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I. AKTUALIZOVANÁ PUBLIKÁCIA: Ľubomír Tvorík: UČEBNICA PRE ŠOFÉROV A AUTOŠKOLY 
(495 strán, farebná tlač, formát A5, tvrdá väzba, 12 € s DPH)
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II.  NOVÉ PUBLIKÁCIE: TESTOVÉ OTÁZKY PRE UTOŠKOLY A TESTY PRE ŠOFÉROV A AUTOŠKOLY 

Aktualizovaná publikácia TESTOVÉ OTÁZKY PRE 
AUTOŠKOLY (44 strán, farebná tlač, formát A4, mäkká 
väzba, 3,90 €) určená na prípravu žiakov autoškôl 
obsahuje všetky testové otázky (zoradené podľa 
jednotlivých ustanovení zákona o cestnej premávke a 
vykonávacej vyhlášky), z ktorých sú zostavené oficiálne 
policajné skúšobné testy. 

Na preskúšanie vedomostí sú určené TESTY PRE 
ŠOFÉROV A AUTOŠKOLY – MOTOCYKLE A OSOBNÉ 
AUTÁ (140 strán, farebná tlač, formát A4, mäkká 
väzba, 5,30 €) vytvorené kombináciou 35 oficiálnych 
policajných testov pre skúšky vodičov motocyklov a 
osobných áut. Stačí publikkáciu rozobrať a vyplniť.

Na preskúšanie vedomostí sú určené TESTY PRE 
ŠOFÉROV A AUTOŠKOLY – NÁKLADNÉ AUTÁ A 
AUTOBUSY (100 strán, farebná tlač, formát A4, mäkká 
väzba, 4,90 €) vytvorené kombináciou 25 oficiálnych 
policajných cvičných testov používaných výhradne 
pre skúšky vodičov nákladných áut a autobusov. Stačí 
publikáciu rozobrať a vyplniť.

Mimoriadne úspešnú Učebnicu pre šoférov a autoškoly sme vydali začiatkom roka 2015 a aktualizovali začiatkom roka 2016. Je spracovaná 
v duchu najnovších trendov v procese výcviku adeptov na vodičské oprávnenie.
Vďaka šírke záberu, prístupnosti, prehľadnosti spracovania a aktuálnosti obsiahnutých informácií a s vzhľadom na priebežnú aktualizáciu po 
novelizácii príslušných predpisov je ideálnym študijným materiálom nielen pre žiakov, ale aj inštruktorov autoškôl, ktorý plne postačuje pre kom-
plexnú prípravu žiadateľov o vodičské oprávnenie na skúšky i na doškolovanie vodičov z povolania. V súvislosti so sprísnením sankcií za 
porušovanie dopravných predpisov (vrátane odobratia vodičského preukazu) by nemala chýbať v žiadnej firme prevádzkujúcej služobné vozidlá.
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Časť I: Spaľovacie motory 
Časť II: Mazanie motora 
Časť III: Chladenie motora 
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Časť I: Motocykel 
Časť II: Cyklista ako účastník cestnej pre-
mávky  

Časť III: Nariadenie vlády Slovenskej re-
publiky č. 554/2006 Z.z. o povinnom po-
užívaní bezpečnostných pásov detských 
zadržiavacích zariadení vo vozidlách urči-
tých kategórií 
Časť IV: Vybrané ustanovenia zákona Slo-
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Súbor otázok z jednotlivých tematických 
celkov podľa učebnej osnovy pre výcvik 
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- k zákonu o vykonávacej vyhláške
- dopravné značky
- dopravné situácie
- vybrané techické podmienky premávky
- vyhodnocovacie tabuľky správnych odpo- 
  vedí na testové otázky

Vec: Ponuka aktualizovaných publikácií s 30 percentnou zľavou pre autoškoly 
V našom vydavateľstve sme operatívne zareagovali na posledné novely zo zákona o cestnej premávke a vykonávacej vyhlášky, ktoré nadobudli účinnosť  
1. januára 2016, a aktualizovali súbor publikácií pre autoškoly, žiadateľov o vodičské oprávnenie i aktívnych šoférov. Autoškolám, ktoré sa rozhodnú 
odoberať niektoré z nich, ponúkame 30 percentnú zľavu z ceny uvedenej v tejto ponuke. Zároveň im ponúkame príslušné tlačivá (bez zľavy).

http://www.epos.sk
http://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=659&virtuemart_category_id=29
http://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=158&virtuemart_category_id=29
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http://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=668&virtuemart_category_id=29


V. ÚPLNÉ ZNENIA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PREDPISOV

Novelizovaný zákon o priestupkoch  s s aktualizova-
nou dôvodovou správou v úplnom znení (formát A5, 
mäkká väzba, 32 strán, 1,20 €) obsahuje aj poslednú 
právnu úpravu priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky.

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou 
vyhláškou (v úplnom znení) sme vydali v praktickom 
vreckovom vydaní pod názvom Vreckové pravidlá 
cestnej premávky s farebnými značkami (formát 
A6, mäkká väzba, 432 strán, 4,95 €).

Záväzne si objednávame vo firme Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 
Pečnianska 6, 851 01 Bratislava, ž. r.: 105-7706 publikácie a tlačivá 
vyznačené v tejto objednávke (ceny sú s DPH, účtujeme poštovné 
a balné), tel./fax: 044/4326112, tel.: 044/4320570; 02/63454262, 
02/62412357; e-mail: epos@epos.sk, lassova.epos@stonline.sk

OBJEDNÁVATEĽ

 

Tel.: 

IČO:

IČ DPH:  

Dátum:          Podpis a pečiatka 

• Ľ. Tvorík: Učebnica pre šoférov  
 a autoškoly 11,00 €   ks
•	 Ľ. Tvorík: Testové otázky  
 pre autoškoly 3,90 €   ks
• Ľ. Tvorík: Testy pre šoférov a autoškoly:   
 Motocykle a osobné autá 5,30 €   ks
• Ľ. Tvorík: Testy pre šoférov a autoškoly:   
 Autobusy a nákladné autá 4,90 €   ks
• MUDr. J. Köppl: Prvá pomoc 3,95 €   ks
• Testové križovatky do vrecka 2,62 €   ks
• Vreckové pravidlá cestnej premávky  
 s farebnými značkami 4,95 €   ks
•	 Novelizovaný zákon o cestnej premávke  
 s vykonávacou vyhláškou   
 a farebnými značkami 6,90 €   ks
• Novelizovaný zákon  
 o priestupkoch 1,10 €   ks

VI. TLAČIVÁ PRE AUTOŠKOLY

III. PUBLIKÁCIA:  MUDr. Jozef Köppl: PRVÁ POMOC 
(144 strán, farebná tlač, formát A6, mäkká väzba, 3,95 €)

MUDr. Jozef Köppl spracoval publikáciu 
PRVÁ POMOC v spolupráci so Slovenským 
Červeným krížom, ktorý je podľa našej 
legislatívy gestorom na zdravotnícku prípravu 
žiadateľov o vodičské oprávnenie.

Publikácia vo veľmi praktickom vreckovom  
formáte je na jednej strane určená ako príručka 
pre vodičov, ako postupovať pri poskytovaní 
prvej pomoci pri prípadnej dopravnej nehode 
(preto je spracovaná vo vreckovom formáte a 
vodič ju môže mať pri sebe v aute), na druhej 
strane je schválená Slovenským Červeným 
krížom ako učebná pomôcka pre praktickú 
i teoretickú výučbu (resp. študijný materiál). 
Je bohato ilustrovaná. Súčasťou publikácie sú aj 
testy zo zdravotníckej prípravy so správnymi 
odpoveďami.
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IV. PUBLIKÁCIA: 
TESTOVÉ KRIŽOVATKY DO VRECKA

V úplnom znení Novelizovaného zákona o cestnej 
premávke s vykonávacou vyhláškou a fareb-
nými značkami (formát A5, mäkká väzba, 304 
strán, 6,90 €) sú aj novely účinné od 1. 1. 2016 
(zákony č. 387 a 430/2015 Z.z., vyhl. č. 20/2016 Z.z.)

Plnofarebná vrecková pu-
blikácia TESTOVÉ KRI ŽO-
VATKY DO VRECKA (80 
strán, formát A6, mäk ká väz-
ba, 2,62 €) obsahuje všetky 
križovatky použité v oficiál-
nych policajných testoch a 
správne riešenie príslušných 
testových otázok. 
Táto vynikajúca pomôcka pri  
príprave žiadateľov o vodič-
ské oprávnenie vo veľmi obľ-
úbenom a praktickom vrecko-
vom formáte by však nemala 
chýbať ani v aute žiadneho 
aktívneho vodiča. Možno sa 
vďaka nej vyhne porušeniu 
zákona.

Autoškolám ponúkame aj rôzne druhy tlačív (bez zľavy): Matričná kniha kurzu vodičov, Autocvičisková kniha, Trenažerová kniha, Výkaz o prevádzke vozidla, 
Triedna kniha, Záznamník o praktickom výcviku, Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia.

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA

Tlačivá (bez nároku na zľavu)
• Matričná kniha kurzu vodičov  
   (A4, 50 listov) 4,48 €  ks
• Autocvičisková kniha  
 (A4, 50 listov) 4,48 €  ks
• Trenažerová kniha  
 (A4, 50 listov) 4,48 €  ks
• Výkaz o prevádzke vozidla  
 (A5, 50 listov) 1,26 €  ks
• Triedna kniha 0,60 €  ks
• Záznamník o praktickom výcviku 0,09 €  ks
• Žiadosť o udelenie vodičského  
 oprávnenia (A3) 0,12 €  ks

Ak si ako autoškola uplatňujete nárok na 30% 
zľavu z cien publikácií uvedených v tejto ob-
jednávke, vpíšte do kolónky ÁNO  

http://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=713&virtuemart_category_id=30&Itemid=268
http://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=715&virtuemart_category_id=40&Itemid=268
http://epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=745&virtuemart_category_id=31&Itemid=268
http://epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=745&virtuemart_category_id=31&Itemid=268
http://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=374&virtuemart_category_id=29
http://www.epos.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=375&virtuemart_category_id=38

