
V priebehu roku 2007 bolo v odbornom časopise AT&P journal uve-
rejnených spolu 60 súťažných otázok, v každom čísle 5. Do redakcie
prišlo za rok 2007 spolu 933 lístkov s odpoveďami od 186 súťažiacich,
čo predstavuje 9,4 % všetkých čitateľov AT&P journalu. V priemere sa

jedného kola súťaže zúčastnilo 78 súťažiacich. Aby súťažiaci postúpil
do zlosovania o ceny, musel odpovedať aspoň na 4 otázky v jednom ko-
le správne. Aby postúpil do záverečného zlosovania, musel odpovedať
správne aspoň na 4 otázky minimálne v desiatich kolách súťaže počas
roka.

Do záverečného zlosovania postúpilo 47 súťažiacich, ktorí splnili všet-
ky podmienky v pravidlách súťaže a z ktorých boli vyžrebovaní títo vý-
hercovia hlavných cien:
• Ing. Peter Blažej, učiteľ, SPŠ Strojnícka, Bratislava, získal note-

book, ktorý do súťaže venovala spoločnosť SOFOS, s. r. o.,
• Ing. Boris Jančarik, technik, ABC Klima s.r.o., získal fotoaparát,

ktorý do súťaže venovala spoločnosť AutoCont Control, spol. s r. o.,
• Ing. Milan Závodský, výskumný pracovník, VÚJE, a. s., získal MP3

prehrávač, ktorý do súťaže venovala spoločnosť JSP Slovakia, s. r. o..

Dňa 8. 2. 2008 o 14.00 hod. sa v priestoroch redakcie AT&P jour-
nalu uskutočnilo odovzdávanie cien za účasti sponzorov súťaže, zás-
tupcu vydavateľa časopisu, firmy HMH, s. r. o., a vedúcej redakcie
AT&P journal.

Súťaž úspešne pokračuje aj tento rok a súťažiaci sa môžu tešiť na at-
raktívne ceny v každom čísle časopisu, ako aj v záverečnom finále, kde
na výhercov čakajú naozaj hodnotné ceny.
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Vyhodnotenie 
súťaže za rok 2007

Na snímke zľava: 
Ing. Ildikó Csölleová, vedúca redakcie AT&P journal; 
Ing. Peter Blažej; Ing. Boris Jančarik; Ing. Milan Závodský; 
Ing. Juraj Devečka, zástupca spoločnosti Sofos, s. r. o.; 
Ing. Juraj Basár, konateľ spoločnosti AutoCont Control spol. s r. o.
a Ing. Andrej Lecák, zástupca spoločnosti JSP Slovakia s. r. o.


