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Tlačová správa

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote skompletizovalo
unikátnu zbierku historickej potápačskej techniky
V rokoch 2016 – 2018 Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
realizovalo v dvoch etapách projekt akvizície unikátnej zbierky historickej potápačskej
techniky zberateľa, potápača, inštruktora potápania, ale i cestovateľa Petra Ferdinandyho
(*1948) z Revúcej. Zbierka je svojim rozsahom a zameraním na Slovensku unikátna. Peter
Ferdinandy budovaniu tejto jedinečnej zbierky venoval niekoľko desaťročí svojho života.

Hlavnú časť zbierky potápačskej techniky múzeum získalo v rokoch 2016 - 2017
(492 zbierkových predmetov). Celková suma vynaložená na kúpu zbierky predstavovala
8 425 €, z toho 8 000 € bolo poskytnutých z verejných zdrojov Fondom na podporu
umenia. Následný projekt doplnenia a skompletizovania zbierky bol realizovaný v rokoch
2017 - 2018 (128 zbierkových predmetov). Celková výška rozpočtu bola 1 500 €. Z toho 1
400 € z verejných zdrojov poskytol Fond na podporu umenia. Pri prvej i druhej etape
projektu tvorca a pôvodný vlastník zbierky, Peter Ferdinandy, do zbierok daroval ešte aj
dva menšie súbory potápačského výstroja. Spolu získalo Gemersko-malohontské múzeum
v Rimavskej Sobote zbierku o rozsahu 685 zbierkových predmetov.
Počas tohto obdobia bol projekt akvizície zbierky predstavený verejnosti
prostredníctvom výstavy Zbierka potápačskej techniky Petra Ferdinandyho - najnovšia
akvizícia múzea v termíne 23. 2. až 30. 4. 2017. Výstava poskytla návštevníkom prehľad
predovšetkým o potápačskej technike z produkcie niekdajšieho Československa. Projekt
doplnenia zbierky z rokov 2017 až 2018 bol odprezentovaný prostredníctvom Predmetu
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mesiaca február 2018, kde bol verejnosti predstavený typ unikátneho potápačského
obleku MICHELIN – FATRA. Tieto vodotesné obleky s označením MICHELIN boli
začiatkom 50. rokov 20. storočia pre potreby ženistov Československej ľudovej armády
(ČSĽA) vyrobené z materiálu získaného priamo od významnej francúzskej gumárenskej
firmy MICHELIN. Okrem toho spočíva výnimočnosť tohto typu obleku predovšetkým
v spojení s človekom, ktorý ho používal. Ing. Viliam Rozložník (*1920 Dobšiná – †1959
Rožňava) bol baníkom, jaskyniarom a priekopníkom speleopotápania na Slovensku.
Gemersko-malohontské múzeum tak skompletizovalo zbierku potápačskej
techniky, ktorú pôvodne vlastnil na Slovensku najväčší zberateľ potápačskej techniky
a znalec problematiky Peter Ferdinandy z Revúcej. V roku 2017 za akvizíciu hlavnej časti
zbierky získalo Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote Výročnú cenu
Pamiatok a múzeí v kategórii Obnova za rok 2016. Akvizíciu historickej potápačskej
zbierky v rokoch 2016 - 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Význam a hodnota zbierky spočíva predovšetkým v jej štruktúre a ucelenosti, ktorá
poskytuje komplexný pohľad na problematiku potápačskej techniky, jej vývoj a
sprostredkovane i na históriu potápania ako takého. Väčšina častí zbierky pochádza z
druhej polovice 20. storočia. Niektoré prvky boli v bývalom Československu využívané
v rámci Zväzarmu (dobrovoľná branno-spoločenská organizácia), ale i Československej
ľudovej armády (ČSĽA). Sú v nej zastúpené komplety potápačských neoprénových
oblekov, pogumovaných kompletov, potápačské masky a plutvy, potápačská dýchacia
technika, tlakové fľaše, potápačské vesty, ale i potápačské doplnky, ako potápačské nože,
harpúny, vodotesné puzdrá na fotoaparáty a kamery, baterky, hĺbkomery, kompasy
a hodinky, či dokonca nafukovací čln s motorom. Jej súčasťou je i súbor potápačských
tlakových fliaš, počnúc prvými používanými v bývalom Československu, až po dnešné
modely. Obsahuje tiež potápačské komplety SP 20 D a PL 40.
Jednotlivé prvky zbierky pochádzajú z Francúzka, Maďarska, Španielska, Talianska,
Rakúska, Poľska, Bulharska, Grécka, Anglicka, Taiwanu, USA, bývalej NDR (Nemeckej
demokratickej republiky) a NSR (Nemeckej spolkovej republiky), bývalého ZSSR (Zväzu
sovietskych socialistických republík), bývalej Juhoslávie, Švédska, Nemecka, Austrálie,
Číny, Japonska, Brazílie, Indonézie, Kanady, Južnej Kórei a samozrejme bývalej ČSSR
(Československej socialistickej republiky), Slovenska a Českej republiky. Mnohé sú
pozoruhodnými originálmi, pretože boli vyrobené alebo upravené v amatérskych
podmienkach a sú tak dokladmi mimoriadnej schopnosti improvizácie nadšencov
potápania na Slovensku, ale i v Čechách.
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Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Akvizíciu finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.
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