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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 APRÍLAPRÍLAPRÍLAPRÍL    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. 
 
 

BIBLIE NAŠICH PREDKOVBIBLIE NAŠICH PREDKOVBIBLIE NAŠICH PREDKOVBIBLIE NAŠICH PREDKOV 

23. 3. 23. 3. 23. 3. 23. 3. ----  30. 4. 2015  30. 4. 2015  30. 4. 2015  30. 4. 2015    
 
Výstavu realizuje Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote 
v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom. Prezentuje biblickú literatúru 
a literatúru pre deti. Slovo biblia pochádza z gréckeho slova biblos a znamená knihu. Na 
zbierke BIBLIÍ ako aj inej rôznej literatúry z rodinných zbierok  od dávnych čias až po 
dnešok sa podieľali žiaci, učitelia,  farári okolitých  farností, cirkevné zbory Rimavského 
seniorátu ECAV. Výstava má dve zložky. Prvou sú BIBLIE – knihy kníh, kancionály 
a rôzna náboženská literatúra. Druhou zložkou je rozprávková kniha, ktorá je tiež 
vystavená vo vitrínach múzea, ako odkaz zberateľskej činnosti. Kniha ako hmotná súčasť 
múdrosti našich predkov, je a zostáva aj v súčasnosti vyhľadávanou a vzácnou perlou. 
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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.  
 

PREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACA    AAAAPPPPRRRRÍLÍLÍLÍL    
    

    DREVENÝ EPITAF RODINY JÁNOKYDREVENÝ EPITAF RODINY JÁNOKYDREVENÝ EPITAF RODINY JÁNOKYDREVENÝ EPITAF RODINY JÁNOKY    
    

Vďaka štedrým darom cirkevných zborov sa vo fonde múzea 
nachádza niekoľko zbierok z cirkevného prostredia. Jedným z takých 
je aj Epitaf rodiny Jánoky, ktorý sa do múzea dostal v roku 1963 ako 
dar evanjelického farského úradu v Budikovanoch. Tento vzácny 
predmet si návštevníci budú môcť pozrieť v priestoroch múzea 
v mesiaci apríl. Epitaf je datovaný rokom 1721 a predstavuje typ 
zjednodušeného protestantského epitafu. Pod trojuholníkovou 
kompozíciou hlavnej scény sa nachádza nápis: IANOKI FAMILIA. 

 Jánokyovci boli rodina hont-poznanovského pôvodu, ktorá  sa v 15. storočí usídlila vo 
Veľkej Suchej (Hrnčiarska Ves). Meno Jánoky je odvodené  od ich staršieho sídla, abovskej 
obce Janík, maďarsky Jánok.  Popredné postavenie medzi malohontskou šľachtou si získali 
začiatkom 17. storočia, keď sa Gašpar Jánoky oženil s Katarínou z rodu Jakoffy 
a prostredníctvom nej dostali jakoffyovské panstvo. V roku 1631 založil Gašpar Jánoky 
v Hrachove školu pre synov popredných zemianskych rodín.  
 
 

MÚZEUM OZNAMUJEMÚZEUM OZNAMUJEMÚZEUM OZNAMUJEMÚZEUM OZNAMUJE    
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!    

    
Gemersko-malohontské múzeum sa v roku 2015, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, 
zapojilo do projektu  MK SR - KKKKULTÚRNE POUKAZYULTÚRNE POUKAZYULTÚRNE POUKAZYULTÚRNE POUKAZY v Dotačnom systéme na rok  2015. 
Týmto chce dať do pozornostido pozornostido pozornostido pozornosti že kultúrne poukazy môžu ich držitelia využiť aj 
v Gemersko-malohontskom múzeu až do 17. novembra 2015.do 17. novembra 2015.do 17. novembra 2015.do 17. novembra 2015. Po tomto termíne strácajú 
svoju platnosť a tým sa stráca aj podstata myšlienky tohto projektu, ktorej cieľom bolo 
podporiť prístup žiakov apodporiť prístup žiakov apodporiť prístup žiakov apodporiť prístup žiakov a    učiteľov ku kultúrnym hodnotám.učiteľov ku kultúrnym hodnotám.učiteľov ku kultúrnym hodnotám.učiteľov ku kultúrnym hodnotám. Môže sa nimi uhradiť vstupnéuhradiť vstupnéuhradiť vstupnéuhradiť vstupné 
pri návšteve expozícií, výstav, prednášok, vyučovacích hodín či tvorivých dielní GMM, 
prípadne je možné návštevu v múzeu kultúrnymi poukazmi predplatiť.predplatiť.predplatiť.predplatiť. Skupiny, či 
jednotlivci potom môžu navštíviť múzeum aj po termíne platnosti kultúrnych poukazov, 
ktoré takto nestratia svoju hodnotu.   
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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 


