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Pravidlá súťaže Kniha roka 2015 

1. Usporiadateľ Súťaže: 
 
Usporiadateľom súťaže "Kniha roka 2015" (ďalej len „Súťaž“) je Martinus.sk, s.r.o., so 
sídlom M.R. Štefánika 58, 036 01, Martin, IČ: 36 440 531 (ďalej len „Spoločnosť“.). 
Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). 

2. Trvanie a miesto súťaže 
 
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 01. 05. 2016 do 31. 05. 2016 00:00 (ďalej ako „Doba 
konania súťaže“ na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“) 
prostredníctvom webovej stránky www.martinus.sk 

3. Podmienky účasti v Súťaži 
 
Každý účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto 
Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry 
spôsobom podľa Pravidiel. Organizátor Súťaže nie je zodpovedný za tlačové, 
technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a priebehu 
Súťaže.  
 
Podmienkou na zapojenie účastníka do žrebovania je uverejnenie aspoň jednej 
recenzie prostredníctvom recenzného  formulára označeného názvom súťaže na 
stránke www.martinus.sk. Recenzie počítané do súťaže  majú minimálnu dĺžku 150 
znakov, musia pochádzať od zaregistrovaných a prihlásených používateľov stránky 
www.martinus.sk a spĺňať kvalitatívne pravidlá kladené na recenzie. 
 
Každá fyzická osoba a registrovaný používateľ stránky www.martinus.sk môže 
napísať ku každej  súťažiacej knihe jednu recenziu. Do žrebovania o ceny sa 
automaticky započíta iba prvá učastníkom uverejnená recenzia. Príspevky sú 
uverejnené zvyčajne do  24 hodín, vyhradzujeme si však právo neuverejniť a 
vymazať najmä tie príspevky, ktoré:  

• sú vulgárne alebo urážlivé  
• nesúvisia s titulom alebo témou  
• porušujú alebo vyzývajú porušovať autorské práva  
• odkazujú na ponuku alebo webové stránky konkurencie  
• obsahujú akékoľvek URL odkazy  
• nie sú podpísané  
• nespĺňajú minimálny počet znakov na uverejnenie recenzie 

 
Do súťaže sú zaradené knihy v databáze kníhkupectva Martinus.sk s rokom vydania 
2015, ktoré vyšli v slovenskom jazyku a je možné ich považovať za knihy v tradičnom 
zmysle slova, to znamená, že nejde napríklad o leporelá, kalendáre, učebné 
pomôcky, zbierky zákonov a podobne. O výslednom poradí kníh rozhodne bodové 
hodnotenie prostredníctvom „hviezdičiek“ v recenznom systéme na stránke 
www.martinus.sk.  
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4. Účastníci Súťaže 
 
Účastníkom Súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá je 
registrovaná na stránke www.martinus.sk, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži 
podľa týchto pravidiel. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ich 
blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"). 

5. Mechanizmus a výhry 
 
Súťaž prebieha od 1. mája do 31. mája 2016, ale do hodnotenia sa započítavajú aj 
hlasy, ktoré súťažiace knihy dostali aj pred vyhlásením ankety, avšak len jedna 
recenzia k jednému titulu od každého návštevníka stránky, pričom Usporiadateľ 
využije dostupné technické prostriedky k zamedzeniu vplyvu viacnásobných 
recenzií na výsledok ankety.  
 
Vyhodnotenie bude prebiehať v prvom júnovom týždni, kedy budú zverejnené 
víťazné tituly víťazov v nasledovných kategóriách:  

• TOP 10 Kniha roka 2015  
• TOP 5 vydavateľstiev  
• TOP 5 slovenských autorov  
• TOP 5 prekladových autorov  

 
Zároveň na stránke www.kniharoka.sk budú zverejnení výhercovia spomedzi 
účastníkov súťaže.  
 

6. Výhry 
 
10 výhercov získa poukážku v hodnote 15 eur  
1 výherca získa poukážku v hodnote 150 eur  
 
O výhercoch poukážok rozhodne žrebovanie, výhercovia na seba preberajú 
prípadné právne a daňové zodpovednosti spojené s výhrou. Poukážky môžu byť 
použité v súlade s pravidlami, ktoré sú zverejnené na stránke 
www.martinus.sk/poukazky.  
 
Na webe www.kniharoka.sk budú po vyžrebovaní v týždni od 9. júna do 15. júna 
2014 zverejnení výhercovia poukážok aj víťazné súťažiace knihy.  
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6. Osobné údaje 
 
Účastník súťaže zapojením sa do Súťaže dobrovoľne poskytuje spoločnosti 
Martinus.sk, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 58, 036 01, Martin, IČ: 36 440 531 (ďalej 
len „Spoločnosť“) vyššie uvedené osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“)  
a udeľuje súhlas v zmysle § 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) k spracúvaniu Osobných údajov za 
účelom vykonávania akýchkoľvek marketingových činností. Súčasne súhlasí  
s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania informácií komerčnej 
komunikácie od Spoločnosti. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť 
kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní 
doručeného Spoločnosti. 
 

7. Osobitné ustanovenia 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, 
dĺžku trvania, ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, 
dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú 
predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným 
spôsobom zverejní. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúšiť z hlasovania konkrétne 
knižné tituly na základe svojho uváženia. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne 
škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže 
v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na 
výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej 
kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný 
papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry 
berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou podľa § 845 
Občianskeho zákonníka.  V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude 
rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú 
Účastníci Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami. 
 
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 1. 5. 2016 
 
 


