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20. decembra 2016  zomrel nečakane významný slovenský muzeológ, bývalý riaditeľ Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Ing. Marcel Lalkovič, CSc.. 

Profesijný život Ing. Marcela Lalkoviča, CSc. sa spája s múzejníctvom od roku 1970, kedy nastúpil 
do Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši (dnešné Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva) najskôr ako geodet, neskôr hlavný merač, vedúci dokumentačného oddelenia a v 
rokoch 1988 - 2001 riaditeľ múzea. V období 1991 – 1997 pôsobil v Zväze múzeí na Slovensku, 
najskôr ako člen výkonného výboru, neskôr ako tajomník a v rokoch 1993 – 1997 ako predseda. 

Je autorom Jednotného systému dokumentácie Múzea slovenského krasu, členom kolektívu, 
ktorý na pôde Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva založil súťažnú 
prehliadku jaskyniarskej fotografie - Speleofotografia (1982), autorom Rámcovej metodiky 
tvorby špecializovaných expozícií ochrany prírody vo veľkoplošných chránených území 
Ministerstvom kultúry SSR v roku 1986.

Založil bulletin Sinter, ktorý od roku 1993 začalo vydávať Slovenské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva v  Liptovskom Mikuláši, je autorom či spoluautorom scenárov 
expozícií a výstav inštalovaných na viacerých miestach Slovenska aj v zahraničí, bol členom 
viacerých redakčných rád múzejných, jaskyniarskych a ochranárskych periodík. 
Svoje poznatky prezentoval na viac ako 50 vedeckých konferenciách a iných odborných 
podujatiach vo vzťahu k jaskyniarstvu, ochrany prírody alebo múzejníctvu.

Jeho publikačná činnosť je rozsiahla, je autor niekoľkých viacerých odborných monografií, próz aj 
básnických zbierok,  spoluautor publikácií o slovenských jaskyniach, cca 200 štúdií a odborných 
článkov a cca 250 popularizačných a iných článkov zameraných najmä na múzejníctvo,  jaskyniarstvo  
a ochranu prírody. 

Za významné treba považovať aj jeho externé pedagogické pôsobenie na Filozofickej fakulte 
Masarykovej univerzity v Brne,  Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre a po 
odchode zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva aj na Katedre ekomuzeológie, 
Fakulty prírodných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica v rokoch 2001 – 2007. 

Česť jeho pamiatke!
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