
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote – 

zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja 

                      

 

PROGRAMOVÁ PONUKA NA JANUÁR 2017  

 
 

Návštevníci kŕmidiel 
9. november – 31. december 2016 

Výstava predĺžená do 31. januára 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.  
Výstava je dvojjazyčná – v slovenskom a maďarskom jazyku.  
 
 
 
 

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

 
Výstava prináša unikátne fotografie z amerických vojenských archívov dokumentujúcich 
vojnu v Tichomorí (v Pacifiku) počas 2. svetovej vojny. 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  

 
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 vznikla v spolupráci s príbuznými 
maliara z Budapešti. Diela zapožičali aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, 
Podtatranské múzeum v Poprade a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
v Liptovskom Mikuláši.  
Výstava je dvojjazyčná – v slovenskom a maďarskom jazyku. 
 

 
Predmet mesiaca -  

SLNEČNÉ HODINY A KOMPAS V JEDNOM 
 

Čas sa už od staroveku meral slnečnými hodinami. 
Počas stáročí sa ich používalo viac druhov. 
V novoveku už boli vyrábané aj menšie, vreckové 
hodiny, ako napríklad aj predmet v zbierkovom fonde 
múzea. Tieto vreckové slnečné hodiny sú však 
zvláštne v tom, že zároveň fungovali aj ako kompas. 
Boli vyrobené okolo rokov 1840 - 1850. Výrobca je 
neznámy, nie sú ani značené, len iniciálky majiteľa sú 
vyryté na ráme vreckových hodín vo forme AK.   

Majiteľom predmetu bol Adolf Kern, rimavskosobotský obchodník, ktorý vlastnil obchod 
so zmiešaným tovarom na hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Hodiny zakúpil vo 
Viedni, počas jednej pracovnej cesty. Múzeum predmet získalo 24. apríla 1908, kedy ho 
kúpilo od A. Kerna za 21 korún.  
Vreckové prenosné hodiny sú uložené do koženého tmavohnedého puzdra. Sú vyrobené 
z mosadze a na vrchnej časti sa nachádza výbežok s kolieskom na retiazku. Pod vydutým 
sklom sa nachádza dvojitý ciferník. Na spodnom ciferníku sú svetadiely a slúži na 
orientáciu v teréne. Na meranie času sa používal horný ciferník, na ktorom sú čísla od 1 do 
12, umiestnené v tvare elipsy. 



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. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Šťastný Nový rok 2017 ☺ 
 
 
 

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 


