
                                                              
 

H L A S O V A C Í    L Í S T O K 

KNIHA ROKA 2021 PSK 

 

Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.  

Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v prvej 

kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (náučná literatúra). 

Nie je nutné udeliť Váš hlas knihám v obidvoch kategóriách. 

Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.  

V súťaži Kniha roka 2021 PSK udeľujem svoj hlas knihe:  

 

1. Kategória: Krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež 

 

Názov:   

Autor:  

 

 

2. Kategória: Kategória: Odborná literatúra 

 

Názov: 

Autor: 

 

Meno, adresa a e-mail (alebo telefonický kontakt) hlasujúceho:  

 

 

 

Vyplnením hlasovacieho lístka súhlasím s použitím mojich osobných údajov 

na účel žrebovania a odmeňovania v ankete Kniha roka PSK 2021.  

 

Hlasovací lístok môžete doručiť poštou, alebo osobne do všetkých 

regionálnych knižníc Prešovského samosprávneho kraja najneskôr do 15. 

apríla 2022. Hlasy budú platné iba po uvedení kontaktu (mail alebo t.č.). 
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