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10. 12. 2019 - 26. 4. 2020 

Vernisáž výstavy - 10. 12. 2019 o 15:00 
Počiatky kováčskeho remesla v Gemeri-Malohonte môžeme hľadať už v závere 

doby bronzovej, keď sa na tomto území objavujú prvé železné výrobky a tým aj prví 

pravekí kováči. Zručnými kováčskymi remeselníkmi boli aj Kelti. Prezentované budú 

keltské zbrane a nástroje z pohrebiska objavného pri obci Drňa. Pomerne výrazný rozvoj 

kováčstva nastáva v období vrcholného a neskorého stredoveku, ktorý bude na výstave 

prezentovaný prostredníctvom nástrojov a zbraní. Pozornosť si okrem iného zasluhujú 

aj železné nástroje z bývalého komitátneho hradu Gemer. Pripravovaná výstava predstaví 

prostredníctvom fotografií, trojrozmerných artefaktov a sprievodných textov tradíciu 

tohto kovospracujúceho remesla, ako jedného z najstarších odvetví ľudskej činnosti. 

Zameria sa na prezentáciu kováčskeho náradia, technológií, prácu vo vyhni, no i na 

sociálne a spoločenské postavenie kováča v dedinskom či mestskom spoločenstve, pričom 

časť výstavy bude venovaná i práci rómskych kováčov.  
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2. 12. 2019 - 17. 1. 2020 

Vernisáž výstavy - 2. 12. 2019 o 10:30 
Výstava je súčasťou vyhodnotenia ekovýchovného programu BOCIAN a prezentuje 

výtvarné, literárne a modelárske práce žiakov základných škôl v okresoch Rimavská 

Sobota, Lučenec a Poltár. V rámci tohtoročnej výstavy budú vystavené najlepšie práce 

žiakov z ôsmych prihlásených základných škôl - ZŠ Hodejov, ZŠ s MŠ Sama Vozára 

Hrachovo, ZŠ P. K. Hostinského Rimavská Sobota, ZŠ Haličská cesta Lučenec, ZŠ Veľká 

nad Ipľom, ZŠ Divín, ZŠ Lovinobaňa a ZŠ Kalinovo. Počas vyhodnotenia sa predstavia aj 

prírodovedne zameraní žiaci so spracovanými prezentáciami o svojich výsledkoch 

pozorovania bocianov bielych vo svojom okolí.  
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10. 9. - 31. 12. 2019 

Výstava predstaví jednotlivé druhy krkavcovitých vtákov hniezdiacich na 

Slovensku, spôsob ich života a hniezdenie, upriami pozornosť na ich inteligenciu a miesto 

v prírode, symbolike, ľudovej slovesnosti. Súčasťou výstavy sú modely hniezd vybraných 

druhov v nadživotnej veľkosti, ktoré si môžu návštevníci vyskúšať, a interaktívne hry 

pomocou ktorých si overia nové vedomosti. Výstava a sprievodné prezentačné aktivity sú 

výsledkom vedeckovýskumnej úlohy múzea a prezentujú aj poznatky o rozšírení a živote 

druhov v regióne Gemer-Malohont. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.  
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25. 9. 2019 - 31. 1. 2020 

Výstava je venovaná rimavskosobotskému polyhistorovi Istvánovi Hatvanimu. Ide 

o európsky známeho uhorského učenca 18. storočia, ktorého osoba je žiaľ vo svojom 

rodisku menej známa. Cieľom výstavy je prezentovať informácie o živote a diele 

osvietenského učenca Istvána Hatvaniho, ktoré v takejto ucelenej podobe doposiaľ neboli 

prezentované v domácich múzeách. Návštevník sa môže zoznámiť s jeho osobnými 

predmetmi, korešpondenciou, jeho učebnými pomôcky z hodín fyziky, životnou tvorbou, 

ale aj činnosťou samotného Reformovaného kolégia v Debrecíne, kde dlhé roky pôsobil 

ako profesor. Výstava vzniká v spolupráci s Reformovaným kolégiom v Debrecíne a je 

doplnená dvojjazyčným slovensko-maďarským katalógom.  
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17. - 18. 12. 2019 
 

17. 12., 9:00 - 14:00 

VIANOČNÉ OBLÁTKY PO STAROM A PO NOVOM - prezentácia spojená s ukážkou 

zbierkových predmetov (prednáša Mgr. Ľudmila Pulišová a Mgr. Martina Oštrom 

Mareková).  

18. 12., 9:00 - 14:00 

VIANOČNÉ KINO - premietanie filmových dokumentov: Vianočné tradície z Gemera (40 

min.) a Vlachovská gubajka (30 min.) 

od 15:30 hod.: Vianočné kino pre verejnosť 

 

Vstupné na podujatie: 1€ 

Školské skupiny je potrebné nahlásiť vopred! Kontakt: Mgr. Martina Oštrom Mareková - 

marekova@gmmuzeum.sk, 047/56 32 741   

 

mailto:marekova@gmmuzeum.sk
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V prírode sa občas môžeme stretnúť s jedincami, ktorých sfarbenie sa odlišuje od 

farby tela typickej pre ten-ktorý druh. A veľmi zriedka sa môžeme stretnúť aj s bielymi 

alebo takmer bielymi vrabcami. Svetlé sfarbenie jedincov je spôsobené poruchami 

pigmentácie, ktorých je niekoľko typov. Pri albinizme sa jedincom vôbec netvorí pigment 

melanín, sú celkom biele a majú červené oči (kvôli chýbajúcemu melanínu cez ne 

presvitajú krvné cievy).  Majú väčšinou slabý zrak, takže v prírode spravidla neprežívajú 

dlho. Pri leucizme môžu pigmentové bunky chýbať buď na celom tele, alebo len na 

niektorých častiach. Úplne leucistické jedince majú biele perie, žltkastý zobák a nohy 

a normálne zafarbené oči. V prírode sa kvôli nápadnému sfarbeniu stávajú častejšie obeťou 

predátorov. Pri vyblednutosti (dilution) je tvorba pigmentu do rôznej miery znížená, 

niektoré jedince sú sfarbené veľmi svetlo, krémovo, náznaky farby sú však viditeľné. Pri 

type ino sa tvorba pigmentu výrazne redukuje, jedince sú veľmi svetlé a oči majú 

ružovkasté.  

 

Náš vrabec nie je celkom 

biely, je skôr krémový. Na hlave má 

veľmi slabo viditeľnú čiapočku, 

slabo je viditeľná tiež čierna škvrna 

pod zobákom a tmavé škvrny na 

lícach, čo naznačuje, že malé 

množstvo pigmentu mal. Akej farby 

mal oči však už nevieme povedať. 

Preto predpokladáme, že v jeho 

prípade išlo o poruchu pigmentácie 

vyblednutosť alebo ino.  

 

Kedy sa tento jedinec stal 

súčasťou zbierok múzea sa 

nanešťastie nezachovalo. Vieme 

však, že nám ho darovali a že 

pochádza z Rimavskej Soboty.  
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 Expozícia prezentuje prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov Gemer a Malohont. 

Vystavené sú predmety z oblasti paleontológie, geológie, zoológie, archeológie, histórie, 

etnografie a výtvarného umenia – napr. nálezy kostí mastodonta, tapíra či nosorožca 

z paleontologickej lokality Kostná dolina pri obci Hajnáčka, pestrá kolekcia 

dermoplastických preparátov živočíchov, vzácne archeologické nálezy zo Včeliniec, 

Hodejova, Tornale i samotnej Rimavskej Soboty, zbierky dokumentujúce obdobie 

tureckých vpádov a stavovských povstaní, ukážky cechovej a kameninovej výroby 

a historického nábytku, ukážky ľudového bývania a odievania, výrobkov remeselníkov 

(hrnčiari, brdári, rezbári...) či umelecké diela zachytávajúce významné osobnosti a miesta 

Uhorska a regiónu Gemer-Malohont. Vzácnosťou je múmia egyptskej ženy z obdobia 1087 

– 664 pred Kristom a vajce najväčšieho nelietajúceho vtáka žijúceho na Madagaskare 

vurona obrieho, ktorý vyhynul v 17. storočí. Prostredníctvom zvukového panelu si 

vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy vtákov. 
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 Moderne koncipovaná expozícia ponúka komplexný pohľad na problematiku 

protifašistického odboja a Slovenského národného povstania v regióne. Prostredníctvom 

trojrozmerných predmetov, fotografického materiálu i audiovizuálnych prezentácií sú 

okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie a 

dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž či nemecká okupácia.  

 

*  *  * 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
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 Kontakt:        Otváracie hodiny: 

 Gemersko-malohontské múzeum       Pondelok   zatvorené 

Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota     Utorok - Piatok    9:00 - 17:00 

 tel.: 047/56 32 741, 56 32 730      Sobota - Nedeľa    13:00 -17:00 

fax: 047/56 32 730         

e-mail: office@gmmuzeum.sk      Vstupné: 

 Web: www.gmmuzeum.sk      Dospelí – 2 € 

 Facebook: Gemersko-malohontské múzeum    Deti, študenti, dôchodcovia – 1 € 

 Instagram: #gmmuzeum       Deti do 6 rokov, ZŤP – zdarma 

mailto:office@gmmuzeum.sk

