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D
ane  a účtovníctvo, sociálne a pracovnoprávne vťahy, podnikanie a obchodné právo

ÚČTOVNÍCTVO PRE NEZIS-
KOVÉ ORGANIZÁCIE pre rok 
2016 (A5, mäkká väzba, 208 
strán). Všeobecne záväzné i 
metodické predpisy upravujú-
ce účtovanie neziskových or-
ganizácii v sústave jednodu-
chého aj podvojného účtov-
níctva na rok 2016.

Rybárová, Vojnarová, Mačuha, 
ZÁKONNÍK PRÁCE (Komen-
tár) (A5, tvrdá väzba, 560 
strán).  Podrobný komentár (s 
príkladmi) k úplnému zneniu 
ZP spracovali špecialisti minis-
terstva práce - spolutvorcovia 
zákona, preto má charakter 
polooficiálneho výkladu pra-
covného kódexu.

EURÓPSKA SOCIÁL NA 
CHAR TA (A5, mäkká väz-
ba, 48 strán). Slovenská repu-
lika dňa 17. 2. 2009 súhlasi-
la s ratifikáciou a prezident SR 
dňa 20. 3. 2009 ratifikoval Eu-
rópsku sociálnu chartu (revi-
dovanú). To znamená, že Slo-
venská republika sa stala sig-
natárom medzinárodnej zmlu- 
vy, ktorá má vyššiu právnu silu 
ako naše zákony.

T. Diener, ESENCIA PRÁCE - 
Alchýmia navigácie pri hľa-
daní povolania (A5, tvrdá väz-
ba, 192 strán). T. Diener, karié-
rový poradca a kouč, nás po-
zýva na cestu svetmi práce. 
Navigačná mapa „novej prá-
ce“ je vhodná nielen pre kou-
čov, trénerov a kariérových po-
radcov, ale aj pre ľudí nachá-
dzajúcich sa v procese hľada-
nia povolania.

A. Mateides, SPOKOJNOSŤ 
ZÁKAZNÍKA A METÓDY 
JEJ MERANIA - KONCEPTY 
A SKÚSENOSTI. (A5, mäkká 
väzba, 271 strán). Publikácia 
oslovuje všetkých, ktorým leží 
na srdci spokojnosť zákazníka 
s výrobkami a službami, kto-
ré im ponúkajú: podnikateľov, 
manažérov a zamestnancov. 

A. Mateides, SPOKOJNOSŤ 
ZÁKAZNÍKA A METÓDY JEJ 
MERANIA - II.DIEL METODY 
(A5, mäkká väzba, 256 strán). 
Druhý diel úspešnej publikácie 
sa venuje metódam výskumu 
spokojnosti zákazníkov.  

A. Mateides a kol. MANA-
ŽÉRSTVO KVALITY - histó-
ria, koncepty, metódy (väč-
ší formát B5, tvrdá väzba, 725 
strán). Publikácia má za cieľ 
zaplniť existujúcu medze- 
ru na knižnom trhu. Vzhľadom 
k značnému rozsahu a väčšie-
ho formátu predstavuje akú-
si encyklopédiu manažérstva 
kvality.

D. Čunderlík: LEXIKÓN POD-
NIKANIA A MANAŽMENTU 
(A5, mäkká väzba, 304 strán). 
Publikácia objasňuje frekven-
tované, prakticky používa-
né pojmy trhovej ekonomi-
ky (makroekonomiky, mikroe-
konomiky, legislatívy, riadenia, 
marketingu, obchodných zá-
väzkových vzťahov), s ktorými 
sa pravidelne stretávame. 

Stanislav Jurčišin: KOOPERA-
TIVIZMUS  (A5, tvrdá väzba, 
96 strán). Stručný návrh alter-
natívneho ekonomického sys-
tému ku kapitalizmu i socia-
lizmu a argumentácia dokazu-
júca jeho dlhodobú funkčnosť.

I. Melicherčík: KAPITOLY Z FI-
NANČNEJ MATEMATIKY (A5, 
mäkká väzba, 160 strán). Kom-
plexná príručka od renomova-
ného autora, ktorá poskytuje 
súbor poznatkov z oblasti fi-
nančného práva a aplikácií fi-
nančnej matematiky.

M. Halická, P. Brunovský, P. Jur-
ča: OPTIMÁLNE RIADENIE - 
VIACETAPOVÉ ROZHODO-
VACIE PROCESY V EKONÓ-
MII A FINANCIÁCH (A5, tvr-
dá väzba, 208 strán). Komplex-
ný výklad teórie optimálneho 
rozhodovania. Ukazuje mož-
nosti využitia teórie na for-
muláciu a riešenie úloh z ob-
lasti ekonómie, financií a ma-
nažmentu.

M. Hamala, M. Trnovská:  
NELINEÁRNE PROGRAMO-
VANIE - TEÓRIA A METÓ-
DY (A5, tvrdá väzba, cca 250 
strán). Odbornú publikáciu ve-
novanú teóriám a metódam 
nelineárneho programovania 
spracovali špecialisti na túto 
problematiku.

V. Babčák: DAŇOVÉ PRÁVO 
NA SLOVENSKU (A5, tvr-
dá väzba, 752 strán). Odbor-
ná publikácia, ktorá komplex-
ne analyzuje súčasnú právnu 
úpravu daňového práva na Slo-
vensku, je určená právnikom, 
manažérom, ekonómom, da-
ňovým a účtovným poradcom 
a študentom vysokých škôl. 

J. Stieranka, M. Sabayová, J. Ši-
monová: DAŇOVÉ ÚNIKY A 
DAŇOVÁ KRIMINALITA V 
SLOVENSKEJ REPUBLIKE  (A5,  
tvrdá väzba,  360 strán). Mono-
grafia popisuje situáciu v oblastí 
daňovej kriminality a daňových 
únikov v SR s dôrazom na ich 
odhaľovanie s cieľom zvýšiť da-
ňovú gramotnosť verejnosti a 
sformulovať opatrenia na elimi-
náciu daňových únikov.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍC-
TVO PODNIKATEĽOV pre 
rok 2016  (A5,  mäkká väzba,  
416 strán). Aj pre rok 2016 sme 
pripravili súbornú príručku ob-
sahujúcu úplné znenie opatre-
ní upravujúcich účtovanie pod-
nikateľov v sústave jednodu-
chého účtovníctva, ako aj zá-
konov o dani z príjmov a o úč-
tovníctve.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO 
PODNIKATEĽOV pre rok 
2016 (A5, mäkká väzba, 288 
strán). Príručka obsahujúca 
predpisy pre účtovanie podni-
kateľov v sústave podvojného 
účtovníctva v znení platnom 
pre rok 2016.

K. Repková: PERSONÁLNA 
PRÁCA V ORGANIZÁCII (A5, 
mäkká väzba, 176 strán). Publi-
kácia sa zameriava na vybrané 
problémy personálnej práce v 
organizáciách.

Š. Vendel: PEDAGOGIC-
KÁ PSYCHOLÓGIA (A5, tvr-
dá väzba, 448 strán). Príruč-
ka k pedagogicko-psychologic-
kej príprave budúcich učite-
ľov, aby sa mohli pri výchove a 
vzdelávaní žiakov oprieť o ve-
decké poznatky a zákonitosti 
učenia, motivovania a riadenia 
školskej triedy. 

R. Vlček, Z. Hrubešová: ZDRA-
VOTNÍCKE PRÁVO (A5, tvr-
dá väzba, 320 strán). Informá-
cie, možné právne postupy a 
riešenia právnych problémov 
v zdravotníckej praxi – práv-
na rukoväť v každodennej prá-
ci pre všetky kategórie zdra-
votníckych pracovníkov, ako aj 
študentov lekárskych a zdra-
votníckych fakúlt (podľa stavu 
v roku 2007). 

A. Mateides a kol. SLUŽBY 
(väčší formát B5, tvrdá väzba, 
752 strán). Súborná publikácia 
encyklopedického charakteru 
je určená manažérom rôznych 
druhov služieb a študentom. 
Sústreďuje sa na teóriu slu-
žieb, marketing služieb, kvalitu 
v službách, služby zákazníkom 
a meranie spokojnosti s nimi.

M. Balog, M. Straka: LOGIS-
TICKÉ INFORMAČNÉ SYS-
TÉMY (A5, tvrdá väzba, 208 
strán). Publikácia zameraná na 
jednoznačné začlenenie infor-
mačných systémov v logistic-
kom systéme firmy pre úče-
ly riadenia. Autori poukazujú 
na prioritu informačných to-
kov a informačného systému 
ako celku.

M. Straka: LOGISTIKA DIS-
TRIBÚCIE (AKO DOSTAŤ 
VÝROBOK NA TRH) (B5, tvr-
dá väzba, 400 strán). Komplex-
nú príručku encyklopedické-
ho charakteru venovanú prob-
lematike logistického zabezpe-
čenia distribúcie tovaru (ako 
dostať výrobok na trh) spra-
coval špecialista - vysokoškol-
ský pedagóg.

J. Ďaďo a kol.: MARKETING 
SLUŽIEB (A5, tvrdá väzba; 304 
strán). Publikácia „Marketing 
služieb“ spracovaná kolektívom 
autorov pod vedením prof. Ing. 
Jaroslava Ďaďa, PhD. má za cieľ 
dať čitateľom základné infor-
mácie o špecifikáciách marke-
tingu vo sfére služieb, pričom 
autori zvolili prierezový prístup 
ku skúmaniu tejto oblasti.

E. Tvrdoň: TEXT A ŠTÝL 
REKLA MY V PERIODICKEJ 
TLAČI (A5, mäkká väzba, 272 
strán). Publikácia podáva pre-
hľadnú syntézu poznatkov o 
reklamnom texte a štýle, pri-
čom ide o vôbec prvý príspe-
vok k danej problematike u 
nás. Je určená študentom a ši-
rokej odbornej verejnosti pra-
cujúcej v oblasti reklamy a pro-
pagácie.

K. Janková, S. Kilianová, P.  Bru-
novský, P. Bokes: MARKOVO-
VE REŤAZCE A ICH APLIKÁ-
CIE (A5, tvrdá väzba, cca 208 
strán). Vysokoškolská učebni-
ca podáva systematický výklad 
teórie Markovových reťazcov. 
Poslúži aj odborníkom z eko-
nomickej a inžinierskej praxe 
pri riešení úloh posudzovania 
rizík a kapacít v realizovaných 
systémoch a v poisťovníctve.

JUDr. P. STRAPÁČ: VALNÉ 
ZHROMAŽDENIE SPOLOČ-
NOSTI S RUČENÍM  OBME-
DZENÝM A AKCIOVEJ SPO-
LOČNOSTI  (B5, tvrdá väz-
ba, 208 strán). Súčasťou ko-
mentára k problematike sú aj 
konkrétne riešenia z praxe a 
vzory listín. 

D. Jakubovič: ZMLUVNÁ 
DISCIPLÍNA A ZABEZPEČO-
VACIE PRÁVNE INŠTITÚTY V 
OBCHODNOM PRÁVE S RE-
LEVANTNOU JUDIKATÚROU 
(A5, tvrdá väzba, 496 strán). 
Autor analyzuje obchodnozá-
väzkové vzťahy v celej spek-
trálnej rôznorodosti, v akej sa 
môžu vyskytovať, vrátane slo-
venskej i českej judikatúry.

D. Jakubovič: ZÁVÄZKOVÉ 
PRÁ VO V INTENCiÁCH  ČES-
KEJ A SLOVENS KEJ KOMER-
CIO NALISTIKY (A5, tvrdá 
väzba, 464 strán). Publiká- 
cia porovnáva predov šetkým 
české a slovenské obchodné zá-
väzkové právo doplnené aktu-
álnou judikatúrou. Dielo je ur-
čené podnikovým právnikom, 
advokátom, právnym teoreti-
kom a študentom. 

Edícia: Odborné publikácie a príručky
(obsah publikácií na internetovej stránke www.epos.sk)
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M. Števček: PROCESNÉ NÁ-
STUPNÍCTVO V CIVILNOM 
PRÁVE (A5, 176 str., tvrdá 
väzba). Komplexne spracova-
ná monografia na tému pro-
cesného nástupníctva v civil-
nom práve procesnom s kom-
paratívnym aspektom reflek-
tujúcim najmä na začlene-
nie európskeho práva do náš-
ho vnútroštátneho právneho 
poriadku.

V. Čečotová: DOBRÉ MRAVY V 
SLOVENSKOM SÚKROMNOM 
PRÁVE (A5, tvrdá väzba, 224 
strán). Komplexný pohľad na po-
jem dobré mravy z historického 
hľadiska. Ťažisko diela je v práv-
nej aplikácii rozporu s dobrými 
mravmi, ako aj v analýze typic-
kých konkrétnych ustanovení, v 
ktorých je obsiahnutý odkaz na 
dobré mravy. 

Imrich Fekete, Martina Feketeo-
vá: OBČIANSKY ZÁKONNÍK - 
prehľadným komentár (B5, tvr-
dá väzba,  1316 strán). Prehľadný 
a vyčerpávajúci (viac ako 3000 
bežných strán) výklad jednot-
livých ustanovení Občianskeho 
zákonníka. Kniha je určená širo-
kej právnickej verejnosti, ale vďa-
ka zrozumiteľnému jazyku a pre-
hľadnému spracovaniu osloví aj 
bežného občana.

NOVÁ PRÍRUČKA OBČIAN-
SKEHO PRÁVA - Občiansky 
zákonník, Civilný sporový, Ci-
vilný mimosporový a Správ-
ny súdny poriadok (A5, mäk-
ká väzba,  272 strán). Úplné zne-
nie Občianského zákonníka do-
plnené tromi poriadkami, ktoré 
nahradili Občiansky súdny po-
riadok.

Daniel Šmihula: TEÓRIA ŠTÁ-
TU A PRÁVA (A5, tvrdá väz-
ba, 400 strán).  Súborná publiká-
cia od renomovaného autora sa 
venuje problematike teórie štá-
tu a práva v širších historických 
súvislostiach.

Daniel Šmihula: NAJSTARŠIE 
DEJINY SPOLOČNOSTI, ŠTÁ-
TU A PRÁVA (A5, tvrdá väzba, 
208 strán). Stručné dejiny spo-
ločnosti , štátu a práva podané 
historicky presne a vysoko od-
borne, ale zároveň veľmi púta-
vým rozprávačským štýlom, kto-
rý osloví aj laika.

Daniel Šmihula: ÚVOD DO 
TEÓ RIE MEDZINÁRODNEHO 
PRÁVA SÚKROMNEHO (A5, 
tvrdá väzba, 224 strán). Autor 
v publikácii postupne analyzuje 
a komentuje podstatu a zmysel 
medzinárodného práva súkrom-
ného a osobitne sa venuje prob-
lematike európskeho medziná-
rodného práva súkromného.

Daniel Šmihula: EVOLÚCIA 
PRÁVA  (A5, tvrdá väzba, 272 
strán).  Autor poskytol čitateľom 
netypický pohľad na vývoj práv-
neho systému spracovaný na zá-
klade pôsobenia mechanizmu 
evolučnej selekcie.

D. Nováčková: ZÁKLADY EU-
RÓPSKEHO PRÁVA PRE MA-
NAŽÉROV (A5, tvrdá väzba, 
240 strán). Nielen diplomati, 
politici, právnici či študenti, ale 
aj manažéri a podnikatelia sa v 
podmienkach slobodného po-
hybu tovaru, osôb, služieb a ka-
pitálu musia orientovať v eu-
rópskom práve a mali by si vo 
vlastnom záujme naštudovať 
aspoň jeho základy.

A. Al-Sbenaty: KORÁN S VY-
SVETLIVKAMI A VÝKLA-
DOM. Preklad koránu z ori-
ginálu v arabskom jazyku do 
slovenského jazyka doplnený 
o výklad a vysvetlivky (formát 
B5, 872 strán, tvrdá väzba).

A. Al-Sbenaty: POLITICKÝ 
SYSTÉM A NÁBOŽENSKÁ 
SLOBODA PODĽA ISLAM-
SKÉHO NÁBOŽENSTVA (A5, 
mäkká väzba, 86 strán). Ob-
jektívna analýza z pera naslo-
vovzatého odborníka arabskej 
národnosti podáva neskresle-
ný obraz politického systému 
moslimských krajín vo väzbe 
na islamské náboženstvo.

A. Al-Sbenaty: MANŽELSTVO 
A ROZVOD PODĽA ISLAM-
SKÉHO PRÁVA A PODĽA 
PRÁVNYCH ÚPRAV NIEKTO-
RÝCH ISLAMSKÝCH KRA JÍN 
(A5, mäkká väzba, 86 strán). 
Skúsený autor sa vo svojej 10. 
publikácií snaží bližšie objesniť 
problematiku duálneho systé-
mu manželstva podľa islam-
ského práva.

František Vasek: OBDOBIE 
ÚSPECHOV (Slovenský stre-
lecký šport 2001-2012). Kro-
nika úspechov slovenského 
streleckého športu od začiat-
ku nového milénia až do OH 
v Londýne ilustrovaná fareb-
nými fotografiami (formát A4, 
plnofarebná tlač, tvrdá väzba, 
400 strán). 

J. Majoroš, R. Majorošová: 
ZBROJNÝ PREUKAZ – Prípra-
va na skúšku odbornej spô-
sobilosti (formát A5, tvr-
dá väzba, 480 strán). Publikácia 
obsahuje súborný študijný ma-
teriál a riešené otázky ku skúške 
odbornej spôsobilosti žiadate-
ľa o vydanie zbrojného pre-
ukazu. 

O. Príbojský, M. Čižmár: OD-
BORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠ-
KY  ODBORNEJ SPÔSOBILOS-
TI PRE SBS (A5, tvrdá väzba, 256 
strán). Vedúci pracovníci Úra-
du súkromných bezpečnostných 
služieb MV SR aktualizovali pub-
likáciu pre prípravu členov sú-
kromnej bezpečnostnej služby, 
ktorej podstatnú časť tvoria rie-
šené otázky v znení používanom 
pri skúškach.

I. Fedorovičová: TEORETIC-
KO METOLOGICKÉ OTÁZKY 
KRIMINALISTIKY (A5, tvrdá 
väzba, 191 strán). Publikácia 
je zameraná na kriminalistiku 
ako vedu o metódach zisťova-
nia, vyšetrovania, dokazovania 
a predchádzania trestnej a inej 
protiprávnej činnosti.

Ľ. Tvorík: TESTY PRE ŠOFÉ-
ROV A AUTOŠKOLY – MO-
TOCYKLE A  OSOBNÉ AUTÁ 
(A4, mäkká väzba, 140 strán) 
vytvorené kombináciou 35 ofi-
ciálnych policajných testov pre 
skúšky vodičov motocyklov a 
osobných áut. Stačí publikká-
ciu rozobrať a odpovedať na 
otázky.

Ľ. Tvorík:  TESTY PRE ŠOFÉ-
ROV A AUTOŠKOLY – NÁ-
KLADNÉ AUTÁ A AUTO-
BUSY (A4, mäkká väzba, 100 
strán) vytvorené kombináciou 
25 ofi ciálnych policajných tes-
tov používaných výhradne pre 
skúšky vodičov nákladných 
áut a autobusov. Stačí pub-
likáciu rozobrať a odpovedať 
na otázky.

Ľ. Tvorík: TESTOVÉ KRIŽO-
VATKY DO VRECKA (A6, 
mäkká väzba, 80 strán). Plno-
farebná publikácia obsahu-
je všetky križovatky použité 
v oficiálnych policajných tes-
toch a správne riešenie prís-
lušných testových otázok. Vy-
nikajúca pomôcka pri príprave 
žiadateľov o vodičské oprávne-
nie v obľúbenom vreckovom 
formáte.

J. Köppl: PRVÁ POMOC 
(A6, mäkká väzba, 144 strán). 
Publikácia schválená Sloven-
ským Červeným krížom je ur-
čená pre praktickú i teoretic-
kú výučbu i ako študijný mate-
riál nielen pre žiakov autoškôl, 
ale aj do auta každého vodiča, 
resp. pre špecialistov bezpeč-
nosti práce v každom odvet-
ví. Obsahuje aj riešené testy zo 
zdravotníckej prípravy.

NOVÁ PRÍRUČKA VOLEBNÉ-
HO PRÁVA (A5, mäkká väzba,  
176 strán). Úplné znenie voleb-
ných zákonov (o podmienkach 
výkonu volebného práva a o vo-
lebnej kampani) s výkladom vo 
forme dôvodových správ, vyko-
návacia vyhláška, úplné znenie 
zákona o politických stranách a 
politických hnutiach a prísluš-
ný výňatok z nového Správneho 
súdneho poriadku.

P. Muríň: SLOVENSKÉ MASME-
DIÁLNE PRÁVO (A5, tvrdá väz-
ba, 560 strán). Najkomplexnej-
šie spracovanie právnej prob-
lematiky masmediálnych pro-
striedkov. Perio dická tlač, roz-
hlasové a televízne vysielanie, 
neperiodické publikácie, film, 
zvukové záznamy (CD) a zvu-
kovoobrazové záznamy (DVD) 
sú spracované v úplnosti práv-
nych vzťahov. 

P. Muríň: ZAMESTNANECKÉ 
DIELA (A5, tvrdá väzba, cca 200 
strán). Autor podrobne rozobe-
rá právne vzťahy i právne in-
štrumenty uplatňované pri vy-
tváraní zamestnaneckých diel 
ako výsledkov tvorivej duševnej 
činnosti zamestnancov pri pl-
není záväzkov z pracovnopráv-
nych vzťahov.

NOVÁ PRÍRUČKA AUTOR-
SKÉHO PRÁVA (A5, mäkká väz-
ba, 176 strán).  V rokoch 2013 až 
2016 boli novelizované všet-
ky predpisy upravujúce autorské 
práva (autorský zákon, tlačový zá-
kon, audiovizuálny zákon, záko-
ny o slobodnom prístupe k infor-
máciám, o umeleckých fondoch, 
o povinných výtlačkoch, medzi-
národné dohovory...), preto sme 
spracovali súbornú príručku.

Daniel Šmihula: O PRÁVE A 
ŠTÁTE  (A5, tvrdá väzba, 272 
strán).  Zbierka vedeckých štú-
dií a esejí venovaných problema-
tike štátu a práva z pera uznáva-
ného autora.

JUDr. Imrich Minár: PRÍSPE-
VOK K DEJINÁM ODBOJA 
VEDENÉHO SLOVENSKOU LI-
GOU V AMERIKE 1907-1920 
(A5, tvrdá väzba, 96 strán). Au-
tor upozorňuje na významnú 
rolu, ktorú zohrala Slovenská 
liga v Amerike pri rozpade Ra-
kusko-Uhorska a vzniku Česko-
slovenska.

Viktor Vaculčík: HABSBUR-
GER V. TSCHECHOSLOWAKEI 
1918-1938 (A5, tvrdá väzba, 
1052 strán). Komplexná, vyčer-
pávajúca a v nemčine napísaná 
štúdia venovaná zložitým súd-
nym sporom na medzinárod-
nej i vnútroštátnej úrovni o ma-
jetok, ktorý Československo po 
1. svetovej vojne skonfiškovalo 
Habsburgovcom.

F. Ružička - Ľ. Karvašová: EU-
RÓPSKA DIPLOMACIA (A5, 
tvrdá väzba, 272 strán).  
Skúsení karierni diplomati pri-
nášajú ucelený pohľad na za-
loženie, štruktúru, fungovanie 
a ciele spoločnej európskej za-
hraničnej služby (ESVČ) v his-
torickom kontexte. Komplex-
ná monografia venovaná za-
hraničnej politike EÚ - prvá 
svojho druhu.

A. Al-Sbenaty: ISLAM - VIERA  
A NÁBOŽENSTVO (A5, tvrdá 
väzba, 160 strán). Autor čitate-
ľovi prezentuje podstatu a zá-
kladné pojmy islamského ná-
boženstva.

A. Al-Sbenaty: ISLAMSKÉ 
PRÁVO (OBLASŤ MIERU A 
VOJNY) (A5, mäkká väzba, 79 
strán). Štúdia poskytuje struč-
ný historický prehľad formo-
vania sa islamského právneho 
systému.

A. Al-Sbenaty: ŽIVOT PO 
SMRTI PODĽA ISLAMU. Au-
tor tejto publikácie sa snaží 
stručne a zrozumiteľne vysvet-
liť otázky podstaty života, exis-
tencie a podoby života po smr-
ti s odvolaním sa na niektoré 
verše koránu. (formát A5, 48 
strán, mäkká väzba)

PRREDPISY PRE POĽOVNÍKOV 
A LESNÍKOV (A5, mäkká väzba, 
464 strán). Úsporným spôsobom 
spracovaná komplexná príručka 
obsahuje všetky predpisy upra-
vujúce poľovníctvo a lesné hos-
podárstvo v úplnom znení. 

M. Kozár: ZÁKLADY KRIMI-
NALISTIKY (A5, tvrdá väzba, 
144 strán). Uznávaný odborník 
spracoval túto publikáciu ako 
učebnicu pre špeciálne odbor-
né školy, resp. ako študijný ma-
teriál pre prípravu členov SBS 
na skúšky odbornej spôsobi-
losti. Vo všeobecne prístupnej 
- zrozumiteľnej forme posky-
tuje čitateľovi hlbšie základy 
kriminalistiky.

VRECKOVÉ PREDPISY O CES-
TNEJ PREMÁVKE  S FAREBNÝ-
MI ZNAČKAMI (A6, 432 strán, 
mäkká väzba). Úplné znenie zá-
kona o cestnej premávke a jeho 
vykonávacej vyhlášky vrátane fa-
rebnej značkovej prílohy sme pri-
pravili v praktickom vreckovom 
formáte.

Ľ. Tvorík: UČEBNICA PRE ŠO-
FÉROV A VODIČOV (A5, tvr-
dá väzba, 496 strán). Priebež-
ne aktualizovaná učebnica je 
ideál nym študijným materiá-
lom nielen pre žiakov, ale aj in-
štruktorov autoškôl, plne po-
stačujúcim pre komplexnú prí-
pravu žiadateľov o vodičské 
oprávnenie na skúšky aj povin-
né preskúšavanie šoférov. 

TESTOVÉ OTÁZKY PRE AU-
TOŠKOLY (A4, mäkká väzba, 
60 strán) Publikácia je určená 
na prípravu žiakov autoškôl. 
Obsahuje všetky testové otáz-
ky (zoradené podľa jednotli-
vých ustanovení zákona a vy-
konávacej vyhlášky), z ktorých 
sú zostavené oficiálne policaj-
né skúšobné testy.
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRED-
PISY O PROTIPOŽIAR NEJ BEZ-
PEČNOSTI A OCHRA NE (A5, 
mäk ká väzba, 432 strán). Prí-
ručka obsahuje zákon o ochra-
ne pred požiarmi a zákon o Ha-
sičskom a záchrannom zbore 
so všetkými vykonávacími vy-
hláškami v platnom znení.

J. Ondrejka: SPRÁVNA VÝ-
ROBNÁ PRAX V ZARIADE-
NIACH SPOLOČNÉHO STRA-
VOVANIA (A4, mäkká väzba, 
325 strán). Publikáciu odporučil 
hlavný hygienik SR ako podklad 
pre zavádzanie kvalitatívne no-
vého postupu riadenia technic-
kej a hygienickej akosti poživa-
tín HACCP (Správnej výrobnej 
praxe) v zariadeniach spoločné-
ho stravovania.

J. Ondrejka: PRÍRUČKA NA VY-
PRACOVANIE PLÁNU SPRÁV-
NEJ VÝROBNEJ PRAXE (HAC-
CP) V POTRAVINÁRSKYCH 
ZARIADENIACH (A4, mäk-
ká väzba, 520 strán). Príručka o 
správnych postupoch pri výro-
be zmrzliny a v cukrárenskej a la-
hôdkárskej výrobe, ktorú hlavný 
hygienik SR odporučil ako me-
todickú pomôcku k uplatneniu 
systému HACCP.

J. Ondrejka: PRÍRUČKA NA 
VYPRACOVANIE PLÁNU 
SPRÁVNEJ VÝROBNEJ PRA-
XE (HACCP) PRI VÝROBE 
MÄSA A MÄSOVÝCH VÝ-
ROBKOV (A4, mäkká väzba, 
280 strán). Na základe požiada-
viek z praxe spracoval MUDr. J. 
Ondrejka publikáciu uľahčujú-
cu uplatnenie princípov HAC-
CP pri výrobe mäsa a mäso-
vých výrobkov.

E. Chmielewská: OCHRANA 
VÔD (A5, mäkká väzba, 112 
strán). Publikácia objasňuje 
problematiku ochrany vôd ich 
čistením ako súčasť autoregu-
lačných procesov prírodných 
ekosystémov. Ponúka aj iné al-
ternatívne spôsoby úpravy a 
čistenia odpadových vôd.

E. Chmielewská, J. Kuruc: OD-
PADY (A5, tvrdá väzba, 336 
strán). Uznávaní špecialisti na 
problematiku odpadov a vy-
sokoškolskí pedagógovia pri-
pravili odbornú publikáciu na 
tému, ktorá nebola dosiaľ spra-
covaná v ucelenej forme na 
praxou požadovanej odbor-
nej úrovni. Farebne ilustrova-
ná kniha.

E. Chmielewská a kolektív: 
OCHRANA A VYUŽÍVANIE 
PRÍRODNÝCH ZDROJOV (A5, 
tvrdá väzba, 352 strán). Známa 
environmentalistka, špecialist-
ka na odpadové hospodárstvo 
a vysokoškolská profesorka pri-
pravila v spolupráci s kolektí-
vom autorov publikáciu zame-
ranú na ochranu a využívanie 
prírodných zdrojov.

Z. Krajný: VODNÝ LÚČ V 
PRAXI (A5, mäkká väzba, 384 
strán) Publikácia je zameraná 
na princípy technológie obrá-
bania vodným lúčom a jej ši-
rokospektrálne využitie v tech-
nickej praxi. 

VRECKOVÁ ÚSTAVA, ÚSTAV-
NÉ ZÁKONY A ÚSTAVNÝ SÚD 
(A6, mäkká väzba, 208 strán). 
Úplné znenie Ústavy SR a os-
tatných ústavných zákonov 
(vrátane výkladov Ústavného 
súdu SR k jednotlivým ustano-
veniam ústavy) a právnej úpra-
vy postavenia a kompetencií 
ústavného súdu.

VRECKOVÉ POŠTOVÉ SME-
ROVACIE ČÍSLA (A6, mäkká 
väzba, 225 strán). Poštové sme-
rovacie čísla všetkých miest a 
obcí SR, resp. ulíc krajských 
miest a Bratislavy v praktickom 
vreckovom formáte.

TESTOVÉ KRIŽOVATKY DO 
VRECKA (A6, mäkká väzba, 
80 strán). Plnofarebná publiká-
cia obsahuje všetky križovatky 
použité v oficiálnych policaj-
ných testoch a správne rieše-
nie príslušných testových otá-
zok. Vynikajúca pomôcka pri 
príprave žiadateľov o vodičské 
oprávnenie v obľúbenom vrec-
kovom formáte.

VRECKOVÉ PREDPISY O CES-
TNEJ PREMÁVKE  S FAREBNÝ-
MI ZNAČKAMI (A6, 432 strán, 
mäkká väzba). Úplné znenie zá-
kona o cestnej premávke a jeho 
vykonávacej vyhlášky vrátane fa-
rebnej značkovej prílohy sme pri-
pravili v praktickom vreckovom 
formáte.

D. Bujnovská, E. Krížiková: A-S 
A S-A SLOVNÍK ODBOR-
NÝCH NÁZVOV ZO SOCIÁL-
NEJ OBLASTI (A5, mäkká väz-
ba, 320 strán) vznikol kompilá-
ciou rôznych dokumentov, ofi-
ciálnych textov, správ expertov 
a slovníkov rôznych druhov, 
ktoré sa priamo alebo nepria-
mo dotýkali sociálnej oblasti.

D. Magulová: A-S A SA SLOV-
NÍK VÝPOČTOVEJ TECHNI-
KY (A5, mäkká väzba,  400 
strán). Dnes sa už takmer ne-
nájde človek, ktorý by neprí-
chádzal do kontaktu s výpoč-
tovou technikou. Cenným po-
mocníkom im bude tento slov-
ník – starostlivý výber slov vy-
plynul z každodennej praxe 
počítačových odborníkov.

J. Magula: ANGLICKO-SLO-
VENSKÝ A SLOVENSKO-AN-
GLICKÝ OBCHODNÝ SLOV-
NÍK (A5, tvrdá väzba, 480 
strán). Tento slovník po vstupe 
do EÚ potrebuje  väčšina pod-
nikateľov vyvážajúcich tovar a 
služby do zahraničia.

J. Magula: A-S A S-A EKONO-
MICKÝ SLOVNÍK (A5, tvrdá 
väzba, 512 strán). Tento slov-
ník uľahčí štúdium a pocho-
penie zahraničnej ekonomic-
kej literatúry.

P. Oravec: OBRÁTENÝ SLOVNÍK 
CUDZÍCH SLOV SLOV (B5, 1061 
strán, väčší formát B5). V obráte-
nom slovníku sú k abecedne zo-
radeným slovenským slovám pri-
radené cudzie slová s obdobným 
významom. Neoceniteľná po-
môcka pre každého, kto pracu-
je s textom (spisovateľov, redak-
torov, novinárov, odborníkov na 
reklamu a propagáciu, politikov, 
učiteľov a študentov). 

P. Oravec: AKO (BY) TO POVE-
DAL CICERO - Slovenské príslo-
via v latinčine, angličtine a nem-
čine (väčší formát B5,  480 strán).  
Neoceniteľná pomôcka pre každé-
ho, kto pracuje s textom, obsahuje 
viac ako 2000 slovenských výrokov, 
prísloví, úsloví, porekadiel a zaužíva-
ných spojení zoradených abecedne 
podľa kľúčových slov (hesiel) a tisíc-
ky ekvivalentov v latinčine, nemči-
ne či angličtine.

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTA-
RÁVANIA (CPV) (A5, mäkká 
väzba, 320 strán). Jediný klasi-
fikačný systém uplatniteľný na 
verejné obstarávanie v EÚ štan-
dardizuje odkazy používané ve-
rejnými obstarávateľmi pri opi-
se predmetu zmlúv vo väzbe 
na klasifikáciu produkcie, od-
vetvovú klasifikáciu ekonomic-
kých činností a kombinovanú 
nomenklatúru. 

T. Kvašňovský: KRÁTKY LE-
XIKÓN ANGLICKÝCH SKRA-
TIEK V MANAŽMENTE (A6, 
mäkká väzba, 116 strán).  
V tomto malom lexikóne autor 
abecedne zoradil najfrekvento-
vanejšie skratky z oblasti ma-
nažmentu a ku každej skratke 
uviedol jej anglické znenie, slo-
venský preklad, oblasť uplatne-
nia a definíciu.

NOVÝ ZÁKON O ODPA-
DOCH S VYKONÁVACÍMI 
PREDPISMI (A5, mäkká väzba, 
cca 464 strán). Komplexná prí-
ručka obsahuje nový zákon o 
odpadoch so šiestimi vykoná-
vacími vyhláškami a všeobec-
ne záväzným výnosom minis-
terstva ŽP. 

PROGRAM ODPADOVÉHO 
HOSPODÁRSTVA SLOVEN-
SKEJ REPUBLIKY NA ROKY 
2016–2020  (A5, mäkká väz-
ba, 128 strán). Najvýznamnej-
ší strategický dokument v ob-
lasti odpadového hospodár-
stva určuje záväzné a smer-
né ciele a opatrenia na päťroč-
né obdobie. 

PROGRAM PREDCHÁDZA-
NIA VZNIKU ODPADU SR 
NA ROKY 2014-2018 (A5, 
mäkká väzba, 190 strán) Ana-
lýza súčasneho stavu a per-
spektívy ďaľšieho vývoja v ob-
lasti predchádzania vzniku od-
padov ako najúčinnejšej formy 
prevencie vrátane záväzných 
opatrení a úloh, farebných prí-
loh a riešenia jednotlivých pri-
pomienok.

Kolektív: METÓDY, TECHNO-
LÓGIE A STRATÉGIE NAKLA-
DANIA S BIOLOGICKY ROZ-
LOŽITEĽNÝMI ODPADMI 
(A5, tvrdá väzba, 256 strán). 
Neoceniteľná pomôcka vzhľa-
dom na aktuálne povinnos-
ti obcí a pôvodcov odpadov 
v oblasti zberu a spracovania 
bioodpadov. 

VRECKOVÝ OBCHODNÝ ZÁ-
KONNÍK (A6, mäkká väzba, 
336 strán). Úplné znenie Ob-
chodného zákonníka v praktic-
kom vreckovom formáte.

MALÝ OBČIANSKY ZÁKON-
NÍK (A6, mäkká väzba, 192 
strán). Úplné znenie Občian-
skeho zákonníka v praktickom 
vreckovom formáte.

VRECKOVÝ TRESTNÝ ZÁ-
KON (A6, mäkká väzba, 240 
strán). Úplné znenie Trestného 
zákona sme opäť vydali v obľú-
benom a praktickom vrecko-
vom vydaní.

VRECKOVÝ ZÁKONNÍK PRÁ -
CE SO SÚVISIACIMI ZÁKON-
MI (formát A6, mäkká väzba, 
240 strán). Praktická príruč-
ka vo vreckovom formáte ob-
sahuje úplné znenia Zákonní-
ka práce, zákona o kolektív-
nom vyjednávaní, antidiskrimi-
načného zákona, zákona o ne-
legálnej práci a nariadenia o 
zrážkach zo mzdy.

J. Köppl: PRVÁ POMOC 
(A6, mäkká väzba, 144 strán). 
Publikácia schválená Sloven-
ským Červeným krížom je ur-
čená pre praktickú i teoretic-
kú výučbu i ako študijný mate-
riál nielen pre žiakov autoškôl, 
ale aj do auta každého vodiča, 
resp. pre špecialistov bezpeč-
nosti práce v každom odvet-
ví. Obsahuje aj riešené testy zo 
zdravotníckej prípravy.

VRECKOVÉ PREDPISY O 
STRELNÝCH ZBRANIACH A 
STRELECKÝ PORIADOK (A6, 
mäkká väzba, 240 strán). Prí-
ručka obsahuje všetky predpisy, 
ktoré poľovníci, športoví strel-
ci a iní držitelia zbraní potre-
bujú ovládať pri nadobudaní 
zbrojného preukazu i používa-
ní strelných a paľných zbraní v 
poľovných revíroch, na strelni-
ciach či pri výkone povolania.

VRECKOVÝ ZÁKON O PO-
ĽOVNÍCTVE S VYKONÁVA-
COU VYHLÁŠKOU (A6, mäk-
ká väzba, cca 204 strán). Do 
praktickej vreckovej publiká-
cie, ktorá by nemala chýbať v 
plecniaku žiadneho poľovníka, 
sme zaradili novelizovaný po-
ľovnícky zákon (po veľkej no-
vele účinnej od 1. júla 2013) s 
vykonávacou vyhláškou v úpl-
nom znení.

SKÚŠOBNÉ PORIADKY A 
CHOV POĽOVNÝCH PSOV 
DO VRECKA (A6, mäkká väz-
ba, 192 strán). Skúšobné po-
riadky stavačov, malých ple-
mien, retrívrov, farbiarov, du-
ričov a brlohárov, vyhláška o 
ochrane spoločenských zvie-
rat, Chovateľský a zápisný po-
riadok SPZ aj SKJ, Výstavný 
poriadok SKJ a Medzinárodný 
chovateľský poriadok FCI. 

J. Magula: SLOVENSKO-AN-
GLICKÝ PRÁVNY SLOVNÍK 
1 (A5, tvrdá väzba, 495 strán) 
a J.Magula: ANGLICKO-SLO-
VENSKÝ PRÁVNY SLOVNÍK 
2 (A5, tvrdá väzba, 480 strán, 
21,54 €). Špecializovaný práv-
ny slovník (dva diely) je urče-
ný pre podnikateľov a právni-
kov ako pomôcka pri uzatvá-
raní zmlúv, resp. v prípade ob-
chodných sporov.

J. Magula: A-S A S-A SLOVNÍK 
VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A 
MATEMATIKY (A5, tvrdá väz-
ba, 720 strán). Slovník uspoko-
jí užívateľov zaoberajúcich sa 
dokumentmi v angličtine. Sta-
rostlivo vybrané slová použí-
vané najmä vo vysokoškolskej 
matematike sú doplnené o slo-
vá používané v geometrii a vý-
počtovej technike.

D. Brečková: ENGLISH FOR 
DESIGNERS, PROFESIONAL 
COMMUNICATION BASICS 
(A4, tvrdá väzba, 145 strán). 
Učebnica a slovník odborných 
výrazov a pojmov z oblasti di-
zajnérstva (plnofarebná tlač).

A. Freiwald: TECHNICKÉ KRE-
SLENIE I. (A4, mäkká väzba, 
106 strán). Ministerstvom škol-
stva schválená učebnica tech-
nického kreslenia pre žiakov 
SOU (1. diel).
A. Freiwald: TECHNICKÉ KRE-
SLENIE II.  (A4, mäkká väzba, 
108 strán). Ministerstvom škol-
stva schválená učebnica tech-
nického kreslenia pre žiakov 
SOU (2. diel).
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ABECEDNÝ GLOSÁR POJ-
MOV Z OBLASTI INFORMA-
TIZÁCIE (Vreckový lexikón) 
(A6, mäkká väzba, 240 strán). 
Definície najpoužívanejších 
odborných výrazov z oblasti 
informatizácie spracovalo MF 
SR za účelom zjednotenia a in-
klúzie týchto pojmov do práv-
neho systému Slovenskej re-
publiky.

MALÝ LEXIKÓN KULTÚR-
NYCH PAMIATOK - SLOVEN-
SKÁ REPUBLIKA (A6, tvrdá 
väzba, 246 strán). Prehľadné 
informácie z rozličných oblas-
tí, aktuálne a stručné údaje o 
kultúrnych pamiatkach Slo-
venska.

MALÝ LEXIKÓN LITERÁR-
NYCH DIEL - SLOVENSKÍ AU-
TORI (A6, tvrdá väzba, 214 
strán). Publikácia je venovaná 
slovenským literárnym dielam 
a literátom.

Marta Heinrichová: FRAN-
CÚZSKO - SLOVENSKÝ A 
SLOVENSKO - FRANCÚZSKY 
SLOVNÍK PRE ŠKOLY A DEN-
NÚ PRAX (A6, dve verzie – 
v tvrdej a mäkkej väzbe, 328 
strán). Slovník obsahuje oko-
lo 12000 výrazov , pričom ob-
sahuje základnú slovnú záso-
bu francúzštiny a slovenčiny 
spolu s najpoužívanejšou fra-
zeológiou.

V. Babčák: DAŇOVÉ PRÁ-
VO SLOVENSKEJ REPUB-
LIKY (A5, tvrdá väzba, 640 
strán). Komplexná analýza 
právnej úpravy daňového prá-
va na Slovensku podľa stavu v 
roku 2010. 

V. Babčák: SLOVENSKÉ DA-
ŇOVÉ PRÁVO (A5, tvrdá väz-
ba, 672 strán). Odborná publi-
kácia, ktorá komplexne analy-
zuje právnu úpravu daňového 
práva na Slovensku podľ práv-
neho stavu v roku 2012. 

V. Babčák a kol.: FINANČNÉ 
PRÁVO A FINANČNÁ SPRÁ-
VA (A5, tvrdá väzba, 448 
strán). Vysokoškolská učebni-
ca ponúka čitateľovi ťažisko-
vé a rozhodujúce poznatky tý-
kajúce sa problematiky sloven-
ského finančného práva (a nie-
len jeho) v kompaktnej podo-
be (podľa stavu v roku 2008).

M. Šostroneková, J. Kajano-
vá: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍC-
TVO PODNIKATEĽA PO PRE-
CHODE NA EURO (formát A5, 
400 strán, tvrdá väzba). Záro-
veň praktická príručka podvoj-
ného účtovníctva podnika- 
teľov po zavedení eura (s prí-
kladmi).  Na konci každej ka-
pitoly sú kontrolné otázky a 
komplexné príklady (podľa 
stavu v roku 2009).

Z. Fabová: JEDNODUCHÉ ÚČ-
TOVNÍCTVO PODNIKATE-
ĽOV PRE ZAČIATOČNÍKOV 
A POKROČILÝCH (A5, tvrdá 
väzba 416 strán). Komentár k 
novej úprave účtovania pod-
nikateľov v sústave jednodu-
chého účtovníctva s príklad-
mi spracovala špecialistka MF 
SR  Ing. Z. Fabová (podľa stavu 
v roku 2008).

Ing. Z. Fabová: JEDNODUCHÉ 
ÚČTOVNÍCTVO PODNIKA-
TEĽOV PO ZAVEDENÍ EURA 
(A5, tvrdá väzba, 384 strán). 
Vzhľadom na zásadné zmeny 
po prechode na euro autorka 
(špecialistka MF SR) pripravi-
la komplexnú príručku ilustro-
vanú množstvom príkladov, 
(podľa stavu v roku 2010).

V. Laszová: NOVÉ ÚČTOVNÍC-
TVO NEZISKOVÝCH ORGANI-
ZÁCIÍ V PRAXI (A5, tvrdá väz-
ba 304 strán). Autorka, riaditeľ-
ka odboru MF SR, ktorý vydal 
novú úpravu účtovania nezisko-
vých organizácií, spracovala ko-
mentár a súbor účtovných prí-
kladov pre neziskové organizá-
cie účtujúce v sústave podvojné-
ho účtovníctva (podľa stavu v 
roku 2008).

J. Minársky: KOMENTÁR K 
NOVÉMU ZÁKONU O DPH 
s príkladmi (A5, mäkká väz-
ba, 208 strán). Autor, známy 
daňový poradca a špecialista 
na DPH, sa v roku 2004 zame-
ral najmä na tie ustanovenia 
nového zákona o DPH podľa 
ktorých DPH uplatňovalo od-
lišným spôsobom v porovna-
ní s úpravou v predchádzajú-
com zákone.

Chmelíková: OBCHOD - VÝ-
VOJ, SÚČASNOSŤ, PERSPEK-
TÍVY (A5, tvrdá väzba, 368 
strán). Publikácia ponúka prie-
rez vývoja obchodu od počiat-
ku ľudstva cez súčasné systé-
my predaja (podľa stavu v roku 
2002) a odhad vývojových tren-
dov v budúcnosti. Snahou au-
torky bolo venovať pozornosť 
najmä Slovensku vo všetkých 
etapách vývoja.

E. Burák: AUTOMANAŽ MENT 
PODNIKATEĽA (A5, tvrdá 
väzba, 160 strán) Autor – ako 
skúsený topmanažér, poradca 
a ekonomický publicista – v 
knihe predstavuje ľahko zro-
zumiteľný a ľahko stráviteľný 
recept vhodný pre začínajú-
cich i skúsených podnikateľov 
a manažérov (podľa stavu v 
roku 2003). 

E. Burák: DAŇOVÁ OPTIMA-
LIZÁCIA- ĽUDOVÝ DAŇOVÝ 
ŠLABIKÁR (A6, mäkká väzba, 
160 strán). Hlavným cieľom 
publikácie je na základe vyu-
žitia rád a odporúčaných po-
stupov pri daňovej optimali-
zácii, daňovej stratégii, daňo-
vej obrane a daňovej prevencii 
dosiahnuť úsporu daní (stav ku 
koncu roka 2002).

A. Harumová: REPORTING 
ODLOŽENÝCH DANÍ (A5, tvr-
dá väzba, 144 strán). Publiká-
cia  spracovaná v roku 2003 sa 
zameriava hlavne na reporting 
ako samostatnú disciplínu, na 
výklad a charakterizovanie zá-
kladných zdrojov a foriem re-
portingu a hlavne na reporty 
účtovnej a daňovej hodnoty 
(daňovej základne).

B. Hager, L Kerestešová, M. Ba-
láž, D. Gejdošová. ZÁKON 
O VEREJNOM OBSTA-
RÁVANÍ - KOMENTÁR 
(A5, tvrdá väzba, 688 strán). 
Autorský kolektív na čele s ma-
jiteľom špecializovanej práv-
nej firmy spracoval komplex-
nú, prakticky zameranú pub-
likáciu k právnej úprave verej-
ného obstarávania (podľa sta-
vu v roku 2013).

T. Pecháčová: NOVÉ JEDNO-
DUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE 
PODNIKATEĽOV (A5, tvr-
dá väzba, 480 strán). Ustano-
venia zákona o účtovníctve a 
opatrenia o postupoch účto-
vania v sústave jednoduché-
ho účtovníctva pre podnika-
teľov rozpracovala do praktic-
kej príručky známa špecialistka 
Ing. T. Pecháčová (stav ku kon-
cu roka 2003).

T. Pecháčová: JEDNODUCHÉ 
ÚČTOVNÍCTVO PRE POD-
NIKATEĽOV PO PRIJATÍ NO-
VEHO ZÁKONA O DANI Z 
PRÍJMOV (A5, tvrdá väzba, 416 
strán). Aktualizácia publikácie 
„Nové jednoduché účtovníc-
tvo pre podnikateľov“ po prija-
tí nového zákona o dani z príj-
mov v roku 2004.

T. Pecháčová: PRECHOD 
PODNIKATEĽA Z JÚ DO PÚ 
A NAOPAK (A5, tvrdá väzba, 
304 strán). Komentár k postu-
pu pri prechode podnikateľov 
zo sústavy jednoduchého do 
sústavy podvojného účtovníc-
tva (aj naopak) podľa stavu v 
roku 2004. 

J. Minársky: VEĽKÁ NOVELI-
ZÁCIA ZÁKONA O DPH s vy-
konávacími predpismi (A5, 
mäkká väzba, 320 strán). Pub-
likácia obsahuje komentár k 
„veľkej“ novelizácií zákona o 
DPH účinnej od 1.1.2005. Je 
teda aktualizáciou „Komentá-
ra k novému zákonu o DPH s 
príkladmi“.

Z. Ondreášová: DAŇ Z PRI-
DANEJ HODNOTY V PRA-
XI V ROKU 2006 (A5, tvr-
dá väzba, 736 strán). Príruč-
ku spracovala špecialistka DR  
SR. Pracovné zaradenie au-
torky dáva príručke poloofi-
ciálny charakter. Ťažisko die-
la spočíva v jeho zamera-
ní (vo forme veľkého množ-
stva alternatívnych príkladov) 
na realizáciu zákona v praxi. 

Z. Ondreášová: DAŇ Z PRIDA-
NEJ HODNOTY V PRAXI  
PO VSTUPE DO EÚ (2007) 
(A5, tvrdá väzba, 416 strán). 
Po druhej veľkej nove li zá cii 
zákona o DPH (zakonom č. 
523/2005 Z.z.) sme vydali ko-
mentár k novelizova vým usta-
noveniam zákona o DPH v úpl-
nom znení a všetky vykoná-
vacie, resp. metodické predpi-
sy (podľa stavu v roku 2005).

E. Burák: DAŇOVÉ PLÁNO-
VANIE A DAŇOVÉ VÝDAVKY 
(A5, tvrdá väzba, 272 strán). 
Publikácia, ktorú skúsený au-
tor spracoval v roku 2005, za-
plnila prázdne miesto v od-
bornej literatúre v oblasti da-
ňového plánovania. Téma tej-
to publikácie oslovila každé-
ho, kto mal záujem optimali-
zovať svoje daňové povinnos-
ti voči štátu.

Kolektív: NOVÁ PRÍRUČKA 
K DANI Z PRÍJMOV S PRÍ-
KLADMI (A5, tvrdá väzba, 752 
strán). Podrobný komentár k 
novému zákonu o dani z príj-
mov z roku 2004 s príkladmi 
spracovali špecialisti MF SR. I 
keď nejde o záväzný výklad MF 
SR, vzhľadom na pracovné za-
radenie autorov má publikácia 
polooficiálny charakter.

Faiglová, Pohlod: NOVELIZÁ-
CIE ZÁKONA O DANI Z PRÍJ-
MOV V ROKU 2004 S VYKO-
NÁVACÍMI PREDPISMI (A5, 
tvrdá väzba, 480 strán). Aktua-
lizácia „Novej príručky k dani z 
príjmov s príkladmi“ po nove-
lizáciách zákona o dani z príj-
mov vykonaných v roku 2004.

V. Jarinkovičová: PRÍRUČKA 
PRE ZDANENIE PRÍJMOV 
FYZICKEJ OSOBY (B5, tvrdá 
väzba, 256 strán). Komplex-
ná príručka sa zaoberá zda-
nením príjmov fyzickej osoby 
podľa stavu právnej úpravy v 
roku 2006.

V. Jarinkovičová: ZDANENIE 
PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY 
V ROKU 2007  (A5, mäkká 
väzba, 256 strán). Aktualizá-
cia „Príručky pre zdanenie príj-
mov fyzickej osoby“ na zákla-
de zmien zákona vykonaných 
v roku 2007.

Emil Rusznák: ANGLICKÁ 
KONVERZÁCIA (A6, mäkká 
väzba, 240 strán). V praktic-
kej knižke „Anglická konver-
zácia“ nájdete stručný prehľad 
gramatiky, ako aj slovensko-
-anglický a anglickoslovenský 
slovník.

Horst Hogh, Emil Rusznák: NE-
MECKÁ KONVERZÁCIA (A6, 
mäkká väzba, 223 strán). Struč-
ný prehľad nemeckej konver-
zácie a gramatiky so slovníkom 
najpoužívanejších slov.

Anton Košťál: MALÁ NEMEC-
KÁ FRAZEOLÓGIA (A6, mäk-
ká väzba, 64 strán). 300 frazeo-
logizmov 100 prísloví a poreka-
diel. Praktická príručka pre žia-
kov, študentov, jazykové kurzy 
a dennú prax. 

DR. D. HERCEG: MATEMATIC-
KÉ VZORCE (A6, mäkká väzba, 
240 strán). Praktická príručka 
pre študentov stredných škôl, 
vysokoškolákov a všetkých, 
ktorí sa potrebujú naučiť alebo 
osvojiť si matematické vzorce a 
ďaľšie poznatky z matematiky.
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JUDr. Feketeová, Ing. Škodová: 
NÁROKY RODIČOV NEZAO-
PATRENÝCH DETÍ (A5, mäkká 
väzba, 128 strán). Odpoveď na 
otázku, čo patrí rodičom neza-
opatrených detí, sa pokúsi dať 
táto praktická príručka (podľa 
stavu v roku 2003).

Ing. Jozef Alberty: OTÁZKY 
A ODPOVEDE PRE PRÍPRA-
VU ELEKTROTECHNIKOV - 
2. ČASŤ (A5, tvrdá väzba, 255 
strán). Druhá časť populárnej 
publikácie od renomovaného 
autora je určená pre prípravu 
elektrotechnikov na skúšky od-
bornej spôsobilosti (podľa sta-
vu v roku 2001).

Ján Meravý: ELEKTROTECH-
NICKÁ SPÔSOBILOSŤ PRE 
NEELEKTRIKÁROV (A5, tvr-
dá väzba, 192 strán). Odborná 
príručka spracovaná ako štu-
dijný materiál (vrátane otá-
zok a odpovedí) a metodická 
pomôcka pri školeniach bež-
ných zamestnancov (nie elek-
trikárov) vo vzťahu k elektric-
kým zariadeniam (podľa stavu 
v roku 2004).

E. Hubinský. BEZPEČNÁ PRÁ-
CA VO VÝŠKACH (formát A5, 
tvrdá väzba, 208 strán). Príruč-
ka obsahuje komentovaný sú-
hrn najdôležitejších predpisov, 
ktoré sa  v roku 2003 vzťaho-
vali na práce vo výškach a na 
montáž dočasných konštrukcií 
a technických zariadení (lešení) 
pre práce vo výškach. 

G. Sládek vytvoril dielo MA-
NAŽMENT V POHOSTIN-
STVE A HOTELIÉRSTVE (720 
strán, formát A5, tvrdá väzba) 
tesne pred svojou smrťou. Je 
teda akýmsi odkazom autora 
pre odbornú verejnosť a pod-
nikateľov pôsobiacich v ob-
lasti ubytovacích a pohostin-
ských služieb (podľa stavu v 
roku 2007).

L. Balko: POISTIŤ SI EXPORT? 
A PREČO NIE! (A5, tvrdá väz-
ba, 335 strán). Publikácia od re-
nomovaného autora rozpracú-
va poistenie exportu v SR v rám-
ci krajín Európskej únie a zhr-
ňuje medzinárodné skúsenos-
ti z tejto oblasti (podľa stavu v 
roku 2002).

L. Balko: NEŽ K NÁM PRÍ-
DE EURO (A5, tvrdá väzba, 
224 strán). Základné idey a vý-
chodiská, jednotlivé postupné 
kroky vo vzájomných súvislos-
tiach, výhody a nevýhody, resp. 
klady a nedostatky historickej 
púte Slovenska k euru spraco-
val známy odborník a špecia-
lista na finančné právo (podľa 
stavu v roku 2006).

FINANČNOPRÁVNE EPIŠTO-
LY - MEDZINÁRODNÝ FINAN-
ČNOPRÁVNY ZBORNÍK K NE-
DOŽITÝM 80. NARODENINÁM 
prof. JUDr. Giráška CSc. (A5, 
mäkká väzba, 372 strán). Pamiat-
ku významnej osobnosti a od-
borníka na finančné právo si v 
roku 2005 uctili renomovaní au-
tori a špecialisti spracovaním kva-
litných príspevkov zaradených do 
finančnoprávneho zborníka.

L. Balko: OBCHODNÉ PRÁVO
(A5, mäkká väzba, 160 strán). 
Komplexná príručka z oblas-
ti obchodného práva od dlho-
ročného komerčného právni-
ka, advokáta a vysokoškolské-
ho pedagóga (podľa stavu v 
roku 2001).

S. Vráblová: OCHRANA MA-
JETKU KAPITÁLOVÝCH SPO-
LOČNOSTÍ (A5, tvrdá väzba, 
350 strán). Ohniskovým prin-
cípom zásady zachovania kapi-
tálu je podľa autorky publiká-
cie zákaz vrátenia vkladov, kto-
rý bol doteraz príliš stroho a 
všeobecne formulovaný (pod-
ľa stavu v roku 2003).

JUDr. I. FEKETE, CSc.: OB-
CHODNÁ SPOLOČNOSŤ S 
RU ČENÍM OBMEDZENÝM  
(B5, tvrdá väzba, 688 strán). 
Podrobný komentár od zná-
meho odborníka komplex-
ne rozoberajúci celú proble-
matiku spoločnosti s ručením 
obmedzeným (podľa stavu v 
roku 2004).

I. Fekete: OBČIANSKY ZÁ-
KONNÍK - Komentár (B5, 1064 
strán). Vyčerpavajúci komentár 
k základnému súkromnopráv-
nemu predpisu podľa stavu ku 
koncu roka 2007 aktualizova-
ný Dodatkom č.1. (B5, 84 strán, 
tvrdá väzba, 7,27 €) a Dodat-
kom č.2. (B5, tvrdá väzba, 80 
strán, 5,30 €), ktoré obsahujú 
komentár zmien vykonaných v 
rokoch 2007 až 2009. 

K. Repková, L. Brichtová, SO-
CIÁL NA OCHRANA STAR-
ŠÍCH OSÔB A OSÔB SO 
ZDRAVOTNÝM POSTIHNU-
TÍM - VYBRANÉ ASPEKTY 
(formát A5, 464 strán). Fun-
dovaný komentár k zákonu o 
sociálnych službách a zákonu 
o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia (podľa 
stavu v roku 2009). 

K. Repková, L. Brichtová, 
SOCIÁL NA OCHRANA STAR-
ŠÍCH OSÔB A OSÔB SO 
ZDRAVOTNÝM POSTIHNU-
TÍM - AKTUÁLNY VÝVOJ (for-
mát A5, 112 strán). Aktualizá-
cia a doplnok publikácie Soci-
álna ochrana starších osôb a 
osôb so zdravotným postihnu-
tím - Vybrané aspekty (podľa 
stavu v roku 2011).

K. Repková, L. Brichtová, 
SOCIÁL NA OCHRANA STAR-
ŠÍCH OSÔB A OSÔB SO 
ZDRAVOTNÝM POSTIHNU-
TÍM - VÝVOJ PO ROKU 2012 
(formát A5, 112 strán). Aktu-
alizácia a doplnenie publikácie 
Sociálna ochrana starších osôb 
a osôb so zdravotným postih-
nutím o zmeny uskutočnené v 
roku 2013.

K. Repková: OBČANIA SO 
ZDRA VOTNÝM POSTIHNU-
TÍM V PROCESE SPOLOČEN-
SKEJ INTEGRÁCIE (A5, mäk-
ká väzba, 192 strán). Špecia-
listka MPSVaR komplexne a na 
odborne vysokej úrovni spra-
covala problematiku postave-
nia zdravotne postihnutých 
občanov v SR a ich integrácie 
do spoločnosti (podľa stavu v 
roku 1998).

Mgr. Mihok a kol.: ODBORNÁ 
SPÔSOBILOSŤ TECHNIKOV 
POŽIARNEJ OCHRANY A 
PREVENTINÁROV OBCÍ (A4, 
tvrdá väzba, 248 strán). Kom-
plexná príručka, ktorá obsahu-
je riešené otázky na skúšky od-
bornej spôsobilosti, a študij-
ný materiál pre prípravu bez-
pečnostných technikov a pre-
ventinárov obcí (podľa stavu v 
roku 2004).

D. Čunderlík: MANAŽMENT 
RIZIKA PODNIKANIA (A5, 
mäkká väzba, 464 strán). 
Takmer 500-stranová publiká-
cia komplexne rozoberajúca 
problematiku rizika podnika-
nia (podľa stavu v roku 1998).

A. Mateides a kol. AKO ZA-
VIESŤ SYSTÉM RIADENIA 
KVALITY PODĽA STN EN ISO 
9001:2001 V ORGANIZÁCII 
(A4, tvrdá väzba, 212 strán). 
Komplexná publikácia veno-
vaná problematike zavedenia 
systému riadenia kvality podľa 
STN EN ISO 9000:2001

Kolektív: OD KONTROLY CEZ 
ISO 9000 K TQM (A4, mäk-
ká väzba, 320 strán). Súbor-
ná publikácia k problematike 
systémov riadenia kvality, prvá 
svojho druhu v SR (podľa stavu 
v roku 1998). 

L. Balko: ŠTRUKTURÁLNE 
FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE V 
SLOVENSKEJ PRÁVNEJ RE-
FLEXII (A5, tvrdá väzba, 352 
strán). Komplexná príručka 
venovaná právnej úprave, fi-
nančnému riadeniu a čerpa-
niu štrukturálnych fondov Eu-
rópskej únie (podľa stavu v 
roku 2004).

L. Balko: ZAHRANIČNÉ IN-
VESTÍCIE - ŠLÁGER SÚČAS-
NOSTI (A5, tvrdá väzba, 304 
strán). Publikácia podáva kom-
plexný pohľad na problemati-
ku priamych zahraničných in-
vestícií, ktoré po vstupe Slo-
venskej republiky do EÚ mali 
pre našu ekonomiku rozho-
dujúci význam (podľa stavu v 
roku 2004).

L. Balko a kol.: PRÁV-
NA ÚPRAVA FINANČNÉ-
HO TRHU V SLOVENSKOM 
PRÁVNOM SYSTÉME - PRÁ-
VO FINANČNÉHO TRHU (A5, 
tvrdá väzba, 480 strán). Sú-
borná príručka komplexne ro-
zoberajúca právnu úpravu fi-
nančného trhu v SR (podľa sta-
vu v roku 2003).

L. Balko: FINANČNÉ PRÁVO 
(A5, mäkká väzba, 160 strán). 
Komplexná príručka od reno-
movaného autora, ktorá po-
skytuje súbor poznatkov z ob-
lasti finančného práva (podľa 
stavu v roku 2001).

Účtovníctvo, dane, sociálna a pracovnoprávna problem
atika

K. Repková: ZDRA VOTNÉ PO-
STIHNUTIE - OBRAZ Z GA-
LÉRIE NÁŠHO POZNANIA 
(A5, mäkká väzba, 240 strán). 
Publikácia je určená nielen 
pre občanov so zdravotným 
postihnutím a pre občianske 
združenia angažujúce sa v tejto 
oblasti, ale aj pre všetkých, kto-
rí si chcú obohatiť svoje zna-
losti (podľa stavu v roku 1999).

K. Repková, PROJEKTOVA-
NIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI 
(A5, mäkká väzba, 175 strán). 
Publikácia pojednáva: 1. o no-
vých výzvach a úlohách soci-
álnej práce, 2. o rozvoji podsta-
ty projektovej metódy, 3. o do-
pade uplatňovania projektovej 
metódy na štruktúru a kultú-
ru organizácie, na manažment 
zdrojov a na prácu v tímoch 
(podľa stavu v roku 2000).

K. Repková, SO CIÁL  NE PRO-
-GRAMOVANIE A PRO JEK- 
TOVANIE (nielen) V SOCIÁL-
NEJ PRAXI (A5, mäkká väzba, 
80 strán). Autorka upozorňu-
je na dynamický vzťah medzi 
sociálnou politikou, sociálnym 
programovaním a projektova-
ním (podľa stavu v roku 2008).

J. Mihál: NOVÉ ZDRA VOTNÉ 
POISTENIE V PRAXI (A5, 
mäkká väzba, 240 strán). Pod-
robný komentár k novej práv-
nej úprave verejného zdravot-
ného poistenia z pera jedné-
ho z autorov reformy zdravot-
ného poistenia (podľa stavu v 
roku 2005).

R. Vlček, Z. Hrubešová: SO-
CIÁLNOPRÁVNA OCHRA-
NA MALOLETÝCH (A5, tvr-
dá väzba, 256 strán). Dieťa nie 
je vlastníctvom rodičov, ale 
subjektom právneho vzťahu. 
Ochrane práv maloletých detí 
v rodinnom práve, a to najmä 
s využitím inštitútu predbež-
ného opatrenia upraveného v 
OSP, je venovaná táto publiká-
cia (podľa stavu v roku 2006).

R. Vlček: VYBRANÉ KAPI-
TOLY Z TEÓRIE PRÁVA PRE 
ZDRAVOTNÍCKYCH A SO-
CIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 
(A5, mäkká väzba, 128 strán). 
Príručka určená pre prípravu 
a vzdelávanie zdravotníckych a 
sociálnych pracovníkov (podľa 
stavu v roku 2007).

R. Vlček: VYBRANÉ KAPI-
TOLY ZO ŠTÁTNEHO PRÁ-
VA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH 
A SOCIÁLNYCH PRACOVNÍ-
KOV (A5, mäkká väzba, 160 
strán). Príručka určená pre prí-
pravu a vzdelávanie zdravot-
níckych a sociálnych pracovní-
kov (podľa stavu v roku 2007).

R. Vlček: VYBRANÉ KAPITO-
LY Z PRACOVNÉHO PRÁVA 
PRE ZDRAVOTNÍCKYCH A 
SOCIÁLNYCH PRACOVNÍ-
KOV (A5, mäkká väzba, 128 
strán). Príručka určená pre prí-
pravu a vzdelávanie zdravot-
níckych a sociálnych pracovní-
kov (podľa stavu v roku 2007).

J. Stieranka: PRANIE ŠPINA-
VÝCH PEŇAZÍ (A5, mäkká 
väzba, 320 strán) Publikácia od 
naslovovzatého odborníka po-
dáva komplexnú analýzu legis-
latívneho a inštitucionálneho 
zabezpečenia boja proti legali-
zácii príjmov z trestnej činnos-
ti (podľa stavu v roku 2001).

Ľ.  Minková, CESTOVNÉ NÁ-
HRADY V PRAXI. Komplex-
ná príručka (väčší formát B5, 
620 strán, tvrdá väzba) na kon-
krétnych príkladoch podrob-
ne rozoberá prakticky všet-
ky alternatívy, ktoré pri po-
skytovaní cestovných náhrad 
môžu vzniknúť, a to z pracov-
noprávneho, účtovného a da-
ňového hľadiska (podľa stavu 
v roku 2006).

JUDr. M. Rybárová, JUDr. A. 
Vojnárová, Ing. M. Mačuha, 
NOVELIZOVANÝ ZÁKON-
NÍK PRÁCE (Komentár s prí-
kladmi) (A5, tvrdá väzba, 592 
strán). Špecialisti ministerstva 
práce spracovali podrobný ko-
mentár k úplnému zneniu Zá-
konníka práce ilustrovaný prí-
kladmi pre prax (podľa právnej 
úpravy v roku 2007). 

Ing. Vladárová: SOCIÁL-
NY FOND V PRAXI (formát 
A5, tvrdá väzba, 336 strán). 
Komplexný pohľad na sociál-
ny fond podľa právnej úpra-
vy v roku 2002. Výklad k jed-
notlivým ustanoveniam prís-
lušných zákonov je v závere 
publikácie obohatený o odpo-
vede na otázky.

Podnikanie, obchodné, občianske, autorské a trestné právo, odpadové hospodárstvo a životné prostredie

http://www.epos.sk/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=7&product_id=262
http://www.epos.sk/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=517&category_id=17
http://www.epos.sk/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=246&category_id=7
http://www.epos.sk/component/virtuemart/?page=shop.product_details&category_id=7&flypage=flypage.tpl&product_id=516
http://www.epos.sk/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=7&product_id=254


Ing. Zemanová: ABECEDNÁ 
PRÍRUČKA PRE NÁJOMCU A 
VLASTNÍKA BYTU (A5, mäk-
ká väzba, 208 strán). Odborníč-
ka na problematiku bývania v 
SR spracovala abecedne zora-
dený zoznam hesiel s tematikou 
bytov a bývania s charakteristi-
kou jednotlivých pojmov, dopl-
nený o vzory zmlúv, oznáme-
ní, výpočtu nájomného (podľa 
stavu v roku 1997).

R. Vlček: DÔKAZNÉ PRO-
-STRIEDKY V OBČIANSKOM 
SÚDNOM KONANÍ Z PRÁV-
NEHO, SOCIOLOGICKÉHO 
A PSYCHOLOGICKÉHO HĽA-
DISKA (A5, tvrdá väzba, 208 
strán). Komplexné spracovanie 
problematiky dôkazných pros-
triedkov v občianskom súdnom 
konaní vrátane filozofických a 
psychologických aspektov (pod-
ľa stavu v roku 2006). 

P. Muríň: AUTORSKÉ PRÁVO 
(A5, tvrdá väzba, 368 strán). 
Publikácia je venovaná proble-
matike práv duševného vlast-
níctva, ktoré sú významným 
faktorom pre ekonomický a 
kultúrny rozvoj spoločnosti. Je 
určená právnikom, podnikate-
ľom a študentom (podľa stavu 
v roku 2002).

P. Muríň: AUTORSKÉ PRÁ-
VO II. KOMENTÁR K NOVÉ-
MU AUTORSKÉMU ZÁKONU 
(A5, tvrdá väzba, 304 strán). 
Autor aktualizuje vlastnú pub-
likáciu „Autorské právo“ ko-
mentárom k novému autor-
skému zákonu (podľa stavu v 
roku 2004).

P. Muríň: PRÁVNA ÚPRA-
VA OZNAČOVANIA VÝROB-
KOV (A5, 240 strán). Nedostat-
ky právnej úpravy označova-
nia pôvodu výrobkov, ktoré sú 
dôsledkom viacerých vecných 
či legislatívno-technických po-
chybení právnych úprav, reno-
movaný autor analyzuje a navr-
huje konkrétne riešenia (podľa 
stavu v roku 2008).

P. Muríň: PRIEMYSELNÉ PRÁ-
VA A PRÁVO VYŠLACHTITE-
ĽOV (A5, tvrdá väzba, 608 strán). 
Príručka z roku 2004 komplexne 
rozoberajúca problematiku prie-
myselných práv (vynálezy, úžit-
kové vzory, priemyselné vzory, to-
pografie polovodičových výrob-
kov, ochranné známky, označe-
nia pôvodu výrobkov, zlepšova-
cie návrhy, nové odrody rastlín a 
plemená zvierat).

Mgr. Vyparina: INOVÁCIE PRE 
PODNIKATEĽOV (formát A5, 
mäkká väzba, 450 strán). Pub-
likácia informuje podnikate-
ľov o inováciách, ich význa-
me, tvorbe a ochrane vo for-
me priemyselných práv, ochra-
ne proti vyzradeniu, rozkráda-
niu, zneužitiu, strate, zničeniu, 
poškodeniu a proti priemy-
selnej špionáži (podľa stavu v 
roku 2000).

PROGRAM ODPADOVÉ-
HO HOSPODÁRSTVA SR NA 
ROKY 2011-2015 (A5, mäk-
ká väzba, 480 strán) Základ-
ný koncepčný dokument pre 
spracovanie krajských, okres-
ných, obecných a firemných 
programov odpadového hos-
podárstva sme vydali vrátane 
farebných príloh a prehľadu 
pripomienok z praxe. 
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JUDr. B. Gašparíková, CSc: 
PRÁVNA ÚPRA VA ODPA-
DOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
S KOMENTÁROM (A5, tvr-
dá väzba, cca 624 strán). Zná-
ma špecialistka - JUDr. Gašpa-
ríková pripravila súbornú prí-
ručku pre oblasť odpadového 
hospodárstva (podľa stavu v 
roku 2010). 

B. Gašparíková, P. Galovič: NA-
KLADANIE S ODPADMI V 
SLOVENSKEJ REPUBLIKE (A5, 
tvrdá väzba, 640 strán). Špe-
cialisti Ministerstva životného 
prostredia SR spracovali pod-
robný komentár k zákonu o 
odpadoch v znení platnom v 
roku 2006, ako aj k najdôleži-
tejším vykonávacím a súvisia-
cim predpisom a vytvorili tak 
komplexnú príručku .

B. Hager, A. Tóthová: PODPO-
RA OBNOVITEĽNÝCH ZDRO-
JOV ENERGIE NA SLOVEN-
SKU (A5, tvrdá väzba, 208 
strán). Dvojjazyčný (slovensko-
-nemecký) komentár k práv-
nej úprave podpory obnoviteľ-
ných zdrojov energie na Sloven-
sku (podľa stavu v roku 2010).

B. Hager, L. Valíčková, PO-
SKYTOVANIE SLUŽIEB 
A VYKONÁVANIE STA-
VEBNÝCH A MONTÁŽ-
NYCH PRÁC V RAKÚS-
KU (A5, tvrdá väzba, 128 
strán). Povinnosti podnika-
teľov pri poskytovaní služieb 
(stavenbých prác) a odmeňo-
vaní zamestnancov v Rakúsku 
(v slovenskej i nemeckej ver-
zii - podľa stavu v roku 2011).

Edícia: Časopisy a kalendáre 
V tejto edícii ponúkame časopis “Odpady” a aktuálne (poľovnícke) kalendáre 
(bližšie informácie na internetových stránkach www.epos.sk, www.casopisodpady.sk).

Edícia KALENDÁRE FIRMY EPOS PRE ROK 2017: 
Všetky kalendáre a sú 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. Nástenné poľovnícke kalendáre su jed-
nostranne tlačené (14 listov formátu 420x305 mm, 
resp. 305x420 mm + podkladový list z tvrdého 
papiera). Stolové poľovnícke kalendáre sú tlačené 
obojstranne (30 strán – dvojtýždňový “Lovecký”, 
resp. 60 strán – týždňový “Poľovnícky”) vo formáte 
300x135 mm. Stolové kalendáre „Atlas slovenských 
spevavcov” a “Atlas denných motýľov” majú po 
60 strán rovnakého formátu, ale okrem fotografií 
(jeden druh motýľa na týždeň, resp. dva spevavce na 
každý týždeň) temer všetkých spevavcov (motýľov) 
hniezdia cich (rozmnožujúcich sa) na našom území 
obsahujú aj registre latinských i slovenských názvov.

3,20 €

3,20 €

Časopis ODPADY – MINIMALIZÁCIA, 
ZHODNOCOVANIE A ZNEŠ KODŇOVA- 
NIE  ( w w w . c a s o p i s o d p a d y . s k )
je odborný plnofarebný mesačník špe-
cializovaný na tematiku, ktorá sa priamo 
dotýka každého podniku, organizácie, 
obce i občana. Sústreďuje sa najmä na 
separovaný zber komunálneho odpadu 
a recykláciu, resp. minimalizáciu, zhod-
nocovanie a zneškodňovanie odpadov, a 
to vrátane odpadových vôd, znečistenia 
ovzdušia a odpadov z obalov. V sedem-
nástom ročníku vyjde opäť dvanásť čísel 
(48 strán/číslo) vo veľkom formáte A4. 

Noví predplatitelia majú nárok na 25 % zľavu z 
predplatného. Všetci predplatitelia získajú zľavový 
aršík v hodnote 100 € oprávňujúci žiadať 50 % -nú 
zľavu pri nákupe neperiodických publikácií (od-
bornej literatúry aj beletrie) vydavateľstva EPOS.

1,75 €

2,25 €

2,35 € 2,35 €



   
 Kód  Autor/názov publikácie/formát (vyjde)           Cena s DPH 10%    Počet ks
  I. DANE A ÚČTOVNÍCTVO, SOCIÁLNE A PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY, PODNIKANIE, OBCHODNÉ PRÁVO  
 1.  V. Babčák: DAŇOVÉ PRÁVO NA SLOVENSKU  26,90 € ...... ks
  1.  J. Stieranka, M. Sabayová, J. Šimonová: DAŇOVÉ ÚNIKY A DAŇOVÁ  
    KRIMINALITA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  18,90 € ...... ks
 3.  JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV PRE ROK 2016 9,40 € ...... ks
 4.  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV PRE ROK 2016 7,90 € ...... ks
 5.  ÚČTOVNÍCTVO NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ PRE ROK 2016 5,70 € ...... ks
 6.  Rybárová, Vojnarová, Mačuha: ZÁKONNÍK PRÁCE (KOMENTÁR) 24,50 € ...... ks
 7.  EURÓPSKA SOCIÁLNA CHARTA 2,85 € ...... ks
 8.  T. Diener: ESENCIA PRÁCE (ALCHÝMIA NAVIGÁCIE PRI HĽADANÍ POVOLANIA)  10,26 € ...... ks
 9.  K. Repková: PERSONÁLNA PRÁCA V ORGANIZÁCII  9,83 € ...... ks
10.  Štefan Vendel: PEDAGOGICKÁ PSYCHOLÓGIA 18,89 € ...... ks
11.  R. Vlček, Z. Hrubešová: ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO 15,57 € ...... ks
12.  A. Mateides, J. Ďaďo: SLUŽBY: TEÓRIA SLUŽIEB, MARKETING SLUŽIEB, KVALITA
    V SLUŽBÁCH, SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM A MERANIE SPOKOJNOSTI S NIMI 33,16 € ...... ks
13.  A. Mateides: SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA A METÓDY JEJ MERANIA:  
    I. DIEL - KONCEPTY A SKÚSENOSTI  13,24 € ...... ks
14.  II. DIEL - METÓDY  13,24 € ...... ks
15.  A. Mateides a kol.: MANAŽÉRSTVO KVALITY  32,86 € ...... ks
16.  Doc. Čunderlík: LEXIKÓN PODNIKANIA A MANAŽMENTU 14,07 € ...... ks
17.  M. Balog, M. Straka: LOGISTICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 12,85 € ...... ks
18.  M. Straka: LOGISTIKA DISTRIBÚCIE (AKO DODAŤ VÝROBOK NA TRH) 29,50 € ...... ks
19.  J. Ďaďo a kol.: MARKETING SLUŽIEB 14,57 € ...... ks
20.  Doc. Tvrdoň: TEXT A ŠTÝL REKLAMY V PERIODICKEJ TLAČI  13,01 € ...... ks 
21.  Stanislav Jurčišin: KOOPERATIVIZMUS  7,70 € ...... ks
22.  I. Melicherčík: KAPITOLY Z FINANČNEJ MATEMATIKY 12,58 € ...... ks
23.  Halická, Brunovský, Jurča: OPTIMÁLNE RIADENIE 10,90 € ...... ks
24.  M. Hamala, M. Trnovská: NELINEÁRNE PROGRAMOVANIE  
    - TEÓRIE A METÓDY  18,00 € ...... ks
25.  K. Janková, S. Kilianová, P. Brunovský, P. Bokes:  
    MARKOVOVE REŤAZCE A ICH APLIKÁCIE 12,90 € ...... ks
26.  P. Strapáč: VALNÉ ZHROMAŽDENIE S.R.O A AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI  10,90 € ...... ks
27.  D. Jakubovič: ZMLUVNÁ DISCIPLÍNA A ZABEZPEČOVACIE PRÁVNE
    INŠTITÚTY V OBCHODNOM PRÁVE S JUDIKATÚROU 21,87 € ...... ks
28.  JUDr. D. Jakubovič: ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO V INTENCIÁCH ČESKEJ  
    A SLOVENSKEJ KOMERCIONALISTIKY  19,88 € ...... ks
29.  M. Števček: PROCESNÉ NÁSTUPNÍCTVO V CIVILNOM PRÁVE PROCESNOM 9,26 € ...... ks
30.  V. Čečotová: DOBRÉ MRAVY V SLOVENSKOM SÚKROMNOM PRÁVE 13,18 € ...... ks
III.  OBČIANSKE, AUTORSKÉ A TRESTNÉ PRÁVO, TEÓRIA ŠTÁTU A PRÁVA, ISLAMSKÉ PRÁVO
 1.  I. Fekete, M. Feketeová: OBČIANSKY ZÁKONNÍK – PREHĽADNÝ  
    KOMENTÁR (formát B5) 59,50 € ...... ks 
 2.  NOVÁ PRÍRUČKA OBČIANSKEHO PRÁVA – Občiansky zákonník, Civilný sporový, 
    Civilný mimosporový a Správny súdny poriadok 9,40 € ...... ks 
 3.  NOVÁ PRÍRUČKA VOLEBNÉHO PRÁVA 6,40 € ...... ks
  4.  P. Muríň: SLOVENSKÉ MASMEDIÁLNE PRÁVO 19,85 € ...... ks
 5.  P. Muríň: ZAMESTNANECKÉ DIELA 13,70 € ...... ks
  6.  NOVÁ PRÍRUČKA AUTORSKÉHO PRÁVA 6,40 € ...... ks
 7.  D. Šmihula: TEÓRIA ŠTÁTU A PRÁVA 16,50 € ...... ks
 8.  D. Šmihula: NAJSTARŠIE DEJINY SPOLOČNOSTI, ŠTÁTU A PRÁVA 10,95 € ...... ks
 9.  D. Šmihula: ÚVOD DO TEÓRIE MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA SÚKROMNÉHO 11,50 € ...... ks
10.  D. Šmihula: EVOLÚCIA PRÁVA 16,00 € ...... ks  
11.  D. Šmihula: O PRÁVE A ŠTÁTE 14,90 € ...... ks

12.  I. Minár: PRÍSPEVOK K DEJINÁM ODBOJA VEDENÉHO SLOVENSKOU LIGOU  
    V AMERIKE 1907-1920 6,60 € ...... ks
13.  V. Vaculčík: HABSBURGER V. TSCHOSLOWAKEI 1918-1938  39,00 € ...... ks
14.  F. Ružička, Ľ. Karvašová: EURÓPSKA DIPLOMACIA 13,90 € ...... ks
15.  D. Nováčiková: ZÁKLADY EURÓPSKEHO PRÁVA PRE MANAŽÉROV 11,90 € ...... ks
16.  A. Al-Sbenaty: KORÁN S VYSVETLIVKAMI A VÝKLADOM 33,00 € ...... ks
17.  A. Al-Sbenaty: POLITICKÝ SYSTÉM A NÁBOŽENSKÁ SLOBODA PODĽA  
    ISLAMSKÉHO NÁBOŽENSTVA 5,90 € ...... ks
18.  A. Al-Sbenaty: MANŽELSTVO A ROZVOD PODĽA ISLAMSKÉHO PRÁVA ... 7,95 € ...... ks
19.  A. Al-Sbenaty: ISLAM - VIERA A NÁBOŽENSTVO 9,90 € ...... ks
20.  A. Al-Sbenaty: ISLAMSKÉ PRÁVO – OBLASŤ MIERU A VOJNY 5,05 € ...... ks
21.  A. Al-Sbenaty: ŽIVOT PO SMRTI PODĽA ISLAMU 3,90 € ...... ks
IV.   LESNÉ HOSPODÁRSTVO, ZBRANE, SBS A POLÍCIA, DOPRAVA, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,  
    PROTIPOŽIARNA OCHRANA A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
   1.  PREDPISY PRE POĽOVNÍKOV A LESNÍKOV  13,90 € ...... ks
  2.  F. Vasek: OBDOBIE ÚSPECHOV (SLOVENSKÝ STRELECKÝ ŠPORT 2001-2012) 19,00 € ...... ks
 3.  Jozef Majoroš, Renáta Majorošová: ZBROJNÝ PREUKAZ – Príprava  
    na skúšku odbornej spôsobilosti  17,40 € ...... ks
 4.  O. Príbojský, M. Čižmár: ODBORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠKY ODBORNEJ  
    SPÔSOBILOSTI PRE SBS 12,90 € ...... ks
 5.  JUDr. Fedorovičová: TEORETICKO-METODOLOGICKÉ OTÁZKY KRIMINALISTIKY 11,98 € ...... ks
 6.  M. Kozár: ZÁKLADY KRIMINALISTIKY 7,90 € ...... ks
 7.  VRECKOVÉ PREDPISY O CESTNEJ PREMÁVKE S FAREBNÝMI ZNAČKAMI 4,95 € ...... ks
  8.  L. Tvorík: UČEBNICA PRE ŠOFÉROV A AUTOŠKOLY 12,00 € ...... ks
 9.  TESTOVÉ OTÁZKY PRE AUTOŠKOLY  3,90 € ...... ks
10.  L. Tvorík: TESTY PRE ŠOFÉROV A AUTOŠKOLY -  motocykle a osobné autá 5,30 € ...... ks
11.  L. Tvorík: TESTY PRE ŠOFÉROV A AUTOŠKOLY -  nákladné autá a autobusy 4,90 € ...... ks
12.  TESTOVÉ KRIŽOVATKY DO VRECKA 2,62 € ...... ks
13.  J. Köpl: PRVÁ POMOC (pre vodičov a autoškoly) 3,95 € ...... ks
14.  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PREDPISY O PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI A OCHRANE 10,95 € ...... ks
15.  J. Ondrejka: SPRÁVNA VÝROBNÁ PRAX V ZARIAD. SPOLOČ. STRAVOVANIA  18,56 € ...... ks
16.  J. Ondrejka: PRÍRUČKA NA VYPRACOVANIE PLÁNU SPRÁVNEJ VÝROBNEJ PRAXE (HACCP)
    V POTRAVINÁRSKYCH ZARIADENIACH - CUKRÁRENSKÁ A LAHÔDKÁRSKÁ    
    VÝROBA, VÝROBA ZMRZLINY, PREDAJ V PREDAJNÝCH AUTOMATOCH 26,16 €  ...... ks
17.  J. Ondrejka: PRÍRUČKA NA VYPRACOVANIE PLÁNU SPRÁVNEJ  VÝROBNEJ
    PRAXE (HACCP) – VÝROBA A PREDAJ MÄSA A MÄSOVÝCH VÝROBKOV (A4)  16,07 € ...... ks
18.  NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH S VYKONÁVACÍMI PREDPISMI  13,90 € ...... ks
19.  PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR NA ROKY 2016 - 2020  4,95 € ...... ks
20.  PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU NA ROKY 2014 - 2018  6,90 € ...... ks 
21.  Kolektív: METÓDY, TECHNOLÓGIE A STRATÉGIE NAKLADANIA  
    S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝMI ODPADMI 12,80 € ...... ks
22.  E. Chmielewská: OCHRANA VÔD 6,47 € ...... ks
23.  E. Chmielewská, J. Kuruc: ODPADY 15,57 € ...... ks
24.  E. Chmielewská: OCHRANA A VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV 18,90 € ...... ks
25.  Ing. Krajný: VODNÝ LÚČ V PRAXI – WJM 13,24 € ...... ks
VI.   VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE, SLOVNÍKY, LEXIKONY A RÔZNE
  1.  VRECKOVÝ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK 4,20 € ...... ks
 2.  MALÝ OBČIANSKY ZÁKONNÍK 3,00 € ...... ks 
 3.  VRECKOVÝ TRESTNÝ ZÁKON  3,95 € ...... ks
  4.  VRECKOVÝ ZÁKONNÍK PRÁCE SO SÚVISIACIMI ZÁKONMI 3,50 € ...... ks
 5.  VRECKOVÁ ÚSTAVA, ÚSTAVNÉ ZÁKONY A ÚSTAVNÝ SÚD  3,10 € ...... ks
 6.  VRECKOVÉ POŠTOVÉ SMEROVACIE ČÍSLA (SR A KRAJSKÉ MESTÁ) 4,28 € ...... ks
 7.  TESTOVÉ KRIŽOVATKY DO VRECKA 2,62 € ...... ks

Edícia: Odborné publikácie a príručky 
(obsah publikácií na internetovej stránke www.epos.sk, červeným sú zvýraznené novinky - aktuálne publikácie, účtujeme poštovné a balné)

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Vyhlasujeme, že ide o nový odber časopisu a uplatňujeme si 25% zľavu z predplatného na rok 2017.
*   Ak predplatiteľ nezruší objednávku časopisu naj neskôr po dodaní 1. čísla ďalšieho ročníka (jeho 

vrátením do 14 dní), je objednávka platná aj pre  ďalšie obdobie (automaticky sa predlžuje na 
ďalší rok). V prípade predplatenia časopisu do zahraničia sa predplatné zvyšuje o poštovné. 

** Uveďte číslo, od ktorého chcete časopis odoberať (môžete aj spätne napr. ročník 2016); ak 
nebudete časopis odoberať od 1. čísla, predplatné sa pomerne zníži. Upresnite ročník (2016 alebo 
2017) vyplnením príslušnej  číslice (16 alebo 17).

*** Ak chcete časopis odoberať napr. v dvoch exemplároch – uveďte do kolónky číslicu 2.

Odberateľ:

IČO: 

IČ DPH: 

Dátum:                            Pečiatka a podpis

Záväzne si objednávam vo firme Ing. Miroslav Mračko, EPOS, Pečnianska 6, 851 01 
Bratislava, živ. reg. 105-7706, tel./fax: 02/62412357, 02/63454262; 044/43210570, 4326112; 
e-mail: epos@epos.sk, lassova.epos@stonline.sk vyznačené publikácie:

Časopis ODPADY  (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneš kod ňo vanie) [formát 
A4, 48 strán, 12 čísel/rok, predplatné (po 25% zľave) je 37,49 € + 20 % DPH*] 
od čísla** ............... / 20..............   v počte*** ......................ks

1. 25% ZĽAVA PRE NOVÝCH PREDPLATITEĽOV ČASOPISU A ĎALŠIE VÝHODY
Kto si novoobjedná časopis priamo u vydavateľa, získa 25% zľavu z predplatného na rok 2017. Musí 
ísť o nový odber, teda nie o jeho zrušenie predplatenia v roku 2016 a znovuobjednanie v roku 2017. 
2. NÁROK NA 50% ZĽAVU Z MALOOBCHODNEJ CENY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCII
Upozorňujeme najmä na aršík bodových známok v hodnote 100 €, oprávňujúci na 50% zľavu pri 
odbere neperiodických publikácií vydavateľstva (vrátane beletrie a kalendárov), ktorý dostane 
predplatiteľ za každý objednaný časopis. Celková zľava, ktorú takto získa, je oveľa vyššia ako pred-
platné, ktoré za časopis uhradí.
V prípade záujmu o odber našich odborných publikácií a časopisov vyplňte nasledovnú 
objednávku (resp. jej pokračovanie na ďalších stranách katalógu) a zašlite (poštou, 
odmailujte alebo odfaxujte) ju na našu adresu.

DODACIE PODMIENKY PRE ČASOPIS ODPADY

 Kód  Autor/názov kalendára (účtujeme poštovné a balné)          Cena s DPH 20%    Počet ks
 1. Tibor Bédi: V HORÁCH A DOLINÁCH (nástenný)  3,20 € ...... ks
 3.  Tibor Bédi: HOROU (nástenný)  3,20 € ...... ks
 4.  Tibor Bédi: LOVECKÝ KALENDÁR (stolový – dvojtýždňový)  1,75 € ...... ks
 5. Tibor Bédi: POĽOVNÍCKY KALENDÁR (stolový – týždňový)  2,25 € ...... ks
  6. Ivan Kňaze, T. Bédi: ATLAS SLOVENSKÝCH SPEVAVCOV (stolový – týždňový)  2,35 € ...... ks
 7.  Ivan Kňaze: ATLAS DENNÝCH MOTÝĽOV (stolový – týždňový)  2,35 € ...... ks



Edícia: Archív (obsah publikácií na internetovej stránke www.epos.sk)

    
 8.  VRECKOVÉ PREDPISY O CESTNEJ PREMÁVKE S FAREBNÝMI ZNAČKAMI 4,95 € ...... ks
 9.  J. Köpl: PRVÁ POMOC 3,95 € ...... ks
10.  VRECKOVÉ PREDPISY O STRELNÝCH ZBRANIACH A STRELECKÝ PORIADOK 3,60 € ...... ks
11.  VRECKOVÝ ZÁKON O POĽOVNÍCTVE S VYKONÁVACOU VYHLÁŠKOU  3,10 € ...... ks
12.  SKÚŠOBNÉ PORIADKY A CHOV POĽOVNÝCH PSOV 2,95 € ...... ks 
13.  Ing. D. Bujnovská, Ing. E. Krížková: ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ  
    SLOVNÍK ODBORNÝCH NÁZVOV ZO SOCIÁLNEJ OBLASTI 14,57 € ...... ks
14.  Ing. Magulová: ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ 
    SLOVNÍK VÝPOČTOVEJ TECHNIKY 17,23 € ...... ks
15.  Ing. Magula: ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ
    OBCHODNÝ SLOVNÍK 21,54 € ...... ks
16.  Ing. Magula: ANGLICKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ANGLICKÝ 
    EKONOMICKÝ SLOVNÍK 22,54 € ...... ks
17.  Ing. Magula: SLOVENSKO-ANGLICKÝ PRÁVNY SLOVNÍK 21,54 € ...... ks
18.  Ing. Magula: ANGLICKO-SLOVENSKÝ PRÁVNY SLOVNÍK 21,54 € ...... ks
19.  Ing. Magula: SLOVENSKO-ANGLICKÝ A ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK  
    VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A MATEMATIKY  21,54 € ...... ks
20.  D . Brečková: ENGLISH FOR DESIGNERS, PROFESIONAL COMMUNICATION
    BASIC  (ANGLIČTINA PRE DIZAJNÉROV - UČEBNICA A SLOVNÍK)  13,18 € ...... ks
21.  TECHNICKÉ KRESLENIE PRE SOU - I. ČASŤ 4,95 € ...... ks

22.  TECHNICKÉ KRESLENIE PRE SOU - II. ČASŤ�   4,95 € ...... ks
23.  P. Oravec: OBRÁTENÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV 33,13 € ...... ks
24.  P. Oravec: AKO (BY) TO POVEDAL CICERO 16,50 € ...... ks
25.  SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)�   11,58 € ...... ks
26.  T. Kvasňovský: KRÁTKY LEXIKÓN ANGLICKÝCH SKRATIEK (formát A6) 3,95 € ...... ks
27.  ABECEDNÝ GLOSÁR POJMOV Z OBLASTI INFORMATIZÁCIE (formát A6) 5,28 € ...... ks
28.  Kolektív autorov: MALÝ LEXIKON KULTÚRNYCH PAMIATOK  
     - SLOVENSKÁ REPUBLIKA (formát A6) 4,95 € ...... ks
29.  Kolektív autorov: MALÝ LEXIKON LITERÁRNYCH DIEL  
     - SLOVENSKÍ AUTORI (formát A6) 4,28 € ...... ks
30.  M. Heinrichová: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY  
     SLOVNÍK PRE ŠKOLY A DENNÚ PRAX (tvrdá väzba, formát A6) 4,95 € ...... ks
31.  M. Heinrichová: FRANCÚZSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-FRANCÚZSKY  
     SLOVNÍK PRE ŠKOLY A DENNÚ PRAX (mäkká väzba, formát A6) 4,28 € ...... ks
32.  E. Rusznák: ANGLICKÁ KONVERZÁCIA (formát A6) 3,29 € ...... ks
33.  H. Hogh, E. Rusznák: NEMECKÁ KONVERZÁCIA (formát A6) 3,29 € ...... ks
34.  A. Košťál: MALÁ NEMECKÁ FRAZEOLÓGIA (formát A6) 2,02 € ...... ks
35.  Dr. D. Herceg: MATEMATICKÉ VZORCE 5,30 € ...... ks

Kód Autor/názov publikácie Cena s DPH 10%  Počet ks

 I. ÚČTOVNÍCTVO, DANE, SOCIÁLNA A PRACOVNOPRÁVNA PROBLEMATIKA
  1.  V. Babčák: DAŇOVÉ PRÁVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 21,50 € ...... ks
 2.  V. Babčák: SLOVENSKÉ DAŇOVÉ PRÁVO  24,50 € ...... ks
 3.  V. Babčák a kol.: FINANČNÉ PRÁVO A FINANČNÁ SPRÁVA 17,23 € ...... ks
 4.  M. Šostroneková, J. Kajanová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽA 
    PO PRECHODE NA EURO 15,90 € ...... ks
 5.  B. Hager, L Kerestešová, M. Baláž, D. Gejdošová: 
    ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ - KOMENTÁR 29,90 € ...... ks
 6.  T. Pecháčová: NOVÉ JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE PODNIKATEĽOV 21,58 € ...... ks
 7.  T. Pecháčová: JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE PODNIKATEĽOV PO
     PRIJATÍ NOVÉHO ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV  19,45 € ...... ks
 8.  T. Pecháčová: PRECHOD PODNIKATEĽA Z JEDNODUCHÉHO DO 
    PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA (A NAOPAK)  13,24 €  ...... ks
 9.  Z. Fabová: JEDNODUCHÉ ÚČTOV. PODNIKATEĽOV PRE ZAČIATOČNÍKOV A POKROČILÝCH 15,57 € ...... ks
10.  Z. Fabová: JEDNODUCHE ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV PO ZAVEDENÍ EURA  15,90 € ...... ks
11.  V. Laszová: NOVÉ ÚČTOVNÍCTVO NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V PRAXI 13,24 € ...... ks
12.  Ing. Minársky: KOMENTÁR K NOVÉMU ZÁKONU O DPH S PRÍKLADMI 9,92 € ...... ks
13.  Ing. Minársky: VEĽKÁ NOVELIZÁCIA ZÁKONA O DPH S VYKONÁVACÍMI PREDPISMI  13,24 € ...... ks
14.  Z. Ondreášová: DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V PRAXI V ROKU 2006 13,24 € ...... ks
15.  Z. Ondreášová: DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY V PRAXI PO VSTUPE DO EÚ (2007) 19,88 € ...... ks
16.  E. Burák: DAŇOVÉ PLÁNOVANIE A DAŇOVÉ VÝDAVKY PO PRIJATÍ NOVÉHO ZÁKONA 14,67 € ...... ks
17.  Chmelíková: OBCHOD - VÝVOJ, SÚČASNOSŤ, PERSPEKTÍVY 16,56 € ...... ks
18.  E. Burák: AUTOMANAŽMENT PODNIKATEĽA  10,95 € ...... ks
19.  E. Burák: DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA (ĽUDOVÝ DAŇOVÝ ŠLABIKÁR)  5,58 € ...... ks
20.  A. Harumová: REPORTING ODLOŽENÝCH DANÍ  10,42 € ...... ks
21.  S. Faiglová, J. Pohlod, M. Bieliková, D. Luknárová: NOVÁ PRÍRUČKA 
    K DANI Z PRÍJMOV S PRÍKLADMI 29,18 € ...... ks
22.  S. Faiglová, J. Pohlod: NOVELIZÁCIE ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV 
    V ROKU 2004 S VYKONÁVACÍMI PREDPISMI 19,85 € ...... ks
23.  V. Jarinkovičová: PRÍRUČKA PRE ZDANENIE PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY (2006) 16,50 € ...... ks
24.  V. Jarinkovičová: ZDANENIE PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY V ROKU 2007 6,61 € ...... ks
25.  J. Stieranka: PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ   14,57 € ...... ks
26.  Ing. Ľ. Minková: CESTOVNÉ NÁHRADY V PRAXI 29,84 € ...... ks
27.  Rybárová, Vojnarová, Mačuha: NOVELIZOVANÝ ZÁKONNÍK PRÁCE 
    (KOMENTÁR S PRÍKLADMI) 23,14 € ...... ks
28.  Ing. Vladárová: SOCIÁLNY FOND V PRAXI  16,56 € ...... ks
29.  K. Repková, L. Brichtová: SOCIÁLNA OCHRANA STARŠÍCH OSÔB
    A OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 16,50 € ...... ks
30.  K. Repková, L. Brichtová: SOCIÁLNA OCHRANA STARŠÍCH OSÔB  
    A OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM - AKTUÁLNY VÝVOJ 6,60 € ...... ks
31.  K. Repková, L. Brichtová: SOCIÁLNA OCHRANA STARŠÍCH OSÔB   
    A OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM - VÝVOJ PO ROKU 2012 7,80 € ...... ks
32.  K. Repková: OBČANIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V PROCESE
    SPOLOČENSKEJ INTEGRÁCIE  8,30 € ...... ks
33.  K. Repková: ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE – OBRAZ GALÉRIE NÁŠHO POZNANIA 11,95 € ...... ks
34.  K. Repková: PROJEKTOVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI - STRATÉGIE, KONCEPČNÉ 
    VÝCHODISKÁ A PRAKTICKÉ RADY 9,79 € ...... ks
35.  K. Repková: SOCIÁLNE PROGRAMOVANIE A PROJEKTOVANIE
    (NIELEN) V SOCIÁLNEJ PRÁCI 5,61 €  ...... ks
36.  J. Mihál: NOVÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE V PRAXI 19,85 € ...... ks
37.  R. Vlček, Z. Hrubešová: SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA MALOLETÝCH
    (VYBRANÉ ASPEKTY) 12,18 € ...... ks

38.  R. Vlček a kolektív: VYBRANÉ KAPITOLY Z TEÓRIE PRÁVA
    PRE ZDRAVOTNÍCKYCH A SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV  6,61 € ...... ks
39.  R. Vlček a kolektív: VYBRANÉ KAPITOLY ZO ŠTÁTNEHO PRÁVA PRE
    ZDRAVOTNÍCKYCH A SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV  8,27 € ...... ks
40.  R. Vlček: VYBRANÉ KAPITOLY Z PRACOVNÉHO PRÁVA
    PRE ZDRAVOTNÍCKYCH A SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV  6,61 € ...... ks
41.  A. Feketeová, M. Škodová: NÁROKY RODIČOV NEZAOPATRENÝCH DETÍ 8,23 € ...... ks
42.  I. Alberty: OTÁZKY A ODPOVEDE PRE PRÍPRAVU ELEKTROTECHNIKOV
    NA SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A PRE PRAX – 2. ČASŤ 14,24 € ...... ks
43.  Ing. Meravý: ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ PRE NEELEKTRIKÁROV  12,02 € ...... ks
44.  E. Hubinský: BEZPEČNÁ PRÁCA VO VÝŠKACH  12,55 € ...... ks
45.  Mgr. Mihok: PRÍRUČKA - ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ TECHNIKOV POŽIARNEJ
    OCHRANY A PREVENTIVÁROV V OBCÍ 24,96 € ...... ks

 II.  PODNIKANIE, OBCHODNÉ, OBČIANSKÉ, AUTORSKÉ A TRESTNÉ PRÁVO, OCHRANA PRÍRODY, ODPADY, RÔZNE
 1.  Doc. Čunderlík: MANAŽMENT RIZIKA PODNIKANIA 19,39 € ...... ks
 2.  A. Mateides, J. Závadský: AKO ZAVIESŤ SYSTÉM RIADENIA KVALITY
    PODĽA STN EN ISO 9001/2001 V ORGANIZÁCIÍ 19,88 € ...... ks
 3.  Kolektív: OD KONTROLY CEZ ISO 9 000 K TQM  17,79 € ...... ks
 4.  G. Sládek: MANAŽMENT V POHOSTINSTVE A HOTELIERSTVE 26,52 € ...... ks
 5.  L. Balko a kolektív: POISTIŤ SI EXPORT? A PREČO NIE!  16,56 € ...... ks
 6.  L. Balko: NEŽ K NÁM PRÍDE EURO 12,12 € ...... ks
 7.  Kolektív autorov: FINANČNOPRÁVNE EPIŠTOLY - FINANČNOPRÁVNY ZBORNÍK
    K NEDOŽITÝM 80. NARODENINÁM prof. JUDr. J. GIRÁŠKA, DrSc. 13,18 € ...... ks
 8.  L. Balko a kolektív: ŠTRUKTURÁLNE FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE
    V SLOVENSKEJ PRÁVNEJ REFLEXII   17,33 € ...... ks
 9.  L. Balko: ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE – ŠLÁGER DNEŠNEJ DOBY    15,73 € ...... ks
10.  L. Balko: PRÁVNA ÚPRAVA FINANČNÉHO TRHU V SLOVENSKOM 
    PRÁVNOM SYSTÉME – PRÁVO FINANČNÉHO TRHU   21,58 € ...... ks
11.  L. Balko: FINANČNÉ PRÁVO 9,29 € ...... ks
12.  L. Balko: OBCHODNÉ PRÁVO 9,29 € ...... ks
13.  Vráblová: OCHRANA MAJETKU KAPITÁLOVÝCH SPOLOČNOSTÍ  19,82 € ...... ks
14.  I. Fekete: OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM 32,46 € ...... ks
15.  I. Fekete: OBČIANSKY ZÁKONNÍK – KOMENTÁR (formát B5) 49,39 € ...... ks
14.  Ing. Zemanová: ABECEDNÁ PRÍRUČKA PRE NÁJOMCU A VLASTNÍKA BYTU 10,89 € ...... ks
17.   R. Vlček: DÔKAZNÉ PROSTRIEDKY V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ 
    ZO SOCIOLOGICKÉHO A PSYCHOLOGICKÉHO HĽADISKA 9,92 € ...... ks 
18.  P. Muríň: AUTORSKÉ PRÁVO  17,86 € ...... ks
19.  P. Murín: AUTORSKÉ PRÁVO II: KOMENTÁR K NOVÉMU AUTOR. ZÁKONU  15,73 € ...... ks
20.  P. Muríň: PRÁVNA ÚPRAVA OZNAČOVANIA VÝROBKOV 11,92 € ...... ks
21.  P. Murín: PRIEMYSELNÉ PRÁVA A PRÁVA VYŠĽACHTITEĽOV  23,83 € ...... ks
22.  Mgr. Vyparina: INOVÁCIE PRE PODNIKATEĽOV  14,24 € ...... ks
23.  PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SR NA ROKY 2011 - 2015  14,90 € ...... ks
24.  B. Gašparíková: PRÁVNA ÚPRAVA ODPAD. HOSPODÁRSTVA S KOMENTÁROM  19,90 € ...... ks
25.  B. Gašparíková, P. Gallovič: NAKLADANIE S ODPADMI V SR 26,19 € ...... ks
26.  B. Hager, A. Tóthová: PODPORA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE
    NA SLOVENSKU 11,85 € ...... ks
27.  B. Hager, L. Valičková: POSKYTOVANIE SLUŽIEB A VYKONÁVANIE 
    STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁC V RAKÚSKU 7,90 € ...... ks
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