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Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho – najnovšia akvizícia múzea 
23. február – 30. apríl 2017 

Vernisáž výstavy – 23. februára o 1500 hod.  
 

Vďaka Fondu na podporu umenia múzeum získalo unikátnu zbierku historickej 
potápačskej techniky od zberateľa, potápača, inštruktora potápania, ale i cestovateľa Petra 
Ferdinandyho (*1948) z Revúcej. Zbierka je svojim rozsahom a zameraním na Slovensku 
unikátna. Pozostáva z 504 kusov najrozličnejších častí potápačskej výstroje, ktorej zbieraniu 
sa Peter Ferdinandy venoval štyri desaťročia svojho života.  
Výstava predstaví potápačskú techniku a výstroj používanú pri výcviku potápačov v 
priestore bývalého Československa, s dôrazom na československú produkciu. Cieľom 
výstavy je zároveň naznačenie mnohorakosti jednotlivých typov a variant potápačskej 
techniky od kompletov potápačských neoprénových oblekov, pogumovaných kompletov, 
potápačských masiek a plutiev, potápačskej dýchacej automatiky, tlakových fliaš, alebo 
potápačských viest. Zaujímavé sú tiež potápačské doplnky, ako potápačské nože, harpúny, 
svietidlá, hĺbkomery, kompasy, hodinky, vodotesné puzdrá na fotoaparáty a kamery pre 
fotografovanie a filmovanie pod vodou. Doplnením potápačskej techniky je vizuálne 
zaujímavý súbor fotografií, ktorých témy pokrývajú celý rozsah fotografovania pod vodou, 
od fotografií približujúcich atmosféru vrakov, zábery potápania v rôznych lokalitách sveta, 
alebo speleopotápanie. Zaujímavé sú tiež graficky upravené fotografie, a tiež 
makrofotografie živočíchov sladkých a slaných vôd. Ide o výber najzaujímavejších záberov 
fotografovaných pod vodou pripravených Petrom Ferdinandym.  

 
Návštevníci kŕmidiel 

9. november – 31. december 2016  
Výstava je predĺžená do 15. februára 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. 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  

 
Výstava predstaví vzácnu kolekciu diel maliara a grafika Júliusa Sándyho (1827 – 1894) - 
pohľady do interiéru jaskyne Aggtelek, zobrazenia hornouhorskej krajiny, figurálne 
kompozície s ľudovými krojmi z Pohronia a Zacharoviec, veľké množstvo portrétov, najmä 
rodinných príslušníkov maliara, ale tiež portrét rómskeho primáša Mártona Dombiho alebo 
portrét grófa Ladislava Telekyho.  
Július Sándy študoval vo Viedni a v Mníchove. Bol otcom známeho uhorského architekta 
Júliusa Sándyho (1868 – 1953). Vo svojej tvorbe sa venoval 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 – Sup bielohlavý (Gyps fulvus) 

 
Dermoplastický preparát supa bielohlavého pochádza pravdepodobne ešte zo zbierok 
Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote, ktorého riaditeľom bol jeden 
zo zakladateľov múzea a jeho prvý riaditeľ Ján Fábry (1830 – 1907), ktorý na škole založil 
zbierku učebných pomôcok. Gymnáziu ho v školskom roku 1892/93 daroval Aladár Hámos, 
ktorý supa zastrelil pri Mostare (v dnešnej Bosne a Hercegovine) a dal ho vypreparovať 
Károlyovi Kunsztovi. Postupom času sa časť zbierok gymnázia stala súčasťou 
prírodovedného kabinetu Základnej školy na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá 
ho spolu s ďalšími učebnými pomôckami darovala v roku 1990 múzeu. 



Sup bielohlavý je rozšírený v juhozápadnej palearktíde, 
orientálnej a južnej etiópskej oblasti. V Európe hniezdi na 
Pyrenejskom polostrove, vo Francúzsku, v Taliansku, na 
Balkánskom polostrove, Kréte a Kryme. Dospelý sup 
bielohlavý váži približne 7 – 10 kg a rozpätie krídel má 2,3 – 
2,65 m. Samice sú o niečo väčšie ako samce. Hniezdi v horách 
na vysokých skalách. Dožíva sa 25 rokov.  Často sa zdržiava 
v kŕdľoch. Na Slovensku sup bielohlavý nehniezdi, no 
zalietava sem na svojich potulkách. Je zdochlinožravý, živí sa 
hlavne telami veľkých cicavcov, napríklad hovädzieho 
dobytka. 

 
 
 
 

 
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! 
 

____________________________________________________________________________ 
 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 


