PODUJATIA

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže
AT&P journalu za rok 2008
Dňa 13. 2. 2009 o 13.00 hod. sa v priestoroch
redakcie AT&P journalu uskutočnilo záverečné odovzdávanie cien hlavnej čitateľskej súťaže nášho odborného mesačníka za účasti
sponzorov súťaže, zástupcu vydavateľa časopisu, firmy HMH, s. r. o., a vedúcej redakcie
AT&P journal.

Ing. Sergei Ilinykh, servisný technik v spoločnosti I.S.N. Banská Bystrica, získal vreckový počítač, ktorý do súťaže venovala spoločnosť JSP Slovakia, s. r. o.
Ing. Ľudovít Zimáni, konštruktér v spoločnosti VSS, a. s. Košice, získal tri dvojdenné
vouchre do lyžiarskeho strediska Vrátna, ktorý do súťaže venovalo stredisko Vrátna.

V roku 2008 prebiehal už 5. ročník čitateľskej
súťaže. Do redakcie prišlo spolu vyše 830 súťažných návratiek s odpoveďami na jednotlivé
otázky od 155 súťažiacich. V priemere sa jedného kola súťaže zúčastnilo 70 súťažiacich.
Spomedzi súťažiacich, ktorí spĺňali podmienky
súťaže, t. j. boli registrovaní čitatelia časopisu
AT&P journal, zapojili sa najmenej do 10 kôl
súťaže a v každom kole mali najmenej štyri
správne odpovede na otázky, postúpilo 46 súťažiacich do záverečného losovania. Na štyroch súťažiacich sa usmialo šťastie a získali
atraktívne hlavné ceny:

Na snímke zľava: Ing. Tomáš Horváth,
konateľ spoločnosti HMH, s. r. o.,
vydavateľ časopisu AT&P journal,
Ing. Marián Kvet, Ing. Sergei Ilinykh,
Ing. Peter Skokan, Ing. Ildikó Csölleová,
vedúca redakcie AT&P journal,
Ing. Juraj Devečka, zástupca spoločnosti
Sofos, s. r. o., Dr. Ing. Ján Sovjak,
zástupca spoločnosti JSP Slovakia, s. r. o.,
a Ing. Juraj Basár, konateľ spoločnosti
AutoCont Control spol. s r. o.

Ing. Peter Skokan, projektant merania a regulácie v spoločnosti GAS&OIL engineering,
s. r. o. Poprad, získal LCD televízor, ktorý do
súťaže venovala spoločnosť SOFOS, s. r. o.

Ing. Marián Kvet, vedúci údržby v spoločnosti SE, a. s., Elektrárne Nováky, o. z., získal
navigačný systém, ktorý do súťaže venovala
spoločnosť AutoCont Control spol. s r. o.
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Výhercom srdečne blahoželáme.
Zároveň ďakujeme všetkým čitateľom, ktorí
sa zapojili do súťaže, a pripomíname, že v roku 2009 súťaž pokračuje. Tento rok sa súťažiaci môžu tešiť opäť na skvelé ceny v každom
čísle časopisu, ako aj na zaujímavé a hodnotné
ceny v záverečnom kole, kde budú okrem
troch hlavných výhercov ocenení aj ďalší desiati súťažiaci.

Aké atraktívne ceny sú pre vás pripravené na rok 2009, nájdete spolu s pravidlami súťaže v AT&P journali č. 1/2009 na
strane 48, ako aj na www.atpjournal.sk.
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