
 

 
 
     

 
 

 
 
 

Nostalgia starých čias – Rimavská Sobota v čase dualizmu 
4. máj 2010 – 31. október 2010 

 
Výstava „Nostalgia starých čias – Rimavská Sobota v období dualizmu” predstavuje Rimavskú Sobotu na 
prelome 19. a 20. storočia až do vypuknutia prvej svetovej vojny. Mapuje jej verejnú správu tak zo župného, ako 
i mestského hľadiska, poukazuje na jej industrializačný a modernizačný proces vývoja na pozadí dualistického 
Rakúsko-Uhorska. Poukazuje na nové dimenzie v spoločenskom, hospodárskom, politickom, sociálnom 
a kultúrnom živote malomesta Rimavská Sobota, ktoré priniesol rok 1867. Výstava je zároveň spomienkou na 
ľudí, ktorí celý život húževnato pracovali pre posilnenie a povýšenie tohto malomesta na kultúrne centrum 
regiónu.  
 
 

Špirhač-Gacek-Trúlelek. Zo života netopierov 
11. máj 2010 – 15. august 2010 

 
Výstavu  pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so Spoločnosť ou pre ochranu 
netopierov. Pod týmto zaujímavým názvom sa predstavuje návštevníkom výstava zameraná na problematiku 
výskytu a ochrany výnimočných, vzácnych a celoeurópsky chránených živočíchov, netopierov, na Slovensku.  Na 
11 výstavných paneloch podáva základné informácie o výnimočnosti, spôsobe života 28 druhov netopierov, ktoré 
sa v našej prírode vyskytujú. Názov výstavy tvoria ľudové pomenovania týchto cicavcov, pod ktorým ich v 
jednotlivých regiónoch Slovenska pozná verejnosť .  
 

 
Rimavsko-sobotský výtvarný salón 

5. august 2010 – 31. august 2010 
 

Výstava prezentuje práce neprofesionálnych fotografov a výtvarníkov z regiónu Gemer-Malohont a z okolia 
Putnoku /Maďarsko/. Výstava bola inštalovaná v mesiacoch máj a jún 2010 v Galérii Holló László v Putnoku, 
a z Gemersko-malohontského múzea poputuje ďalej do Tisovca. 
Celá výstava je realizovaná v rámci projektu HUSK/0801/1.7.1/0029, Otvorené brány, otvorená náruč Gemer-
Malohontu. Organizátormi sú: Únia Slanej a Rimavy, Rimavská Sobota; Gemersko-malohontské osvetové 
stredisko, Rimavská Sobota; Mesto Putnok – Gemerské múzeum a Galéria Holló László. 
 

 
Vojtech Bacskai – Spojený s rodnou zemou  

19. august 2010 – 31. október 2010 
 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou 
v Lučenci pripravilo predmetnú výstavu pri príležitosti 75. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia významného 
novohradského a gemerského umelca, akademického maliara Bélu Bacskaiho. 
 
 

      PROGRAM NA MESIAC AUGUST   2010 

AKTUÁLNE VÝSTAVY 

  BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
  GEMERSKO-MALOHONTSKÉ MÚZEUM V RIMAVSKEJ SOBOTE 

    NÁM. M. TOMPU 5, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA 



Narodil sa 26. 7. 1935 v Prši. V rokoch 1953 - 54 pracoval a popritom študoval súkromne u lučenského grafika 
a maliara Júliusa Szabóa. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave navštevoval v r. 1955 - 62 v ateliéroch 
prof. Čemického, Želibského, Hložníka a Matejku.  Po ukončení štúdií sa usadil v rodnej Prši. Vystavoval doma 
/Lučenec, Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Komárno, Fiľakovo, Nitra, Dunajská Streda, Bratislava/ 
i v zahraničí /Praha, Moskva, Sofia/. Zomrel náhle a nečakane  7. novembra 1980 vo veku 45 rokov, je 
pochovaný v Prši.  
 
 

Predmet mesiaca - Obrazy z ľudských vlasov 
 

Obrazy v pozlátených drevených rámoch pochádzajú z dievčenskej školy v Rimavskej Sobote. Dnes sú dokladom 
meštianskeho vkusu druhej polovice 19. storočia. Dekoratívne obrazy vyžadujúce vysokú úroveň kreativity 
a mimoriadnu trpezlivosť , sú zaujímavými ručnými prácami vznikajúcimi kombináciou prameňov svetlých 
a tmavých ľudských vlasov a sklenených, červených, čiernych a zlatých korálikov a flitrov. Sú prišívané na 
papierovú podložku, potiahnutú svetlou, svetlomodrou alebo bielou hodvábnou látkou. Autorkou obrazov je Róza 
Richter-Krich, nie je však isté, či išlo o študentku dievčenskej školy, alebo o učiteľku kurzu vyšívania. 
Gemerskému župnému múzeu obrazy darovala okolo roku 1903 pani Borsodyová.  
   

 
Stála expozícia Protifašistický odboj a SNP v Gemeri- Malohonte 

 
Nová moderne koncipovaná stála expozícia poskytuje návštevníkom komplexný pohľadu na problematiku 
protifašistického odboja a SNP v regióne Gemera-Malohontu. Prostredníctvom trojrozmerných artefaktov, 
rozsiahleho fotografického materiálu, ale i audiovizuálnych prezentácií sú okrem reálií protifašistického 
odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie, ale i dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská 
arbitráž, nemecká okupácia. 

 
 

 
Všetkých priaznivcov a návštevníkov  srdečne pozývame na prehliadku predmetu mesiaca jún, ako aj 
aktuálnych výstav a stálych  vlastivedných expozícií.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otváracie hodiny: 
január - marec:   Po-Pi 9.00 – 17.00 
apríl - september:   Po-Pi 9.00 – 17.00  
    So-Ne 9.00 – 16.00 
október - december:  Po-Pi: 9.00 – 17.00 

 

Vstupné: 
Dospelí – 2 €   
Deti, študenti, dôchodcovia a držitelia ZŤP – 1 €  
Deti do 6 rokov – zdarma 
 

Kontakt:  tel. 047/56 32 741, 56 32 730, fax. 047/56 322 730   E – mail: office@gmmuzeum.sk  
         Internetová stránka: www.gmmuzeum.sk 

 


