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PROGRAMOVÁ PONUKA  

 
Návštevníci kŕmidiel 

9. november – 31. 12. 2016 
Výstava predĺžená do 15. február 2017 

 
Výstava predstaví 21 najčastejších návštevníkov 
vtáčích kŕmidiel v našom regióne prostredníctvom 
krátkych textov, fotografií Ing. Maroša Detka a 
dermoplastických preparátov. Uvidíte asi 
najznámejšieho návštevníka kŕmidiel - sýkorku 
veľkú a zistíte, ako rozoznať samčeka od samičky. 
Nájdete tu aj nášho jediného spevavca, ktorý dokáže 
šplhať po kôre stromu hlavou dole - brhlíka a 
zistíte, ktorý vtáčik dokáže stiskom zobáka rozdrviť kôstku čerešne. Hravou formou ukáže 
návštevníkom, ako a čím prikrmovať v zime vtáky, aby sme im uľahčili prežitie v období 
nedostatku potravy a hlavne im neublížili. Výstavu doplní aj videoprezentácia života na 
kŕmidle a v jej záverečnej časti si budete môcť na magnetickej tabuli vyskúšať, či ste sa 
jednotlivé druhy vtákov už naučili rozlišovať.   
 

Bocian 
2. – 12. december 2016 

vernisáž výstavy – 2. 12. 2016 o 9:30 
  

Výstavu organizuje Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina v spolupráci s 
Východoslovenským múzeom v Košiciach a Gemersko-malohontským múzeom v 
Rimavskej Sobote ako súčasť ekovýchovného programu BOCIAN 2016. Žiaci základných 
škôl v regióne sa mohli zapojiť formou vlastných výtvarných alebo literárnych prác. 
Súčasťou otvorenia výstavy je oboznámenie sa s priebehom programu BOCIAN 2016, ako aj 
vyhodnotenie žiackych prác a hlasovanie "Najkrajšie dielo našimi očami". 



Vojna v Tichomorí 
8. december 2016 – 17. február 2017 

vernisáž výstavy – 8. 12. 2016 o 15:00 
 

Výstava prináša unikátne fotografie z amerických vojenských archívov dokumentujúcich 
vojnu v Tichomorí (v Pacifiku). Výstavu pripravilo Múzeum Slovenského národného 
povstania v Banskej Bystrici v spolupráci s Národným múzeom 2. svetovej vojny v New 
Orleans a Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave.  

 
 

Maliar Július Sándy (1827 – 1894) 
15. december 2016 – 17. február 2017  
vernisáž výstavy - 15. 12. 2016 o 15:00  

 
Július Sándy (1827 – 1894) bol málo známy maliar 
a grafik, ktorý študoval vo Viedni a Mníchove. Bol 
otcom známeho uhorského architekta Júliusa Sándyho 
(1868 – 1953). Venoval sa najmä krajinomaľbe 
a portrétom, v intenciách dobového romantizmu. 
Pôsobil ako učiteľ kreslenia v Prešove, Košiciach 
a Budapešti. S regiónom Gemer-Malohont Sándyho 
spájajú rôzne väzby. V roku 1862 sa v Rimavskej 
Sobote oženil s Paulínou Jánosdeák, ktorá bola 
z matkinej strany príbuznou sochára Istvána 
Ferenczyho. Július Sándy bol svojimi dielami početne 
zastúpený aj na pamätnej Umelecko-archeologickej 
výstave Gemerskej župy v roku 1882, od ktorej sa 
datuje vznik dnešného Gemersko-malohontského 
múzea. Niekoľko diel z tejto výstavy sa neskôr dostalo 
do zbierkového fondu múzea a vytvorilo tak základ pre budovanie fondu výtvarného 
umenia. Výstava vzniká v spolupráci s príbuznými maliara z Budapešti a diela na výstavu 
zapožičali aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, Podtatranské múzeum v Poprade 
a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predmet mesiaca – HLINENÉ TABAČNICE 
 

Hrnčiarstvo bolo v minulosti jedným z najvýznamnejších 
odvetví remeselnej výroby Gemera–Malohontu rozšíreným 
takmer v štyridsiatich lokalitách. Hrnčiari okrem rôznych 
typov plochého a dutého riadu zhotovovali i vývojovo 
mladší figurálny sortiment.  Jeho súčasťou boli i hlinené 
nádoby na uskladnenie tabaku – tabačnice, skladajúce sa 
z dutého tela a odnímateľného poklopu. V etnologickom 
fonde múzea sa nachádza jedenásť kusov tabačníc, pričom dve 
sú nádoby s antropomorfnými znakmi a deväť má podobu 
medveďa. Všetky pochádzajú zo západného okruhu 
hrnčiarskej produkcie v rámci regiónu Gemer–Malohont, 
nachádzajúceho sa v údolí riek Suchá, Rimava a Blh. 
Vyrobené boli v 2. polovici 19. storočia.  

 
 

Vianoce prichádzajú... 
12. – 14. december 2016  

Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov zdarma 
 
 Program: 
 
 12. 12. 2016 (pondelok) 
  Vianoce v rozprávke – premietanie rozprávok s vianočnou tematikou (vhodné pre 
 Materské školy) 
 13. 12. 2016 (utorok)  v čase 8:00, 9:00, 10:00 
 „Gubajka“ - interaktívna ukážka pastierskej betlehemskej hry z Vlachova 
  14. 12. 2016 (streda) v čase 8:00, 9:00, 10:00 
   Vianoce vo filmových dokumentoch – premietanie dokumentu o vianočných 
 tradíciách  na Gemeri 
                                   
Počas trvania akcie: Betlehemy šikovných rúk - prineste vlastnoručne vyrobený betlehem 
a môže sa stať súčasťou vianočnej výzdoby v múzeu. Vianočnú atmosféru dotvoria 
betlehemy zo zbierok múzea a prezentácia jedál a obradových predmetov z tradičného                                                        
vianočného stola.   
 
Návštevu je potrebné dohodnúť vopred.  
Kontakt: PhDr. Elena Lindisová - e-mail: lindisova@gmmuzeum.sk, tel.: 047/56 32 741. 

www.gmmuzeum.sk 
 

 
 

 
 



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. 
  
 

 
Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka  

praje kolektív Gemersko-malohontského múzea ☺ 
 
 
 
 
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 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, vojnoví veteráni – 
        zdarma 


