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DOBA BRONZOVÁ NA ÚZEMÍ HISTORICKÉHO NOVOHRADU 
A GEMERA-MALOHONTU 
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Výstava približuje viac ako 300 kusov zbierkových predmetov dokumentujúcich  
jednu z najvýznamnejších etáp praveku na území historického Novohradu a Gemera-
Malohontu. Široké spektrum vystavených predmetov predstavujú hlavne keramické 
nálezy od miniatúrnych nádob až po rozmerné zásobnice, ďalej bronzové  šperky, zbrane 
a rôzne predmety ako bronzové náramky, sekerky či ihlice. Pozoruhodným exponátom je 
kultový predmet tzv. pektorál. Vystavené exponáty pochádzajú najmä z bronzových 
depotov, na juhu stredného Slovenska je doteraz známych viac ako 40 depotov 
bronzových predmetov. Bolo to jedno z produkčných centier bronziartsva v Karpatskej 
kotline. Výstavu pripravilo Hradné múzeum vo Fiľakove v spolupráci s Archeologickým 
ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre.   
  

KRÁSA KACHLÍC 
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Kachlica (z nemeckého názvu „kacheľ“, pôv. „cacalus“) tvorila základný 
stavebný prvok kachľových pecí. Výstava približuje tak vývoj 
a formovanie tejto základnej stavebnej jednotky, ako aj vznik a vývoj 
kachľových pecí od jednoduchých murovaných piecok.  Návštevníkom 
sa tiež predstaví kachliarstvo, ako jedno z najvýznamnejších 
remeselníckych odvetví na Slovensku. Kachľové pece zdobili hodové 
siene hradov reprezentačné izby mešťanov. V reliéfnej výzdobe 
vykurovacích stien kachlíc sa odráža umelecké cítenie ich 

objednávateľov. Kvalita ich prevedenia zase vypovedá o šikovnosti kachliarov. Výstavu 
pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s ďalšími slovenskými 
múzeami. K výstave je pripravený katalóg (cena 6,50 €). 
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Výstava prezentuje výber z tvorby regionálneho výtvarníka Štefana Koósa (narodil sa 
v roku 1953 v Rimavskej Sobote). Výrazným impulzom a motiváciou pre jeho výtvarný 
rast boli stretnutia s košickým maliarom Júliusom Jakobym. Priateľské kontakty udržiaval 
aj s gemersko-malohontskými maliarmi ako boli István Dúdor a Gabriel V. Kurilla. Autor 
sa v posledných rokoch svojej tvorby vracia k predošlým dielam, ktoré nanovo 
prehodnocuje a autorsky pretvára podľa aktuálnych impulzov. Mnohé z jeho kompozícií 
prešli alebo práve prechádzajú autorovou intervenciou a tým nadobúdajú novú hodnotu 
a obsah. Výstava je výberom z diela viac ako 30 rokov výtvarne činného autora, ktorý 
v roku 2013 oslávil životné jubileum 60. rokov. 

    
Z FOTOARCHÍVU GEMERSKO-MALOHONTSKÉHO MÚZEA 

V RIMAVSKEJ SOBOTE 
3. 4. 2014 3. 4. 2014 3. 4. 2014 3. 4. 2014 –––– 30. 6. 2014  30. 6. 2014  30. 6. 2014  30. 6. 2014     

    
Výstava predstavuje pestrosť materiálov (film a sklo) a formátov (6x6 cm, 6x12 cm, 

kinofilm, digitálne zábery) vo fotoarchíve múzea. Najväčšia je jeho tematická rozmanitosť. 
Zastúpené sú v ňom výskumy realizované jednotlivými pracovníkmi, hlavne z oblasti 
etnografie, archeológie, ale i prírodných vied. Rozsiahla je tiež fotodokumentácia 
zbierkových predmetov, podujatí v meste  Rimavská Sobota a Gemeri-Malohonte, ale aj 
výstav a akcií v samotnom múzeu. Nemenej zaujímavé je aj využitie fotografií na 
demonštrovanie vývoja a zmien, ktoré viac či menej zreteľne prebiehali v regióne. Pri 
takomto porovnaní sa ukáže i význam zdokumentovania reálií, ktoré sú dnes už nezvratne 
záležitosťou histórie. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote takúto 
dokumentáciu má a pracuje na jej rozvíjaní.  
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HONVÉDSKA ČIAPKA Z POLOVICE 19. STOROČIA 
 

         Predmetom mesiaca apríl je vojenská tzv. honvédska čiapka z 
červeného súkna, ktorá sa dostala do historického fondu múzea za čias 
prvého riaditeľa Jánosa Fábryho. Takéto čiapky nosili aj vojaci 9. 
košického honvédskeho prápora, organizovaného po vypuknutí 
revolúcie v máji 1848, pod vedením majora Ferenca Vitálisa a tak 

dostali prezývku „vörössipkások” (v prekl. „vojaci v červených čiapkach“). Farebné 
odlíšenie čiapky v tomto období označovalo najodvážnejších vojakov. Toto odlíšenie 
inicioval Artúr Görgey. Červené čiapky neskôr nosili aj vojaci iných práporov, napríklad 
v Segedíne, či Kluži. Meno darcu a majiteľa honvédskej čiapky sú nám žiaľ neznáme, jej 
vlastníkom bol pravdepodobne posledný honvéd-veterán z revolúcie 1848/49 Pál Abonyi 
(1827-1917), rodák z Rimavskej Soboty, ktorý viac rokov slúžil ako župný a mestský 
funkcionár, do dôchodku odišiel ako hlavný prokurátor Gemera-Malohontu.  
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Stále expozície múzea prezentujú paleontologické, geologické, zoologické, archeologické, 
historické, etnografické a výtvarné danosti a zaujímavosti regiónu Gemer-Malohont 
a ponúkajú komplexný pohľad na problematiku protifašistického odboja a Slovenského 
národného povstania v regióne.  Vlastivedná expozícia je obohatená o osobné predmety 
z pozostalosti rimavskosobotského básnika Mihálya Tompu (1817 – 1868), o 
neorenesančný jedálenský nábytok z polovice 19. storočia, používaný v kaštieli 
v Ožďanoch a klasicistický písací stôl z 2. polovice 18. storočia. Návštevníci sa môžu odfotiť 
s rodinou Istvána S. Munkácsiho, ktorý v roku 1910 daroval múzeu múmiu egyptskej ženy. 
Prostredníctvom zvukového panelu si vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy 
vtákov.  
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    Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:       Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:    
 Gemersko-malohontské múzeum      Pondelok – Piatok   8:00 – 16:00 
 Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota   Sobota – Nedeľa       9:00 – 16:00  
 tel.: 047/56 32 741, 56 32 730     (apríl – september) 
 fax: 047/56 32 730      Vstupné:Vstupné:Vstupné:Vstupné: 
 e-mail: office@gmmuzeum.sk     Dospelí – 2 €    
 Web: www.gmmuzeum.sk     Deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP – 1 € 

Facebook: Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota Deti do 6 rokov – zdarma 


