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PROGRAMOVÁ PONUKA NA JÚL 2016  
 

 
 

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 60 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. 
 
 

 
 

Konope, konope, zelené konope... 
Spracovanie rastlinných vláken v minulosti 

27. 7. – 28. 10. 2016  
vernisáž výstavy o 15.00 hod. 

 
 Výstava prostredníctvom tkáčskeho, pradiarenského a iného náradia, doplneného 
fotografickým materiálom, predstaví proces spracovania rastlinných vláken, výrobu 
priadze, či tvorbu a úpravu samotného plátna.  
 Spracovanie rastlinných vláken patrí medzi základné druhy ľudovej výroby. 
Dominantným materiálom bol ľan a konope, ktoré patria k najstarším technickým 
plodinám na Slovensku a ktoré sa pestovali v Gemeri-Malohonte. Rastliny sa po vytrhaní, 
močení a sušení lámali na trlici, aby sa odstránili zvyšky stonky. Vlákna, ktoré zostali, sa 
česali na česákoch a následne priadli. Priadza sa upevnila na praslicu, pričom sa priadlo 
väčšinou na vretená, neskôr na kolovrátok. Upradené nite sa zmotávali na motovidlo do 
pradien, pradená sa prali a vyvárali. Po nasnovaní nití na snovadle sa vytvorila osnova, 
ktorá sa navinula na krosná. Tkalo sa pomocou člnka s niťou namotanou na cievke - člnok 
sa prehodil medzi niťami osnovy, na čo sa buchnutím brda útková niť prirazila k natkanej 
časti. Utkané plátno sa používalo na zhotovovanie obradového, bytového a úžitkového 
textilu, či odevov. 
 Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom výrobu tkanín, ktorá bola v minulosti 
bežnou súčasťou každodenného života a ktorá je dnes pre mnohých neznáma, keďže 
domáca výroba plátna od polovice 20. storočia postupne zanikla. 
 



Predmet mesiaca 
Drevený kôl z mestskej palisády 

 
 

 Počas archeologického výskumu v rokoch 2010 – 
2011 na mieste bývalej mestskej tržnice (ul. B. Bartóka), 
objavil archeológ GMM PhDr. Alexander Botoš, v hĺbke 
1,40 m od pôvodnej úrovne terénu, dve torzá kolov, ktoré 
boli súčasťou drevenej palisády ochraňujúcej Rimavskú 
Sobotu.  
Po začistení a kompletnom odkrytí terénnej situácie, 
v hĺbke 1,50 m od pôvodnej úrovne terénu bola 
identifikovaná vrstva svetlohnedej farby, sypkej 
konzistencie. Túto vrstvu môžeme interpretovať ako žľab, 
do ktorého boli koly palisády uložené. Vo výplni žľabu pre 
uloženie palisády bolo zistených niekoľko keramických 
fragmentov, ktoré môžeme rámcovo zaradiť do obdobia 14. 
– 15. storočia. Vykonaná bola aj dendrochronologická 
analýza nálezov drevených kolov, ktorá preukázala, že 
strom (dub) na zhotovenie kola, bol zoťatý v roku 1541. 
Nemôžeme ani vylúčiť, že prvé koly boli do palisády 
osadené už v období 14. – 15. storočia, tak ako na to 
poukazuje keramický materiál. Koly palisády bolo 
nevyhnutné totiž v určitých intervaloch obnovovať. 

 
 

Odkrytá terénna situácia korešponduje s jedinou známou vedutou mesta Rimavská 
Sobota, ktorú predstavuje obraz s názvom „Náboženské nepokoje v Rimavskej Sobote 
v roku 1769“. Mesto Rimavská Sobota získava v rokoch 
1334 - 1335 od samotného panovníka  Karola Róberta 
také slobody a výsady ako majú kráľovskí hostia 
a mešťania v Budíne vrátane práva postaviť mestské 
hradby a bašty. Mesto Rimavská Sobota si však 
kamenné hradby nikdy nevybudovalo. Podľa vyššie 
spomenutej veduty bolo mesto chránené jednoduchšou, 
ale funkčnou fortifikačnou formou – drevenou 
palisádou a priekopou, ktorá obopínala celé mesto.  

Archeologickým výskumom tak bola odkrytá unikátna terénna situácia 
osvetľujúca fortifikačný systém mesta. 

 



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 


