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ZOZNAM OCENENÝCH NA 23. VALNOM ZHROMAŽDENÍ  

ZVÄZU MÚZEÍ NA SLOVENSKU 

 
 
 
 

Pamätná medaila  
Zväzu múzeí na Slovensku udelená: 
 
Slovenské národné múzeum 
pri príležitosti 120. výročia založenia, za prínos k rozvoju slovenského múzejníctva 
 
Múzeum vo Svätom Antone 
pri príležitosti 50. výročia vzniku, za prínos k rozvoju slovenského múzejníctva 
 
Východoslovenské múzeum v Košiciach 
pri príležitosti 140. výročia vzniku, za prínos k rozvoju slovenského múzejníctva 
 
PhDr. Jelka Borcovanová 
pri príležitosti významného životného jubilea, za prínos k rozvoju múzejníctva, s dôrazom na 
prezentačnú činnosť SNK - Literárneho múzea v Martine 
 
Jana Bosáková 
pri príležitosti významného životného a pracovného jubilea, za mimoriadne kvalitné výsledky v oblasti 
odborného ošetrovania múzejných zbierok v správe Východoslovenského múzea v Košiciach 
 
Mgr. Eva Boťanská 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za mimoriadne kvalitné výsledky v odbornej činnosti a 
osobnostný vklad pri výkone funkcie zástupkyne riaditeľa Vlastivedného múzea v Galante 
 
PhDr. Klaudia Buganová 
pri príležitosti významného životného jubilea, za mimoriadne kvalitné výsledky v oblasti publikačnej a 
výstavnej činnosti a kvalitnú prácu v prospech Východoslovenského múzea v Košiciach  
 
Mgr. Erika Cintulová 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za profesijný a osobnostný vklad pri výkone funkcie 
riaditeľky Múzea v Kežmarku a zástoj pri všestrannom rozvoji odborných činností realizovaných 
múzeom 
 
PhDr. Marta Čomajová 
za výrazný podiel na rozvoji odborných činností Knižnice Slovenského národného múzea 
 
Mária Gallová 
pri príležitosti významného pracovného a životného jubilea, za mimoriadne kvalitné výsledky v 
odbornej činnosti v prospech Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici 
 
Eva Hrušková 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za svedomitú a zodpovednú odbornú prácu v 
prospech Východoslovenského múzea v Košiciach 
 
Ing. Danica Jaremová, in memoriam 
za celoživotnú odbornú prácu, ktorá významne prispela k rozvoju múzejníctva, s dôrazom na múzejnú 
dokumentáciu dejín geodézie a kartografie a múzejnú prezentáciu dejín solivarníctva v Prešove 
 
Viera Kamenická 
za významný počin – prezentáciu SNM-Múzea židovskej kultúry na medzinárodnej úrovni 
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Božena Kudernáčová 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za svedomitú a zodpovednú prácu v prospech 
Východoslovenského múzea v Košiciach 
 
PhDr. Jozef Labuda, CSc. 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za profesijný a osobnostný vklad pri výkone funkcie 
riaditeľa Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici a zástoj  
pri záchrane, odbornom spracovaní a prezentácii unikátnych pamiatok 
 
PhDr. Peter Maráky 
za celoživotnú odbornú prácu v múzejníctve a aktivity prispievajúce k rozvoju, ochrane, uchovaniu a 
využívaniu kultúrneho dedičstva  
 
Ing. Erik Petrikovič 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za prínos k rozvoju múzejníctva, s dôrazom na 
múzejnú dokumentáciu dejín poľovníctva na Slovensku 
 
RNDr. Eva Sitášová, PhD. 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za prínos k múzejnej dokumentácii a prezentácii 
prírodného a kultúrneho dedičstva a dlhodobo kvalitnú odbornú prácu v prospech 
Východoslovenského múzea v Košiciach 
 
Ing. Magdalena Sombathyová 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za významný prínos k rozvoju múzejníctva, s dôrazom 
na múzejnú dokumentáciu histórie baníctva 
 
doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. 
pri príležitosti významného životného jubilea, za významný prínos k popularizácii vedy s 
environmentálnym zameraním v múzejníctve 
 
 
 
Pamätný list  
Zväzu múzeí na Slovensku udelený: 
 
Vlasta Buková 
pri príležitosti pracovného jubilea, za významný počin – tvorba bohatej informačnej bázy v  podobe 
katalógu nehnuteľných literárnych pamiatok a literárno-múzejných zariadení 
 
PhDr. Ivana Danková 
pri príležitosti pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné výsledky v oblasti práce s návštevníkmi v 
SNK-Literárnom múzeu v Martine 
 
Mgr. Tatiana Figurová 
pri príležitosti významného pracovného a životného jubilea, za výrazný podiel na rozvoji odborných 
múzejných činností v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene 
 
Mgr. Zuzana Francová 
pri príležitosti životného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky a výrazný podiel na budovaní, 
ochrane a prezentácii zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy, s dôrazom na zbierku umeleckého 
remesla  
 
Agáta Grofová 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za precíznu a zodpovednú prácu v oblasti 
dokumentácie zbierok v správe Slovenského technického múzea a podiel na realizácii vybraných 
odborných múzejných činností realizovaných múzeom 
 
Mgr. Ivan Havlice 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky a prínos k 
rozvoju Východoslovenského múzea v Košiciach 
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Jiřina Hlávková 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za dlhodobo zodpovedný prístup k odbornej správe 
Knižnice Slovenského technického múzea a podiel na realizácii vybraných odborných múzejných 
činností realizovaných múzeom 
 
Miroslav Jarábek 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky v oblasti 
odborného ošetrovania zbierkových predmetov v správe Východoslovenského múzea v Košiciach 
 
PaedDr. Simonne Jurčová 
pri príležitosti významného životného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky a prínos pre 
expozičnú, výstavnú a publikačnú činnosť Západoslovenského múzea v Trnave 
 
Mgr. Eva Kalnická 
za dlhodobo kvalitné výsledky v oblasti múzejnej prezentácie literárneho dedičstva a v oblasti práce s 
návštevníkmi v SNK-Literárnom múzeu v Martine 
 
Viera Kováčová 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za precíznu a obetavú prácu v prospech 
Východoslovenského múzea v Košiciach 
 
Mária Levendovská 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky v oblasti 
odborného ošetrovania zbierkových predmetov v správe Východoslovenského múzea v Košiciach 
 
Bc. Stanislav Levendovský 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky v oblasti 
odborných múzejných činností vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach 
 
Mgr. Eva Lovásová 
pri príležitosti významného životného jubilea, za výrazný podiel na múzejnej dokumentácii a 
prezentácii problematiky banskoštiavnického fajkárstva 
 
Viera Marková 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za kreatívnu a tvorivú prácu pri aktivitách určených 
verejnosti a prezentáciu zbierok Tribečského múzea v Topoľčanoch 
 
Ing. Bc. Mária Rošková 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za výrazný podiel na úspešnej odbornej, expozičnej a 
výstavnej činnosti Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene 
 
Magdaléna Semanová 
pri príležitosti významného pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky a významný 
podiel na rozvoji sprievodných prezentačných aktivít špecializovaného zariadenia Planetária v 
Slovenskom technickom múzeu 
 
 
 
 
V Košiciach, 31. 3. 2013   Mgr. Zuzana Šullová, podpredsedníčka ZMS 


