NOV INK Y
ZO SPOLKU
SSV – čítanie s pridanou hodnotou

ZIMA 2021

Miguel de Cervantes Saavedra

Novinka

DÔMYSELNÝ RYTIER
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes Saavedra
napísal svoje nadčasové vrcholné dielo na prelome
16. a 17. storočia vo väzení. Don Quijote, ktorý sa stal
symbolom čistoty duše, je najčítanejšie a najprekladanejšie dielo španielskej literatúry a Spolok svätého
Vojtecha ho prináša v pozoruhodnom grafickom spracovaní s ilustráciami akademického maliara Miroslava
Cipára, ktorý zomrel 8. novembra 2021.
Šitá, pevná väzba, 904 strán, 150,00 €
Členovia SSV 127,50 €

S vďakou za život a dielo Miroslava Cipára
Po dvoch literárnych, ale aj umelecky
stvárnených veľdielach – Goetheho Faus
tovi a Danteho Božskej komédii – sme
v Spolku svätého Vojtecha premýšľali
nad tretím klasickým dielom svetovej
literatúry. Rozhodli sme sa pre Cervantesov román Dômyselný rytier don Qui
jote de la Mancha, ktorý je najčítanejším
a najprekladanejším dielom španielskej
literatúry a učí nás, že sa nemáme brať
tak veľmi vážne.
Keďže v slovenčine máme kvalitný preklad tohto pikareskného románu zo
17. storočia od vynikajúceho romanistu a prekladateľa Jozefa Felixa, neváhali
sme po ňom siahnuť. A rovnako ako dve
predchádzajúce výpravné knihy, aj táto
si našla svojho ilustrátora, akademické-

ho maliara Miroslava Cipára. Dielo sa
nerodilo ľahko. Vznikalo v období pandémie koronavírusu, v čase, keď celý
svet bojoval s mnohými inými problémami, ale aj s nedostatkom papiera. Výtvarník zas zápasil so správnou formou
stvárnenia a niekoľkokrát koncepciu
prepracoval. Po odovzdaní krásnych
a opäť jedinečných ilustrácií s nanovo
poňatou cipárovskou čiarou nikto z nás
netušil, že sa maestro vydania diela nedožije. Opustil nás 8. novembra 2021, teda
v čase, keď bola kniha práve v tlači. A tak
sa publikácia stáva holdom pracovitému,
skromnému a výnimočnému umelcovi,
ktorý nás svojím veľkolepým dielom do
poslednej chvíle pobáda premýšľať, rásť,
nestagnovať.

Dielo nám ponúka ešte jednu paralelu.
Zatiaľ čo jednoruký Miguel de Cervantes
Saavedra napísal svoj román na prahu
staroby vo väzení, po mnohých životných sklamaniach a literárnych neúspechoch, Miroslav Cipár vytvoril ilustrácie krátko pred svojou smrťou v úplnej
vnútornej i vonkajšej slobode, v akej po
celý život žil, po nespočetných domácich i svetových úspechoch. A obaja
to spravili s úsmevným humorom, plní
múdrosti a ľudskosti.
Tretie veľdielo svetovej klasiky je pre
naše vydavateľstvo predovšetkým vďakou za život a dielo Miroslava Cipára,
majstra čiary.
IVAN ŠULÍK
riaditeľ Spolku svätého Vojtecha
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NAD SLOVAMI PÁPEŽA FRANTIŠKA

AMORIS LAETITIA

Pápež František a Marco Pozza

VERÍM V BOHA

Posynodálna apoštolská
exhortácia Svätého Otca Františka
o láske v rodine

Doteraz nezverejnená reflexia
o koreňoch našej viery

V dokumente Amoris laetitia –
Radosť lásky sa pápež zaoberá
súčasnou rodinou a poukazuje na hodnoty i ťažkosti dnešnej rodiny.
Brožovaná väzba, 208 strán,
6,50 € • členovia SSV 5,53 €

Tretia časť sviežich rozhovorov
kňaza Marca Pozzu s pápežom
Františkom. Za jednotlivými invokáciami nasleduje rozhovor
s odpoveďami pápeža Františka
a krátka meditácia.
Viazaná väzba, 120 strán,
12,00 € • členovia SSV 10,20 €

PRÍHOVORY PÁPEŽA FRANTIŠKA
POČAS APOŠTOLSKEJ CESTY NA SLOVENSKU
Publikácia obsahuje kompletné príhovory Svätého Otca
počas apoštolskej cesty v Slovenskej republike
v dňoch 12. až 15. septembra 2021.
Brožovaná väzba, 136 strán, 6,50 €
Členovia SSV 5,53 €
AUDIO
kniha
PRÍHOVORY PÁPEŽA FRANTIŠKA
Kompletné príhovory Svätého Otca počas
apoštolskej cesty na Slovensku v dňoch
12. až 15. septembra 2021 nahovoril renomovaný herec Ján Gallovič.
mp3/CD

Pripravujeme

Pápež František a Marco Pozza

O NERESTIACH
A ČNOSTIACH
Rozhovor Svätého Otca Františka a kňaza Marca Pozzu inšpirovaný nástennými maľbami Giotta
di Bondone v padovskej Kaplnke
Scrovegniovcov, ktoré znázorňujú čnosti, ale aj ich protipóly
– neresti.
Šitá, pevná väzba, 136 strán,
12,00 € • členovia SSV 10,20 €

Pápež František a Marco Pozza

ZDRAVAS’, MÁRIA
Pápež v knihe rozhovorov odhaľuje svoj vzťah k Márii, o ktorej
hovorí, že nás učí žiť s materinským srdcom, milovať, odpúšťať, posilňovať, vštepovať vieru
a nádej do sŕdc.
Viazaná väzba, 96 strán,
12,00 € • členovia SSV 10,20 €

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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SLÁVENIE LITURGIE

VÝŇATOK Z RÍMSKEHO
MISÁLA
Výňatok obsahuje texty z oficiálneho slovenského prekladu tretieho typického latinského vydania Rímskeho misála, ktorý sa
stáva záväzným v slovenských
diecézach od 1. januára 2022.
Šitá, pevná väzba, 600 strán,
25,00 € • členovia SSV 21,25 €
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OBRADY
KONCELEBRÁCIE
Vychádzajú pre potrebu kňazov
a obsahujú texty a rubriky na
slávenie omše v rímskom obrade západnej Cirkvi upravené
podľa nového vydania Rímskeho misála.
Brožovaná väzba, 60 strán
5,50 € • členovia SSV 4,68 €

RÍMSKY MISÁL

Novinka

Oficiálny preklad podľa tretieho typického latinského vydania

Rímsky misál obsahuje texty a rubriky na slávenie svätej
omše v rímskom obrade západnej Cirkvi. Oficiálny slovenský preklad tretieho typického latinského vydania sa
stáva záväzným na používanie v slovenských diecézach
od slávnosti Panny Márie Bohorodičky 1. januára 2022.
Do nového vydania boli zahrnuté texty spomienok svätých promulgované dekrétmi Kongregácie pre Boží kult
a disciplínu sviatostí.
Šitá, pevná väzba, 1 672 strán, 160,00 €
Verzia de luxe v koži so zlatou oriezkou 300,00 €

DIREKTÓRIUM 2022

na omše a posvätné ofícium,
liturgický rok C

2022
A.
D.

Pomôcka na usporiadanie posvätnej liturgie od Prvej adventnej nedele 2021 je zostavená
podľa kalendára Rímskej cirkvi,
osobitného kalendára diecéz na
Slovensku.
Krúžková väzba, 384 strán,
7,80 € • členovia SSV 6,63 €
E-kniha 7,80 €

DIREKTÓRIUM
N A O M Š E A P O S VÄ T N É O F Í C I U M

direktorium 2022 rok obalka 9788081615238.indd 1

LEKCIONÁR II
Feriálny lekcionár II obsahuje
čítania v omšiach na férie v Advente, vo Vianočnom období,
v Pôstnom období a vo Veľkonočnom období, ako aj čítania a spoločné čítania na sviatky svätých.
Viazaná väzba, 624 strán,
25,00 € • členovia SSV 21,25 €

6. 10. 2021 13:39:00

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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ADVENTNÉ TIPY
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JESSEHO STROM

BETLEHEM

Postavy Ježišovho rodokmeňa
v pôvabne ilustrovaných kolieskach na vystrihnutie, ktorými si
počas Adventu môžete vyzdobiť
svoj Jesseho strom.
Rozmer 297 x 297 mm,
4 strany, 4,00 €

V tichu adventných večerov si
môžete spolu s deťmi vystrihovať postavy vlastného betlehema, premýšľať nad udalosťami
prvých Vianoc a čítať sprievodný
text tvorivej adventnej prípravy.
Rozmer 297 x 420 mm,
4 strany, 4,00 €

Adventná príprava
po stopách Ježišových predkov

Vystrihovačka s adventnými
zamysleniami

Viliam Judák

JEZULIATKO MEDZI NAMI
Nitriansky biskup Viliam Judák po úspešných publikáciách
Jezuliatko prichádza a Jezuliatko opäť prichádza ponúka ďalšiu
sériu zamyslení na predvianočný čas.
Viazaná väzba, 304 strán, 17,00 €
Členovia SSV 14,45 €
AUDIO
kniha
NAJKRAJŠIE VIANOČNÉ PRÍBEHY
Zozbieral Viliam Judák

Audiopríbehy na spríjemnenie adventnej atmosféry, ktoré zozbieral nitriansky diecézny biskup a profesor cirkevných dejín Viliam Judák,
číta herečka Gabriela Marcinková.
mp3/CD

Pripravujeme

ADVENTNÝ KALENDÁR
A BETLEHEM V JEDNOM

Ivan Šulík

K BETLEHEMU V SRDCI
Adventný deviatnik

Jedinečný drevený kalendár, z ktorého si postupne poskladáte
betlehem. Na jednotlivé diely betlehema nepotrebujete lepidlo
– postačí ich vsunúť podľa označených čísel do dreveného podkladu betlehemskej krajiny. Exkluzívne len v predaji SSV.
Cena 11,00 €

Deväťdňová pobožnosť s ilustráciami Miroslava Cipára ponúka
meditácie k čítaniam zo Svätého
písma a modlitbu.
Brožovaná väzba, 24 strán,
3,00 € • členovia SSV 2,55 €
E-kniha 3,00 €
E-kniha

PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.

5

VIANOČNÉ TIPY
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Dante Alighieri

Johann Wolfgang Goethe

BOŽSKÁ KOMÉDIA
Autor pozýva čitateľa na imaginárnu
cestu do troch kráľovstiev onoho sveta, kde zakúša dobro i zlo pod vedením
rozumu a viery. Kompletné dielo vychádza v preklade romanistov Jozefa
Felixa a Viliama Turčányho, doplnené
ilustráciami akademického maliara
Miroslava Cipára.
Viazaná väzba, 816 strán,
150,00 € • členovia SSV 127,50 €

FAUST
Veľdielo svetovej literatúry, ktoré
sa dotýka večného zápasu o ľudskú dušu. Jeho výnimočnosťou
sú predovšetkým ilustrácie renomovaného akademického maliara Miroslava Cipára, otvárajúce nové vrstvy Goetheho drámy.
Viazaná väzba, 576 strán,
90,00 € • členovia SSV 76,50 €

Publikácie získali ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2018, Najkrajšia kniha Slovenska 2019
a najprestížnejšie medzinárodné dizajnérske ocenenie Red Dot Award 2020.

e
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Gunhild Sehlinová

MÁRIIN OSLÍK
V pôvabnej knihe Máriin oslík od švédskej autorky Gunhild Sehlinovej ožíva očami malého oslíka a ďalších
zvieratiek prastarý vianočný príbeh narodenia Ježiša
Krista. Krásne ilustrácie Anny Pospíšilovej a pútavý
text približujú deťom živým a veselým spôsobom putovanie Márie a Jozefa do Betlehema.
Viazaná väzba, 128 strán

ŽALMY
Žaltár sa používa v liturgii, pri
vysluhovaní sviatostí, v modlitbe liturgie hodín, no v každodennom živote sa žalmy môžu
stať denným pokrmom pri stole
rodinnej liturgie.

BIBLIA
Starý a Nový zákon
Vreckové vydanie kompletného
Svätého písma v praktickom formáte. Text je členený dvojstĺpcovo,
s poznámkami od biblistu Jozefa
Heribana, SDB, za textom Písma.

Šitá, pevná väzba, 340 strán,
10,00 € • členovia SSV 8,50 €

Brožovaná väzba, 1880 strán,
19,00 € • členovia SSV 16,15 €

Pripravujeme
PRÍLOHA KATOLÍCKYCH NOVÍN – PRIPRAVUJE SPOLOK SV. VOJTECHA – VOJTECH, SPOL. S R. O.
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ČLENSTVO V SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA
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Členstvo ako vzácny celoročný dar
Hľadáte hodnotný darček, ktorý by ste
venovali pod stromček či na slávnostnú
udalosť? Pozývame vás využiť možnosť
podarovať svojim blízkym členstvo v Spolku svätého Vojtecha (SSV). Darovať členstvo v najstaršom a najväčšom združení
katolíkov na Slovensku bolo v mnohých
rodinách dávnou tradíciou pri príležitosti krstu, uzatvorenia sviatosti manželstva
či oslavách životného jubilea. Ak chcete podarovať členstvo napríklad ako vianočný darček, stačí vyplniť členskú prihlášku dostupnú na www.ssv.sk/prihlaska,

v predajniach SSV alebo si ju vyžiadajte na
e-mailovej adrese clen@ssv.sk. Pripomíname, že členovia SSV si okrem nepredajných
exkluzívnych podielov (Pútnik svätovojteš
ský, podielová kniha či brožúry alebo DVD,
kalendár so zľavami), ktoré od nás dostávajú ako poďakovanie za členstvo, môžu
kúpiť knižné tituly vydavateľstva SSV so
zľavou 15 percent. Zároveň členom ponúkame zľavy na kúpeľné pobyty či pútnické
zájazdy u našich partnerov. Prehľad všetkých zliav nájdete na www.ssv.sk a v Pút
niku svätovojtešskom.–SSV–

Potešte svojich blízkych, známych
či spolupracovníkov pozdravom pripomínajúcim
radostnú podstatu Vianoc.

BUĎTE S NAMI DENNE
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
Nájdete v nich:
• naše knižné novinky a tipy
• súťaže o hodnotné knihy
• aktuality z diania vo vydavateľstve
• biblické citáty k liturgii dňa
• myšlienky a povzbudenia
• zaujímavé snímky
• všeličo pre potechu duše

TRADÍCIA KRÁSY A SYMBOLIKY

Pri príležitosti 150. výročia svojho vzniku pripravil SSV výnimočný vzor českého porcelánu určený nielen zberateľom.

Na plytkom tanieri prvej akosti s priemerom 24 cm je okrem
tradičného cibuľového vzoru
zobrazený svätý biskup Vojtech
podľa kresby akademického
maliara Miroslava Cipára. „Cibulák“ je vyrobený v porcelánke Český porcelán v severočeskom mestečku Dubí s tradíciou
výroby od roku 1864.
Cena 25,00 €

Otvárací pozdrav
Cena 1,60 €

Vianočné
pohľadnice
Cena 0,45 €

POZÝVAME VÁS, ABY STE SA AJ VY STALI ČLENOM SPOLKU SVÄTÉHO VOJTECHA

Jeho ušľachtilým poslaním je združovať slovenských katolíkov s cieľom prehlbovať náboženské, mravné a národné presvedčenie, ako aj uplatňovať kresťanské zásady v živote nášho národa. Pre svojich členov od roku 1872 až dodnes každoročne vydáva
kalendár Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu. Člen SSV každoročne získa: • Pútnik svätovojtešský • podielovú knihu • DVD
alebo knižnú publikáciu • 15-percentnú zľavu na všetky knihy z vydavateľstva SSV, zakúpené v jeho predajniach.

PRIHLÁŠKA
Meno:

Priezvisko:

*Mesiac narodenia (*Nepovinný údaj):
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
Telefón:

PSČ:
E-mail:

Kontaktná adresa: Členské oddelenie SSV, Radlinského 5, 917 01 Trnava;

033/590 77 33, 590 77 53

clen@ssv.sk, www.ssv.sk. Prihla-

sovanie je možné i v predajniach SSV.
Vyhlásenie: 1. Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom členstva v Spolku svätého Vojtecha. Po udelení súhlasu budú moje osobné údaje spracovávané
výlučne za účelom členstva v SSV. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou prepravcu s cieľom doručenia podielov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. ÁNO – NIE 2. Súhlasím, aby mi Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. zasielal informácie o nových knihách prostredníctvom môjho
e-mailu:
telefónu:
Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o. bude uvedené osobné údaje spracovávať výhradne s cieľom zasielania informácií o nových knihách. Osobné údaje nebude poskytovať žiadnej tretej strane. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na odhlaska@ssv.sk. 3. Vyhlasujem, že som dovŕšil
16 rokov veku. ÁNO – NIE 4. V prípade, že som nedovŕšil 16. rok veku, súhlas na spracovanie osobných údajov udeľuje môj zákonný zástupca
(uveďte meno):
												Podpis
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E-KNIHY a AUDIOKNIHY
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E-knihy vo formáte EPUB, PDF, MOBI sa dajú objednať výlučne prostredníctvom eVojtech.sk.
Audioknihy vo formáte MP3 na stiahnutie je možné objednať výlučne na eVojtech.sk.
E-kniha
BIBLIA
Duchovný klenot každej rodiny – kompletný
Starý a Nový zákon – môžete mať kedykoľvek
pri sebe v mobile.
Cena 19,00 €

Pápež František

E-kniha

CHRISTUS VIVIT

E-kniha

Viliam Judák

Zamyslenia na čas Adventu a Vianoc

Srdečne ladená exhortácia nielen o ceste mladých, povolaní a rozlišovaní, ktorú by si mal
prečítať každý mladý človek.
Cena 3,50 €
E-kniha

POSLEDNÉ ROZHOVORY
Duchovný testament pápeža Benedikta XVI.,
ktorý sa prvýkrát vyjadruje k vnútornému utrpeniu, k dojímavým chvíľam, ktorými bol pre
tkaný život tohto bojovníka za pravdu.
Cena 14,00 €

Gilbert Keith Chesterton

NASLEDOVANIE KRISTA
Kniha, ktorej autorstvo sa pripisuje mníchovi
Tomášovi Kempenskému, bola dlho považovaná za najdôležitejší návod na nasledovanie
života Ježiša Krista.
Cena 3,50 €

MOBILIZÁCIA DOBROTY

Posynodálna apoštolská exhortácia mladým
a celému Božiemu ľudu

Peter Seewald

E-kniha

AUDIO
kniha

OTEC BROWN
Výber 16 detektívok vo vynikajúcej interpretácii
Petra Rúfusa predstavuje časť jedinečného diela anglického katolíckeho spisovateľa Gilberta
Keitha Chestertona.
mp3, cena 12,00 €

AUDIO
ZO ŽIVOTA
kniha
SOLÚNSKYCH BRATOV
Život Konštantína a Život Metoda, Proglas a Otče
náš v podaní majstrov hercov Dušana Jamricha a Jozefa Šimonoviča.
mp3, cena 6,00 €

AUDIO
PRÍHOVORY
kniha
PÁPEŽA FRANTIŠKA
Kompletné príhovory Svätého Otca počas apoštolskej cesty na Slovensku v dňoch 12. až 15. septembra 2021 nahovoril renomovaný herec Ján
Gallovič.
mp3/CD

Pripravujeme

Obľúbený autor prichádza s adventnými a vianočnými zamysleniami k čitateľom, ktorí sú „plní
túžby vydať sa na cestu, nezabúdať na skutky
lásky voči blížnym a nezanedbávať svoj advent“.
Cena 3,20 €
E-kniha
JEDNOTNÝ KATOLÍCKY
SPEVNÍK
Spevník a modlitebník vychádza v Spolku svätého Vojtecha už od roku 1937 a používa sa pri
bohoslužbách dodnes, čo nemá v strednej Európe obdobu.
Cena 4,90 €

Magnus MacFarlane-Barrow

NEOBYČAJNÝ PRÍBEH
MARY’S MEALS

AUDIO
kniha

Malé skutky lásky, ktoré nasýtili milión detí

Skutočný príbeh o neobyčajných okolnostiach,
ktoré viedli k založeniu charitatívneho diela
Mary’s meals (Máriine jedlá).
mp3, cena 10,00 €

Pierre Maurice

AUDIO
kniha

Danica Olexová

AUDIO
kniha

ROZVOD
Pútavý psychologický román hovorí o nevere, zlých rozhodnutiach a ich dôsledkoch, ale
najmä o láske Boha, ktorý si nájde cestu aj
k tým, ktorí sú zdanlivo veľmi ďaleko od neho.
CD, cena 9,00 €

PRÍBEHY SPOD AKÁCIE
Všedné i nevšedné zážitky misijnej dobrovoľníčky Danice Olexovej, ktorá štvrťstoročie
pôsobila v Afrike, v podaní herečky Slávky
Halčákovej.
mp3/CD

Pripravujeme
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SVÄTOVOJTEŠSKÉ KALENDÁRE NA ROK 2022

MESAČNÝ KATOLÍCKY
KALENDÁR 2022
Tradične obľúbený nástenný mesačný kalendár s cirkevnými
aj občianskymi menami je ilustrovaný drobnou devocionálnou
grafikou, ktorá približuje úctu k Svätej rodine.
Brožovaná väzba, 28 strán, 1,50 €

DETSKÝ KATOLÍCKY KALENDÁR 2022
S VESELÝMI ÚLOHAMI
Kalendár s ilustráciami Petra Lička s ukrytými úlohami a básničkami Petra Kubicu o kvietkoch poteší tých najmenších i deti mladšieho školského veku.
Brožovaná väzba, 16 strán, 3,80 €

DIÁR 2022
Obľúbený diár s cirkevným i civilným kalendáriom ponúka súradnice liturgických
čítaní, krátky text o svätcovi dňa a zaujímavú myšlienku. Na každý deň je vyčlenená jedna strana.
Viazaná väzba, 384 strán, 8,00 €

LITURGICKÝ KALENDÁR 2022
Praktický kalendár obsahuje cirkevné
kalendárium a súradnice denných čítaní
od Adventu 2021.
Brožovaná väzba, 64 strán,
2,70 € • členovia SSV 2,30 €

RODINNÝ KALENDÁR 2022
Neodmysliteľný pomocník pri organizovaní života rodiny obsahuje cirkevné i občianske kalendárium a myšlienky pápeža Františka. Okrem stĺpcov pre aktivity členov rodiny je v ňom i miesto na
duchovné aktivity.
Krúžková väzba, 30 strán, 9,50 €

O B J E D N ÁV K A
Objednaný tovar pošlite na adresu:
Meno a priezvisko:
Adresa – ulica, č. d.:
Mesto/obec:
PSČ:
Telefón:
E-mail:
Podpis:
Číslo člen. preukazu SSV:

Názov knihy

Počet kusov

Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o., Radlinského 5, 917 01 Trnava, tel.: 033/5907718, e-mail: objednavky@ssv.sk. Ponuka kníh platí do vyčerpania zásob.
Pri objednávke do 50,00 € platí poštovné v súlade s Cenníkom Slovenskej pošty objednávateľ. Pri objednávke nad 50,00 € poštovné zdarma.
Áno Nie Súhlasím, aby moje osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, PSČ, telefón boli poskytnuté prepravcovi za účelom distribúcie objednaného tovaru. V prípade
odmietnutia udelenia súhlasu beriem na vedomie, že tovar si môžem prevziať výlučne osobne v SSV.
Áno Nie Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania newsletterov, informácií o novinkách a iných listových a elektronických zásielkach na
moju vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
Áno Nie Vyhlasujem, že mám vek viac ako 16 rokov; beriem na vedomie, že v zmysle obchodných podmienok vek pod 16 rokov neumožňuje objednanie tovaru
osobám mladším ako 16 rokov.

