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NIETO MAJSTRA NAD KOVÁČA. . .  

VÝVOJ KOVÁČSKEHO REMESLA V  GEMERI-MALOHONTE 

10. 12. 2019 - 31. 8. 2020 
 

Výstava predstaví vývoj kováčskeho remesla v Gemeri-Malohonte. Prostredníctvom 

fotografií, trojrozmerných artefaktov a sprievodných textov sa návštevník zoznámi s 

tradíciou tohto kovospracujúceho remesla, ako jedného z najstarších odvetví ľudskej 

činnosti. Výstava sa zameriava na prezentáciu kováčskeho náradia, technológií, prácu vo 

vyhni, no i na sociálne a spoločenské postavenie kováča v dedinskom či mestskom 

spoločenstve. Vystavené sú keltské zbrane a nástroje z pohrebiska objavného pri obci 

Drňa, nástroje a zbrane z obdobia vrcholného a neskorého stredoveku, ale aj železné 

nálezy (sekery, motyka, torzo meča, železné okutie rýľa a pod.) objavené na bývalom 

komitátnom hrade Gemer, ktoré pravdepodobne pochádzajú  z inventára stredovekej 

kováčskej  dielne prevádzkovanej na tomto hrade. Prezentované je vybavenie kováčskej 

vyhne spolu s výrobkami a prácou dedinských kováčov, ktorá bola v 19. a v prvej polovici 

20. storočia zameraná najmä na výrobu a opravy poľnohospodárskeho a remeselného 

náradia, zhotovovanie kovania vozov, kočov, saní, na výrobu podkov, náhrobných krížov, 

rôznych pracovných nástrojov, prípadne sa venovali ich opravám. Časť výstavy je 

venovaná aj práci rómskych kováčov.  
 

 

ŠARLOTA BOTTOVÁ 

VÝBER Z TVORBY 

19. 5. - 14. 9. 2020 
 

Šarlota Bottová (nar. 1989) sa v rámci výtvarného umenia venuje najmä kresbe portrétov. 

V rámci svojej tvorby ich namaľovala vyše sto, pomerne veľké množstvo na objednávku, 

no postupne, s rastúcim záujmom verejnosti, aj pre potreby výstav. Svoje diela vystavovala 

napríklad v Prahe (2016), na výstave amatérskych rómskych umelcov AraArt, v Košiciach 

(2017), v Hnúšti (2017) a v Rimavskej Bani. Pri svojej tvorbe využíva najmä techniku 

kreslenia grafitovými ceruzkami. Venuje sa kresleniu známych osobností spoločenského, 

kultúrneho i politického života z domáceho, či zahraničného prostredia. Zobrazila 

napríklad známu primášku Barboru Botošovú, hudobníka Igora Kmeťa, speváčku Gitanu, 

rapera Kaliho, majstra bojových umení Attilu Végha, hercov  Morgana Freemana, Viena 

Diesela, Arnolda Schwarzeneggera, bojovníka za občianske práva a nositeľa Nobelovej 

ceny Martina Luthera Kinga a mnoho iných.  



BIONIKA - PRÍRODA NA TO PRIŠLA PRVÁ 

29. 5. - 20. 9. 2020 
 

Výstava je zameraná na prírodu ako nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a poznatkov pre 

techniku, architektúru aj dizajn. Návštevníci sa dozvedia, ktoré živé organizmy stáli na 

počiatku pokusov pri skonštruovaní lietadiel, ponoriek, sonarov, ale aj to, čo inšpirovalo 

vynálezcu suchého zipsu. Bionika je vedný odbor, ktorý princípy fungovania živých 

systémov a ich štruktúr aplikuje do konkrétnych technických a technologických zariadení 

a využíva prírodné štruktúry ako určité modely a inšpiračné zdroje pri riešení 

konkrétnych problémov. „Bionicky“ funguje každý živý organizmus od jednoduchej 

rastlinky až po človeka. Výstavu pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody 

a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.  

 
 

PREDMET MESIAC A  

66 ODBORNE OŠETRENÝCH HISTORICKÝCH PERIODÍK  

1 .  -  30.  6 .  2020  
  

V roku 2019 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia 

na realizáciu projektu odborného ošetrenia 66 knižničných jednotiek historických, 

periodicky vydávaných tlačovín – časopisov a viaczväzkových diel. Predmetné periodiká 

sú z knižnice múzea a pochádzajú z obdobia od prvej polovice 19. storočia do prvej 

polovice 20. storočia.  

Realizované odborné ošetrenie  spočívalo v dezinfekcii, konzervovaní a reštaurovaní 

periodík.  Taktiež bola zabezpečená ich ochrana odborným vyhotovením ochranných 

obalov. Tým sa zároveň uskutočnilo spojenie viacerých voľných zošitov jedného ročníka 

periodika i fyzicky do jedného celku. Odborné ošetrenie historických periodík zrealizovali 

študenti umeleckého odboru: Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a 

knižné väzby Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, pod 

odborným vedením reštaurátorov Mgr. Radovana Blaha a Mgr. art Marianny Rievaj. 

Návštevníci majú možnosť vidieť napríklad slávny lexikón Carla Rottecka, a Carla 

Welckera: Staats = Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften z roku 1836,  

meteorologický časopis Az Időjárás : Meteorológiai havi folyóirat z roku 1898, taktiež 

historické periodiká z pedagogiky, botaniky a iné. Súčasťou výstavy je i dokumentácia 

vykonaných reštaurátorských prác. Periodiká budú po ukončení výstavy dostupné na 

prezenčné štúdium v knižnici múzea. 

 

 



Stála vlast ivedná expoz íc ia  
 

 Expozícia prezentuje prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov Gemer a Malohont. 

Vystavené sú predmety z oblasti paleontológie, geológie, zoológie, archeológie, histórie, 

etnografie a výtvarného umenia – napr. nálezy kostí mastodonta, tapíra či nosorožca 

z paleontologickej lokality Kostná dolina pri obci Hajnáčka, pestrá kolekcia 

dermoplastických preparátov živočíchov, vzácne archeologické nálezy zo Včeliniec, 

Hodejova, Tornale i samotnej Rimavskej Soboty, zbierky dokumentujúce obdobie 

tureckých vpádov a stavovských povstaní, ukážky cechovej a kameninovej výroby 

a historického nábytku, ukážky ľudového bývania a odievania, výrobkov remeselníkov 

(hrnčiari, brdári, rezbári...) či umelecké diela zachytávajúce významné osobnosti a miesta 

Uhorska a regiónu Gemer-Malohont. Vzácnosťou je múmia egyptskej ženy z obdobia 1087 

– 664 pred Kristom a vajce najväčšieho nelietajúceho vtáka žijúceho na Madagaskare 

vurona obrieho, ktorý vyhynul v 17. storočí. Prostredníctvom zvukového panelu si 

vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy vtákov. 

 

Expoz ícia  Prot ifaši st ický  odboj  a  SNP v  Gemer i-Malohonte  
 

 Moderne koncipovaná expozícia ponúka komplexný pohľad na problematiku 

protifašistického odboja a Slovenského národného povstania v regióne. Prostredníctvom 

trojrozmerných predmetov, fotografického materiálu i audiovizuálnych prezentácií sú 

okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie a 

dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž či nemecká okupácia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

_________________________________________________________________ 

 Kontakt:        Otváracie hodiny: 

 Gemersko-malohontské múzeum       Pondelok   zatvorené 

Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota     Utorok - Piatok    9:00 - 18:00 

 tel.: 047/56 32 741, 56 32 730      Sobota - Nedeľa    13:00 -18:00 

fax: 047/56 32 730 Platí od 1. 6. do 30. 9. (letná sezóna) 

e-mail: office@gmmuzeum.sk   

Web: www.gmmuzeum.sk      Vstupné: 

 Facebook: Gemersko-malohontské múzeum    Dospelí – 2 € 

 Instagram: #gmmuzeum       Deti, študenti, dôchodcovia – 1 € 

          Deti do 6 rokov, ZŤP – zdarma 

mailto:office@gmmuzeum.sk

