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PROGRAMOVÁ PONUKA NA MAREC 2017  

 
 

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

 
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.  
 

 
Vtáky Gemerskej pahorkatiny 

1. marec – 10. máj 2017  
Vernisáž výstavy – 1. marca 2017 o 15.00 hod. 

 
Výstava predstaví výsledky desaťročného výskumu vtáctva tohto územia. Počas trvania 
výskumu sme tu zaznamenali 129 druhov vtákov, z toho 90 hniezdičov a 20 druhov 
európskeho významu. Budete ich môcť bližšie spoznať pomocou dermoplastických 
preparátov, fotografií a krátkych popisov a vychutnať si atmosféru údolí miestnych 
potokov s lúkami prostredníctvom nahrávok vtáčieho spevu, ktorý sa územím nesie počas 
jarných rán. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 



Marec – mesiac knihy 
 
 
 

Beseda s KATARÍNOU BOROSOVOU 
23. marca 2017 o 9.00 hod. 
 
Katarína Borosová z Rimavskej Soboty, učiteľka 
slovenského jazyka a angličtiny, bude prezentovať svoju 
knižku: Sobotské osudy, v ktorej podáva pútavou formou 
príbehy zo života známych obyvateľov mesta Rimavská 
Sobota. Sama hovorí, že knihu napísala: „...starším pre 
spomienky, mladým pre poučenie a preto, aby mohli byť 
viac hrdí na svoje mesto.“ 
Snahou múzea je organizovať besedy s autormi regiónu 
Gemer-Malohont v duchu poslania, ktoré plní múzeum 
regionálneho charakteru, akým Gemersko-malohontské 
múzeum bezpochyby je. Našim cieľom je propagovať 
význam knihy a čítania v živote človeka a taktiež 
zviditeľniť knižnicu múzea a jej vzácny historický knižný 
fond.  
Návštevu je potrebné nahlásiť vopred. Kontakt: Iveta 
Krnáčová – 047/56 32 741, krnacova@gmmuzeum.sk. 

 
 
 

Predmet mesiaca –  
REŠTAUROVANÉ STARÉ TLAČE Z KNIŽNICE MÚZEA 

 
V roku 2016 múzeum získalo dotáciu z Fondu na podporu umenia na reštaurovanie 
siedmich vybraných starých tlačí zo 17. – 19. storočia, ktoré sú súčasťou historického 
knižného fondu múzea. Ich reštaurovanie so zreteľom na zachovanie autenticity, 
pôvodnosti a špecifickosti knižných väzieb realizoval Mgr. Art. Štefan Kocka, reštaurátor 
historickej knižnej väzby, člen Komory reštaurátorov Slovenska. Všetky zreštaurované 
knihy sú dostupné k bádaniu v knižnici múzea. 
 
Jedná sa o nasledovné vzácne tlače:  

✎ Recueil de Planches, sur les Sciences, les Arts Liberaux, et les Arts Méchaniques, 
avec Leur Explication. Troisieme Livraison, 299 Planches. A Livourne M. DCC. 
LXXIII. [=1773].  
✎ Concordantiae Bibliorum Germanico - Hebraico – Graecae. Deutsche / Hebräische 
und Griechische Concordantz-Bibel. Leipzig und Franckfurth 1705.  



✎ COCCEI, Johan: Operum Johannis Coccei dum viveret in Academia Lugduno – 
Batava s.s. Theologiae Professoris. Tomus septimus. Francofvrti ad Moenvm M. DC. 
XXCIX. [=1689].  
✎ COCCEI, Johannis: Opera omnia theologica. Exegetica. Didactica. Polemica. 
Philologica. LXX. Francofurti ad Moenum M. DC. XXCIX. [=1689].  
✎ BASILIUS Magni: Sancti Basilii re et nomine Magni Caesareae Cappadociae 
archiepiscopi Opera quae ad nos latine pervenervnt omnia.Antverpiae [M]. DC. XVI. . 
[1616].  
✎ Tomus secundus, continens Decreta, Constitutiones, et Articulos regum inclyti 
regni Ungariae. Tyrnaviae M. DCC. XXXIV. [1734].  
✎ RAVANELLUS, Petro: Vticensis Occitani Bibliotheca sacra. Genevae M. DC. L. . 
[1650].  



 
Stála vlastivedná expozícia 

 
Expozícia prezentuje prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov Gemer a 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, ukážky cechovej a kameninovej výroby 
a historického nábytku, ukážky ľudového bývania a odievania, výrobkov 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 
vurana obrieho, ktorý vyhynul v 17. storočí. Prostredníctvom zvukového panelu si 
vypočujete žaby, cicavce a najrôznejšie druhy vtákov. 
 
 

Expozícia Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte 
 
Moderne koncipovaná expozícia ponúka komplexný pohľad na problematiku 
protifašistického odboja a Slovenského národného povstania v regióne. Prostredníctvom 
trojrozmerných predmetov, fotografického materiálu i audiovizuálnych prezentácií sú 
okrem reálií protifašistického odboja naznačené i podmienky pre jeho formovanie a 
dôsledky vzniku Slovenského štátu, Viedenská arbitráž či nemecká okupácia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


