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PROGRAMOVÁ PONUKA NA FEBRUÁR 2016   
 

 
Grécko na úsvite dejín 

5. 2. – 30. 4. 2016 
vernisáž výstavy – 5. 2. 2016 o 15:00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorom výstavy je cestovateľ a zberateľ Ján Hertlík, ktorý sa v priestoroch 
Gemersko-malohontského múzea predstaví už po druhýkrát. Na výstave sú prezentované 
repliky archeologických nálezov zahrňujúcich časové obdobie od neolitu (okolo roku 7000 
pred n. l.) až do rozpadu mykénskej civilizácie, zhruba do roku 1100 pred n. l. Umenie 
klasického Grécka dlho zatieňovalo vyspelú kultúru, ktorá vznikla viac ako tisíc rokov 
pred vládou Perikla v egejskej oblasti. Na Kréte boli v tej dobe postavené výstavné paláce, 
zdobené nástennými maľbami, vznikali drahocenné šperky, pútavé sošky, keramika 
všetkého druhu. Keď sopečná katastrofa zničila minojskú kultúru, získali vedúcu úlohu 
Mykény, ktorej kultúra bola nemenej vyspelá a bohatá. Návštevníci výstavy sa oboznámia 
s takými svetoznámymi artefaktmi ako je disk z Faistu, ryton v tvare býčej hlavy z paláca 
v Knóssose alebo fresky z tohto minojskeho pálaca  – dámy v modrom a scéna 
s preskakovaním býkov. 
 

Vesmír očami detí 
22. 2. – 18. 3. 2016  

 
Výstavu pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Je tradičnou súťažnou prehliadkou 
výtvarnej tvorby detských prác žiakov základných a materských škôl okresu Rimavská 
Sobota. Odborná porota v čase vernisáže vyhodnotí a odmení najlepšie práce, ktoré 
postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. 

  



 PREDMET MESIACA 
 

olejomaľba Táborenie husárov 
 

Žánrová maľba ľudového charakteru pochádza od neznámeho autora z 18. storočia. 
Donedávna bola významná najmä z hľadiska dokumentácie židovskej a rómskej kultúry, 
keďže zachytáva dve skupiny muzikantov - židovských a rómskych, počas bujarej zábavy 
vojakov v stanovom tábore. Obraz bol dlho nazývaný Verbovačka, avšak na základe 
neevidovaných dokumentov z archívu múzea vyšla najavo skutočnosť, že sa jedná o 
Táborenie husárov a navyše jeho význam znásobil aj fakt, že v roku 1900 bol obraz 
vystavený na Svetovej výstave v Paríži. Obraz sa do zbierok múzea dostal darom Sándora 
Szentmiklóssyho z Uzovskej Panice už v roku 1882, kedy bol tiež súčasťou Umelecko-
archeologickej výstavy Gemerskej župy od ktorej sa datuje vznik múzea. V rámci Svetovej 
výstavy v Paríži, konanej v roku 1900, bol obraz vystavený v tzv. Husárskej sále, ktorá bola 
súčasťou uhorského pavilónu a videlo ho približne 5 až 6 tisíc návštevníkov denne. Dnes sa 
olejomaľba nachádza v galerijnej časti stálej expozície Gemersko-malohontského múzea. 
Na základe archívnych dokumentov obraz získal späť svoj staro-nový názov a v otázke jeho 
pôvodu bude výskum naďalej pokračovať. Viac o samotnom diele a jeho „parížskom“ 
kontexte sa záujemcovia môžu dočítať v príspevku Angeliky Kolár a Csilly Korenovej 
v aktuálnom 11. ročníku Zborníka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 
GEMER-MALOHONT, ktorý vyšiel v decembri 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

 

    Olejomaľba Táborenie husárov, neznámy autor, 18. storočie.  

       Zo zbierok GMM. Foto: J. Ferleťáková 

 
              
       

     Pohľad do Husárskej sály uhorského pavilónu na 

               Svetovej výstave v Paríži, s vyznačením  

     umiestnenia olejomaľby Táborenie husárov.  
        Zdroj: Vasárnapi Újság, 17. jún 1900 

 
 
 



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. V máji – septembri 
2015 prešla rekonštrukciou paleontologická časť expozície venovaná lokalite Kostná 
dolina neďaleko obce Hajnáčka. 
 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 



REKONŠTRUKCIA PALEONTOLOGICKEJ ČASTI STÁLEJ EXPOZÍCIE 
 

Začiatkom minulého roka 2015 podalo Gemersko-
malohontské múzeum projekt v rámci Dotácií 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
/Podprogram 2.2/ na rekonštrukciu časti stálej 
vlastivednej expozície, venovanej paleontologickej 
lokalite Kostná dolina neďaleko obce Hajnáčka. 
Cieľom podaného projektu bola modernizácia 
paleontologickej časti stálej expozície 
a zatraktívnenie výstavných priestorov 

a prezentačných aktivít múzea. Významným faktorom je príťažlivé stvárnenie tejto 
mimoriadne zaujímavej témy prostredníctvom trojrozmerného modelu nosorožca 
Dicerorhinus jeanvireti, živočícha typického pre danú dobu, ako aj prostredníctvom 
audiovizuálnych projekcií (PC monitor, na 
ktorom si môžu návštevníci pozrieť ako zvieratá 
v danej dobe vyzerali, z ktorej časti tela zvieraťa 
pochádza kostený nález a ďalšie doplňujúce 
informácie o lokalite a jej faune a flóre) 
a aktualizácia výberu zbierkových predmetov – 
paleontologických nálezov. Všetky popisné texty 
sú napísané v slovenskom, maďarskom 
a anglickom jazyku.  
Rekonštrukcia, ktorá okrem samotnej realizácie zahŕňala aj prípravné práce, prebiehala 
v mesiacoch máj – december 2015. Projekt podala RNDr. Monika Gálffyová, kurátorka 
prírodovedného fondu múzea, ktorá spolu s ďalšími odbornými pracovníkmi (Alžbeta 

Nagyová, Mgr. Daniel Bešina, RNDr. Ján Aláč, 
Peter Fülöp) schválený projekt realizovala. 
Odborným garantom projektu bola etnologička 
a riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová 
a odborným konzultantom Doc. Mgr. Martin 
Sabol, PhD., pôsobiaci na Katedre geológie 
a paleontológie Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
 

 
 

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 


