
AWARDS IN SECTIONS 2022 

 

1st place: 200€ 

2nd place: 150€ 

3rd place: 100€ 

NOTE for winners from abroad:  

- send your IBAN code, address and name of bank - where you have personal 

account  

- your permanent address  

to: cabalova@tuzvo.sk (A.S.A.P.) 

NOTE for winners from the Slovak Republic:  

- send your IBAN code to: cabalova@tuzvo.sk (A.S.A.P.) 

 

PhD. Section: 

1st  Marek Hodálik (Gasoline as a fire accelerator – weathering process of selected 

residues) 

2nd Vladimír Mancel (Požiarno-technické vlastnosti kompozitov drevo-guma) 

3rd Anna Kocianová (Aké sú riešenia kľúčových problémov rodinných drevárskych a 

nábytkárskych podnikov na Slovensku?) 

 

Art Design Section: 

1st Patrícia Pančíková (BARN - bývanie v srdci stodoly / fyzická vs. esenciálna podobnosť) 

2nd Simona Hanes (CARYOPHONIUM - sila nežnosti) 

3rd Margaréta Janovcová (Zaniknutá fotografia / vizuálna podobnosť - BRTNÍCTVO) 

 

Technonogical-Technical:  

1st Aleksandra Jeżo (The impact of the share of waste lignocellulosic biomass from apple 

orchards on the susceptibility to drilling of produced particle boards) 

2nd Šimon Beliansky (Nábytkové spoje s využitím 3d tlačených mechanických 

prostriedkov) 

3rd Benjamín Petržela (Evaluation of the efficiency of side lumber optimisation system) 



 

 

Section of Economics, Management and Business: 

1st Stanislava Honzová (Dopady štátnej pomoci na podniky počas pandémie Covid 19 na 

Slovensku) 

2nd Slávka Hodúlová (Využitie vybraných metód v procesnom riadení podniku) 

3rd Filip Ondráš (Uplatnenie talent manažmentu v organizácii ako súčasti riadenia 

ľudských zdrojov zameranej na zamestnancov s vysokým potenciálom) 

 

Section of Marketing Trade and Innovative Management: 

1st Ladislav Odstrčil (Inovatívny dizajn a marketig v rozšírenej realite) 

2nd Anna Topczewska (Using customer journey in marketing strategy planning) 

3rd Ján Filip Hargaš (Návrh inovácie marketingovej komunikácie prostredníctvom 

vytvoreného konceptu mobilnej aplikácie v curaden Slovakia s.r.o.) 

 

Section of Safety and Security Sciences: 

1st Matúš Adamčík (Vplyv starnutia na  horľavosť polymetylmetakrylátu a polykarbonátu) 

2nd Alena Párničanová (Metódy zisťovania príčin vzniku požiaru pomocou zuhoľnatenej 

vrstvy dubového dreva.) 

3rd Adam Áč (Zisťovanie príčin vzniku požiarov elektromobilov) 

 

Dean´s prize 
 
Simona Molčanová 

Farebná stabilita transparentných 

náterových systémov v procese 

urýchleného starnutia 

 
 


