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Pravidlá súťaže Najsilnejší knihomoľ 

1. Usporiadateľ Súťaže 
Usporiadateľom súťaže "Najsilnejší knihomoľ" (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 13. 2. 2017 do 5. 3. 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 súťaže 
nemôžu 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 účastníka do žrebovania je zakúpenie aspoň 1 knihy 
vydanej vo vydavateľstve Ikar, vydavateľstve YOLi, vydavateľstve Príroda, 
vydavateľstve Odeon alebo vydavateľstve Stonožka v slovenskom jazyku, v 
tlačenom alebo elektronickom formáte, z aktuálnej ponuky v kníhkupectve 
Martinus.sk počas trvania Súťaže v internetovom obchode alebo v kamenných 
kníhkupectvách Martinus.sk.  
 
Zároveň je, v prípade nákupu v kamennom kníhkupectve, podmienkou na zapojenie 
účastníka do Súťaže vyplnenie kontaktných údajov (e-mail a telefónne číslo) na 
poskytnutý žreb a vhodenie žrebu do označeného súťažného osudia v danom 
kníhkupectve. 

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 
Nákupom aspoň jednej knihy alebo e-knihy z vydavateľstva Ikar (značky Ikar, 
Príroda, Odeon, YOLi, Stonožka) v slovenskom jazyku v online kníhkupectve 
Martinus a nákupom aspoň jednej knihy z vydavateľstva Ikar (značky Ikar, Príroda, 
Odeon, YOLi, Stonožka) v slovenskom jazyku a vhodením vyplneného súťažného 
žrebu do osudia v kamennom kníhkupectve sa súťažiaci zapojí do žrebovania o 
výhry. Za každú zakúpenú knihu alebo e-knihu z vydavateľstva Ikar (značky Ikar, 
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Príroda, Odeon, YOLi, Stonožka) v slovenskom jazyku získa súťažiaci jeden súťažný 
žreb.  
 
Súťaž prebieha v troch etapách - týždňoch: 

1. Prvý súťažný týždeň s názvom “Týždeň s Pippi Dlhou Pančuchou” prebieha 
od 13.2.2017 do 19.2.2017. Žrebovanie výhercu z tohto týždňa prebehne v 
pondelok 20.2.2017. Vyžrebovaný výherca vyhrá ceny na základe 
nasledujúceho mechanizmu: Vyžrebovaný výherca navštívi jedno z 
kamenných kníhkupectiev Martinus.sk, kde si vyberie tituly z vydavateľstva 
Ikar v slovenskom jazyku (značky Ikar, Príroda, Odeon, YOLi, Stonožka), ktoré 
nemajú uvedenú maloobchodnú cenu vyššiu ako 34,90€. Z týchto titulov 
podľa jeho výberu získa ako výhru tie knihy, ktoré bude vládať svojimi silami 
udržať. Nie je dovolené používať pomôcky v podobe, tašiek, ruksakov a iných 
predmetov, knihy musí vyherca udržať iba pomocou vlastných rúk (resp. 
vlastného tela) a bez pomoci iných osôb. Okrem kníh, ktoré výherca výhra 
týmto spôsobom získa výherný bonus - balík kníh s tematikou rozprávok, 
resp. kníh určených pre deti a mládež, podľa výberu vydavateľstva Ikar.  

2. Druhý súťažný týždeň s názvom “Týždeň s Herkulom” prebieha od 20.2.2017 
do 26.2.2017. Žrebovanie výhercu z tohto týždňa prebehne v pondelok 
27.2.2017 spomedzi všetkých súťažných žrebov (aj z predchádzajúceho 
týždňa). Vyžrebovaný výherca vyhrá ceny na základe nasledujúceho 
mechanizmu: Vyžrebovaný výherca navštívi jedno z kamenných 
kníhkupectiev Martinus.sk, kde si vyberie tituly z vydavateľstva Ikar v 
slovenskom jazyku (značky Ikar, Príroda, Odeon, YOLi, Stonožka), ktoré 
nemajú uvedenú maloobchodnú cenu vyššiu ako 34,90€. Z týchto titulov 
podľa jeho výberu získa ako výhru tie knihy, ktoré bude vládať svojimi silami 
udržať. Nie je dovolené používať pomôcky v podobe, tašiek, ruksakov a iných 
predmetov, knihy musí vyherca udržať iba pomocou vlastných rúk (resp. 
vlastného tela) a bez pomoci iných osôb. Okrem kníh, ktoré výherca výhra 
týmto spôsobom získa výherný bonus - balík kníh klasickej beletrie alebo 
románov, podľa výberu vydavateľstva Ikar.  

3. Tretí súťažný týždeň s názvom “Týždeň s Frankensteinovým monštrom” 
prebieha od 27.2.2017 do 5.3.2017. Žrebovanie výhercu z tohto týždňa 
prebehne v pondelok 6.3.2017 spomedzi všetkých žrebov zo všetkých 3 
týždňov. Vyžrebovaný výherca vyhrá ceny na základe nasledujúceho 
mechanizmu: Vyžrebovaný výherca navštívi jedno z kamenných 
kníhkupectiev Martinus.sk, kde si vyberie tituly z vydavateľstva Ikar v 
slovenskom jazyku (značky Ikar, Príroda, Odeon, YOLi, Stonožka), ktoré 
nemajú uvedenú maloobchodnú cenu vyššiu ako 34,90€. Z týchto titulov 
podľa jeho výberu získa ako výhru tie knihy, ktoré bude vládať svojimi silami 
udržať. Nie je dovolené používať pomôcky v podobe, tašiek, ruksakov a iných 
predmetov, knihy musí vyherca udržať iba pomocou vlastných rúk (resp. 
vlastného tela) a bez pomoci iných osôb. Okrem kníh, ktoré výherca výhra 
týmto spôsobom získa výherný bonus - balík kníh zo žánrov: horor, 
detektívky, trilery, podľa výberu vydavateľstva Ikar.  

 
Celkovo prebehnú tri žrebovania o výhry, vyžrebovaní budú teda spolu traja 
výhercovia. Súťažné žreby, ktoré neboli vyžrebované, sa automaticky posúvajú do 
ďalšieho týždňa. Výherný žreb sa neposúva do ďalšieho žrebovania v ďalšom týždni.  
 
Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú poskytol vo 
svojej registrácii, prípadne kontaktov, ktoré uviedol na súťažnom žrebe v kamennom 
kníhkupectve.  
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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 13. 2. 2017 
 

 


