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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 NOVEMBNOVEMBNOVEMBNOVEMBERERERER    2014201420142014    
    

VSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ AJ KULTÚRNYMI POUKAZMI!VSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ AJ KULTÚRNYMI POUKAZMI!VSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ AJ KULTÚRNYMI POUKAZMI!VSTUPNÉ DO MÚZEA JE MOŽNÉ ZAPLATIŤ AJ KULTÚRNYMI POUKAZMI!    
!!! UŽ LEN !!! UŽ LEN !!! UŽ LEN !!! UŽ LEN DO 11. NOVEMBRA 2014DO 11. NOVEMBRA 2014DO 11. NOVEMBRA 2014DO 11. NOVEMBRA 2014        

    
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. 

             
ACADEMIC ABSURDITY III. 

12. 9. 12. 9. 12. 9. 12. 9. –––– 7. 11. 2014  7. 11. 2014  7. 11. 2014  7. 11. 2014     
Ide sa o putovnú výstavu študentiek 4. ročníka grafiky Fakulty výtvarných umení 

Akadémie umení v Banskej Bystrici - Denisa Šerešová, Zdenka Mertanová a Barbora 
Kmecová. Tieto tri nadané študentky sa rozhodli prezentovať svoju mladú grafickú tvorbu, 
ktorá okrem tradičných grafických prejavov ako drevoryt, linoryt, lept, zahŕňa aj 
experimentálne presahy grafiky ako kombinované techniky, rozhranie grafiky a maľby, 
fotografiu, autorské techniky či ilustráciu. Napriek tejto spletitosti každá z nich svojsky 
rozvíja svoj vlastný výtvarný jazyk, ktorý prostredníctvom tejto výstavy dáva do 
povedomia verejnosti.  
 

REŠTAUROVANIE HISTORICKEJ KNIŽNEJ VÄZBY 
16. 10. 16. 10. 16. 10. 16. 10. –––– 31.  31.  31.  31. 12. 201412. 201412. 201412. 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 študijného odboru na 
strednej škole s umeleckým zameraním - reštaurovanie papiera a kníh a môže motivovať 
žiakov končiacich základnú školu pri výbere ďalšieho štúdia.  
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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.  

 
 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V RIMAVSKEJ SOBOTE 

20. 11. 20. 11. 20. 11. 20. 11. –––– 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    NOVEMNOVEMNOVEMNOVEMBERBERBERBER    

 
GEOLOGICKÉ ZÁPISNÍKY TIHAMÉRA GEDEONA 

 
Súčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea 
v Rimavskej Sobote sú aj zbierkové predmety z oblasti 
geológie. Patrí k nim vzácna zbierka hornín, minerálov 
a skamenelín rimavskosobotského rodáka Tihaméra Gedeona 
(3. 8. 1898, Rimavská Sobota – 24. 12. 1967, Budapešť), 
významného chemického inžiniera. Podieľal sa na rozvoji 
výroby hliníka, ako prvý vyprodukoval  kovový horčík 
z maďarského magnezitu, zohral dôležitú úlohu pri začatí prác 
maďarského bauxitového katastra a výrobe umelého korundu. 
Ako prvý popísal výskyt bayeritu v prírodných podmienkach. 
V mesiaci november múzeum ponúkne návštevníkom 

možnosť nazrieť do geologických zápisníkov tohto významného rodáka, ktoré sú súčasťou 
spomenutej zbierky. Obsahujú podrobný zoznam obsahu zbierky a okolnosti získania 
jednotlivých prírodnín, ako je napríklad miesto a čas ich zberu a uloženie v geologických 
vrstvách.    
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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:       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 


