
 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – 

zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 
 

                     

 

PROGRAMOVÁ PONUKA NA DECEMBER 2015  
 

HRADY V GEMERI-MALOHONTE 
13. 10. 2015 – 31. 1. 2016  

 

Výstava oboznamuje laickú i odbornú verejnosť s opevnenými 
sídlami feudálov a šľachty na území historickej župy Gemer-
Malohont. Nakoľko archeologické výskumy boli na gemersko-
malohontských hradoch  vykonané len ojedinele, veľká časť 
výstavy pozostáva z dvojrozmerných posterov, prostredníctvom 
ktorých sa návštevníci oboznámia s históriu, s pôdorysom a 
predpokladaným rozsahom hradného areálu, s eventuálnymi 
historickými fotografiami a pohľadnicami, ale aj so súčasným 
stavom hradu. Prezentované  sú archeologické nálezy z hradov: 
Drienok, Hodejov – Várhegy, Hajnáčka, Gemer – komitátny 
hrad, Jestice – Várhegy, Rimavská Seč, Rimavská Sobota – 
Turecký hrad, Širkovce – Kapla a Tornaľa – Csonkavár. 

 
 

(OPÄŤ) KOVAČICKÁ TROJKA. CICKA - HAJKO   
4. 11. 2015 – 31. 1. 2016 

 

Výstavy insitných umelcov z Kovačice majú v Gemersko-
malohontskom múzeu viacročnú tradíciu a stretávajú sa 
s veľkým úspechom. Prvá výstava sa tu konala v roku 1990 a 
dnes je to už v poradí ich šiesta výstava. Svojou tvorbou sa 
predstavia Pavel Cicka a Pavel Hajko, insitní maliari zoskupenia 
„Kovačická trojka“, ktorú 21. januára 2013 navždy opustil 

Martin Markov. Aj napriek tejto 
strate si zoskupenie ponechalo svoj názov a naďalej sa 
prezentuje na výstavách doma i v zahraničí. Ich tvorba má 
svoju osobitú výtvarnú logiku, ikonografiu a farebnosť, ktorá 
je  vždy veľmi živá a pestrá. Na plátne dominujú  pohľady na 
kovačický chotár, polia, brehy riek, ľudové zvyky a ročné 
obdobia, ktoré dopĺňajú svojrázne postavičky znázornené pri 
práci, vo chvíľach oddychu alebo v každodenných 

radostiach. Na obrazoch Pavla Hajku, okrem postáv ľudí, dominuje postava kohúta a líšky, 
u Pavla Cicku postava koňa. Výstava je predajná. 



ZOLTÁN AGÓCS - KONTRASTNÉ KONTEXTY, VOLUME II. 
17. 12. 2015 – 31. 1. 2016 

Vernisáž výstavy sa uskutoční 17. 12. 2015 o 17:00 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

„Zobrazovanie priestorových zákonitostí, uchopenie pocitu z priestoru, práca v reálnom čase a 

priestore, to sú parametre zúčastňovania sa celého subjektívneho bytia, teda prepis priestoru 

priestorom v priestore". 
 

Výstava predstavuje výber diel mladého výtvarníka Mgr. art. Zoltána Agócsa (1988, 
Čakanovce, okr. Lučenec), čerstvého absolventa Ateliéru klasických maliarskych disciplín 
prof. Ľudovíta Hološku, na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. 
Úvodná myšlienka Zoltána Agócsa o vzťahu života a umenia výstižne definuje podstatu 
jeho maliarskej práce, vychádzajúcej zo samotného uvedomenia si priestoru, v ktorom sa 
autor nachádza (a ktorého je súčasťou), jeho parametrov a významových rovín, ktoré na 
seba prirodzene nabaľuje v tvorivom myšlienkovom procese.  Kurátorkou výstavy je Mgr. 
art. Daša Klapitová. 

 
PREDMET MESIACA 

ČÍNSKY LIEČIVÝ MEČ 
 

Súčasťou historického zbierkového fondu múzea 
je meč vytvorený zo 119 čínskych mincí, 
z prelomu 18. - 19. storočia. V strede tradičných 
čínskych mincí je štvorcový otvor. Mince sú 
zviazané striedavo červenou a zelenou niťou, 
ktoré symbolizujú šťastie a zdravie. Meč 
vytvorený z čínskych mincí je symbolom ochrany. Podľa poverových predstáv slúži na 
odháňanie démona horúčky. Vešal sa nad posteľ chorého človeka, aby nepripustil zlých 
duchov. Ako náhrada slúžila minca, respektíve žetón so zobrazením človeka s mečom, 
zaháňajúceho démona. Otázky kto a za akých okolností daroval predmet múzeu ostávajú 
nezodpovedané. Podľa novodobého ponímania meč ochraňuje pred neprajníkmi 
a nepriateľmi v obchode, pred konkurenciou, pred rôznymi konfliktami a pred 
stagnujúcou energiou.  

 

ADVENT V GEMERSKO-MALOHONTSKOM MÚZEU 
8. – 10. 12. 2015 

 

Program: 
 

8. 12. (utorok) 
interaktívna prednáška - Čas zariekaní, čarov a povier  (Ľ. Pulišová - M. Mareková) 
9. 12. (streda)  
Adventná tvorivá dielňa – Vianočné oblátky  



10. 12. (štvrtok) 
Tvorivá dielňa pre najmenších - Vianočná chalúpka 
Vianoce vo filmových dokumentoch - Vlachovská gubajka, Vianoce v Gemeri-Malohonte ) 
 

Vianočnú atmosféru dotvorí ukážka zbierkových predmetov múzea (betlehemy, formy na 
výrobu vianočných oblátok a medovníkov a vianočné ozdoby), ktorá potrvá do 6. 1. 2016.  
 

Program je určený pre skupiny. Účasť je potrebné nahlásiť vopred na t. č. 047/ 56 32 741 
alebo meilom - lindisova@gmmuzeum.sk (E. Lindisová). 
 

Stála vlastivedná expozícia, 
Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Môžete vidieť aj unikátne vajce vurona obrieho, 
3 m vysokého nelietajúceho vtáka žijúceho na Madagaskare.  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
____________________________________________________________________________ 

 Kontakt:       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: 
 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 


