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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 JÚJÚJÚJÚLLLL    2014201420142014    
    

ROŽNAVSKÉ CECHY 
6. 56. 56. 56. 5. . . . ––––    30. 830. 830. 830. 8. 2014. 2014. 2014. 2014    

    
Výstava Rožňavské cechy podáva prehľad o hospodárskych a spoločenských 
podmienkach vzniku prvých cechov, ich sláve v 17. a 18. storočí, ako aj o ich 
zániku v nadväznosti na nástup priemyselnej výroby a vznik prvých 
rožňavských manufaktúr – manufaktúry na výrobu kože a na výrobu 
kameniny. Prezentuje sa tu  cechová hierarchia, organizácia cechovej 
činnosti, ktorá bola okrem samotnej remeselnej výroby orientovaná i na styk 
s verejnosťou a na spoločenský život. Výstava analyzuje aj vonkajšie 
a vnútorné faktory, ktoré boli príčinou zániku cechov. Cechy boli stavovské 

organizácie združujúce majstrov jedného alebo viacerých príbuzných remesiel. V prípade 
záujmu je možné zakúpiť si rovnomennú knihu za 11,50 eur. 
 
 

Autorská výstava - ŠTEFAN KÓOS: PRED DOKONČENÍM 
3. 4. 2014 3. 4. 2014 3. 4. 2014 3. 4. 2014 –––– 30.  30.  30.  30. 7777. 2014. 2014. 2014. 2014        

    
Výstava prezentuje výber z tvorby regionálneho výtvarníka Štefana Koósa (narodil sa v roku 

1953 v Rimavskej Sobote). Výrazným impulzom a motiváciou pre jeho výtvarný rast boli 
stretnutia s košickým maliarom Júliusom Jakobym. Priateľské kontakty udržiaval aj s gemersko-
malohontskými maliarmi ako boli István Dúdor a Gabriel V. Kurilla. Autor sa v posledných 
rokoch svojej tvorby vracia k predošlým dielam, ktoré nanovo prehodnocuje a autorsky pretvára 
podľa aktuálnych impulzov. Mnohé z jeho kompozícií prešli alebo práve prechádzajú autorovou 
intervenciou a tým nadobúdajú novú hodnotu a obsah. Výstava je výberom z diela viac ako 30 
rokov výtvarne činného autora, ktorý v roku 2013 oslávil životné jubileum 60. rokov. 

    
    

Z FOTOARCHÍVU GEMERSKO-MALOHONTSKÉHO MÚZEA 
V RIMAVSKEJ SOBOTE 

3. 4. 2014 3. 4. 2014 3. 4. 2014 3. 4. 2014 –––– 30.  30.  30.  30. 7777. 2014 . 2014 . 2014 . 2014     
    

Výstava predstavuje pestrosť materiálov (film a sklo) a formátov (6x6 cm, 6x12 cm, 
kinofilm, digitálne zábery) vo fotoarchíve múzea. Najväčšia je jeho tematická rozmanitosť. 
Zastúpené sú v ňom výskumy realizované jednotlivými pracovníkmi, hlavne z oblasti 
etnografie, archeológie, ale i prírodných vied. Rozsiahla je tiež fotodokumentácia zbierkových 
predmetov, podujatí v meste  Rimavská Sobota a Gemeri-Malohonte, ale aj výstav a akcií 
v samotnom múzeu. Zaujímavé je aj využitie fotografií na demonštrovanie vývoja a zmien, 
ktoré zreteľne prebiehali v regióne. 
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RIMAVSKÁ SOBOTA V ČASE 1. SVETOVEJ VOJNY 
16. 5. 16. 5. 16. 5. 16. 5. –––– 30. 9. 2014  30. 9. 2014  30. 9. 2014  30. 9. 2014     

    
Výstava, usporiadaná pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. svetovej 
vojny v roku 1914, sa zameriava 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 zberov, aké vojenské pešie pluky boli 
umiestnené v meste a tiež ako sa radikálne zmenil celý ráz mesta nástupom 
Rakúsko-Uhorska do vojny a nakoniec aj ako sa toto všetko odzrkadlilo v 

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

             
    
    

PREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACA    

    
KOMOROVÁ KACHLICA S MOTÍVOM SV. BARBORY 

 
 

Výnimočný archeologický nález získaný počas prvého 
archeologického výskumu v roku 2013 na temene hradného kopca, na 
ktorom stál dnes už zaniknutý hrad Kapla, pri obci Širkovce. Nájdených 
bolo viacero fragmentov s týmto motívom. Na fragmentoch je sv. 
Barbora zobrazená ako ženská postava v honosných šatách, ktorá 
v ľavej ruke drží vežu s okrúhlym pôdorysom, špicatou strieškou, tromi 
oknami a jednými vstupnými dverami. Hlava postavy  je zobrazená  
s kráľovskou korunou s dlhými  vlnitými vlasmi, ktoré siahajú po plecia  
postavy. Okolo postavy   je zachovaná  nápisová páska, v gotickej 
minuskule  v tvare „Sacta Barbara“. Kachlica je opatrená polychrómnou 
glazúrou žlto-zelenej farby.    
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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.  
 
 
  

 
 
 
 
 

    
    
    
    

VSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤVSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤVSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤVSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ KULTÚRNYMI POUKAZMI! KULTÚRNYMI POUKAZMI! KULTÚRNYMI POUKAZMI! KULTÚRNYMI POUKAZMI!    
    

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

    Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:       Otváracie hodiny:Otváracie hodiny:Otváracie hodiny: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: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 


