
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – 

zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMOV Á PONUKA NA NOVEMBER 2016  

 
 
 
 
 

Návštevníci kŕmidiel 
9. november – 31. december 2016 
vernisáž výstavy – 9. 11. o 13:00 

 
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.   
 
 

Najkrajšie kŕmidlo, VIII. ročník 
9. november – 29. november 2016 
vernisáž výstavy – 9. 11. o 13:00 

 
 
Výstava predstaví návštevníkom kŕmidlá, ktoré vyrobili žiaci 
druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov 
osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. Úlohou žiakov 
je vyrobiť najkrajšie funkčné kŕmidlo z akéhokoľvek materiálu. 
Tvorcom môže byť jednotlivec alebo skupina žiakov, pomôcť môžu 
učitelia, rodičia, starí rodičia. Do súťaže sa zapojilo približne 40 
žiakov z 12 škôl v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Poltár.  
 



Zvláštni ľudia 
14. – 20. november 2016 

 
Výstava predstaví kolekciu 25 exponátov ľudských anomálií. Zoznámite sa s ľuďmi, 
ktorých postihnutie bolo prekliatím, ale aj darom - človek s dvomi hlavami, dvomi tvárami, 
štyrmi očami, siamské dvojčatá alebo muž s vlčím syndrómom a mnoho ďalších. Ide 
o jedinú zachovalú kolekciu napodobenín vyhotovených z vosku, ktorá bola vytvorená 
v Antropologickom múzeu v Petrohrade. Pri ich vytváraní boli použité lekárske očné a 
zubné implantáty a do vosku vpichované pravé ľudské vlasy. Aj zásluhou toho pôsobia 
figuríny dokonale živým dojmom.   
Výstavu môžete navštíviť denne (pondelok – nedeľa) od 10:00 do 18:00. Vstupné - 4 € 
dospelí, 3 € deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, ZŤP, 2 € Školské skupiny pri počte viac 
ako 10 detí (doprovod zdarma), deti do 6 rokov zdarma. 
 
 

Slávnostné odhalenie zreštaurovaného reliéfu Barnabása Hollóa  
„Založenie akadémie vied 3. novembra 1825“ 

 
Slávnostné odhalenie sa uskutoční v priestoroch múzea pod záštitou veľvyslankyne 
Maďarska na Slovensku Évy Czimbalmosné Molnár, dňa 30. novembra 2016 o 13:00. 
 
V zbierkovom fonde Gemersko-
malohontského múzea sa 
nachádza vzácne sochárske 
dielo od gemerského rodáka 
Barnabása Hollóa (1865 - 1917), 
ktoré múzeum získalo v roku 
1918 kúpou od vdovy po 
autorovi. Ide o veľkorozmerný 
(445 x 193 cm) sadrový model 
reliéfu Založenie akadémie vied 3. novembra 1825, podľa ktorého bol v roku 1893 
vyhotovený bronzový odliatok, osadený na bočnej fasáde sídla akadémie vied v Budapešti, 
kde sa nachádza dodnes. Sadrový model, ktorý vznikol už v roku 1891, bol do roku 1975 
súčasťou stálej expozície, počas rekonštrukcie múzea bol však demontovaný a pre jeho 
havarijný stav ho ďalej nebolo možné prezentovať verejnosti. V rokoch 2012 - 2016 
prebehlo komplexné reštaurovanie diela v troch etapách. 
 

PREDMET MESIACA – Elektrický fén na vlasy 
 

Fén bol vyrobený v roku 1982 v Československu 
s výrobným číslom VAN B 522-A, jeho výrobcom bola 
firma Zlatník Ostrava. Súčasťou fénu je hadica, 
pripevnená k vzorkovanej čiapke na hlavu. Samotný 
fén, t.j. motor sušiča je uložený do plastovej skrinky, 
ktorá stojí na štyroch nôžkach. Nachádzajú sa na nej 



dva spínače, jeden na zapnutie a vypnutie prístroja, druhý na nastavenie intenzity sušenia. 
Používanie sušiča bolo jednoduché a praktické. Žena, potom ako si umyla vlasy, ich 
pomocou kovových alebo plastových nátačiek natočila. Následne k fénu patriacu čiapku 
nasadila na hlavu a zapla prístroj, ktorý jej vlasy osušil. Doba sušenia závisela od hrúbky 
a hustoty vlasov a od želaného výsledného efektu (cca 15 - 30 minút). Po vypnutí fénu 
mohla žena svoje vlasy „vyslobodiť“ a vybrať z nich natáčky. Výsledkom boli krásne, 
vlnité vlasy s pekným objemom. Tento typ fénu fungoval podobne ako dnešné kadernícke 
sušiace helmy, s tým rozdielom, že žena nepotrebovala ísť do kaderníctva a úkon mohla 
vykonať sama doma.  

 
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. 11. 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 


