
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – 

zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 
 

 

 
PROGRAMOVÁ PONUKA NA OKTÓBER 2016  

 
Konope, konope, zelené konope... 

Spracovanie rastlinných vlákien v minu losti 
27. 7. – 28. 10. 2016  

 
 Výstava prostredníctvom tkáčskeho, pradiarenského a iného náradia, doplneného 
fotografickým materiálom, predstaví proces spracovania rastlinných vláken, výrobu 
priadze, či tvorbu a úpravu samotného plátna. Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom 
výrobu tkanín, ktorá bola v minulosti bežnou súčasťou každodenného života a ktorá je 
dnes pre mnohých neznáma, keďže domáca výroba plátna od polovice 20. storočia 
postupne zanikla. 
 Spracovanie rastlinných vláken patrí medzi základné druhy ľudovej výroby. 
Dominantným materiálom bol ľan a konope, ktoré patria k najstarším technickým 
plodinám na Slovensku a ktoré sa pestovali v Gemeri-Malohonte. Rastliny sa po vytrhaní, 
močení a sušení lámali na trlici, aby sa odstránili zvyšky stonky. Vlákna, ktoré zostali, sa 
česali na česákoch a následne priadli. Priadza sa upevnila na praslicu, pričom sa priadlo 
väčšinou na vretená, neskôr na kolovrátok. Upradené nite sa zmotávali na motovidlo do 
pradien, pradená sa prali a vyvárali. Po nasnovaní nití na snovadle sa vytvorila osnova, 
ktorá sa navinula na krosná. Tkalo sa pomocou člnka s niťou namotanou na cievke - člnok 
sa prehodil medzi niťami osnovy, na čo sa buchnutím brda útková niť prirazila k natkanej 
časti. Utkané plátno sa používalo na zhotovovanie obradového, bytového a úžitkového 
textilu, či odevov. 

  
Pohľad do minulosti krajčírstva 

4. 10. – 30. 11. 2016  
vernisáž výstavy o 15:00 

 
 Výstava prestaví dejiny krajčírstva v Rimavskej Sobote v období od vzniku 
krajčírskeho cechu pravdepodobne na prelome 16. a 17. storočia až do polovice 20. storočia. 
Prezentované budú cechové insígnie rimavskosobotského krajčírskeho cechu (cechová 
zvolávacia tabuľa, cechová zástava, pečatidlo, kalamár) a typické krajčírske pomôcky, ako aj 
šijacie stroje slávnych výrobcov z rôznych období. Návštevníci si budú môcť prečítať 
dvojjazyčný slovensko-maďarský text o dejinách krajčírstva v Rimavskej Sobote, doplnený 
o fotografie.  



Krajčírstvo bolo stále dôležitým remeslom a aj v minulosti patrilo medzi základné 
povolania. Ako samostatné remeslo sa vyčlenilo okolo 13. - 14. storočia a po vzniku 
cechového systému vznikali aj krajčírske cechy. V Rimavskej Sobote vznik takéhoto cechu 
môžeme, na základe zachovalých písomných prameňov, datovať na koniec 16. storočia, 
resp. na začiatok 17. storočia. V zbierkovom fonde múzea sa nám zachovalo množstvo 
významných cechových predmetov, ktoré dokumentujú fungovanie miestneho 
krajčírskeho cechu. Spočiatku sa krajčíri združovali s halenármi do spoločného cechu. 
Halenári sa zaoberali šitím halien, t.j. dlhých kabátov, prevažne z bieleho súkna pre 
vidiecke obyvateľstvo. Halenársto však ako samostatné remeslo od konca 19. storočia 
postupne zaniklo. Krajčírstvo prežívalo svoj rozkvet na prelome 18. a 19. storočia, a tiež 
v 19. storočí, kedy vynašli šijací stroj, čo pre predstaviteľov tohto remeselníckeho odvetvia 
znamenalo obrovskú zmenu. Rozvoj továrenskej výroby a industrializácia znamenali pre 
cechovú výrobu úpadok a tak cechy, ako aj rimavskosobotský krajčírsky cech, v druhej 
polovici 19. storočia zanikli. Krajčíri  a krajčírky však naďalej vyrábali odevy a v meste 
otvárali módne salóny, osobitne pre ženy a pre mužov.   
 

Život hraboša severského panónskeho 
12. 10. – 30. 11. 2016 

vernisáž výstavy o 15:00 
 
 Výstava pútavou a hravou formou približuje život a ochranu vzácneho 
podunajského endemita hraboša severského panónskeho a jeho prirodzené prostredie 
mokradí.  
 Ústrednou časťou výstavy je sústava panelov znázorňujúcich prirodzený biotop 
hraboša - trstinové a ostricové porasty, ktoré vytvárajú model nory hraboša v nadživotnej 
veľkosti. Vo vnútri „nory“ nazrú návštevníci, prostredníctvom multimediálnej plochy, do 
skrytého života tohto nenápadného cicavca. Výstava umožní návštevníkom nazrieť do 
hrabošej nory, vyskúšať si, ako vidia korisť dravé vtáky, pomocou čuchu nájsť koniec 
pachovej stopy, vyskúšať si určovanie drobných cicavcov vo vývržkoch sov a mnoho 
ďalších aktivít. Výstavu pripravilo Bratislavské regionálne ochranárske združenie. 
 

Predmet mesiaca 
Gaviál indický (Gavialis gangeticus) 

 
 Tento rybožravý plaz, blízky príbuzný krokodílov, obýval kedysi všetky veľké 
riečne systémy indického subkontinentu. V súčasnosti je však kriticky ohrozený. Vo voľnej 
prírode žije dnes už len približne 235 jedincov tohto druhu. Drastické zníženie jeho 
početnosti bolo a je spôsobené ničením jeho životného prostredia, nadmerným rybolovom 
a lovom gaviálov kvôli koži a trofejam. Dospelé jedince sú v priemere dlhé 3,5 – 4,5 m, aj 
keď niektoré samce môžu mať aj 6 m. Pri liahnutí sú mláďatá dlhé približne 35 cm a dĺžku 
1m dosiahnu vo veku 18 mesiacov.  
  



 Dermoplastický preparát gaviála indického pochádza pravdepodobne ešte zo zbierok 
Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, ktorého riaditeľom bol Ján 
Fábry, jeden zo zakladateľov a prvý riaditeľ Gemersko-malohontského múzea. Na škole 
založil zbierku učebných pomôcok. V školskom roku 1914/1915 kúpili dermoplastický 
preparát gaviála spolu s ďalšími učebnými pomôckami a preparátmi od Jenő Tótha. 
Postupom času sa časť zbierok gymnázia stala súčasťou prírodovedného kabinetu Základnej 
školy na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá ho spolu s ďalšími učebnými 
pomôckami darovala múzeu v roku 1990. 

 
Stála vlastivedná expozícia  

a  
Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte 

 
 
 
 
 
 
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. Môžete vidieť aj unikátne vajce vurona obrieho, 
3 m vysokého nelietajúceho vtáka žijúceho na Madagaskare. V roku 2015 prešla 
rekonštrukciou paleontologická časť expozície venovaná lokalite Kostná dolina neďaleko 
obce Hajnáčka. 
 
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!  
PRIJÍMAME KULTÚRNE POUKAZY DO 17. NOVEMBRA 2016. 

 
____________________________________________________________________________ 

 Kontakt:       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: 
 e-mail: office@gmmuzeum.sk     Dospelí – 2 €    
 Web: www.gmmuzeum.sk     Deti, študenti, dôchodcovia – 1 € 

Facebook: Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota Deti do 6 rokov, ZŤP – zdarma 


