
 1 

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

 
PROGRAMOVÁ PONUKA NA PROGRAMOVÁ PONUKA NA PROGRAMOVÁ PONUKA NA PROGRAMOVÁ PONUKA NA MARECMARECMARECMAREC    2012012012015555    

    
VEĽKÁ VOJNA. 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, 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. 
 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V RIMAVSKEJ SOBOTE 

10.10.10.10.    12121212. . . . 2014 2014 2014 2014 ––––    výstava predĺžená do výstava predĺžená do výstava predĺžená do výstava predĺžená do konca júna 2015konca júna 2015konca júna 2015konca júna 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. 
 

VESMÍR OČAMI DETÍ 
25. 2. 25. 2. 25. 2. 25. 2. –––– 20. 3. 2015 20. 3. 2015 20. 3. 2015 20. 3. 2015    

Výstava je tradičnou súťažnou prehliadkou výtvarnej tvorby detských prác žiakov 
základných a materských škôl okresu Rimavská Sobota, a je venovaná tematike vesmíru. 
Odborná porota vyhodnotí a v čase vernisáže odmení najlepšie práce, ktoré postupujú do 
celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. 
Výstavu každoročne pripravuje Hvezdáreň v Rimavskej Sobote.  

 

KAROL FEŇVEŠ (1921). TVORBA 
26. 3. 26. 3. 26. 3. 26. 3. –––– 10. 5. 2015 10. 5. 2015 10. 5. 2015 10. 5. 2015    

Výstava predstaví verejnosti Rimavskej Soboty tvorbu maliara židovského pôvodu Karola 
Feňveša, ktorý je v súčasnosti jediný žijúci akademický maliar v Liptovskom Hrádku. 
Napriek svojmu veku je stále aktívnym umelcom. Jeho umelecká profilácia sa časom 
zmenila a portréty vymenil za krajinu. Diela Karola Feňveša boli prezentované na 
mnohých výstavách, naposledy v Prešove. Obrazy umelca majú vysokú výpovednú 
hodnotu a sebe osobitú výtvarnú a umeleckú logiku. Výstava bude pripomienkou 
Medzinárodného dňa pamiatky na obete holokaustu.  



 2 

 

PREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACA    MARECMARECMARECMAREC    

    

    NAJROZMERNEJŠIA KNIHA VNAJROZMERNEJŠIA KNIHA VNAJROZMERNEJŠIA KNIHA VNAJROZMERNEJŠIA KNIHA V    KNIŽNICI MÚZEAKNIŽNICI MÚZEAKNIŽNICI MÚZEAKNIŽNICI MÚZEA    
ReprezentaReprezentaReprezentaReprezentatívny katalóg obrazárne Andrássyovcovtívny katalóg obrazárne Andrássyovcovtívny katalóg obrazárne Andrássyovcovtívny katalóg obrazárne Andrássyovcov    

    
V mesiaci marec bude Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej 
Sobote vystavovať zaujímavú dobovú publikáciu z historického 
knižného fondu – reprezentatívny katalóg najvýznamnejších pôvodných 
zbierok obrazárne v Krásnohorskom Podhradí Galerie zu Kraszna Horka 
Váralya (Galéria v Krásnohorskom Podhradí). Vydaný bol v Mníchove, 
v nemeckom jazyku, pravdepodobne v roku 1910. Je to kniha 
s rozmermi 52 x 40 cm a tým je zároveň najrozmernejšou publikáciou 
v knižnici múzea. Obsahuje 77 fotografií výtvarných diel a zábery 

z interiéru a nádvoria objektu, ktorý dal postaviť milovník a mecén umenia gróf Dionýz 
Andrássy v roku 1909. V galérii umiestnil svoju zbierku 145 výtvarných diel významných 
autorov. Medzi nimi mal dominantné postavenie portrét zosnulej Františky, rodenej 
Hablawetzovej (1838 - 1902). 

 
PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIEPREZENTÁCIA PUBLIKÁCIEPREZENTÁCIA PUBLIKÁCIEPREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE    

JÚLIUS ALBERTYJÚLIUS ALBERTYJÚLIUS ALBERTYJÚLIUS ALBERTY::::    „ POZDRAVUJEM ŤA, VYŠNÁ POKORADZ“„ POZDRAVUJEM ŤA, VYŠNÁ POKORADZ“„ POZDRAVUJEM ŤA, VYŠNÁ POKORADZ“„ POZDRAVUJEM ŤA, VYŠNÁ POKORADZ“    
5. 3. 20155. 3. 20155. 3. 20155. 3. 2015 o o o o    15.00 hod.15.00 hod.15.00 hod.15.00 hod.    

    
V Gemersko-malohontskom múzeu sa 5. marca 2015 (štvrtok) uskutoční slávnostná 
prezentácia publikácie Pozdravujem Ťa, Vyšná Pokoradz z pera emeritného univerzitného 
profesora a profesionálneho historika Júliusa Albertyho, rodáka z Vyšnej Pokoradze. 
Autor koncipoval svoje dielo formou spomienok na svoje „mladé letá“ prežité v obci od 
svojho narodenia v roku 1925 až do konca 2. svetovej vojny. Dielo je sprostredkovaním 
odkazu predkov súčasníkom, ale i budúcim generáciám. 
 

Podvečer vPodvečer vPodvečer vPodvečer v    knižniciknižniciknižniciknižnici múzea múzea múzea múzea    –––– 10. ročník 10. ročník 10. ročník 10. ročník    
PREZENTÁCIA NOVÉHO ZBORNÍKA PREZENTÁCIA NOVÉHO ZBORNÍKA PREZENTÁCIA NOVÉHO ZBORNÍKA PREZENTÁCIA NOVÉHO ZBORNÍKA MÚZEAMÚZEAMÚZEAMÚZEA    

27 .3. 201527 .3. 201527 .3. 201527 .3. 2015 o o o o    15.00 hod.15.00 hod.15.00 hod.15.00 hod.    
    

Prezentáciu realizuje Gemersko-malohontské múzeum v rámci 10. ročníka tradičného 
podujatia knižnice múzea: Marec – Mesiac knihy – PODVEČER V KNIŽNICI MÚZEA. 
Tento rok predstaví verejnosti Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej 
Sobote GEMER-MALOHONT 10, ktorý vyšiel v závere roku 2014. Publikácia približuje 
verejnosti cenné poznatky z prírody, histórie a kultúry regiónu Gemer-Malohont. 
Obsahuje 17 odborných príspevkov. Nové číslo zborníka bolo vydané s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR. Pre všetkých záujemcov je už aktuálne k dispozícii 
v múzeu, kde je možné si ju zakúpiť. V piatok 27. marca sa uskutoční v priestoroch múzea 
jej slávnostná prezentácia. 
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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 VYHRZMENA PROGRAMU VYHRZMENA PROGRAMU VYHRZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!ADENÁ!ADENÁ!ADENÁ!    
____________________________________________________________________________ 

    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 


