
                                                                  
 
 

H L A S O V A C Í    L Í S T O K 
KNIHA ROKA 2019 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 2019 PSK udeľujem svoj hlas knihe:  
 
1. kategória: BELETRIA 
 
Názov:   
 
Autor:  
 
 
2. kategória: NÁUČNÁ LITERATÚRA  
 
Názov: 
Autor: 
 
Meno, adresa a e-mail hlasujúceho:  
 
 
Vyplnením hlasovacieho lístka súhlasím s použitím mojich osobných údajov 
na účel žrebovania a odmeňovania v ankete Kniha roka PSK 2019.  
Hlasovací lístok môžete doručiť: mailom na adresu:  
kniznica.poh@gmail.com (do predmetu správy napíšte, prosím, heslo Kniha 
roka 2019), poštou alebo osobne na adresu: Krajská knižnica P.O.H. 
v Prešove, Levočská 1, 080 01 Prešov najneskôr do 25. 2. 2020. 
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