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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 JÚJÚJÚJÚLLLL    2012012012015555    
 
 
 

 GITARY MÁRIE PÁKO 
 

15.15.15.15.    5555....    –––– 31. 31. 31. 31.    7. 20157. 20157. 20157. 2015    
    

Výstava prezentuje súkromnú zbierku strunových hudobných nástrojov Márie Páko 
z Rimavskej Soboty. Väčšia časť zbierky pozostáva z akustických gitár, ale vzácnu časť 
zbierky tvoria aj citary, mandolíny a lutny. Túto pozoruhodnú zbierku tvorí viac ako 120 
kusov hudobných nástrojov, ktoré majiteľka zbiera po celý život. Lásku k hudbe a k týmto 
zaujímavým hudobným nástrojom pretavila aj do svojho zamestnania, pôsobí ako asistentka 
na Špeciálnej základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote. Tu 
aktívne vedie svojich zverencov k hudbe, k hre na gitaru a k spevu. Kvalitný obsah výstavy 
dotvára práve vzácna súkromná zbierka Márie Pákó obohatená o životné osudy 
jednotlivých kúskov pred ich získaním. 
 
 
 
 

PUTROV KUFOR: ŽIVOT A DIELO EDUARDA PUTRU (1883-1915)  
 

16. 5. 16. 5. 16. 5. 16. 5. –––– 31. 8. 2015 31. 8. 2015 31. 8. 2015 31. 8. 2015 
 
 

Eduard Putra (1883-1915) bol jedným z najvýznamnejších výtvarníkov regiónu na 
prelome 19. a 20. storočia. V roku 2015 uplynie 100 rokov od jeho predčasnej smrti 
a pripravená výstava je výberom z jeho diela a osobnej pozostalosti, ktorú kompletne získalo 
Gemersko-malohontské múzeum  uloženú v pôvodnom kufríku. Súčasťou výstavy sú aj 
diela autora zo zbierok Gemersko-malohontského múzea, Novohradského múzea a galérie 
v Lučenci, Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, Slovenskej národnej galérie 
v Bratislave a Baníckeho múzea v Rožňave. 
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UMENIE PÍSANIA. PO STOPÁCH STAROŽITNÝCH KALAMÁROV 
 

1. 7. 1. 7. 1. 7. 1. 7. –––– 30. 10. 2015 30. 10. 2015 30. 10. 2015 30. 10. 2015 
 

Cieľom výstavy „Umenie písania. Po stopách starožitných 
kalamárov“ je prezentovať svet historických kalamárov od novoveku 
až po 20. storočie. Výstava predstaví starožitné kalamáre 
zo zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea, ale 
i zo súkromných zbierok. Návštevníci sa môžu oboznámiť s históriou 
kalamárov a s vývojom umenia písania. Popri klasických úžitkových 

kalamároch, používaných v šľachtických a v meštianskych rodinách sú  prezentované aj 
jedinečné druhy týchto predmetov, a to ľudové, cestovné či školské nádoby na atrament 
a tiež suveníry vo forme kalamárov. Okrem iného je vystavený aj kalamár Istvána 
Ferenczyho, Mihálya Tompu a rodiny Gömöry.  
 
 
 

PREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACAPREDMET MESIACA    JJJJÚÚÚÚLLLL    
    

    KERAMICKÉ (HLINENÉ) DLAŽDICE ZKERAMICKÉ (HLINENÉ) DLAŽDICE ZKERAMICKÉ (HLINENÉ) DLAŽDICE ZKERAMICKÉ (HLINENÉ) DLAŽDICE Z    AAAAQUINCAQUINCAQUINCAQUINCA    

    
    
V mesiaci júl bude Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej 
Sobote vystavovať výnimočné zbierkové predmety zachované 
v zbierkových fondoch z odboru archeológia – keramické dlaždice 
z Aquinca, približujúce antický svet. Aquincum bol pôvodne rímsky 
vojenský tábor, rozprestierajúci sa na území dnešnej Budapešti (časť 
Óbuda).  Pôvodný vojenský tábor vznikol už v 1. storočí n. l.   Neskôr 
sa z tohto vojenského tábora vyvinulo významné civilné mesto, ktoré 
sa stalo centrom provincie Panónia. Svoj najväčší rozmach dosiahlo 
v období 2.- 3. stor. n. l. Do Rimavskej Soboty  sa dlaždice dostali 

v roku 1884, keď ich do zbierok múzea daroval jeden z nestorov uhorskej archeológie – 
barón Eugen Nyári. Dlaždice sú šesťhranného alebo elipsovitého tvaru s polooblúkovitými 
„výrezmi“ po dlhších  stranách.  Predpokladáme, že dlaždice boli používané v interiéroch 
domov a príbytkov.  Dlaždice datujeme do obdobia 2. – 4. storočia n. l.  
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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----MalohMalohMalohMalohonteonteonteonte    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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!    

 

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!    

    
____________________________________________________________________________ 

    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 


