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VÝSTAVY 
 

NAJNOVŠIE A ZREŠTAUROVANÉ  ZBIERKY GEMERSKO-MALOHONTSKÉHO MÚZEA 
Venované 140. výročiu založenia múzea 

8. 9. 2022 - 31. 3. 2023 
 

Návštevníckej verejnosti sú predstavené zbierkové predmety 
nadobudnuté do jednotlivých zbierkových fondov v poslednom 
desaťročí. Mnohé zbierkové predmety sú vystavené vôbec po prvý 
krát. Na výstave sú prezentované aj zbierkové predmety, ktoré boli 
podrobené reštaurátorským a konzervátorským zásahom. Výstava je 
rozdelená na samostatné celky, 

podľa jednotlivých zbierkových fondov - prírodné vedy, archeológia, 
história, etnológia, história umenia, archív a historický knižný fond.  
Súčasťou výstavy je aj pop-up výstava inštalovaná na nádvorí múzea 
o histórií jubilujúcej inštitúcie a formovaní a profilácii  jednotlivých 
zbierkových fondov.  
Výstava je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického 
samosprávneho kraja. 



DREVOSPRACUJÚCE REMESLÁ V GEMERI-MALOHONTE 
20. 10. 2022 – 31. 3. 2022 

 

Gemer-Malohont bol región bohatý na lesy, a tak 
významným doplnkovým zamestnaním tu bolo domáce 
spracovanie dreva a prútia. Sústreďovalo sa najmä 
severne od Rimavskej Soboty, v obciach: Slizské, Lipovec, 
Hrušovo, Striežovce, Kyjatice, Babinec, Brádno, Poproč, 
Rovné, Ratková, Ratkovská Zdychava, Krokava, Polom, 
Rimavská Píla, Hačava, Rimavská Baňa, Lehota nad 
Rimavicou a Selce. Z dreva bolo vyrábané najmä drevené 

náradie väčšinou pre vlastnú potrebu, pradiarenské a tkáčske náradie, ale aj kuchynský riad. Na výstave 
sú prostredníctvom zbierkových predmetov Gemersko-malohontského múzea prezentované jednotlivé 
drevospracujúce remeslá rozšírené v Gemeri-Malohonte, ako tesárstvo, debnárstvo, kolárstvo, tokárstvo, 
stolárstvo, rezbárstvo, či košikárstvo, a to jednak prostredníctvom pracovného náradia, ale aj samotných 
remeselných výrobkov. 
 
 

PREDMET MESIACA DECEMBER 
JASKYNNÉ ÚTVARY Z JASKYNE BIELE VODY 

 

Jaskynné útvary - opadnutá sintrová výzdoba vytvorená na hline, 
ďalšia obrúsená v aktívnom toku potoka a odpadnuté vznikajúce 
kvaple - sa stali súčasťou zbierok Gemersko-malohontského múzea 
v roku 2021. Pochádzajú z jaskyne Biele vody, ktorá sa nachádza na 
Muránskej planine, v blízkosti prameňa Šťavica v Tisovci. Vystavené 
útvary múzeum získalo od Ing. Dušana Hutku, predsedu Speleoklubu 
Tisovec, ktorý vykonáva prieskum jaskyne. 
 
 

Jaskyňa Biele vody je fluvikrasovo – korózna jaskyňa dlhá približne 37 metrov. Meno dostala podľa 
spenenej vody vyvierajúcej zo suťoviska. Mohutnosť jej toku naznačuje, že jaskyňa je súčasťou väčšieho 
systému. Nie je verejnosti prístupná a v súčasnosti prebieha jej výskum s nádejou na objavenie ďalších 
priestorov.  
 

Sinter je belavá hornina, ktorá vzniká v jaskyniach vyzrážaním uhličitanu vápenatého z roztokov. 
Vytvárajú sa z neho výplne krasových jaskýň, ako napríklad stalaktity, stalagmity, brčká, sintrové kôry 
a povlaky či jaskynné perly. Sintre a vznikajúca sintrová výzdoba môžu zo stropu jaskyne vplyvom rôznych 
činiteľov odpadnúť a stávajú sa súčasťou sute, ktorá sa niekedy odstraňuje, aby bolo možné odkryť ďalšie 
jaskynné priestory.  



PODUJATIA 
 

LESK CISÁRSKEHO DVORA A DUCH DELOSTRELECKÝCH KASÁRNÍ 
Animačný program pre rodiny s deťmi vo veku 8 - 10 rokov 

1. 12. 2022 o 15.30 hod. 
 

Interaktívny animačný program  je zameraný na známy cisársky 
pár - cisára Františeka Jozefa I. a cisárovnú Alžbetu Bavorskú, 
známu ako Sisi,  a na osobnosť Jánosa Fábryho – prvého 
riaditeľa múzea. Návštevníci sa zoznámia zo životom 
cisárskeho páru vo Viedni. V paralelnom porovnaní sa dozvedia, 
čo sa v tom čase dialo v Rimavskej Sobote, konkrétne v budove, 
ktorá pôvodne slúžila ako delostrelecké kasárne. Zároveň budú 

mať možnosť preniesť sa do začiatku 20. storočia a objaviť tieň, ktorý zostal v skutočnej podobe na jednom 
z obrazov, vystavených na výstave pripravenej k 140. výročiu založenia múzea Najnovšie a zreštaurované 
zbierky Gemersko-malohontského múzea. V druhej časti programu si návštevníci otestujú svoju zručnosť 
pri zostrojení makety budovy bývalých delostreleckých kasární. Maketa im zostane ako suvenír, ktorý si 
odnesú so sebou. Vstupné 2€. 

 
 

VIANOCE PRICHÁDZAJÚ... 
14. - 15. 12. 2022 

 

Príďte si vyrobiť vianočnú ozdobu a spoznať tradíciu zdobenia 
vianočného stromčeka.  
Školy   14. - 15. 12. 2022 o 9:00 a 10:30 
Verejnosť 15. 12. 2022 o 15:00 
Účasť je potrebné nahlásiť do 9. 12. 2022 e-mailom 
(marekova@gmmuzeum.sk) alebo osobne v pokladni múzea.  
Vstupné 2€.  
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S t á l a  v l a s t i v e d n á  e x p o z í c i a  
 

Expozícia prezentuje prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu Gemer-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, predmety cechovej a kameninovej výroby, historický a ľudový nábytok, ľudový odev 
a textil, výrobky 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. Prostredníctvom zvukového panelu si vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy vtákov. 
 

P r o t i f a š i s t i c k ý  o d b o j  a  S N P  v  G e m e r i - M a l o h o n t e  
 

 

Expozícia ponúka komplexný pohľad na problematiku protifašistického odboja a Slovenského národného 
povstania v regióne. Pozostáva z deviatich častí, ktoré postupne opisujú udalosti v regióne od roku 1938 do 
roku 1945. Jej súčasťou sú prvky obsahujúce trojrozmerné exponáty, dobovú tlač a súčasti výzbroje a 
výstroja armád operujúcich počas 2. svetovej vojny v regióne. Súčasťou expozície je obrazovka, na ktorej sa 
premietajú záznamy rozhovorov s pamätníkm  i z Gemera-Malohontu. 

 
 

 
Od 14. septembra 2022 je v predaji 
suvenírová NULA EURO bankovka 

Predajná cena: 3€ 
Kúpite v Pokladni múzea 

Zasielame aj poštou (objednávky posielajte na 
marekova@gmmuzeum.sk)  

 
Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja 

 

 
 
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
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