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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  

 
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.  

 
 
 

Cyklus prednášok 
Spoznajte vtáky Gemerskej pahorkatiny 

 
V rámci prednášok sa návštevníci detailnejšie zoznámia s gemerskou časťou Bodvianskej 
pahorkatiny (tzv. Gemerská pahorkatina), so spôsobom a výsledkami výskumu na tomto 
území a jej vtáčími obyvateľmi a naučia sa mnoho z nich rozlišovať nielen podľa vzhľadu, 
ale aj spevu a iných zvukových prejavov. Dĺžka prednášky je 60 minút a prednášať bude 
RNDr. Monika Gálffyová, biologička Gemersko-malohontského múzea a autorka výstavy. 
Vstupné na každú prednášku je 1 €.   
 
Program:  
 

1. prednáška 
12. apríl 2017 (streda), 16:00 – 17:00: 

 O Gemerskej pahorkatine a spôsobe výskumu 
 Spoznajme vtáky lúk a pasienkov (strnádka obyčajná, škovránok poľný, slávik 

obyčajný, dudok chochlatý, chrapkáč poľný a ďalší) 
 

2. prednáška 
19. apríl 2017 (streda), 16:00 – 17:00: 

 Hniezdiče, migranti a ostatní (o výsledkoch výskumu) 
 Spoznajme vtáky lesov, okolia vôd a obcí (penica čiernohlavá, červienka obyčajná, 

tesár čierny, sova dlhochvostá, kuvik obyčajný a ďalší) 

 



Predmet mesiaca –  
Drevená soška Krista, tzv. Relikvia Imre Madácha 

 
Drobná plastika predstavuje postavu Krista odetú v bedernej rúške s tŕňovou 

korunou ako sedí na skale a pravou rukou si podopiera sklonenú hlavu. Výška sošky je len 
16 cm. O okolnostiach nadobudnutia tohto predmetu do zbierok múzea sa dozvedáme 
z dobového periodika Gömör-Kishont z dňa 12. marca 1905. Sošku múzeu daroval 
lekárnik József Kishonti, ktorý mal v prenájme lekáreň „U leva“ na Hlavnom námestí 
v Rimavskej Sobote. Pôvodne však soška patrila známemu maďarskému básnikovi 
a spisovateľovi Imre Madáchovi (1823 - 1864), 
o čom svedčí nápis „Madách Imre ereklyéje“ 
(Relikvia Imre Madácha). Básnik Imre Madách sa 
narodil aj zomrel v Dolnej Strehovej, kde sa dnes 
v kaštieli Madáchovcov nachádza expozícia 
venovaná jeho životu a dielu. Bol známy najmä 
dramatickou básňou Tragédia človeka, v ktorej 
vyjadril svoje sklamanie z porážky revolúcie 
1848/49. Posledné roky svojho života strávil 
v rodinnom kaštieli v Dolnej Strehovej, kde bol 
u neho častým hosťom aj miestny katolícky farár 
Gusztáv Divald. A práve jemu Madách daroval túto 
malú drevenú sošku so slovami: „Svätý otče táto 
vzácna relikvia viacej prislúcha Vám, uchovajte ju 
verne.“ Divald na konci svojho života sošku 
prenechal už spomínanému lekárnikovi József 
Kishontimu, ktorý ju v roku 1905 daroval 
vtedajšiemu Gemerskému župnému múzeu. 

 
 

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.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

MÚZEUM OTVORENÉ AJ V SOBOTU A NEDEĽU (9:00 – 17:00) 
 
 

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 – 17:00 
 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 


