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Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – 
zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 

 
                                                    PROGRAMOVÁ PONUKA NA PROGRAMOVÁ PONUKA NA PROGRAMOVÁ PONUKA NA PROGRAMOVÁ PONUKA NA DECDECDECDECEMBEMBEMBEMBERERERER    2014201420142014    
    

    
Prajeme Vám šťastné, veselé,     
pokojom a pohodou naplnené  
Vianoce a úspešný Nový rok 2015! 
    

    
RIMAVSKÁ SOBOTA V ČASE 1. SVETOVEJ VOJNY 

16. 5. 16. 5. 16. 5. 16. 5. 2014 2014 2014 2014 ––––    výstava predĺžená do konca apríla 2015výstava predĺžená do konca apríla 2015výstava predĺžená do konca apríla 2015výstava predĺžená do konca apríla 2015        
Výstava je usporiadaná pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. svetovej 
vojny v roku 1914. Zameriava sa na Rimavskú Sobotu, ako župné sídlo 
Gemera-Malohontu - ako sa žilo v meste počas vojny, aké hospodárske 
nariadenia a núdzové opatrenia zmenili predtým pokojný a bezstarostný 
život mešťanov. Prezentuje aktivitu mesta v rámci celouhorských a župných 
dobročinných vojnových zbierok, aké vojenské pešie pluky boli 
umiestnené v meste a tiež ako sa radikálne zmenil celý ráz mesta so vstupom 
Rakúsko-Uhorska do vojny a nakoniec aj ako sa toto všetko odzrkadlilo v 

atmosfére každodenného života v tieni „Veľkej vojny“. Výstava sa zameriava aj na vojenský 
život na fronte, na dokumentovanie vojakov z Gemera-Malohontu na jednotlivých 
frontoch ukážkou dobových fotografií,  listov, spomienok a rôznych relikvií, ktoré priniesli 
vojaci. Väčšina mužov z Gemera-Malohontu narukovala do 25. cisársko-kráľovského pešieho 
pluku v Lučenci a do 16. honvédskeho pešieho pluku v Banskej Bystrici. 
       

PREZENTAČNÁ VÝSTAVA ŠKOLY 
16. 10. 16. 10. 16. 10. 16. 10. –––– 31. 12. 2014 31. 12. 2014 31. 12. 2014 31. 12. 2014    

Výstava vznikla pri príležitosti 20. výročia založenia odboru konzervovanie 
a reštaurovanie papiera a historickej knižnej väzby na Strednej priemyselnej škole Samuela 
Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Výstava je zameraná na prezentáciu študijných odborov 
na strednej škole s umeleckým zameraním - reštaurovanie papiera a kníh a môže 
motivovať žiakov končiacich základnú školu pri výbere ďalšieho štúdia.  

 

NAJKRAJŠIE KŔMIDLO - VII. ROČNÍK 

 23. 10. 23. 10. 23. 10. 23. 10. –––– 31. 12. 2014  31. 12. 2014  31. 12. 2014  31. 12. 2014      
Výstava je výsledkom rovnomennej súťaže, ktorá sa koná pri príležitosti osláv 

Európskych dní vtáctva. Jej cieľom je prehĺbiť vzťah medzi múzeom a školami a upriamiť 
pozornosť detí na prírodu a tvory v nej žijúce, zvlášť vtáčiky, ktoré sú v zimnom období 
odkázané na pomoc ľudí. Úlohou žiakov 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa 
osemročných gymnázií je vyrobiť funkčné kŕmidlo vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, 
pedagógov i kamarátov.  



 2 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V RIMAVSKEJ SOBOTE 

10.1210.1210.1210.12. . . . –––– 31. 1. 2015 31. 1. 2015 31. 1. 2015 31. 1. 2015    
    

Výstava sprostredkuje návštevníkom pohľad na históriu židovskej komunity 
v Rimavskej Sobote, ktorá siaha až do polovice 19. storočia. Návštevníkom tiež predstaví 
okrem predmetov, dokumentov a fotografií z každodenného života aj typické predmety 
židovských náboženských obradov, ktoré rimavskosobotskí Židia používali napríklad 
v bývalej synagóge mesta. Poukáže tiež na kultúru židovského obyvateľstva. 

 
PREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACA    DECEDECEDECEDECEMMMMBERBERBERBER    

    

Oliver Gömöry:  
FOTOGRAFIA MALIARA LADISLAVA MEDNYÁNSKEHO     

 

Fotografia s portrétom maliara Ladislava Mednyánszkeho (1852-1919). Jej 
autorom je Oliver Gömöry (1869-1920)  zo Širkoviec a do zbierkového fondu 
múzea sa dostala darom v 50. rokoch 20. storočia ako súčasť rozsiahlej 
pozostalosti rodiny Gömöry, ktorú múzeum uchováva. Maliar európskeho 
významu, barón Ladislav Mednyánszky bol jednou z najvýznamnejších 
a najzaujímavejších osobností prelomu 19. a 20. storočia. Ako dobrý priateľ 
právnika a ministerského spravodajcu Olivera Gömöryho, bol častým hosťom 
v rodinnej kúrii Gömöryovcov v Širkovciach. Gömöryovci organizovali vo 

svojej kúrii v Širkovciach stretnutia prívržencov dekadencie, na ktorých sa Mednyánszky 
pravidelne zúčastňoval spolu s ďalšími svojimi priateľmi. Okrem mysticizmu a náboženstva sa 
Oliver Gömöry aktívne venoval literárnej tvorbe, výtvarnému  umeniu a fotografovaniu. 
Fotografia s portrétom Ladislava Mednyánszkeho vznikla pravdepodobne v roku 1910 alebo 
o niečo skôr. Vysoké výtvarné kvality fotografie potvrdzuje aj fakt, že v roku 1910 bola vystavená 
na medzinárodnej fotografickej výstave v Budapešti, ktorú v priestoroch „Műcsarnoku“ 
zorganizoval Zväz maďarských amatérskych fotografov. Tu sa  dostala do užšieho výberu 
spomedzi 600 prihlásených záberov. 
 
 

ADVENT V GEMERSKO-MALOHONTSKOM MÚZEU 
15. – 17. 12. 2014 

 
V čase adventu si už tradične  múzeum pripomína sviatky pokoja, lásky 
a mnohých očakávaní – Vianoce a pripravuje zaujímavé aktivity. Tento rok 
si môžu návštevníci vybrať z adventnej ponuky napríklad prednášku 
o vianočnom zvykosloví v regióne Gemer-Malohont, okrem toho si budú 
môcť vyskúšať zdobenie medovníkov, či výrobu drobných predmetov zo 
šúpolia v rámci IV. ročníka akcie Kúzlenie so šúpolím. Program je určený 
pre skupiny, účasť je potrebné nahlásiť vopred. 
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Stála vlastivedná expozíciaStála vlastivedná expozíciaStála vlastivedná expozíciaStála vlastivedná expozícia    
    

Protifašistický odboj aProtifašistický odboj aProtifašistický odboj aProtifašistický odboj a    SNP vSNP vSNP vSNP v    GemeriGemeriGemeriGemeri----MalohonteMalohonteMalohonteMalohonte    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
  

 
 
 
 
 

    
    
    
    
    

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!    
____________________________________________________________________________ 

    Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:       OtváracOtváracOtváracOtváracie hodiny:ie hodiny:ie hodiny:ie 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:Vstupné:Vstupné: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 


