
Zoznam ocenených na 25. Valnom zhromaždení ZMS dňa 25. marca 2015 

 

Pamätným listom Zväzu múzeí na Slovensku boli ocenení: 

1. Natália Boďová 

Za dlhodobé kvalitné pracovné výsledky  na úseku ekonomiky a personalistiky 

v Slovenskom národnom múzeu a v Múzeu mesta Bratislavy.  

  

2. PhDr. Marián Bovan  

Za dlhodobé kvalitné  pracovné výsledky  v oblasti vedeckého spracovávania 

a prezentácie numizmatických a historických zbierkových fondov Stredoslovenského 

múzea v Banskej Bystrici.  

 

3. Anna Ďuricová  

Pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobo kvalitné výsledky v oblasti 

práce s návštevníkmi v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. 

 

4. Júlia Ferleťáková 

Pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhoročnú  kvalitnú prácu v oblasti 

fotografického dokumentovania  zbierok  Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej 

Sobote.  

 

5. Marianna Halčinová 

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobé kvalitné pracovné výsledky 

v oblasti odbornej ochrany zbierkových predmetov Východoslovenského múzea 

v Košiciach. 

 

6. Jaroslava Hatvaniová  

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobé vynikajúce pracovné 

výsledky v oblasti odborného ošetrenia a prezentácie zbierkového fondu Novohradského 

múzea a galérie v Lučenci. 

 

7. PhDr. Ingrid Hričovcová 

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhoročnú zodpovednú prácu 

v oblasti dokumentácie a spracovania zbierkových predmetov v Múzeu vo Svätom 

Antone.  

 

8. Marieta Hrková 

pri príležitosti významného pracovného jubilea a v súvislosti s dlhodobo kvalitnými 

pracovnými výsledkami v oblasti modernizácie múzejnej dokumentačnej činnosti na pôde 

Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. 

 

9. Monika Jahodová  

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobú kvalitnú odbornú prácu 

v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, ktorá prispieva k rozvoju technického 

múzejníctva na Slovensku. 

 

 



10. Mgr. Peter Jancsy 

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobé kvalitné výsledky v oblasti 

výskumu, akvizičnej činnosti a prezentácie v Slovenskom banskom múzeu v Banskej 

Štiavnici. 

 

11. Mgr. Magdaléna Kamhalová  

za dlhoročnú kvalitnú prácu pri budovaní a zveľaďovaní fondu numizmatiky a za zásluhy 

o celkový rozvoj Národnej banky Slovenska – Múzea mincí a medailí v Kremnici. 

 

12. Mgr. Bohuslava Konušová 

za obetavú a zodpovednú prácu pri budovaní, správe a prezentácii zbierky regionálnej 

histórie a za šírenie dobrého mena Národnej banky Slovenska – Múzeí mincí a medailí 

v Kremnici.  

 

13. Renáta Kviatkovská   

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobo kvalitné výsledky v oblasti 

odborného ošetrovania zbierkových predmetov a ich prezentácie v Zemplínskom múzeu 

v Michalovciach. 

 

14. Ing. Monika Maňkovská  

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhoročnú prácu pri zabezpečovaní 

areálu Národnej kultúrnej pamiatky Múzea vo Svätom Antone a pri realizácii jeho výstav 

a podujatí.  

 

15. Mgr. Gabriela Marková  

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky 

v oblasti výchovno-vzdelávacích aktivít na pôde Slovenského banského múzea v Banskej 

Štiavnici. 

 

16. PhDr. Danica Štilichová 

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za výrazný podiel na budovaní, ochrane 

a prezentácii zbierkového fondu Slovenského národného múzea-Hudobného múzea 

v Bratislave. 

 

17. Alžbeta Rusiňáková 

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky 

v oblasti prezentácie zbierkového fondu Slovenského národného múzea- Spišského 

múzea v Levoči. 

 

18. Viera Tillová  

pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobú kvalitnú odbornú prácu 

v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, ktorou  prispieva k rozvoju technického 

múzejníctva na Slovensku.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Medailou Zväzu múzeí na Slovensku boli ocenení: 

 

 

1. Vlastivedné múzeum v Galante 

Za úspešnú realizáciu projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja Investícia do Vašej 

budúcnosti – Prístavba Vlastivedného múzea, ktorý sa stal významným medzníkom 

ďalšieho rozvoja múzea v oblasti ochrany a prezentácie zbierkového fondu.  

 

2. PhDr. Oľga Bodorová 

 Pri príležitosti významného pracovného jubilea a za celoživotnú odbornú prácu v oblasti 

etnológie, kvalitné pracovné výsledky prispievajúce k zachovaniu kultúrneho dedičstva 

Gemera-Malohontu prezentovaného doma i v zahraničí. 

 

3. RNDr. Miroslav Fulín, CSc. 

Pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobé kvalitné pracovné výsledky 

pri vedeckom spracovávaní a prezentovaní zoologických zbierok Východoslovenského 

múzea v Košiciach.  

 

4. PhDr. Lýdia Gačková 

 Pri príležitosti pracovného jubilea a za výrazné pracovné výsledky v oblasti terénneho 

archeologického výskumu v rámci Zemplínskeho múzea v Michalovciach. 

 

5. Mária Semjanová  

 Pri príležitosti významného pracovného jubilea a za dlhodobé kvalitné pracovné výsledky 

v oblasti edičnej a projektovej  činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach. 

 

6. Aleš Šilberský 

Pri príležitosti významného pracovného jubilea a za prínos k rozvoju múzejníctva v oblasti 

reštaurátorstva na pôde Slovenského národného múzea-Múzea kultúry karpatských 

Nemcov v Bratislave.  

 


