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Konope, konope, zelené konope... 
Spracovanie rastlinných vlákien v minulosti 

27. 7. – 28. 10. 2016  
 
 Výstava prostredníctvom tkáčskeho, pradiarenského a iného náradia, doplneného 
fotografickým materiálom, predstaví proces spracovania rastlinných vlákien, výrobu 
priadze, či tvorbu a úpravu samotného plátna.  
 Spracovanie rastlinných vlákien 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. 
 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. 

 
 
 

Fenomén Gemer, retrospektíva 
11. 8. – 30. 9. 2016 

vernisáž výstavy o 15:00 
 
 Fenomén Gemer je názov projektu a keramického sympózia, ktorého sa zúčastňujú 
mladí začínajúci keramikári zo Slovenska i zahraničia (vo veku 18 až 38 rokov).  
 Zámerom projektu je vytvorenie priestoru pre tvorbu mladých keramikárov 
v historicky najkeramickejších regiónoch Slovenska, v Gemeri-Malohonte a Novohrade. 
Cieľom tejto aktivity je oživenie záujmu o keramiku v regióne. Kritériom výberu 



uchádzačov o účasť na  sympóziu nie je však reagovať vlastnou tvorbou, ale ich reakcia na 
keramickú tradíciu, najrozmanitejšou formou, pričom sa počíta predovšetkým s pojmom 
a materiálom akým je hrnčiarska hlina. Centrálou sympózia je Zelený mlyn v Ožďanoch.  
Keramické sympózium sa usporadúva každý druhý rok, prvý ročník sa konal v roku 2009. 
Finančne je podporované z grantového systému Ministerstva kultúry SR.  
 Výstava Fenomén Gemer, retrospektíva je pohľadom do predchádzajúcich 
ročníkov, ktoré sa konali v rokoch 2009, 2011, 2013 a 2015. Ich výsledky budú 
prezentované prostredníctvom veľkoformátových fotografií.     
  

 
Predmet mesiaca 

Vychádzková palica Lajosa Kossutha 
 

 V júli roku 1905 sa do vtedajšieho Gemerského múzea v Rimavskej Sobote dostala 
vychádzková palica Lajosa Kossutha. Ide o kombinovanú palicu a jej zaujímavosťou je, že 
vo vnútri je ukrytá tenká dýka pre pocit väčšieho bezpečia. Vychádzková palica bola na 
jednej strane bežným predmetom osobnej potreby, slúžiaca na podopieranie pri chôdzi 
a na ukazovanie, na druhej strane zbraňou v jednoduchej podobe. 
 V 19. storočí bolo zvykom, že muži nosili vychádzkové palice ako módny doplnok 
a jednu vlastnil aj Lajos Kossuth (1802 - 1894). Bol známym maďarským právnikom 
a politikom, bol predstaviteľom maďarského liberálneho hnutia a významnou osobnosťou 
počas maďarskej revolúcie v rokoch 1848 - 1849. Okolo roku 1840 žil Kossuth v Bratislave 
v rodine Birnstingel. Mladému Sándorovi Birnstingelovi sa zapáčila Kossuthova palica 
a preto mu ju daroval. Sándor palicu uschoval a neskoršie odovzdal svojmu synovu 
Aurélovi. Práve Aurél, ktorý žil v obci Likier (mestská časť Hnúšte), sa v roku 1905 
rozhodol predmet darovať vtedajšiemu Gemerskému múzeu. 

 
 
 

 



Stála vlastivedná expozícia 
 

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 máji až septembri 2015 
prešla rekonštrukciou paleontologická časť expozície venovaná lokalite Kostná dolina 
neďaleko obce Hajnáčka. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

MÚZEUM OTVORENÉ AJ V SOBOTU A NEDEĽU. 
PRIJÍMAME KULTÚRNE POUKAZY. 
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 a ZŤP – zdarma 


