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V Michalovciach, 08. 11. 2019 

Cesty do praveku východného Slovenska 

interaktívna výstava 

 

Dom Kreativity HALIGANDA Košice, v spolupráci so Zemplínskym múzeom 

v Michalovciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, predstavia  

v priestoroch michalovského kaštieľa ďalšiu z populárnych repríz interaktívnej autorskej výstavy 

Cesty do praveku východného Slovenska. Výstava bude sprístupnená 15. novembra 2019 

a potrvá do 7. mája 2020.  

Výstava prezentuje nálezy z východného Slovenska, ilustrujúce pravek krajiny 

a rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, ktoré sú rozdelené podľa obdobia a miesta nálezu. 

Deti, ale aj dospelí, sa tu dozvedia ako to bolo na Slovensku s prvohorami, druhohorami treťo 

a štvrtohorami. Čo nám po nich zostalo a kde na východe našej krajiny môžeme ešte aj dnes 

nájsť pozostatky z týchto období. Výstavu dopĺňajú kresby českého maliara a ilustrátora Zdeňka 

Buriana. 

V rámci výstavy si návštevníci budú môcť pozrieť celkom zblízka – pomocou lupy, či osobitného 

svetla, praveké skameneliny prasličiek, amonitov, belenmitov, mamutích a žraločích zubov, rybích 

kostier, či treťohorných červov. V závere prezentovaných geologických období je v krajine 

dnešného východného Slovenska trvalo prítomný človek a jeho nezmazateľné stopy. Pozornosť 

výstavy je preto orientovaná aj týmto smerom. Pre najmenších návštevníkov budú pripravené 

malé kreatívne aktivity, omaľovánky, či dinogamy. Zároveň si môžu vyskúšať aké je to byť 

archeológom, začítať sa do kníh v pravekej čitárni, či hľadať na mape archeologické nálezy. „Dlhý 

vývoj krajiny a života v nej je fascinujúci. Geologický pravek však nie je iba o dobe ľadovej. Návštevníka radi 

prekvapíme celistvým pohľadom na milióny uplynulých rokov“, povedala Fuchsová. 

 

Sprievodnou aktivitou výstavy je jedinečný divadelno-hudobný program o pravekej 

hudbe, lovcoch a zberačoch v podaní členov OZ HALIGANDA. Predstavenie hovorí o živote 

pravekých ľudí, o love, či vzniku niektorých hudobných nástrojov. Hostia si po predstavení budú 

môcť zahrať na ozvučenom luku, štrbinovom bubne, či šamanských bubnoch.  

 

 

                  Mgr. Mária Fuchsová 

 

 

 


