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Zoznam ocenených  

na 26. valnom zhromaždení ZMS dňa 20. apríla 2016 

 

ZMS udeľuje pamätnú medailu: 

1. Mgr. Pavlovi Habáňovi zo Slovenského technického múzea v Košiciach za 

mnohoročnú odbornú prácu v múzejníctve a všestrannú aktivitu 

prispievajúcu k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho 

dedičstva. 

2. Ing. Ladislavovi Klímovi zo Slovenského technického múzea v Košiciach 

za dlhodobo kvalitnú odbornú prácu, ktorá významne prispela k rozvoju 

technického múzejníctva na Slovensku a za významný podiel pri budovaní 

múzejnej dokumentácie vývoja  priemyselného dizajnu na Slovensku.  

3. Ing. Jozefovi Romanovi zo Slovenského technického múzea v Košiciach za 

kvalitnú odbornú prácu, ktorá významne prispela k rozvoju technického 

múzejníctva na Slovensku a za významný podiel na prezentačných 

aktivitách múzea. 

4. Mgr. Anne Holtmanovej zo Šarišského múzea v Bardejove za dlhoročnú 

kvalitnú výskumnú, publikačnú a prezentačnú prácu s dôrazom na 

históriu Šariša a jeho obyvateľov.  

5. PhDr. Alžbete Gazdíkovej zo SNM-Múzeí v Martine pri príležitosti 

významného pracovného jubilea za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky 

v oblasti  etnografie  s dôrazom na ľudový odev a textil na území 

Slovenska.  

6. PhDr. Marta Pastierikovej, CSc. zo SNM-Múzeí v Martine pri príležitosti 

významného pracovného jubilea za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky 

v oblasti etnografie s dôrazom na keramiku  Slovenska s presahmi v rámci 

strednej Európy a osobitne na  maľbu na skle. 



7. Mgr. Vladimírovi Weberovi z Múzea mesta Bratislavy pri príležitosti 

významného pracovného jubilea za kvalitné  a systematické vykonávanie 

odbornej ochrany zbierkových predmetov. 

8. PhDr. Elena Kurincovej z Múzea mesta Bratislavy pri príležitosti 

významného pracovného jubilea za kvalitné odborné výsledky  v oblasti 

akvizičnej, výskumnej, publikačnej a výstavnej činnosti zameranej na 

novšie dejiny Slovenska vrátane dejín Bratislavy.  

 

ZMS udeľuje pamätný list: 

1. Mgr. Márii Oškovej pri príležitosti významného pracovného jubilea a za 

kvalitné pracovné výsledky v oblasti výskumnej, evidenčnej 

a prezentačnej činnosti Slovenského múzea ochrany prírody 

a jaskyniarstva. 

2. Ing. Kristíne Urbanovej pri príležitosti významného pracovného jubilea  

a za kvalitné pracovné výsledky  v oblasti spracovania a prezentácie 

botanických zbierok  Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. 

3. Mgr. Viere Kováčovej  pri príležitosti významného pracovného jubilea 

a za kvalitné pracovné výsledky v odborných činnostiach s dôrazom  na 

vedecké zhodnotenie získaných archívnych dokumentov v Múzeu SNP. 

4. Mgr. Monike Šurdovej pri príležitosti významného pracovného jubilea  

a za kvalitné odborné výsledky v oblasti knihovníckej práce  v Múzeu 

mesta Bratislavy. 

5. Andrejovi Holtmanovi za dlhoročné kvalitné pracovné výsledky v oblasti 

lektorskej a prezentačnej činnosti v Šarišskom múzeu.  

6. Bc. Jane Štofovej pri príležitosti významného pracovného jubilea  a za 

kvalitné pracovné výsledky v oblasti dokumentačnej činnosti Múzea 

mesta Bratislavy.   

7. Mgr. Jozefovi Kubíčkovi za dlhoročnú kvalitnú realizáciu  fotografickej  

dokumentácie a propagácie Ponitrianskeho múzea. 

8. Pavlovi Sásovi za dlhodobé kvalitné výstupy v oblasti ochrany 

zbierkových predmetov a pri realizácii početných prezentačných aktivít 

Ľubovnianskeho múzea na Slovensku i v zahraničí. 

 


