov 
v dejinách – prvého his-
toricky doloženého slo-
venského vládcu a aktéra 
stredoeurópskych dejín.

I. M. Chovan: Dedičstvo 
Atlantídy. 
Plodný autor nadviazal 
na Platónovú legendu o 
zániku Atlandídy a tvo-
rivo rozpracoval príbehy 
o dedičoch po národoch 
potopeného kontinen-
tu (formát A5, 272 strán, 
tvrdá väzba).

Temperamentný konzer-
vatívec Joachim Fernau 
netradičným spôsobom 
podáva históriu starého 
Grécka – Ruže pre Apo
lóna (256 strán, A5), an-
tického Ríma – Pozdrav 
od Caesara (288 strán, 
A5) aj moderných Spoje-
ných Štátov Amerických – 
Haleluja (256 strán, A5)..

V. Vanoyekeová: Faraó
novo tajomstvo (208 
strán);  Tajomná Egyp
ťanka (208 strán); Po
klad královnej Kobry 
(240 strán) – detektívne 
príbehy zo starého Egyp-
ta. Záhady a zločiny rie-
ši Alexander – faraónov 
následník (formát A5, 
tvrdá väzba).

Brigite Aubertová: Les
ná smrtka (272 strán); 
Snežná smrtka (352 
strán); Karibské rek 
viem (304 strán). 
Detektívne príbehy z 
pera kráľovnej francúz-
skej detektívky (formát 
A5, mäkká a tvrdá väz-
ba).

H. G. Konsalik: Súdna 
znalkyňa. Psychologička 
a súdna znalkyňa sa za-
miluje do citovo naruše-
ného vraha dvoch diev-
čat... Napínavá aj poučná 
detektívka (formát A5, 
320 strán, tvrdá väzba).

W. Hohlbein: Protivník. 
Napínavý triler od klasi-
ka svetovej sci-fi a fan-
tasy, v ktorom sa súčas-
nosť mieša s fantastickou 
až hororovou víziou bu-
dúcnosti (formát A5, 352 
strán, tvrdá väzba).

P. J. Farmer: Temné 
slnko. 
Dobrodružný príbeh od 
známeho amerického au-
tora situovaný do post-
katastrofickej budúcnosti 
sleduje nebezpečnú púť 
príslušníka primitívneho 
kmeňa (formát A5, 336 
strán, tvrdá väzba).

J. Vance: Veľká planéta. 
Napínavý román od maj-
stra americkej sci-fi a 
fantasy poteší priazniv-
cov vesmírnych dob-
rodružstiev (formát A5, 
192 strán, tvrdá väzba).

A. Sheenard: Hľadanie 
meča. 
Dobrodružný sci-fi prí-
beh odohrávajúci sa kon-
com tretieho tisícročia 
nášho letopočtu v tradi-
cionalistickom čínskom 
spoločenstve ovládanom 
mágiou, duchmi a dé-
monmi (formát A5, 544 
strán, tvrdá väzba).

P. Gilbey: Strach nás 
baví. Súbor poviedok s 
prvkami hororu, sci-fi a 
fantasy nemá za úlohu 
čitateľa vystrašiť, ale prí-
jemne pobaviť pri číta-
ní strašidelných príbehov 
so zaujímavou zápletkou 
a prekvapivým koncom 
(formát A5, 144 strán, 
tvrdá väzba).

H. Turtledove: Cisár
ska légia. 
Fantasy román o rím-
skych legionároch, ktorí 
sa dostanú do ríše kúziel 
a mágie – Videssosu (for-
mát A5, 368 strán, mäk-
ká väzba).

H. Turtledove: Vides
soská légia. 
Ďalšie osudy Rimanov 
vo Videssoskom cisár-
stve oslovia priaznivcov 
historickej fantasy a Har-
ryho Turtledova (for-
mát A5, 480 strán, mäk-
ká väzba).

K. Modick: Šeď Karolín. 
Pátranie po pôvode ta-
jomného obrazu zavedie 
maliara a historika ume-
nia až na atoly v Ticho-
morí, kde sa robia skúšky 
implozivných zbraní. 
Triler s detektívnym po-
zadím (formát A5, 368 
strán, tvrdá väzba).

J. Womack: Zabudnime 
na budúcnosť. 
Ťažké rozhodovanie me-
dzi ženou a milenkou na 
pozadí napínavého sú-
boja moskovských ma-
fií. Vzrušujúci triler (for-
mát A5, 384 strán, tvr-
dá väzba).

G. Gallerne: Cena úz
kosti.  Manželský pár si 
najme ako bodygarda 
muža, ktorý ich zachrá-
nil pred lúpežným prepa-
dom. Odvtedy sa začnú 
diať v dome čudné veci. 
Triler udržiava čitateľa v 
napätí až do konca (for-
mát A5, 256, strán, mäk-
ká väzba).

.H. Robbins: Pirane. 
Pirane sú nenásytné ako 
mafia. Mafián z newyor-
ského podsvetia sa pri 
plavbe po Amazonke stá-
va obeťou dravých piraní. 
Dohodnúť dodávky ko-
kaínu má Stevens, kto-
rý musí konať proti svo-
jej vôli... (formát A5, 320 
strán, tvrdá väzba).

J. Bazovský: Milenky z 
ocele. 
Bývalý hovorca MV SR 
pripravil zbierku povie-
dok, ktoré spája spoloč-
ná téma: strelné zbrane 
– krásne a príťažlivé, ale 
aj zákerné a ne    bez pečné 
rovnako ako milenky 
(formát A5, 272 strán, 
tvrdá väzba).

Tomáš Toček: Univerzi
ta vymáhača. Vyhrážky, 
vydieranie, násilie, úno-
sy, korupcia, sex, drogy 
a alkohol, ale aj právo, 
zdravý rozum, humor, 
súcit a cit pre spravodli-
vosť sú prostriedky, kto-
ré trojica mladých ľudí 
využíva pri vymáhaní dl-
hov (A5, 176 strán, tvr-
dá väzba).

B. Tinák: Zo sveta. 
Pútavé poviedky o osu-
doch, zvykoch a zmýš-
ľaní ľudí z exotických 
krajín, kde autor pôso-
bil ako lekár (formát A5, 
224 strán, tvrdá väzba).

I. Janko: Na cestách. Zá-
žitky mladého novinára z 
cestovania po blízkych i 
exotických krajinách čer-
pajú nielen z pohľadu, 
ale i vôní a chutí prvých 
stretnutí s ľuďmi rôznych 
národov (formát A5, 255 
strán, tvrdá väzba).

11,50 € 9,20 € 7,67 €
-20% -33,3% 11,50 € 9,20 € 7,67 €

-20% -33,3% 11,30 € 9,04 € 7,54 €
-20% -33,3% 7,90 € 6,32 € 5,27 €

-20% -33,3% 8,80 € 7,04 € 5,87 €
-20% -33,3% 8,80 € 7,04 € 5,87 €

-20% -33,3%

7,90 € 6,32 € 5,27 €
-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3% 7,90 € 6,32 € 5,27 €

-20% -33,3% 7,90 € 6,32 € 5,27 €
-20% -33,3% 7,90 € 6,32 € 5,27 €

-20% -33,3%

10,90 € 8,72 € 7,27 €
-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3% 9,95 € 7,96 € 6,64 €
-20% -33,3% 9,70 € 7,76 € 6,47 €

-20% -33,3%

9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3% 13,90 € 11,12 € 9,27 €

-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3%

8,90 € 7,12 € 5,94 €
-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3%

9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €

-20% -33,3% 9,70 € 7,76 € 6,47 €
-20% -33,3% 9,60 € 7,68 € 6,40 €

-20% -33,3% 9,90 € 7,92 € 6,60 €
-20% -33,3%

7,90 € 6,32 € 5,27 €
-20% -33,3% 8,90 € 7,12 € 5,94 €

-20% -33,3% 7,90 € 7,32 € 5,27 €
-20% -33,3% 6,90 € 5,52 € 4,60 €

-20% -33,3% 7,90 € 6,32 € 5,27 €
-20% -33,3%



Ako odhaliÈ anorexiu a bulímiu
Ako im predchádzaÈ

Ako ich lieãiÈ

S predslovom MUDr. Ingrid Jano‰kovej

Literatúra pre (nielen) ženy – romány, novely, poviedky, sex, humor a karikatúry, poézia, ezoterika, kuchárske knihy:

OBJEDNÁVATEĽ:

Tel.:

IČO:

IČ DPH:  

Dátum:                                                        Podpis a pečiatka 

I. OBJEDNÁVKA KALENDÁROV NA ROK 2022
Kód/Názov kalendára (s DPH 20%)                      Pôvodná cena              –20%   –33,3%      Počet ks
1. Po horách a dolinách (nástenný kalendár vysoký)                    4,80 €               3,84 €      3,20 €       .......... ks 
2. Lesmi a lúkami (nástenný kalendár široký)                               4,80 €               3,84 €      3,20 €       .......... ks
3. Poľovnícky kalendár (stolový kalendár týždňový)                      3,80 €               3,04 €      2,54 €      .......... ks

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
Záväzne si objednávame vo firme Ing. Miroslav Mračko – EPOS, Vajanského 
1593/14, 03401 Ružomberok, ž.r.: 105-7706 kalendáre a publikácie uvedené v tejto 
objednávke (ceny sú s DPH, účtujeme poštovné a balné), tel./fax: 044/4320570, 
mob.: 0903448816, 0917521241; e-mail: epos@epos.sk, ruzomberok@epos.sk. 
Informácie o ponúkaných kalendároch a publikáciách nájdete na adrese www.epos.sk

II. OBJEDNÁVKA OSTATNÝCH PUBLIKÁCIÍ  

* Vypísať názov publikácie                                   ** Vypísať počet ks

K. Lászlová: Odvráte
ná tvár lásky (160 st); 
Únik zo samoty (160 
st.); Srdce v tiesni (144 
st.); Kaleidoskop osu
dov (144 st.); Stopami 
vašich zážitkov (144 
st.). Knihy, ktoré písal 
sám život: osudy žien, 
detí a mladých i star-
ších mužov (formát 
A5,  tvrdá väzba).

N. de Buron: Miláčik 
počúvaš ma? Tak zo
pakuj čo som poveda
la (272 strán); Srdiečko 
na čo myslíš? Na nič... 
(272 strán); Dohodí
te mi dobrého doktora? 
(208 strán). Vtipné rie-
šenie rodinných konflik-
tov v podaní populárnej 
francúzskej spisovateľ-
ky pôsobí ako balzam na 
dušu (formát A5).

Isabelle Alexisová: 
Už si počula ten fór? 
(224 strán);  
Budeš sa smiať, ale 
opúšťam ťa (208 strán). 
Brilantne napísané, hu-
morne ladené knihy 
uznávanej autorky (for-
mát A5, tvrdá väzba).

F. Bourdinová: Manžel
stvo z lásky. 
Chýba vám krásny prí-
beh zo života? Potom je 
táto kniha o najkrajšom 
vzťahu muža a ženy prá-
ve pre vás. Ale nič nie je 
spočiatku jednoduché... 
(formát A5, 208 strán, 
tvrdá väzba).

Ch. M. Zimmermanno
vá: ...a robila sa, že spí. 
Román s detektívnym po-
zadím o dievčine šľach-
tického pôvodu, ktorá 
vezme osud do svojich 
rúk... (formát A5, 336 
strán, tvrdá väzba).

I. M. Chovan: Modrý 
ypsilon. Napínavý prí-
beh zázračnej liečiteľky 
a vášnivého milovníka 
hôr (A5, 240 strán, tvr-
dá väzba).
Milan Igor Chovan: Zá
kladný hriech. Konanie 
hrdinov voľného pokra-
čovania Modrého ypsi-
lonu motivuje láska ( A5, 
344 strán, tvrdá väzba).

A. Tešovičová: Spod po 
kriev ky. 
Kniha rodinných humo-
resiek vznikla z úspeš-
ných fejtónov. Autor-
ka ich ucelila do milé-
ho dielka prežiareného 
láskou a humorom (for-
mát A5, 208 strán, tvr-
dá väzba).

V. Tasso: Denník nym
fomanky. 
Skutočný príbeh ženy, 
ktorá odmietla spoločen-
ský diktát a vďaka sexu 
objavila slobodu (for-
mát A5, 256 strán, tvr-
dá väzba).

S. de Bejar: Sex je len 
tvoja vec. 
Spisovateľka a novinárka 
hovorí o problémoch in-
tímneho života decentne 
a s jemným humorom. 
Dvanásť vydaní v ka - 
tolíckom Španielsku ho-
vorí samo za seba (for-
mát A5, 288 strán, tvr-
dá väzba).

V. Fedorovič: Humorom 
do srdca. 
Terčom farebnej publi-
kácie kresleného humo-
ru sú manželské vzťahy, 
politika a zdravotníctvo, 
ktoré spája všade prítom-
ná erotika (formát A5, 
128 strán, tvrdá väzba).

Dušan Blažek: Karika
túry politikov. 
Plnofarebná knika kres-
lených karikatúr našich 
politikov od popredné-
ho karikaturistu – akade-
mického maliara Dušana 
Blažeka (formát A4, 120 
strán, tvrdá väzba).

Roland Sagitarius: HU-
MORIKON 
Zanietený milovník, ale 
i aktívny tvorca humoru 
vybral najlepšie z celoži-
votnej zbierky anekdôt, 
satirácií, epigramov, in-
terpretácií, aforizmov i 
sentencií a vydal ich v 
ucelenej humoristickej 
publikácii. (formát A5, 
208 strán, tvrdá väzba).

R. Sagitarius: Ezoteric
ké fenomény. Autor pub-
likácie encyklopedického 
charakteru systematicky 
katalogizuje a výstižne 
definuje všetky ezoteric-
ké fenomény. Objasňuje 
fakty a javy, ktoré objek-
tívne existujú, ale veda 
ich podstatu nedokáže 
uspokojivo vysvetliť (A5, 
224 strán, tvrdá väzba).

Milan Igor Chovan, 
Aneta Mišovie: Keď 
duša hľadá (Malá obra-
zová zbierka poé zie). 
V tomto dielku sú har-
monicky skĺbené verše 
Milana Chovana a nád-
herné maľby Anety Mi-
šovie (formát A5, plno-
farebná tlač, tvrdá väzba, 
72 strán).

Karol Kelly: Milovanie 
vo sne
Zbierka erotickej poé zie 
(formát A5, tvrdá väzba, 
80 strán).

Jozef Bocko: Dokona
lý sútok snov. 
Ilustrovaná zbierka 
poé zie (formát A5, tvr-
dá väzba, 96 strán). 

D. Balogová, V. Beero
vá: Objavte tradičnú 
kuchyňu. Autorky vypo-
čuli hlasy volajúce po ná-
vrate k tradičným, časom 
overeným, nielen zdra-
vým, ale aj chutným jed-
lám a najobľúbenejšie re-
cepty publikovali v boha-
to ilustrovanej kuchárke.   
(A4, plnofarebná tlač, 
tvrdá väzba, 160 strán).

Slavica Maričová: Varí
me diabetikom. 
Prvá zo série kuchár-
skych kníh určených 
pre zdravých i chorých 
a podporujúcich zdravú 
výživu, zachovanie ale-
bo prinavrátenie zdravia. 
Recepty doplnené foto-
grafiami (formát C5, 100 
strán, mäkká väzba).

Z. Horecká  V. Horec
ký: Chudneme chutne a 
zdravo. Celofarebná, bo-
hato ilustrovaná kuchár-
ska kniha ponúka osved-
čené recepty na prípra-
vu zdravých, rýchlych a 
chutných jedál. Obsahu-
je množstvo odporúča-
ní, tabuľky energetických  
hodnôt potravín a vzoro-
vé jedálne lístky (A4, 175 
strán, tvrdá väzba).

NOVINKANOVINKA

NOVINKANOVINKA

L. S. Ladishová: Strach 
z jedla.
Španielska spisovateľka 
na základe autentického 
príbehu o trýzňach bulí-
mie a anorexie popisuje, 
ako tieto choroby rozpo-
znať, liečiť a predchádzať 
im (formát A5, 176 strán, 
tvrdá väzba).

S. Meryn: Ako sa dožiť 
stovky. 
Vo svete všeobecne uzná-
vaný odborník obozna-
muje čitateľa s prirodze-
ným procesom starnutia 
a nazeraním naň v mi-
nulosti i dnes. Napokon 
ponúka 100 tipov, ako 
dosiahnuť túto magickú 
hranicu (formát A5, 336 
strán, tvrdá väzba).

Obrátený slovník cudzích slov, viacjazyčný frazeologický slovník, korán, historická a faktografická literatúra:
Peter Oravec: Obráteny 
slovník cudzích slov 
(1061 strán, väčší formát B5) 
V slovníku sú k abecedne zo-
radeným slovenským slovám 
priradené cudzie slová s ob-
dobným významom. Neoce-
niteľná pomôcka pre každé-
ho, kto pracuje s textom (spi-
sovateľov, redaktorov, novi-
nárov, odborníkov na rekla-
mu a propagáciu, politikov, 
učiteľov a študentov).

Peter Oravec: Ako (by) 
to povedal Cicero. (for-
mát A5, 480 strán, tvr-
dá väzba). Publikácia ob-
sahuje okolo 2000 ustá-
lených slovných spoje-
ní (slovenských prísloví, 
úsloví, porekadiel a iných 
frazeologických jedno-
tiek) s príslušnými ek-
vivalentmi či paralelami 
v latinčine, angličtine a 
nemčine.

Kolektív autorov: Sta
rý Egypt. 
Celofarebná, bohato ilu-
strovaná kniha prehľad-
ným spôsobom priblíži 
mladým i dospelým čita-
teľom jednu z najstarších 
ľudských civilizácií (for-
mát 20x24 cm, 126 strán, 
mäkká väzba).

L. Letošťák: Delostre
lectvo pušného strelého 
prachu. 
Kniha obo zna mu je s his-
torickým vývinom de-
lostreleckých mechanic-
kých i palných zbraní, 
druhmi streliva a i. 
Publikácia obsahuje aj 
dobové fotografie a náčr-
ty (formát A4, 188 strán, 
tvrdá väzba).
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A. AlSbenaty: Korán s 
vysvetlivkami a výkla
dom. 
Preklad koránu z origi-
nálu v arabskom jazyku 
do slovenského jazyka 
doplnený o výklad a vy-
svetlivky (formát B5, 872 
strán, tvrdá väzba).
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Vianočná 20% zľava sa automaticky zvýši na 33,3%, ak sumárna hodnota objednaných 
publikácií a kalendárov (započítava sa cena s DPH znížená o 20% zľavu) prekročí 40 €.




