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MÚZY NÁS SPÁJAJÚ 2014 

 
 
 

1. Ing. Táňa Kňažková, starostka obce Jasenica za  aktívny prístup k tvorbe a šíreniu 
kultúrnych hodnôt a vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry 

2. Ing. Miroslav Hajský, starosta obce Mestečko, za  aktívny prístup k tvorbe a šíreniu 
kultúrnych hodnôt a vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry 

3. Mgr. Daniela Balejová, herečka, režisérka Divadelného súboru Ivana Pišku, Stupné, za 
dlhoročnú aktívnu činnosť, vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti ochotníckeho 
divadla a úspešnú reprezentáciu Trenčianskeho kraja, pri príležitosti životného 
jubilea. 

4. Mgr. Alena Teicherová, výtvarníčka, vedúca oddelenia kultúry, Ilava,  za dlhoročnú 
aktívnu výtvarnú a organizátorskú  činnosť a osobitý autorský i ľudský prínos v oblasti 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby,  pri príležitosti životného jubilea 

5. Alena Vávrová, vedúca Klubu paličkovanej čipky pri Považskom osvetovom stredisku 
v Považskej Bystrici, za dlhoročnú  umeleckú tvorbu a lektorský prínos pre zachovanie 
a rozvoj ľudovej techniky paličkovanej čipky v regióne, pri príležitosti životného 
jubilea 

6. DIVADLO M pri Dome kultúry, Púchov, za tvorivý prínos a vynikajúce výsledky 
dosiahnuté v oblasti ochotníckeho divadla hraného pre deti pri príležitosti 20. výročia 
vzniku súboru 

7. PaedDr. Eva Žibrúnová, pedagogička, režisérka DDS DOMINO pri ZŠ Slovenských 
partizánov, Považská Bystrica, za významnú mnohostrannú a pedagogickú činnosť v 
oblasti detskej dramatickej tvorivosti a umeleckého prednesu v regióne, pri 
príležitosti životného jubilea  

8. Dychová hudba RONA, a.s., Lednické Rovne, za dlhoročné udržiavanie tradícií 
dychovej hudby a obohatenie kultúrneho života obce a regiónu pri príležitosti 100. 
výročia založenia  

9. Pavel Brtiš, člen folklórnej skupiny ZÁRIEČANKA, Záriečie, za uchovávanie a 
interpretáciu ľudovej piesne a šírenie kultúrneho dedičstva obce Záriečie a 
Púchovskej doliny 

 



 
10. Mgr. Alojz Ľubo Čvirik, člen a organizačný vedúci folklórnej skupiny KONOPA, 

Dohňany, za dlhoročnú aktívnu organizátorskú činnosť, zachovávanie folklórnych 
tradícii a šírenie  kultúrneho dedičstva  pri príležitosti životného jubilea 

11. Folklórny súbor POVAŽAN, Považská Bystrica,  za  dlhoročnú umelecky významnú 
tvorbu, osobitý prínos pri zachovávaní a šírení ľudovej kultúry regiónu pri príležitosti 
60. výročia vzniku súboru   

12. Astronomický klub Juraja Bardyho, Plevník-Drienové, za dosiahnuté úspechy 
a výrazný podiel na rozvoji amatérskej astronómie v regióne 

13. Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny pri Stredisku 
environmentálnej výchovy PONIKLEC, Pružina, za dosiahnuté úspechy  a  podiel na 
ochrane prírody a zlepšení životného prostredia v regióne Považská Bystrica.  

14. Janka Galková, knihovníčka, Domaniža, za dlhoročnú aktívnu prácu knihovníčky pri 
príležitosti jej životného jubilea 

15. Albína Šibíková, knihovníčka, Jasenica, za dlhoročnú aktívnu prácu knihovníčky pri 
príležitosti jej životného jubilea 

16. Magdaléna Kubišová  profesionálna knihovníčka, Dubnica nad Váhom, za dlhoročnú 
aktívnu prácu knihovníčky pri príležitosti jej životného jubilea 

17. PhDr. Viera Praženicová, Predmier, za dlhoročnú aktívnu organizátorskú činnosť v 
oblasti múzejníctva a  šírenie  kultúrneho dedičstva v regióne,  pri príležitosti 
životného jubilea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


