
Rok nástennej maľby 2023
v Košickom a Banskobystrickom kraji

MIESTO
REALIZÁCIE:ORGANIZÁTOR: POPIS:TERMÍN

Banícke múzeum
v Rožňave, Gemerské

osvetové stredisko
v Rožňave

Štítnik,
Plešivec,
Ochtiná, 

Koceľovce
Malohont

Opakované workshopy organizované Baníckym 
múzeom v Rožňave v spolupráci s Gotickou 
cestou do kostolíkov lokalizovaných v KSK – 
komentované prehliadky (spolu 15 zájazdov).

Máj - Jún,
September 

-
Október

AKTIVITA /
PODUJATIE:

Gemerské
osvetové stredisko

v Rožňave

Gemerské 
osvetové
stredisko

v RV

Premietanie filmu Fantastický stredovek
v priestoroch GOS RV.Máj - Jún

FANTASTICKÝ 
STREDOVEK -

FILMOVÉ PODUJATIE
(DOKUMENT, KTORÝ 

BOL V MINULOSTI 
ODVYSIELANÝ

RTVS)

VÝJAZDOVÉ
WORKSHOPY

Gemerské
osvetové stredisko

v Rožňave

Workshop pre neprofesionálnych
fotografov v teréne so zameraním
nasakrálne objekty v Štítniku, Plešivci,
Ochtinej a Koceľovciach

Máj - Jún

Gemerské
osvetové stredisko

v Rožňave

Obchodné 
centrum
Optima, 
Košice

Výstava diel z fotografického workshopu
v OC Optima s cieľom prezentovať objekty
so značkou EKD aj mimo regiónu Gemer.

December

VÝSTAVA DIEL
Z FOTOGRAFICKÉHO 

WORKSHOPU
V OC OPTIMA

TVORIVÉ DIELNE -
FOTOGRAFICKÝ 

WORKSHOP
V TERÉNE

Gemerské
osvetové stredisko

v Rožňave

Gemerské 
osvetové
stredisko

v RV /
Krásnohorská 

Dlhá Lúka

Workshop zameraný na výrobu keramiky
spadajúcej do obdobia gotiky (1. deň), s násled-
ným vypaľovaním keramiky v peci (2. deň).

Jún

Gemerská knižnica
P. Dobšinského v RV

Rožňava / 
GKPD Stredoveký deň v knižnici (šermiari, kaukliari).Máj

KRÁSNY GEMER- 
ZRKADLO

MINULOSTI POD 
HRADBAMI

TVORIVÉ DIELNE 
-2-DŇOVÝ

KERAMICKÝ 
WORKSHOP,
HISTORICKÁ 

KERAMIKA

Banícke múzeum
v Rožňave

Banícke 
múzeum
Rožňave

Tábor tematicky zameraný na Rok nástennej 
maľby a na 510. výročie Metercie (výtvarné dielo 
viažuce sa k histórii baníctva situované
v Baníckom múzeu v RV) – 1. turnus

Júl - 
August TÝŽDENNÝ TÁBOR

Vyhlásenie súťaže 
na jar 2023, 

vyhodnotenie - 
september 2023

Výtvarná súťaž 
pre žiakov

ZŠ z regiónu
Gemer - Malohont

V rámci projektu Dotyky a spojenia, ktorý je zameraný na priblíženie 
histórie prostredníctvom návštevy sakrálnych pamiatok, starobylých 
kostolíkov a iných historických objektov/slávnostné vyhodnotenie
v rámci Historického festivalu v Kraskove.

5. ročník festivalu pri gotickom kostolíku v Kraskove

Hlavné projektové aktivity:

1.) Propagácia projektu a Gotickej cesty – panelová propagácia
2.) Komorným programov stredovekej hudby v gotickom kostole 
v Kraskove.
3.) Program v exteriéri: dobový stredoveký tábor s dobovou 
kuchyňou, kaukliari, lukostrelci, šermiarske ukážky, sokoliari, 
tanečná skupina
4.) Dobový jarmok s prezentáciou dobových remesiel a 
workshopmi pre návštevníkov
4.) Zážitkové súťaže a hry pre deti.
10.) Koncert stredovekej hudby v exteriéri.

ORGANIZÁTOR:
AKTIVITA /

PODUJATIE:
PREDPOKLADANÝ
ČAS REALIZÁCIE: POPIS:

02.09.2023

Historický festival
„Z histórie 

Gemera
a Malohontu“ / 

Kraskovo”

Apríl / Máj
2023 

Prednáška 
etnologičky Mgr. 

Ľudmily Pulišovej 
„Z kostolov 

inšpirované...“

Dekoratívne prvky nielen ľudových truhlíc z 18. a 19. storočia a ich 
inšpirácia vo výzdobe gotických kostolov Boli to kostoly s výzdobou 
ich interiérov, ktoré boli vzorom a poskytovali predlohy pre 
ľudových tvorcov a pre ľudový výtvarný prejav. Motívy z výzdoby 
kostolov tak nachádzame na najrozličnejších zdobených 
predmetoch, napríklad na prvkoch vybavenia interiérov ľudových 
obydlí. Hľadanie podobností a vzťahov je zaujímavou detektívkou.

Prvá polovica júna
2023 

Okresná 
vlastivedná súťaž

„PRAMENE“ – 
XXXVIII.

ročník venovaný 
Roku

nástennej maľby

Vlastivednú súťaž žiakov 7. ročníkov základných škôl (päť členné 
družstvá) organizuje múzeum už od roku 1983. Jej dlhodobým cieľom 
je podpora a prehĺbenie záujmu o regionálnu históriu, kultúrne a 
prírodné dedičstvo. Pre rok 2023 bude osnova a súťažné otázky 
upravené tak, aby bola zohľadnená tematika nástenných malieb 
gemersko-malohontských kostolíkov a lokalít, v ktorých sa nachádzajú.

September
2023 

Predmet mesiaca:
Románske 

plevové tehly z
kostolov v 

Gemerskom
Jablonci a v Žípe

Každý mesiac Gemersko-malohontské múzeum predstaví jeden 
predmet, alebo menší súbor zaujímavých predmetov zo zbierok múzea, 
ktoré sú niečím výnimočné, alebo pozoruhodné, alebo pri ktorých
je možné načrtnúť zaujímavý príbeh, či už ich zrodu, alebo získania
do zbierok múzea. Hoci tieto kostolíky nie sú súčasťou súboru 
„vyhlásených kostolíkov“, patria však do súboru stredovekých 
gemerských kostolov s freskami a osobitou architektúrou.

Máj / Jún
2023 

„Namaľuj si 
stredovek...“
tvorivé dielne 

venované
nástenným 

maľbám

Pre menších účastníkov tvorivých dielní budú k dispozícii predkreslené 
línie motívov z fresiek, s načrtnutím toho, kde na maľbe akú farbu 
použiť. Starší si podľa vlastného výberu z predlôh môžu namaľovať celý 
motív samy. S ešte zručnejšími účastníkmi sa pokúsime tieto podoby 
preniesť aj do dreva v podobe jemne vyrezaného reliéfu. Účastníci by si 
tak mohli vyskúšať viaceré techniky, podľa schopností, nadania, 
nálady...

November 2023
(v tom období je

v GMM plánovaná 
aj výstava na tému 

tzv. bielej 
stredovekej 

keramiky)

Prednáška a 
prezentácia

archeológa múzea 
PhDr. Alexandra 

Botoša:
Krčah krčmárky 

z Rimavského 
Brezova

Prednáška o špecifickom druhu stredovekej keramiky – tzv. bielej 
stredovekej keramike zdobenej červenohnedým maľovaním, ktorého 
domovským teritóriom je územie bývalých žúp Novohrad
a Gemer-Malohont. Práve takýto druh keramiky drží v rukách „krčmár-
ka“ na novoobjavenej freske v evanjelickom kostole v Rimavskom 
Brezove. Aj z uvedeného je zrejmé, že na týchto nástenných maľbách sa 
prelínali motívy „domáce“ s „italianizmami“.

December
2023 

Predmet mesiaca: 
Drevené

stropové kazety 
z gotického

kostola v
Kraskove

Každý mesiac Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote 
predstaví jeden predmet, alebo menší súbor zaujímavých predmetov zo 
zbierok múzea, ktoré sú niečím výnimočné, alebo pozoruhodné, alebo 
pri ktorých je možné načrtnúť zaujímavý príbeh, či už ich zrodu, alebo 
získania do zbierok múzea. Pre kostoly, ktorých výzdobu stien tvoria 
stredoveké nástenné maľby, sú charakteristické tiež bohato zdobené 
drevené kazetové stropy. Niekoľko príkladov týchto prvkov z evan-
jelického kostola z Kraskova sa nachádza aj v zbierkach múzea. 
Vynikajú dekoratívnosťou, ale i špecifickosťou motívov, z ktorých 
mnohé sa preniesli aj do ľudového výtvarného prejavu v priestore 
Gemera-Malohontu.

Apríl
2023

Fresková 
výzdoba

v stredovekých 
kostoloch
v Gemeri

Interaktívna prezentácia o unikátnych nástenných maľbách a zaujíma-
vostiach z histórie kostolov, umenia, architektúry, ale aj geografie.

Jún
2023 

Gemerské 
fresky

Interaktívna prednáška s regionálnou tematikou, ktorá netradičným 
spôsobom (magnetickým pexesom) prezentuje nástenné maľby 
gemerských kostolov.

September
2023

12 naj Gemera -
Malohontu

Vedomostno-zábavný kvíz tematicky zameraný na:

- folklór a tradície,
- kultúrne pamiatky, ktoré získali značku Európskeho dedičstva,
osobnosti, ktoré sa historicky zapísali do dejín národa či regiónu

September
2023 

Stredoveké 
nástenné

maľby v Gemeri 
a v Malohonte

Informačný leták obsahujúci krátku charakteristiku 8 kostolov regiónu 
Rimavská Sobota a Revúca, ktoré získali značku Európskeho dedičstva 
vďaka nástenným maľbám.

September
2023

Gotické kostoly 
Gemera - 

Malohontu

Vernisáž a výstava akvarelov gotických kostolov, ktoré získali značku 
EHL, regionálneho výtvarníka Róberta Agócsa.

December
2023 

Stredoveké 
nástenné

maľby v Gemeri 
a v Malohonte

Tematická bibliografia zameraná na stredoveké nástennej maľby
v Gemeri a v Malohonte, vychádzajúca z databázy portálu
Slovenská knižnica a z on-line katalógu Knižnice Mateja Hrebendu.

Júl
2023

Pohľad
na súhvezdia 

očami mytológie

Interaktívne pozorovania súhvezdí v astroparku Hvezdárne
v Rimavskej Sobote za účelom prepojenia orientácie na nočnej oblohe
a gréckej mytológie. Počas programu bude predstavený aj nafukovací 
model Mesiaca (Lunalón). Hvezdáreň v Rimavskej Sobote je organizač-
nou súčasťou Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom

August
2023 

Letné kino – 
kamerou späť
do stredoveku

Premietanie tematických filmov a dokumentov z čias stredoveku
v astroparku Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Súčasťou
programu bude spoznávanie súhvezdí mytológiou na nočnej oblohe.

Máj
2023

Súhvezdia na 
dosah ruky

Workshopová aktivita pre menšie deti - výroba hlinených tabuliek 
spojená s maľbou súhvezdí a iných vesmírnych objektov.
Hlinené maľby budú následne zapojené do súťaže a víťazi budú ocenení.

Jún
2023 

Rodinný 
astrokvíz 2023

Vedomostný kvíz zameraný pre rodiny s deťmi, ktorý sa bude niesť
v duchu mytológie a vesmíru. Najlepší astroúčastníci budú odmenení 
vecnými cenami. Súčasťou programu bude aj prednáška o meraní 
veľkostí a vzdialeností na nočnej oblohe stredovekými pomôckami.

Gemersko - 
malohontské 

osvetové 
stredisko 

Rimavská Sobota

Gemersko - 
malohontské 

osvetové 
stredisko 

Rimavská Sobota

Gemersko - 
malohontské 

múzeum
Rimavská Sobota

Gemersko - 
malohontské 

múzeum
Rimavská Sobota

Gemersko - 
malohontské 

múzeum
Rimavská Sobota

Gemersko - 
malohontské 

múzeum
Rimavská Sobota

Gemersko - 
malohontské 

múzeum
Rimavská Sobota

Gemersko - 
malohontské 

múzeum
Rimavská Sobota

Knižnica Mateja 
Hrebendu

Rimavská Sobota

Knižnica Mateja 
Hrebendu

Rimavská Sobota

Knižnica Mateja 
Hrebendu

Rimavská Sobota

Knižnica Mateja 
Hrebendu

Rimavská Sobota

Knižnica Mateja 
Hrebendu

Rimavská Sobota

Knižnica Mateja 
Hrebendu

Rimavská Sobota

Hvezdáreň
Rimavská Sobota

Hvezdáreň
Rimavská Sobota

Hvezdáreň
Rimavská Sobota

Hvezdáreň
Rimavská Sobota


