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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 JANUÁRJANUÁRJANUÁRJANUÁR    2012012012015555    
    

    
Prajeme Vám úspešný Nový rok   
                      2015! 
    
    

 
 

RIMAVSKÁ SOBOTA V ČASE 1. SVETOVEJ VOJNY 
11116. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 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. 2014 2014 2014 2014 ––––    16. 1. 201516. 1. 201516. 1. 201516. 1. 2015    

    
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.  
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NAJKRAJŠIE KŔMIDLO - VII. ROČNÍK 

 23. 10. 23. 10. 23. 10. 23. 10. 2014 2014 2014 2014 ––––    16. 1. 201516. 1. 201516. 1. 201516. 1. 2015         
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 

10.10.10.10.    12121212. . . . 2014 2014 2014 2014 ––––    28. 228. 228. 228. 2. 2015. 2015. 2015. 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    JANUÁRJANUÁRJANUÁRJANUÁR    
SKLENÉ KANVICE Z RIMAVSKEJ SOBOTY 

 
                                          

Pri archeologickom výskume Hlavného námestia v Rimavskej 
Sobote, vykonanom v rokoch 1993 – 1997 objavil archeológ 
PhDr. István B. Kovács základy  stredovekej radnice, 
v juhovýchodnej časti námestia. K radnici bol pristavený  objekt 
z nasucho kladených lomových kameňov, v ktorom bol 
objavený výnimočný súbor 54 sklenených predmetov. 
V početnom súbore skla si najväčšiu pozornosť zasluhujú nálezy 

sklenených kanvíc. Kanvice majú  telo guľovitej profilácie a valcovité hrdlom. Sú zdobené 
natavovanými obežnými sklenenými pásmi, ktoré sú plasticky presekávané a sú opatrené 
trubicovitou  esovitou výlevkou. V stredovekej kultúre stolovania sú tieto nádoby 
rozšírené už od vrcholného stredoveku. Kanvice z Rimavskej Soboty v nálezoch na území 
Slovenska nemajú analógie. Na základe výzdobnej technológie sa predpokladá, že 
rimavskosobotské sklené kanvice pochádzajú z prelomu 16. a 17. storočia.    
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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 


