
 Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, Slovakia 
IČO: 36 440 531  |  DIČ: 2022139680  |  IČ DPH: SK2022139680 
+421 43 3260 360  |  info@martinus.sk  |  www.martinus.sk 

 
 

 

Pravidlá súťaže Knižné dilemy 

1. Usporiadateľ Súťaže: 
 
Usporiadateľom súťaže "Knižné dilemy" (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 06. 03. 2017 do 31. 03. 2017 00:00 (ďalej ako „Doba 
konania súťaže“ na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“). 

3. Podmienky účasti v Súťaži 
 
Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s 
doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Právnické osoby sa nemôžu 
súťaže zúčastniť. 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 technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie 
a riadenia Súťaže. Podmienkou na zapojenie do žrebovania je uvedenie e-mailového 
kontaktu osoby, na ktorý bude výherca kontaktovaný. 

4. Účastníci Súťaže 
 
Účastníkom Súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá má viac 
ako 18 rokov, 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 
 
Zadaním emailovej adresy alebo prihlásením pomocou konta na sieti Facebook sa 
súťažiaci zaraďuje do žrebovania o výhry. Po skončení Súťaže prebehne žrebovanie 
spomedzi Účastníkov. Vyžrebovaný bude hlavný výherca, ktorý vyhrá hlavnú výhru.  
 
Účastník po prihlásení sa svojou platnou e-mailovou adresou alebo Facebook 
kontom si môže hlasovaním vyberať jednu z dvoch alternatív, ktoré predstavujú 
odpovede na dilemové otázky. Otázky budú zverejňované od 6. marca 2017 do  31. 
marca 2017, pričom hlasovanie o každej z nich trvá do polnoci dňa zverejnenia, s 
výnimkou otázok zverejnených v piatky, hlasovanie o ktorých sa končí polnocou 
z nediel na pondelky.  
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Na hlasovanie môže Účastník použiť žetóny s rozličnými hodnotami hlasov za danú 
alternatívu a hodnotami kníh, o ktoré sa zvýši jeho potenciálna výhra. Všetci 
Účastníci majú k dispozícii rovnaké žetóny a každý žetón je v priebehu súťaže pre 
každého Účastníka použiteľný iba raz.  
Hodnota hlasov na žetóne znamená počet hlasov, ktoré sa pripočítajú k zvolenej 
alternatíve odpovedi na otázku, na ktorú Účastník žetón použije.  
Ak Účastník použije ľubovoľný žetón a zahlasuje za alternatívu, ktorá do skončenia 
hlasovania o danej otázke získa menej hlasov, jeho potenciálna výhra sa navýši o 
jednu knihu. Ak Účastník použije ľubovoľný žetón a zahlasuje za alternatívu, ktorá do 
skončenia hlasovania o danej otázke získa viac hlasov, jeho potenciálna výhra sa 
navýši o počet kníh zodpovedajúcich údaju uvedenému na žetóne. 
 
Za každú získanú knihu, ktorú symbolizuje Účastníkova potenciálna výhra, v prípade, 
že bude vyžrebovaný, sa navyšuje výsledná výhra v Súťaži o darčekovú poukážku na 
nákup kníh v kníhkupectve Martinus.sk v hodnote 10 eur. Napríklad, ak Účastník 
prostredníctvom hlasovania pomocou žetónov získal potenciálnu výhru 
symbolizovanú 50 knihami, v prípade vyžrebovania a zisku hlavnej výhry v Súťaži 
bude mať táto podobu poukážky na nákup v kníhkupectve Martinus.sk v hodnote 
500 eur. 
 
Každý Účastník má právo zapojiť sa do Súťaže prostredníctvom jednej emailovej 
adresy. V prípade podozrenia, že sa jedna fyzická osoba zapája do Súťaže 
prostredníctvom viacerých emailových adries, vyhradzuje si Usporiadateľ právo tieto 
hlasy a adresy Účastníka zo Súťaže odstrániť.  
 
V prípade, že Účastník v období od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 kúpi aspoň jednu knihu v 
internetovom kníhkupectve na www.martinus.sk alebo v kamenných kníhkupectvách 
Martinus.sk a stane sa hlavným výhercom súťaže, hodnota jeho výhry sa 
zdvojnásobí. Napríklad, Účastník, ktorý počas trvania Súťaže získal prostredníctvom 
žetónov 15 kníh, vytvoril objednávku v kníhkupectve Martinus.sk a bol vyžrebovaný 
ako hlavný výherca, získa darčekové poukážky na nákup kníh  v kníhkupectve 
Martinus.sk v hodnote 300 eur. 
 
Hlavný výherca musí svoj nákup kníh s cieľom zdvojnásobenia výhry preukázať 
číslom objednávky (pri nákupe na www.martinus.sk) alebo, v prípade nákupu v 
kamennom kníhkupectve, pokladničným dokladom.  
 
V prípade, že vyžrebovaný hlavný výherca Súťaže sa nezapojil do žiadneho 
hlasovania, bude mu venovaná výhra v podobe darčekovej poukážky na nákup kníh 
v kníhkupectve Martinus.sk v hodnote 10 eur. V takomto prípade platí, že ak sa 
Účastník preukáže nákupom v kníhkupectve Martinus.sk, jeho výhra sa zdvojnásobí 
na darčekovú poukážku v hodnote 20 eur. 
 
Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 8. 4. 2017. Výherca bude kontaktovaný 
prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zadal na www.martinus.sk/kniznedilemy. 
V prípade, že výherca neodpovie na oznámenie o výhre v priebehu dvoch mesiacov 
od oznámenia, stráca svoj nárok na výhru. Darčekové poukážky, ktoré sú 
predmetom výhry, je možné uplatniť v súlade s pravidlami zverejnenými na 
http://www.martinus.sk/poukazky 
 
Hlavný výherca musí mať doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Na túto 
adresu (resp. na osobný odber do jedného z kamenných kníhkupectiev Martinus.sk, 
podľa dohody s výhercom) mu bude doručená výhra. 

http://www.martinus.sk
http://www.martinus.sk
http://www.martinus.sk/poukazky
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Okrem hlavnej Súťaže o hlavnú výhru môžu počas Doby trvania Súťaže prebiehať aj 
ďalšie súťaže uverejnené na www.martinus.sk/kniznedilemy, (ďalej ako Súťaž s Fun 
rádiom). Výhra Účastníka v Súťaži s Fun rádiom nevylučuje jeho výhru v hlavnej 
Súťaži. 
Účastník sa do Súťaže s Fun rádiom zapojí prostredníctvom zadania svojho platného 
telefónneho čísla do rozhrania na to určeného na stránke 
www.martinus.sk/kniznedilemy najneskôr do 20.3. 2017. Výhercom sa stane päť 
Účastníkov, ktorých telefónne čísla budú vyžrebované, a ktorí počas mesiaca marec 
2017 nahrajú krátky moderovaný rozhovor použitý do vysielania Fun rádia. Každý z 
týchto piatich Účastníkov získava výhru v podobe nákupnej poukážky Martinus.sk 
v hodnote 50 eur, na ktorú sa vzťahujú rovnaké podmienky, ako na ostatné nákupné 
poukážky uvedené v týchto Pravidlách, a tiež ďalšiu cenu od Fun rádia v podobnej 
hodnote, ktorá bude zvolená zástupcami Fun rádia. 
 
Ak hodnota výhry presiahne 350 EUR vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je 
výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení 
ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po 
obdržaní výhry.   

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 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. 3. 2017. 


