
 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – 

zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMOVÁ PONUKA NA MÁJ 2016 
                          

 
 

Poézia kameniny 
5. 5. – 7. 6. 2016  

vernisáž výstavy 5. mája o 15:00 
 
Výstava prezentuje pestrosť, krásu a rôznorodosť výrobkov rožňavskej kameninovej 
manufaktúry, ktorú v roku 1810 založil Ján Hoffmann. Najväčší rozkvet dosiahla 
manufaktúra pod vedením Imricha Szontágha a jej najvýznamnejšie obdobie spadá do rokov 
1851 – 1854. Podľa údajov košickej obchodnej komory prestala vyrábať v roku 1905. Výstava 
prezentuje výrobky rožňavskej manufaktúry, ktoré sú  výsledkom šikovnosti, nápaditosti, 
umu a vkusu jej vtedajších zamestnancov a poskytuje stručné informácie o jej histórii. 
Výstavu vhodne dopĺňajú silueta Jána Hoffmanna v životnej veľkosti a informácie 
z regionálnej historickej tlače Rozsnyói Híradó z rokov 1912 a 1913, z ktorých sa dozvedáme 
o nadobudnutí rožňavských kameninových výrobkov do zbierok vtedajšieho Mestského 
múzea v Rožňave. Záver výstavy je venovaný kameninovým výrobkov vyrobeným 
pravdepodobne v Rožňave a ukážke výrobkov ďalšej gemerskej manufaktúry na výrobu 
kameniny, založenej v roku 1823 v Muráni. 

 
 

Tornaľa – Dobogó. Významné archeologické nálezisko z doby bronzovej 
21. 5. – 31. 7. 2016  

 
Výstava návštevníkom predstaví významné pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry 
v mestečku Tornaľa, v polohe Dobogó. Prvé archeologické nálezy na tomto pohrebisku zistil 
generál Radola Gajda v roku 1923. Ďalší archeologický výskum, v roku 1959, vykonal 
profesor Gejza Balaša. V rokoch 1966 a 1968 pohrebisko kompletne preskúmal profesor 
Václav Furmánek z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na pohrebisku bolo odkrytých 
celkom 280 hrobov pilinskej a kyjatickej kultúry. Predpokladá sa, že na základe koncentrácie 
hrobov a plochy pohrebiska, mohlo byť na tomto pohrebisku uložených najmenej 10 000 
hrobov. Pohrebisko v Tornali predstavuje jedno z najvýznamnejších pohrebísk pilinskej 
a kyjatickej kultúry. Na výstave budú vôbec prvý krát vystavené hrobové nálezy 
pochádzajúce zo všetkých archeologických výskumov, vykonaných na tomto pohrebisku. 

 



 

 

Ladislav Mednyánszky: Kresba 
21. 5. – 31. 7. 2016 

 

Výstava vzniká v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovskom 
Mikuláši, ktorá spravuje kolekciu kresieb (viac ako 300 kusov) Ladislava Mednyánszkeho 
(1852-1919). Ide prevažne o náčrty a skice z maliarových denníkov - skicárov, v ktorých 
môžeme rozpoznať autorovu snahu o zaznamenanie daných momentov, okolitého prostredia, 
osôb a nálad vo forme vizuálneho denníka. Výstava bude doplnená o kresby zo zbierkového 
fondu Gemersko-malohontského múzea, ktoré sú súčasťou pozostalosti šľachtickej rodiny 
Gömöry zo Širkoviec. Výstava poukazuje na priateľský vzťah Ladislava Mednyánszkeho 
s Oliverom a Margitou Gömöry, ktorých maliar navštevoval aj v ich kúrii v Širkovciach.  

 

 
PREDMET MESIACA 

Listy Ladislava Mednyánszkeho 
 

V priebehu roka 2015 sa v archíve múzea podarilo identifikovať osem 
listov s rukopisom maliara Ladislava Mednyánszeho (1852 - 1919), 
jedného z najvýznamnejších a najzaujímavejších osobností umenia 
prelomu 19. a 20. storočia v Uhorsku. Listy adresoval svojmu priateľovi 
Oliverovi Gömörymu (1869-1920) zo Širkoviec, ktorý v tom čase býval 
v Budapešti. Do archívu múzea sa dostali ako súčasť pozostalosti rodiny 
Gömöry v roku 1955, po smrti Oliverovej manželky Margity Maróthy 
Gömöry. O Mednyánszkeho priateľskom vzťahu ku Gömöryovcom sa 
dozvedáme z jeho denníkov (v slovenčine vyšli tlačou v roku 2007), 
v ktorých spomína Širkovce a priateľa „Oliho“, ale tiež jeho manželku 
Margitu a ďalších, počas návštevy širkovského kaštieľa. Gömöry sa 
s Mednyánszkym zoznámil ešte v Budapešti, kde študoval právo a neskôr 
v rokoch 1896 - 1912 plnil funkciu tlačového tajomníka Úradu predsedu 

vlády. Listy sú písané v nemeckom (7 ks) a maďarskom (1) jazyku. V prípade nemeckých bolo 
ich čítanie zložitejšie, keďže sú písané starým nemeckým písmom, tzv. kurentom 
(Kurrentschrift), čo je nemecská obdoba novogotického kurzívneho písma, používaná od 16. 
storočia takmer do polovice 20. storočia. Mednyánszky v nich svojho priateľa oslovuje „Milý 
had“ (Liebe Schlange); v jednom prípade je slovo „had“ nahradené kresbou hada. Sám sa 
podpisuje „Starý pes“ (Öreg kutya). Toto boli hlavné identifikačné 
znaky, na základe ktorých sa dalo určiť pisateľa a adresáta listov. 
Mednyánszky bol známy tým, že svojim priateľom dával zvieracie 
mená – prezývky, podľa charakterových vlastností alebo vonkajšej 
podoby. Listy nie sú presne datované, väčšinou je uvedený len deň 
a mesiac, s výnimkou troch, kde jeden je pravdepodobne z roku 1889 
a dva z roku 1909. Mednyánszky ich písal z Budapešti, iba pri jednom je 
uvedená Viedeň. Majú charakter krátkych správ, v ktorých píše 
o bežných každodenných záležitostiach, o stretnutiach s priateľmi, 
prosí ho o láskavosti a v závere nezabudne pozdravovať „milostivú“ 
(Gnädige), čiže Margitu Gömöry. 



 

 

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, XII. ROČNÍK 
21. máj 2016, 18:00 – 23:00 

     
Keď sa povie Noc v múzeu, niektorí si predstavia film, 
v ktorom ožívajú exponáty, voľne sa pohybujú po chodbách 
a rozprávajú svoj príbeh. Noc v múzeu nie je len názov filmu. 
Je to najmä pomenovanie celoeurópskeho podujatia 
realizovaného s cieľom predstaviť kultúrne dedičstvo národa 
a krajiny, poukázať na význam jeho ochrany a oddychovou 
formou predstaviť činnosť múzea a jeho dôležitosť pre 
uchovávanie informácií budúcim generáciám.  
Noc múzeí a galérií sa organizuje pri príležitosti 
Medzinárodného dňa múzeí, pod patronátom Rady Európy. 

Iniciátorom podujatia sú múzeá v Paríži, ktoré každoročne vyzývajú múzeá a galérie v celej 
Európe k zapojeniu sa do neopakovateľnej noci plnej zážitkov a informácií.    
  
Gemersko-malohontské múzeum sa tradične predstaví komentovanou prehliadkou stálej 
vlastivednej expozície a nových výstav - Poézia kameniny, Tornaľa – Dobogó. Významné 
archeologické nálezisko z doby bronzovej a Ladislav Mednyánszky – Kresba. Hosťom večera 
bude prof. PhDr. Václav Furmánek, popredný slovenský a európsky uznávaný archeológ. 
Václav Furmánek sa narodil v roku 1942 v Ostrave – Vítkoviach. S vyznamenaním 
vyštudoval Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, odbor archeológia. Po 
ukončení štúdií sa zamestnal v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre, kde 
pracuje dodnes. Viedol množstvo záchranných a archeologických výskumov v rôznych 
oblastiach Slovenska, predovšetkým v regiónoch Novohrad a Gemer-Malohont (Tornaľa, 
Radzovce, Drňa, Pinciná, Kyjatice, Včelince, Cinobaňa). Jeho bohatá publikačná činnosť 
predstavuje 19 monografií, 265 vedeckých a odborných publikácií, správy, recenzie, články 
na internete a populárno-vedné príspevky. Citačný index Václava Furmánka prekročil 2500 
citácií, pričom viac ako polovica sú zahraničné ohlasy. Ako vedecký pracovník a odborník je 
členom viacerých komisií a aktívne sa podieľa na domácej i zahraničnej vedeckej spolupráci. 
Je autorom a realizátorom archeologického skanzenu v Kyjaticiach, ako aj archeologickej 
expozície Gemersko-malohontského múzea. Je držiteľom viacerých ocenení a v októbri 2013 
mu bol udelený čestný titul Doktor honoris causa za prínos v rozvoji slovenskej a európskej 
archeológie a za rozvíjanie pozitívneho vzťahu študentov k štúdiu histórie.   
Atmosféru nočnej prehliadky múzea dotvorí prezentácia remeselníkov z Gemera-Malohontu 
a okolia, ktorá bude spojená s ukážkou remeselných prác a produktov. Návštevníci sa 
dozvedia zaujímavosti o pestovaní a spracovaní ľanu, o tkaní na krosnách a pradení na 
kolovrátku, o výrobe tradičných cigánskych tkaníc a pletení povrazov, o spracovaní hliny, o 
výrobe fujár a píšťal a ich zdobení tradičnými technikami, o výrobe lubových košíkov a 
rezbárstve. Na Gazdovskom dvore nájdete živé domáce zvieratá, remeselnú dielňu a môžete 
ochutnať poľovnícky guľáš. Pre deti i dospelých sú pripravené najrôznejšie zábavné aktivity – 
kreslenie, skladanie 2D a 3D puzzle, pečiatkovanie do hliny a modelovanie s hlinou, tkanie 
na krosnách, výroba cigánskych tkaničiek. Každý 100. návštevník dostane od riaditeľky 
múzea darček. 
Vstupné:1 € (prijímame aj kultúrne poukazy),deti do 6 rokov zdarma 



 

 

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 až septembri 2015 prešla rekonštrukciou paleontologická časť expozície 
venovaná lokalite Kostná dolina neďaleko obce Hajnáčka. 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MÚZEUM OTVORENÉ AJ V SOBOTU A NEDEĽU. 
PRIJÍMAME KULTÚRNE POUKAZY. 
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 


