
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – 

zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMOVÁ PONUKA NA JÚN 2016 
                          

 
 

Poézia kameniny 
5. 5. – 7. 6. 2016  

 
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  

 
Prostredníctvom archeologických nálezov výstava 
predstaví významné pohrebisko a sídlisko (osadu) pilinskej 
a kyjatickej kultúry, v mestečku Tornaľa, v polohe 
Dobogó. Na výstave sú vôbec prvý krát vystavené hrobové 
nálezy pochádzajúce zo všetkých archeologických 
výskumov, vykonaných na tomto pohrebisku. 
Dominantou výstavy, vrátane archeologických nálezov, je 
aj idealizovaná rekonštrukcia pohrebnej hranice, ako aj 
rekonštrukcia žiarového hrobu pilinskej kultúry. 
Prvé archeologické nálezy získal veliteľ 11. pešej divízie generál Radola Gajda v roku 1924. 
Prvý archeologický výskum na tejto lokalite vykonal v roku 1959 Gejza Balaša, zo 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorý odkryl 54 žiarových hrobov pilinskej 



kultúry. V rokoch 1966 a 1968 pohrebisko kompletne preskúmal profesor Václav Furmánek z 
Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na pohrebisku odkryl 226 žiarových hrobov pilinskej a 
kyjatickej kultúry, ako aj časť sídliska pilinskej kultúry. Z predpokladanej rozlohy pohrebiska 
a z priemernej hustoty hrobov na skúmaných častiach pohrebiska možno odhadnúť, že 

celkový počet hrobov na tejto lokalite bol najmenej 10 000. Pohrebisko v Tornali predstavuje 
jedno z najvýznamnejších pohrebísk pilinskej a kyjatickej kultúry a svojou predpokladanou 
veľkosťou za zaraďuje medzi mimoriadne žiarové pohrebiská z doby bronzovej.  
 

 
 

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

 
Výstava je výberom z diel, ktoré spravuje Liptovská galéria 
Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Predstavuje 
výber takmer 100 kusov diel - kresebných štúdií, náčrtov, skíc, 
denníkových ilustrácií. Motivicky ide najmä o zobrazenia 
krajinných výsekov, štúdií stromov, veľké množstvo 
figurálnych kompozícií, štúdií mužských tiel a tvárí, niekoľko 
zvieracích a architektonických motívov. Mnohé z nich slúžili 
ako prípravné štúdie veľkolepých olejomalieb. Mednyánszky 

okrem výtvarných diel zanechal po sebe aj rozsiahle písomné 
dedičstvo vo forme denníkov a listov. Jeho denníky boli 
rovnako plné kresieb a záznamov, v ktorých zachytáva svoje 
myšlienky, pocity, nálady, opisuje rôzne udalosti a zapisuje si 
mená a adresy osôb s ktorými sa stýkal. Denníkové kresby a 
štúdie poskytujú svedectvo o prežívaní umelca, jeho svedomitej 
príprave, cizelovaní techniky a intenzívnom prežívaní a 
zaznamenávaní diania okolo seba. 
 

Výstava je doplnená o kresby zo zbierkového fondu 
Gemersko-malohontského múzea, ktoré sú súčasťou 
pozostalosti šľachtickej rodiny Gömöry zo Širkoviec. 
Okrem tvorby Ladislava Mednyánszkeho - kresby 
priblíži aj vzťah Ladislava Mednyánszkeho a šľachtickej 
rodiny Gömöry zo Širkoviec. 
 
 



Predmet mesiaca 
MODROTLAČOVÉ FORMY 

 
V zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea sa nachádzajú tri vzácne 
celodrevené formy zdobené rastlinno-figurálnym ornamentom, pochádzajúce 
z 18. storočia z neznámej modrotlačiarskej dielne. Do múzea ich daroval jeden 
z jeho zakladateľov, Ľudovít Hüvossy, v roku 1882. Súčasťou zbierok je tiež 
forma zhotovená z mosadzných plieškov v tvare rastlinného úponku, 
pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia, v neskoršom období používaná 
v Hnúšti. Zaujímavosťou je i úzka drevená formička s vbitými plieškami v tvare 
jemných lístkov. Nie je to modrotlačová forma v pravom slova zmysle – 
v ľudovom prostredí sa používala na otláčanie vzoru pred vyšívaním. 
Na územie Slovenska začala modrotlač (typ látky) vo väčšej miere prenikať 
koncom 18. storočia, pričom najväčší rozkvet jej výroba dosiahla v 19. storočí. 

Modrotlačové dielne sa nachádzali najmä v regiónoch, kde mali dostatočný 
prísun kvalitného plátna. K takýmto oblastiam v minulosti patril aj región 
Gemer – Malohont (dnešné okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava), 
kde sa dielne ešte začiatkom 20. storočia nachádzali v mestách Jelšava, 
Dobšiná a Rožňava.  
Najstaršie modrotlačové formy, pochádzajúce ešte z 18. storočia, boli 
drevené, zhotovené prevažne z hruškového, prípadne čerešňového, 
orechového či javorového dreva. Tieto sa používali najmä na otláčanie 
väčších vzorov. Mnohí modrotlačiari v tomto období si formy vyrábali 
sami, prípadne ich dávali zhotovovať drevorezbárom. 
Koncom 18. storočia prišla móda menších vzorov, na čo celodrevené formy 
neboli vhodné, a tak sa začali na zhotovenie jemnejšieho vzoru používať rôzne tvarované 
mosadzné pliešky vbíjané do drevenej podložky. 
Formy mali rôzne tvary a rozmery v závislosti od toho, ktorú časť látky mali potlačiť, napr. 
štvorcové formy sa používali na celoplošný vzor, pozdĺžne formy sa používali na potláčanie 
okrajov látok a pod. 
 
 

PRAMENE - XXXIII. ročník okresnej vlastivednej súťaže 
15. jún 2016 o 9.00 hod. (CVČ Relax) 

 
Okresnú vlastivednú súťaž „PRAMENE“ organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od 
roku 1983. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer, nakoľko regionálna 
výchova v obsahu vyučovacieho procesu absentuje. Je určená žiakom 7. ročníkov základných 
škôl (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom je vzbudenie záujmu o regionálnu 
históriu. Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. V roku 2016 sa do súťaže prihlásilo spolu 
14 družstiev z ôsmych základných škôl v okresoch Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. 
Od svojho začiatku je súťaž orientovaná hlavne na stálu expozíciu GMM. Príprava na súťaž je 
aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy. Predchádza jej rozsiahly 
lektorský výklad zameraný na obsah súťaže.  
Súťaž má päť častí. Súťažiace družstvá prezentujú svoje vedomosti z piatich odborov, ktoré 
odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea. V dvoch odboroch sa odpovedá ústne (žiaci si 
ťahajú otázky, každé družstvo jednu) a v troch odboroch písomne (súťažiace družstvá píšu 



test). Odpovede jednotlivých družstiev hodnotí odborná porota (odborní pracovníci, kurátori 
fondov GMM). V odbornej porote je prítomný aj hosť z Mestského úradu Rimavská Sobota (z 
odboru školstva a kultúry). 

 
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 


