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So širším okruhom banskobystrických archeológov, historikov, mu-

zeológov, kunsthistorikov či pamiatkarov je už niekoľko desaťročí spätá 
Marta Mácelová, naša kolegyňa. Vo viacerých ohľadoch možno označiť 
jej pôsobenie za priekopnícke, pričom vďaka dlhoročnej praxi dnes spro-
stredkúva aj cennú medzigeneračnú skúsenosť. Sedemdesiatiny, ktorých 
sa dožíva, preto umožňujú ohliadnuť sa a aspoň krátko bilancovať. 
 

 
 
Po ukončení štúdia archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského začala od roku 1975 pracovať v Stredoslovenskom mú-
zeu v Banskej Bystrici. V nasledujúcich desaťročiach zabezpečovala 
početné archeologické výskumy a prieskumy, prinášajúc tak zásadné 
poznatky o rozsahu i charaktere osídlenia v priľahlom regióne (Sliač, 
Zvolen, Banská Bystrica, Nemecká). Súbežne realizovala viaceré vý-
stavy, spracovanie nálezov a dokumentáciu zbierok, ktorých výsledky 
pravidelne prezentovala na vedeckých konferenciách.1 Azda najviac 
medzi nimi rezonujú publikované výskumy včasnostredovekých lokalít 

                                                           
1 Podrobnejšie biografické údaje uvádza KUNEC, Patrik: Životné jubileum PhDr. Marty Má-
celovej, PhD. In: Acta historica Neosoliensia. roč. 15, č. 1-2, 2012, s. 7-12. 
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a unikátnych nálezov hmotnej kultúry mešťanov. Počas práce v  múzeu 
pozitívne motivovala a formovala záujemcov o  staršie dejiny. Môžem 
to potvrdiť z osobnej skúsenosti. Keď som ako začiatočník sám nastú-
pil do Stredoslovenského múzea, práve Marta, vtedy vedúca historic-
kého oddelenia, sa aktívne zaujímala o moje pracovné i odborné sme-
rovanie, poskytla mi námety na výskum, konzultovala so mnou kon-
krétne problémy a nezištne mi sprístupnila početnú literatúru. Takúto 
skúsenosť potvrdzujú viacerí kolegovia, absolventi, či študenti. 

Posun v akademickom pôsobení predstavoval rok 2005, keď Marta 
Mácelová nastúpila na Katedru histórie vtedajšej Fakulty humanitných 
vied na Univerzite Mateja Bela. Viedla prednášky a  semináre spojené 
tak s dejinami praveku a včasného stredoveku, ako aj s muzeológiou 
a kultúrnym dedičstvom. Podľa jej vlastných slov, bolo pre ňu pedago-
gické pôsobenie dávnejšou túžbou. Okrem výučby sa rovnako inten-
zívne zaujímala aj o vedenie záverečných prác. Ďalšiu rovinu jej účin-
kovania na katedre tvorila vedecká činnosť. V rámci riešených granto-
vých projektov priniesla originálny pohľad na stredoveké osídlenie 
a hmotnú kultúru (najmä pracovné nástroje) v spojení s regiónom Zvo-
lenskej kotliny a dejinami lesníctva. Aj po nástupe na dôchodok (od 
roku 2015) sa naďalej zapája do vedeckých, edukačných i popularizač-
ných aktivít. Zabezpečovala výučbu základov muzeológie pre posluchá-
čov štúdia histórie a na univerzite tretieho veku realizovala prednášky 
zamerané na archeologické lokality UNESCO a  historické mestá 
UNESCO. Pravidelne posudzuje zborníky a monografie, príspevky do 
vedeckých časopisov a kvalifikačné práce. Laická verejnosť mohla 
Martu Mácelovú spoznať i prostredníctvom jej prednášok z dejín Ban-
skej Bystrice v rámci cyklov Stretnutia s minulosťou pod zelenou klen-
bou (na pôde Stredoslovenského múzea) a Bystrická hodinka (v rámci 
Banskobystrického okrášľovacieho spolku). V nedávnom období parti-
cipovala aj na odbornom posudzovaní obsahu novootvorenej zážitko-
vej expozície Thurzo – Fugger v banskobystrickom mestskom hrade. 
Popritom sa však nezabúda venovať rodine, blízkym a  rada trávi čas 
v Beckove, kde vyrastala. 

Našej jubilantke úprimne prajem pevné zdravie a  popri chvíľach 
odpočinku ešte veľa tvorivých síl! 
 

Pavol Maliniak 
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