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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 SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    2014201420142014    
    

    
AKCIAAKCIAAKCIAAKCIA    

VLAKOM DO MÚZEÍ AVLAKOM DO MÚZEÍ AVLAKOM DO MÚZEÍ AVLAKOM DO MÚZEÍ A    GALÉRIÍGALÉRIÍGALÉRIÍGALÉRIÍ    
Múzeum sa zapojilo do projektu, Múzeum sa zapojilo do projektu, Múzeum sa zapojilo do projektu, Múzeum sa zapojilo do projektu, realirealirealirealizovaného Železničnou spoločnosťou Slovensko, zovaného Železničnou spoločnosťou Slovensko, zovaného Železničnou spoločnosťou Slovensko, zovaného Železničnou spoločnosťou Slovensko, 

a. a. a. a. s., cieľom ktorého je efektívne  prepojenie kultúry as., cieľom ktorého je efektívne  prepojenie kultúry as., cieľom ktorého je efektívne  prepojenie kultúry as., cieľom ktorého je efektívne  prepojenie kultúry a    cestovania. cestovania. cestovania. cestovania. Akcia začína Akcia začína Akcia začína Akcia začína 23232323. . . . 
septembraseptembraseptembraseptembra 2014.  2014.  2014.  2014. Viac informácií na www.slovakrail.sk, www.culture.gov.sk. 

    
    

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 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. 

             
VČELY A VČELÁRSTVO 

6. 8. 6. 8. 6. 8. 6. 8. –––– 30. 9. 2014  30. 9. 2014  30. 9. 2014  30. 9. 2014     
    

Výstava Včely a včelárstvo predstaví návštevníkom obyvateľov 
včelích úľov – včely medonosné a ich zaujímavý život, spôsoby 
včelárenia v minulosti a súčasnosti, bližšie sa 
zoznámite s rôznymi včelími produktmi, 
napríklad rôznymi druhmi medov, 

propolisom a budete si môcť zblízka pozrieť včelárske vybavenie. 
Výstavu pripravilo Gemersko-malohontské múzeum v spolupráci 
s Občianskym združením kRaj.    
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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.  

    
PREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACA    

 
JÚLIUS SÁNDY: LÉDA S LABUŤOU  

(OLEJ NA PLÁTNE, 1865 – 1875) 
 

Olejomaľba s mytologickým námetom od maliara Júliusa (Gyulu) Sándyho (1827-1894), 
ktorý bol otcom najvýznamnejšieho uhorského architekta 1. polovice 20. storočia Júliusa 
(Gyulu) Sándyho ml. (1868-1953), zachytáva scénu z gréckej mytológie. Lédu, dcéru 
aitólskeho kráľa Thestia v zobrazenom príbehu zvádza boh Zeus v podobe labute. 
Rozmerná kompozícia je kópiou obrazu nemeckého neoklasicistického maliara Heinricha 
Friedricha Fügera (1751-1818), ktorého originál sa nachádza vo Viedni. Obraz sa do 
zbierkového fondu múzea dostal darom v roku 1906. Pre jeho havarijný stav ho doteraz 
nebolo možné prezentovať verejnosti. Vďaka komplexnému reštaurovaniu, ktoré prebehlo 
v roku 2013, s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, boli tomuto dielu 
prinavrátené pôvodné výtvarné kvality. 

    
    

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2014DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2014DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2014DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2014    
12. 9. 12. 9. 12. 9. 12. 9. –––– 21. 9. 201 21. 9. 201 21. 9. 201 21. 9. 2014444    

    
Múzeum si aj v roku 2014 pripomína Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). 
Základným cieľom  DEKD je zvyšovanie povedomia verejnosti o hodnotách kultúrneho 
dedičstva a prehĺbenie záujmu o jeho ochranu. Tradične sa konajú v mesiaci septembri 
v 50 štátoch Európy. Príprava podujatí v účastníckych krajinách sa riadi spoločnými 
princípmi. Sprístupňujú sa pamiatky, ktoré sú zvyčajne uzavreté alebo slúžia na iné než 
kultúrno-poznávacie účely, organizujú sa špeciálne akcie, usporadúvajú sa rôzne 
prednášky, výstavy, prípadne tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia. Nosným pilierom 
tohoročných DEKD v múzeu je výstava s námetom I. svetovej vojny. Kultúrne dedičstvo 
regiónu prezentuje aj v rámci DEKD najmä rôznorodá stála expozícia a expozícia o SNP a 
2. svetovej vojne.  
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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    AJ AJ AJ AJ 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 


