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JÁNOS FÁBRY 

14. 10. 2020 - 31. 1. 2021 
 

Výstava vznikla pri príležitosti 190. 

výročia narodenia zakladateľa múzea 

Jánosa Fábryho - prvého riaditeľa 

Gemerského župného múzea, pedagóga, 

botanika, organizátora kultúrneho, 

spoločenského a verejného života 

v Rimavskej Sobote, ktorý sa narodil 31. 

júla 1830 v Lučenci. Od 50. rokov 19. 

storočia žil v Rimavskej Sobote, kde 

pôsobil ako učiteľ a neskôr ako riaditeľ 

Zjednoteného protestantského gymnázia 

v Rimavskej Sobote. Zomrel 28. decembra 1907 v Rimavskej Sobote, kde bol aj pochovaný 

na staršom cintoríne. Výstavou si pripomíname významnú osobnosť, ktorá bola 25 rokov 

na čele Gemerského župného múzea a ktorej vďačíme za záchranu mnohých zbierok 

reprezentujúcich kultúrne dedičstvo Gemera-Malohontu, ako aj za starostlivosť o 

bohaté zbierky  počas jeho pôsobenia v rokoch 1882 až 1907.  

Prezentované sú zbierkové predmety, 

dokumenty, rukopisy a fotografie zo 

zbierok múzea, ktoré zatiaľ ešte neboli 

publikované, zverejnené a prístupné 

verejnosti. Zároveň sú  prezentované aj 

predmety z dedičstva rodiny Fábryovcov 

z Maďarska. Vystavené predmety tvoria 

súčasť historickej knižnice, archívu, 

historickej, etnografickej a prírodovednej 

zbierky Gemersko-malohontského 

múzea. Sú to autentické zbierkové 

predmety: ročenky, knižná literatúra, dobová vlastnoručná korešpondencia, 

vyznamenania, úžitkové osobné predmety z vlastníctva Jánosa Fábryho alebo jeho rodiny. 

Užšiu skupinu tvoria predmety, ktoré sa do zbierok múzea dostali ako dar od  samotného 

Fábryho. 



ŠARLOTA BOTTOVÁ 

VÝBER Z TVORBY 

19. 5. 2020 - 10. 1. 2021 
 

Šarlota Bottová (nar. 1989) sa v rámci 

výtvarného umenia venuje najmä kresbe 

portrétov. Svoje diela vystavovala 

napríklad v Prahe (2016), na výstave 

amatérskych rómskych umelcov AraArt, 
v Košiciach (2017), v Hnúšti (2017) a v 

Rimavskej Bani. Pri svojej tvorbe využíva 

najmä techniku kreslenia grafitovými 

ceruzkami. Venuje sa kresleniu známych 

osobností spoločenského, kultúrneho 

i politického života z domáceho, či 

zahraničného prostredia. Zobrazila napríklad známu primášku Barboru Botošovú, 

hudobníka Igora Kmeťa, majstra bojových umení Attilu Végha, hercov Morgana 

Freemana, Viena Diesela, Arnolda Schwarzeneggera, bojovníka za občianske práva 

a nositeľa Nobelovej ceny Martina Luthera Kinga a mnoho iných.  

 

 

NAJKRAJŠIE KŔMIDLO, X. ROČNÍK 

29. 10. 2020 - 10. 1. 2021  
 

Výstava kŕmidiel pre vtáky je 

prezentáciou prác, ktoré zhotovili žiaci 2. 

stupňa základných škôl a 

zodpovedajúcich ročníkov osemročných 

gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. 

Výstava je výsledkom súťaže, ktorej 

cieľom je prehĺbiť vzťah medzi múzeom 

a školami a upriamiť pozornosť detí na 

prírodu, zvlášť vtáky, ktoré sú v zimnom 

období odkázané na pomoc ľudí. Úlohou 

žiakov je vyrobiť funkčné kŕmidlo, 

vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov i kamarátov, z najrôznejších materiálov, 

ako prírodných (napr. z dreva, kokosových orechov, šúpolia), tak aj umelých (napr. z 

plastových fliaš). Keďže ide o jubilejný 10. ročník, výstava je doplnená o súťažné kresby 

žiakov na tému „Život na kŕmidle“. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 8 základných škôl 

z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vystavených je 29 kŕmidiel a 21 výtvarných prác. 

  



JÚLIUS SZABÓ 

POD MEDENÝM NEBOM 

9. 9. - 31. 12. 2020 
  

Výstava prezentuje výber z maliarskej tvorby umelca Júliusa 

Szabóa (1907 - 1972).  Jeho prvé, študijné pokusy o olejomaľbu 

sú prevažne realistické. Tematicky sa zameriaval na 

portrétovanie blízkych, členov rodiny a na krajinu v okolí 

Lučenca. V mladosti naňho vplýval jeho prvý učiteľ maliarstva 

František Gyurkovits a cieľavedome sa vzdelával z literatúry. 

Postupne, ako sa dostal do sveta a poznával umelecké trendy 

doby, pretavoval ich do svojho umenia. No jeho cesta do Paríža 

v roku 1937 mu dopomohla k uvedomeniu si vlastnej sily a 

nastúpiť na samostatnú cestu v umení. Jeho maliarsky prejav z 

rokov 1942 - 1943 je jasným dokladom tejto jedinečnej cesty. 

Vojnové udalosti ho vyburcovali k vizionárskym kompozíciám, 

ktorými vyjadril svoj odmietavý postoj k negatívnym javom a túžbu človeka po mieri. 

Práve toto sa stalo centrálnou tematikou jeho grafickej tvorby, ktorej sa začal venovať 

v roku 1945. Päťdesiate roky minulého storočia znamenali určité upokojenie v jeho živote. 

Medzi prvými sa stal členom Zväzu československých výtvarných umelcov, založeného v 

roku 1949. Pocit istoty a spolupatričnosti s umeleckou obcou v republike, ako aj značné 

úspechy doma a v zahraničí na grafických, súťažných výstavách vplývali na jeho umenie. 

V jeho maľbe sa to prejavilo realistickým zobrazením okolia, krajiny, v duchu 

romantického realizmu M. Munkácsyho, L. Paála, L. Mednyánszkeho. Po roku 1956 sa 

umelcom uvoľňovali možnosti cestovania. Szabó využil každú príležitosť poznávať svet. 

Prvé zájazdy organizoval Zväz výtvarných umelcov do Sovietskeho zväzu. Postupne 

nasledovali aj iné zájazdy do krajín západnej Európy a k moru. Dojmy získané na týchto 

cestách sa odrážali v jeho maľbe nielen tematicky, ale aj postupnou zmenou koloritu. 

Upustil od romantizujúcej hnedej farebnosti, jeho paleta sa osvetľovala a technika sa 

menila na expresívne, dynamické vyjadrovanie. Začiatkom šesťdesiatych rokov dozreli 

tieto zmeny k úplne novému spôsobu maliarskeho vyjadrovania. Spomienky a skúsenosti z 

ciest, ich odraz v maliarovej filozofii, úvahy o svetovom dianí si vyžadovali iný umelecký 

prístup, ako bola doposiaľ realistická maľba. K vyjadreniu množstva tém a natískajúcich 

myšlienok potreboval rýchlejšiu techniku, ako olejomaľba. Szabó si preto 

vyexperimentoval novú techniku, voskovú temperu. 

Od roku 1963 začal do plochy obrazu aplikovať 

medený plech, ktorým zvýraznil jednak dôležité 

detaily maľby, jednak symboly, ktoré chcel zdôrazniť 

v rámci tematiky obrazu. Touto technikou pracoval do 

konca svojho života. Štýlovo tieto maľby boli vlastne 

nezaraditeľné. Niesli na sebe znaky surrealizmu, 

pričom svojou technikou a farebnosťou vyvolávali 

expresívny dojem.  

Výstavu pripravil Pamätný dom Júliusa Szabóa v Lučenci. 



PREDMET MESIACA 

Ottův slovník naučný 
 

 

V rokoch 1888 - 1909 vydal pražský vydavateľ 

a nakladateľ Jan Otto 28-zväzkovú všeobecnú 

encyklopédiu: „Ottův slovník naučný. Illustrovaná 
encyklopaedie obecných vědomostí“. Dielo je 

najväčšou českou encyklopédiou. Tvorí ho 27 

zväzkov kníh abecedne zoradených hesiel a jeden, v 

poradí 28. zväzok doplnkov. Encyklopédia obsahuje 

na 29 000 stranách temer 140 000 hesiel, z nich 

mnohé sú zložené z viacerých obsahovo bohatých 

podhesiel. Heslá sú doplnené približne 5 000 

obrázkami a takmer 500 nestránkovanými 

prílohami.  

Významný pražský vydavateľ a nakladateľ  Jan 

Otto (1841 - 1916) vydával učebnice, časopisy, 

českú a svetovú literatúru. Najväčšia česká encyklopédia nesie jeho meno. Vytvoril ju 

spoločne s mnohými spolupracovníkmi. V počiatočnom období koncipovania 

encyklopédie bol jej hlavným redaktorom univerzitný profesor Tomáš Garrigue Masaryk 

(1850 - 1937), neskôr publicista a historik Josef Kořán (1838 - 1912). Dielo je výsledkom 

práce 60 vedeckých redaktorov a asi 1 100 ďalších spoluautorov.  

Ottův slovník naučný je vytlačený na strojovom papieri. Viazaný je v krásnej polokoženej 

väzbe. Čierna koža pokrýva chrbát a rohy knižných dosiek. Lepenkové knižné dosky sú 

potiahnuté textíliou čiernej farby. Oriezka kníh je zdobená mramorovým vzorom. Ručne 

šité kapitáliky sú bielo-hnedé. Chrbát kníh 

je bohato zdobený technikou slepotlače 

a zlátenia. Centrálnym motívom 

vyobrazenia je symbol víťazstva, okrídlená 

bohyňa Niké z gréckej mytológie, ktorú 

neskôr starovekí Rimania nazývali 

Viktóriou. Jej atribútmi sú horiaca fakľa 

symbolizujúca svetlo poznania a vavrínový 

veniec pre víťaza nad temnotou 

nevzdelanosti. Nad hlavou bohyne je 

zobrazený znak českého kráľovstva.   

 



 

Stála vlast ivedná expoz íc ia  
 

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. 

 

Expoz ícia  Prot ifaši st ický  odboj  a  SNP v  Gemer i-Malohonte  
 

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 pamätníkmi z Gemera-Malohontu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

_________________________________________________________________ 

 Kontakt:        Otváracie hodiny: 

 Gemersko-malohontské múzeum       Pondelok   zatvorené 

Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota     Utorok - Piatok    9:00 - 17:00 

 tel.: 047/56 32 741, 56 32 730      Sobota - Nedeľa    13:00 -17:00 

fax: 047/56 32 730 Platí od 1. 10. do 31. 5. (zimná sezóna) 

e-mail: office@gmmuzeum.sk Vstupné:  

Web: www.gmmuzeum.sk      Dospelí – 2€ 

 Facebook: Gemersko-malohontské múzeum    Deti, žiaci, študenti, dôchodcovia - 1€ 

Instagram: #gmmuzeum Deti do 6 rokov, ZŤP vrátane 

sprievodu – zdarma 
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