
PODMIENKY PRE PLOŠNÚ REKLAMU A INZERCIU

Ako autor vám ponúkam možnosť inzercie a reklamy v plnofarebnej encyklopedic-
kej publikácii „Slovenské a české poľovnícke strelectvo“, ktorá vznikla na základe 
veľmi úspešnej knihy „Poľovnícke strelectvo“ vydanej začiatkom tohto tisícročia. 
Orientačný termín vydania je august až september 2017, aby bola k dispozícii na 
vianočný trh.
Odbornú publikáciu v súčasnosti graficky spracovávajú vo vydavateľstve EPOS, 
s.r.o. Ak máte záujem predstaviť vašu firmu na jej stránkach, teraz je najvhodnejší 
čas uzavrieť zmluvu o reklame a inzercii. 
Ceny a podmienky inzercie ilustrujem na príklade publikácie „Zbrojný preukaz – 
Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti“, ktorú vydalo vydavateľstvo EPOS, ale  
s tým rozdielom, že publikácia „Slovenské a české poľovnícke strelectvo“ bude vy-
daná vo veľkom formáte A4 (nie A5).

1. OBÁLKA (ZADNÁ A PREDNÁ STRANA)

Zadná (posledná) strana vo formáte A4: 1500 €
(obe strany obálky by mali byť farebne zladené)

Predná (prvá, titulná) strana A4: 2000 €  
(asi dve tretiny formátu A4 kvôli nadpisu)



2. PREDNÁ PREDSÁDKA
Predná predsádka, ktorá je nosičom textového bloku knihy (drží do bloku pozoší-
vané zložky), pozostáva z dvojstránky (prednej strany dvojlistu), ktorá je nalepená 
na druhej strane obálky (formát A3 alebo 2 krát A4) a tretej (zadnej) strany (A4) 
dvojlistu, o ktorú je zakot vená titulná strana textu.

3. ZADNÁ PREDSÁDKA
To isté ako predná predsádka, ale dvojstrana je prilepená na tretej (predposlednej) 
strane obálky.

4. REKLAMA VO VNÚTRI  (V TEXTE)
PUBLIKÁCIE

5. ZĽAVY A MENŠIE ROZMERY

V prípade, že si inzerent objedná rekla-
mu a inzerciu vo väčšom rozsahu (viac 
strán), môže sa s agentúrou (vydava-
teľom) dohodnúť na množstevnej zľave. 
Inzerent sa môže rozhodnúť aj pre men-
ší formát plošnej reklamy a inzercie. Ak 
vydavateľ bude súhlasiť, cena sa prime-
rane upraví (zníži).
Popri plošnej reklame môže inzerent 
publikovať aj PR články, prípadne té-
maticky ladené odborné texty.  

Prvé dve strany prednej predsádky (dvojstrana  
nalepená na druhej strane obálky) formát A3 

pozdĺžne: 2000 €, resp. po 1000 € za A4

Umiestnenie podľa rozhodnutia vydavateľa: 800 € za A4
Umiestnenie podľa vlastného výberu: 900 € za A4

Tretia strana prednej predsádky, o ktorú je ukotvená 
titulná strana textu, formát A4: 1000 €

Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME:
« púzdra, tašky na zbrane « balistická ochrana, vesty, pláty « taktické 
vesty a nosiče plátov « maskáče, móda v štýle military « nože, meče, 

tomahawky « sebaobranné prostriedky « taktická a military obuv 
« outdoor príslušenstvo, batohy, svietidlá « starostlivosť o zákazníka

PREDAJNE: OC POLUS BRATISLAVA, AUPARK KOŠICE
« otvorené 7 dní v týždni « bezproblémové parkovanie
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Výkup zbraní 
Predaj zbraní a streliva 

Prevádzka krytej strelnice
Kurz prípravy na zbrojný preukaz 

Kurz bezpečnej manipulácie zo zbraňou

Agátová 10/A, 841 01 Bratislava-Dúbravka, tel. 02/6428 6306

PREDAJ ZBRANÍ A STRELIVA
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ZBROJNÝ PREUKAZ
– Príprava na skúšku 
odbornej spôsobilosti

Mgr. Jozef Majoroš, 
Mgr. Renáta Majorošová

ISBN 978-80-562-0163-3
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ZBROJNÝ PREUKAZ – PRÍPRAVA NA SKÚŠKU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

nestretnú napríklad cestou prijímania objednávok cez e-shop, telefón, 
e-mail, fax alebo list a pod. (zmluvu na dia¾ku upravuje § 2 ods.1 zákona è. 
102/2014 Z.z. o ochrane spotrebite¾a pri predaji tovaru alebo poskytovaní 
služieb na základe zmluvy uzavretej na dia¾ku alebo zmluvy uzavretej mimo 
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov). Toto obmedzenie vo¾ného pohybu tovaru na vnútornom trhu 
Európskej únie sa zaviedlo v súlade s právom EÚ, a to z dôvodu ochrany 
zdravia, života ¾udí a ochrany verejnej bezpeènosti. 

Držite¾ zbrojnej licencie môže uzatváraś zmluvu na dia¾ku, ktorej pred-
metom je nákup alebo predaj zbrane, streliva, hlavných èastí alebo súèastí 
zbrane, len s iným držite¾om zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je 
oprávnená v rámci svojej podnikate¾skej èinnosti na nákup  a predaj zbraní 
a streliva.

Na dia¾ku môžu byś predávané ostatným fyzickým osobám (ktoré nie sú 
podnikate¾mi s uvedenou licenciu) zbrane uvedené v § 7 ods. 1 písm. a), b), 
c), e), f), g), h), j) a k)  zákona. U týchto zbraní je zákonná možnosś predaja  
na dia¾ku a tieto zbrane  sa môžu posielaś poštou,  kuriérskou službou a pod. 
Pri uzatváraní zmluvy na dia¾ku pri predaji zbraní kategórie D uvedených v 
§ 7 ods. 1 písm. a), b), c), e), f), g), h), j) a k)  zákona o zbraniach a strelive sú 
predajcovia povinní dodržaś všetky ostatné podmienky vyžadované zákonom. 

 

ŠTVRTÁ ÈASŤ

ZBROJNÝ PREUKAZ

§ 15

Zbrojný preukaz a skupiny zbrojného preukazu

(1) Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorá fyzickú osobu opráv-
òuje držaś alebo nosiś zbraò a strelivo v rozsahu ustanovenom pre 
jednotlivé skupiny zbrojného preukazu. Vzor zbrojného preukazu je 
uvedený v prílohe è. 2.

(2) Zbrojný preukaz sa rozde¾uje pod¾a úèelu používania zbrane 
alebo streliva a pod¾a rozsahu oprávnenia nosiś alebo držaś zbraò 
do skupín:

a)  A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku,
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- široký sortiment poľovníckych guľových a brokových zbraní svetových 
výrobcov Blaser, Sauer, Browning, Winchester a ďalších,

- kvalitné strelivo všetkých kalibrov s výhradným zastúpením 
pre Winchester, 

-  reprezentatívne oblečenie a obuv aj do extrémnych podmienok 
severských, či horúcich afrických krajín,

-  najlepšiu optiku a ďalekohľady renomovaných značiek, 
-  prvotriedne nože s pevnou čepeľou, zatváracie, záväzáky a dýky,
-  perfektné svietidlá a baterky s náhradnými súčiastkami,
a ďalšie poľovnícke doplnky, puzdrá a prepravné kufre na zbrane, batohy, 
tašky, vesty, stoličky, trojnožky, palice, upínacie popruhy, laná, trezory, 
podložky, čistiace a konzervačné prostriedky a iné.

  Vám ponúka priamo v predajni 
alebo formou objednávky

P u š k á r s t vo 
H e r m e s   
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