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Zoznam ocenených na 24. Valnom zhromaždení ZMS 
 

 
 
 

Pamätná medaila 
Zväzu múzeí na Slovensku udelená: 

 
Babušíková Tatiana, Mgr. 

pri príležitosti pracovného jubilea, za podiel na vybudovaní špecializovaného archívu Múzea SNP a za 
dlhoročnú starostlivosť o archívny a zbierkový fond Múzea SNP 

 
Bekessová Magdaléna, PhDr. 

za prínos k rozvoju slovenského múzejníctva, profesijný a osobnostný vklad pri výkone riaditeľky 
Podtatranského múzea 

 
Belejkaničová Mária, Mgr. 

pri príležitosti pracovného jubilea, za výnimočný prínos v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 
 

Dulaj Rudolf 

pri príležitosti významného pracovného jubilea, za významný prínos k rozvoju múzejníctva, budovanie 
a ochranu zoologických zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre 

 
Fűryová Klára, PhDr. 

pri príležitosti významného pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky v oblasti 
múzejnej dokumentácie a prezentácie zbierok SNM-Archeologického múzea 

 
Greschová Eva, Mgr. 

pri príležitosti pracovného jubilea, za významný prínos ku komplexnej dokumentácii krasových javov 
 

Hájiček Jaroslav, PhDr. Ing. 

za významný profesijný počin – záchranu národnej kultúrnej pamiatky hrad Červený Kameň a rozvoj 
slovenského múzejníctva 

 
Kalnická Eva, Mgr. 

pri príležitosti pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitnú odbornú prácu v prospech SNK-Literárneho 
múzea v Martine a za rozvoj literárneho múzejníctva 

 
Lazorík Blahoslav, Mgr. 

za celoživotnú odbornú prácu, významný prínos k rozvoju múzejníctva a záchrane kultúrneho 
dedičstva 

 
Mihály Mácza 

za celoživotnú odbornú prácu, za mimoriadne kvalitné výsledky v odbornej činnosti v prospech 
Podunajského múzea v Komárne 

 
Miľanová Ľubica, Mgr. 

za prínos k rozvoju slovenského múzejníctva, profesijný a osobnostný vklad pri výkone vedúcej 
Lesníckeho a drevárskeho múzea, ako aj aktivity smerované k zachovaniu a rozvoju komplexnej 
dokumentácie lesníctva a drevárstva na Slovensku 

 
Mešterová Jana, RNDr. 

pri príležitosti významného pracovného jubilea, za významný podiel na budovaní múzejnej 
dokumentácie a prezentácie dejín vedy a techniky na Slovensku 
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Nožička Jaromír, Mgr. 

pri príležitosti pracovného jubilea, za významný prínos k odbornej ochrane kultúrneho dedičstva a 
výrazný podiel pri príprave expozície dejín hlavného mesta SR 

 
Salátová Darina 

za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky v oblasti ochrany a sprístupňovania kultúrneho dedičstva 
 
Ţakarovská Jana, Mgr. 

za celoživotnú prácu v múzejníctve, významný podiel na múzejnej prezentácii dejín vedy a techniky a 
rozvoj práce s návštevníkmi v Slovenskom technickom múzeu 

 
Nižnanská Marta 

pri príležitosti významného pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky a prínos k 
rozvoju múzejníctva 

 
 
 

Pamätný list 
Zväzu múzeí na Slovensku udelený: 

 
Basošová Monika 

pri príležitosti pracovného jubilea, za dlhodobú kvalitnú prácu v oblasti múzejnej dokumentácie v 
prospech Slovenského národného múzea 

 
Čopová Katarína 

pri príležitosti pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky v oblasti práce s 
návštevníkmi 

 
Drahošová Viera, PhDr. 

pri príležitosti pracovného jubilea, za profesijný a osobnostný vklad do výkonu funkcie riaditeľky 
Záhorského múzea a rozvoj múzea 

 
Farkaš Zdeněk, Phdr., PhD. 

pri príležitosti pracovného jubilea, za mimoriadne kvalitné výsledky v odborných múzejných 
činnostiach, za profesijný a osobnostný vklad pri výkone funkcií vedúceho oddelenia i riaditeľa SNM- 
Archeologického múzea 

 
Forrová Jana 

za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky a významný podiel na vytvorení podmienok pre prezentačnú 
činnosť Západoslovenského múzea v Trnave 

 
Janitorová Jarmila 

pri príležitosti pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky v oblasti práce s 
návštevníkmi a podiel na správe kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Budimíre 

 
Kiripolská Anna, PhDr. 

za dlhoročnú odbornú prácu, prínos k tvorbe koncepcie, ako aj samotnému rozvoju Múzea slovenskej 
dediny 

 
Pávová Dagmar 

za významný podiel v rozvoji práce s návštevníkmi v SNM-Archeologickom múzeu a novátorskú prácu 
s mládežou v rámci projektu "Tvorivé dielne" 

 
Slezáková Zdena 

pri príležitosti pracovného jubilea, za dlhoročnú svedomitú a kvalitnú prácu v prospech Slovenského 
banského múzea 

 
Štrbová Renáta 

pri príležitosti pracovného jubilea, za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky v oblasti múzejnej 
dokumentácie v prospech Slovenského banského múzea 
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Varcholová Nadežda 

za dlhoročnú záslužnú bádateľskú činnosť a prínos v oblasti národopisu 
 
Kočišová Margita 

za dlhoročné kvalitné pracovné výsledky v oblasti akvizičnej, prezentačnej a kultúrno-výchovnej 
činnosti 

 
Marián Číž 

pri príležitosti pracovného jubilea, za profesijný a osobnostný vklad pri výkone funkcie 
riaditeľa Múzea vo Svätom Antone a prezentáciu slovenského múzejníctva aj v zahraničí 

 

 

 

 

9. 4. 2014      Mgr. Zuzana Šullová 

podpredsedníčka ZMS 


