
Zoznam ocenených 

na 28. Valnom zhromaždení 

Zväzu múzeí na Slovensku 
 

 

Pamätný list udeľuje Zväz múzeí na Slovensku: 
 

1) PhDr. PaedDr. Uršule Ambrušovej, PhD. 

pri príležitosti významného pracovného jubilea za dlhodobo kvalitné výsledky v oblasti vedecko-

výskumnej ako aj publikačnej činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach 

 

2) Beáte Babiakovej 

pri príležitosti významného pracovného jubilea za dlhoročnú, kvalitnú prácu v oblasti 

organizačných príprav konferencií, festivalov a vzdelávacích zájazdov pre pracovníkov 

Slovenského banského  múzea v Banskej Štiavnici 

 

3) Ing. Petrovi Holúbekovi 

pri príležitosti významného pracovného jubilea za dlhodobé, kvalitné plnenie pracovných 

výskumných a dokumentačných úloh v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 

v Liptovskom Mikuláši 

 

4) Mgr. Ivete Chomovej 

pri príležitosti významného pracovného jubilea v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými 

výsledkami v odbornej činnosti Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva 

v Liptovskom Mikuláši ako aj v oblasti vedecko-výskumnej práce 

 

5) Ing. Oľge Kostolnej 

pri príležitosti významného pracovného jubilea v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými 

výsledkami pri akvizičnej činnosti, skvalitňovaní botanického fondu Tribečského múzea 

v Topoľčanoch a metodického poradenstva v odbore botanika 

 

6) Mgr. Marte Kováčovej 

pri príležitosti významného pracovného jubilea za dlhodobú, kvalitnú prácu v oblasti správy 

zbierkového fondu a pri realizácii aktivít interného projektu Škola v múzeu Slovenského banského 

múzea v Banskej Štiavnici 

 

7) Mgr. Ivici Krištofovej 

pri príležitosti významného pracovného jubilea za dlhoročnú, kvalitnú prácu v oblasti akvizičnej, 

výskumnej a prezentačnej činnosti Horehronského múzea v Brezne 

 

8) Ing. Ľubomírovi Lužinovi 

pri príležitosti významného pracovného jubilea za kvalitné pracovné výsledky v oblasti 

dokumentácie baníctva a inovovania múzea v prírode Slovenského banského múzea v Banskej 

Štiavnici 

 

9) Mgr. Adriane Matejkovej, PhD. 

pri príležitosti významného pracovného jubilea za dlhodobú kvalitnú prácu v oblasti 

dokumentácie a ochrany zbierkového fondu Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici 

a publikačnej činnosti venovanej histórii bansko-štiavnického regiónu 

 

 

 

 



10) Milanovi Mišíkovi 

pri príležitosti významného pracovného jubilea v Slovenskom múzeu ochrany prírody 

a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, ako aj v súvislosti s úspešnou realizáciou externých 

expozícií múzea 

 

11) Mgr. Hane Peterajovej 

pri príležitosti významného pracovného jubilea za dlhoročnú, vysoko profesionálnu činnosť 

v Horehronskom múzeu v Brezne v oblasti tvorby zbierok, výskumu a sprístupňovania zbierok 

a riadiacu prácu pri kultúrnych a vzdelávacích podujatiach múzea 

 

12) Márii Roháčovej 

pri príležitosti významného pracovného jubilea v súvislosti s dlhodobo kvalitnými výsledkami ako 

lektorky, dokumentátorky a správkyne knižnice Krajského múzea v Prešove. 

  

 

Pamätnú medailu udeľuje Zväz múzeí na Slovensku: 
 

1) Doc. Ing. Ivanovi Herčkovi, CSc., in memoriam 

za dlhodobo kvalitné pracovné výsledky počas pôsobenia v Slovenskom banskom múzeu, za 

propagáciu montanistiky a prínos v slovenskej muzeológii 

 

2) Mgr. Jozefovi Balužinskému 

za významný profesijný počin v oblasti múzejných odborných činností Ľubovnianskeho múzea- 

hrad v Starej Ľubovni, ako je sprístupňovanie kultúrneho dedičstva znevýhodneným skupinám 

obyvateľstva  

 

3) RNDr. Štefanovi Blehovi 

za významný profesijný počin v oblasti múzejných odborných činností, najmä budovania 

zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre a za rozvoj východno-vzdelávacích aktivít 

múzea 

 

4) Ing. Jaroslave Ďurdíkovej 

za významné pracovné jubileum v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými výsledkami 

a riadiacu prácu v Slovenskom národnom múzeu v Martine, za riadenie tvorivých dielní a podujatí 

venovaných znevýhodneným skupinám obyvateľstva 

 

5) Mgr. Vasiľovi Fedičovi 

pri príležitosti významného pracovného jubilea, ako aj významného profesijného činu v oblasti 

múzejných odborných činností Vihorlatského múzea v Humennom pri prezentácii kultúrneho 

dedičstva v regióne horného Zemplína s presahom na celoslovenskú a medzinárodnú úroveň 

 

6) Ing. Barbare Chovancovej, PhD 

pri príležitosti významného pracovného jubilea v súvislosti s dlhodobými, kvalitnými pracovnými 

výsledkami na pozícii výskumný pracovník v oblasti zbierkotvornej, dokumentátorskej 

a publikačnej činnosti Múzea TANAP-u  

 

7) Mgr. Margaréte Novákovej 

Pri príležitosti významného pracovného jubilea v súvislosti s dlhodobo kvalitnými výsledkami 

v oblasti výstavnej a expozičnej činnosti Tekovského múzea v Leviciach v spolupráci so 

zahraničnými múzeami a za odbornú a publikačnú činnosť venovanú obciam levického okresu 

 

 

 

 



8) Mgr. Božene Petrášovej 

pri príležitosti významného pracovného jubilea v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými 

výsledkami pri budovaní zbierkového fondu a riadiacej práce pri prezentácii Tríbečského múzea 

v Topoľčanoch na pozícii samostatného odborného pracovníka - geológ 

 

9) PhDr. Jaroslave Schmidtovej 

pri príležitosti významného pracovného jubilea v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými 

výsledkami pri systematickom dlhoročnom archeologickom výskume rímskeho kastela 

v Rusovciach 

 

10) Múzeu mesta Bratislavy 

pri príležitosti 150. výročia založenia múzea 

 

11) Múzeu Tatranského národného parku 

pri príležitosti 60. výročia založenia múzea za kvalitnú prácu pri propagácii nielen tatranskej 

prírody a jej diverzity, ale aj kultúry a histórie Tatier a celého regiónu 


