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1. Identifikácia organizácie
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Rezort (zriaďovateľ):
Kontakty:

Forma hospodárenia:
Štatutárny zástupca:

Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291, 969 72 Svätý Anton
35985135
2021439244
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
tel.: +421 45 691 39 32
mobil: +421 915 821 973
e-mail: info@msa.sk
www.msa.sk
štátna príspevková organizácia
Ing. Štefan Engel, PhD., riaditeľ múzea

Členovia vedenia organizácie:
Riaditeľ múzea: Ing. Štefan Engel, PhD.
Zástupca riaditeľa: Ing. Monika Maňkovská
Vedúca ekonomického oddelenia: Ing. Janka Binderová
Vedúca umelecko-historického oddelenia: Mgr. Mária Ďurianová
Vedúci poľovníckeho oddelenia: Ing. Štefan Engel, PhD.
Vedúci prevádzkovo-technického oddelenia: Martin Mokoš
Múzeum vo Svätom Antone je štátna príspevková organizácia priamo riadená MPRV SR. Je to
špecializovaná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.
Múzeum má dve stále expozície: umelecko-historickú a poľovnícku, ktoré sú sprístupnené pre verejnosť
počas celého roka.
Špecializácia múzea je zameraná na históriu rodov Koháry a Coburg a dokumentovanie vývoja poľovníctva
a rybárstva na Slovensku.
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2. Poslanie múzea a jeho perspektívy
Areál Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) zahŕňa:
- barokovo-klasicistickú budovu kaštieľa z roku 1750
- 5 ha parku a 25 ha lesoparku
- budovu neskorobarokovej sýpky
- skleník
- barokovú prícestnú kaplnku sv. Jána Nepomuckého
- jednu hospodársku budovu
Stručná charakteristika predmetu činnosti múzea:
1. Nadobúdanie predmetov historickej a kultúrnej hodnoty, ktoré múzeum ako zbierkové predmety
odborne spravuje, vedecky skúma, ochraňuje a sprístupňuje verejnosti za účelom štúdia, poznávania,
vzdelávania a estetického zážitku
2. Spravovanie areálu NKP svätoantonského kaštieľa (historický objekt kaštieľa, kaplnka sv. Jána
Nepomuckého, sýpka, skleník, hospodárska budova a park)
3. Budovanie a spravovanie poľovníckeho múzea s celoslovenskou pôsobnosťou
4. Budovanie a spravovanie rybárskeho múzea s celoslovenskou pôsobnosťou
5. Riešenie vlastných odborných vedecko-výskumných úloh v medziach špecializácie a ich
sprístupňovanie odbornej i širokej verejnosti a vykonávanie odborno-metodickej činnosti v medziach
špecializácie
6. Sprístupňovanie zbierkových predmetov, historických priestorov, odborných poznatkov, hmotného
a duchovného kultúrneho dedičstva, historických aj novovybudovaných priestorov širokej verejnosti
formou expozícií, výstav, publikačnej činnosti, filmov, odborných podujatí, tvorivých dielní a iných
kultúrnovýchovných aktivít
7. Organizovanie kultúrno-náučných, výchovno-vzdelávacích a zábavných aktivít zameraných na
ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, tradícií regiónu, históriu, poľovníctvo, lesníctvo,
rybárstvo a ochranu prírody
8. Spolupráca s domácimi a zahraničnými, kultúrnymi, poľovníckymi a rybárskymi inštitúciami v oblasti
vymedzenej špecializácie
9. Poskytovanie metodických, informačných a odborno-poradenských služieb v oblasti poľovníctva
a rybárstva
10. Budovanie a spravovanie odbornej knižnice, archívu a nadobúdanie iných dokumentačných
materiálov v oblasti špecializácie múzea ako zdroja odborných informácii
11. Zverejňovanie výsledkov odbornej práce prostredníctvom publikačnej a propagačnej činnosti
na všetkých druhoch nosičov
12. Zabezpečovanie vydávania a distribúcie produktov vlastnej činnosti a predaj tlačí, propagačných
materiálov a iných drobných predmetov
13. Využívanie mimorozpočtových zdrojov (príjem z reklamy, fondov, grantov, podnikateľskej činnosti
a iných zdrojov)
14. V súlade s osobitnými predpismi plnenie ďalších úloh, ktorými ju poverí zriaďovateľ
Múzeum vo Svätom Antone je pamäťová inštitúcia, zbierkotvorná, vedecko-výskumná a kultúrnovzdelávacia organizácia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej základným poslaním je spravovanie zvereného
nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu v areáli Národnej kultúrnej pamiatky svätoantonského kaštieľa.
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Múzeum na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, hmotné
i nehmotné doklady so zameraním na históriu rodov Koháry a Coburg, históriu a súčasnosť poľovníctva
a rybárstva na Slovensku, ako aj históriu a súčasnosť banskoštiavnického regiónu a regiónu Hont,
v ktorom múzeum pôsobí.
Poslanie múzea spočíva v ochrane, odbornom spracovaní, vedeckom skúmaní a sprístupňovaní
zbierkových predmetov verejnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou, najmä na účely štúdia,
poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.
Návštevný chod múzea je zabezpečený počas celého roka vlastnou lektorskou službou. V letných
mesiacoch je lektorská služba posilnená vyškolenými brigádnikmi väčšinou z radov študentov.
Pre zahraničných návštevníkov sú k dispozícii preklady sprievodného textu do angličtiny, nemčiny,
maďarčiny, francúzštiny, ruštiny, taliančiny a poľštiny.
Význam a poslanie múzea je umocňované rozvinutou spoluprácou s viacerými kultúrnymi
a reprezentačnými štátnymi inštitúciami. Múzeum zapožičiava zbierkové predmety viacerým múzeám
na doplnenie expozícií a výstav. Napr. Poľovnícky zámok Javorina, Poľovnícky zámoček Palárikovo,
Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, Lesy SR š. p., OZ Žarnovica a OZ Levice, Štátna ochrana prírody
SR, CHKO Štiavnické vrchy-rozhľadňa na vrchu Sitno, Slovenský poľovnícky zväz Bratislava, Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Základná škola s materskou školou
Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica.
Areál NKP ponúka možnosti a aj je využívaný na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia:
- koncerty vážnej a populárnej hudby
- divadelné predstavenia
- vystúpenia sokoliarov a šermiarov
- festivaly, besedy, prednášky, premietania filmov a dokumentov
- svadobné obrady
- slávnostné omše
- špeciálne programy pre deti a širšiu verejnosť, (podrobnejšie v kapitole 3)
V oblasti histórie a poľovníctva spolupracuje múzeum s viacerými odbornými ustanovizňami
na Slovensku i v zahraničí. Hlavnými partnermi sú:
- Veľvyslanectvo SR v Sofii, Bulharsko
- Zväz múzeí na Slovensku
- Lesy SR, š.p., Banská Bystrica
- Národné lesnícke centrum Zvolen
- Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce
- Slovenská poľovnícka komora Bratislava
- Slovenský poľovnícky zväz Bratislava
- Slovenský rybársky zväz Rada Žilina
- OLÚP, n. o. Predná Hora
- Múzeum Zamoyskich v Kozlowke, Poľsko
- Múzeum Jezdiectwa i lowiectva vo Varšave, Poľsko
- Magyar Mezogazdasági Muzeum v Budapešti, Maďarsko
- Múzeum Ohrada pri Hlubokej nad Vltavou, Česká republika
- Nadácia VÚB
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- PEFC Slovensko
- firma Šomek a ďalší
V regióne sú partnermi Múzea vo Svätom Antone:
- obec Svätý Anton a DHZ Svätý Anton
- ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone
- mesto Banská Štiavnica
- ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach
- Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici
- Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
- Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
- Združenie turizmu Banská Štiavnica
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Banská Štiavnica a okolie
- Občianske združenie Zlatá cesta
- Občianske združenie Odkaz Coburgovcov – História v službách budúcnosti
- Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Banská Štiavnica
- Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia Stredné pohronie
- Obvodná poľovnícka komora v Žiari nad Hronom
- Lesy SR š. p., OZ Žarnovica
- Lesy SR š. p., OZ Levice
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Pohronie
- Zveropark Repište a ďalší
Perspektívy múzea
Krátkodobé ciele múzea pre rok 2021 súviseli predovšetkým s efektívnou a funkčnou vyťaženosťou
novo rekonštruovaných tak pivničných priestorov ako aj štýlovej kaviarničky.
Krátkodobé ciele smerujú aj k napĺňaniu podujatí a aktivít múzea vo vzťahu k zlepšeniu a rozvoja
cestovného ruchu v banskoštiavnickom regióne UNESCO.
Strednodobé ciele múzea sú riešené naliehavosťou jednotlivých častí ako hlavná budova, budovy, areál
a odborné činnosti:
Hlavná budova kaštieľa - jej rekonštrukcia pokračuje postupne podľa finančných možností ako aj
napĺňaním cieľov vychádzajúc zo Stratégie rozvoja múzea napr.:
- rekonštrukcia ďalších častí krovu a drevenej šindľovej strechy kaštieľa
- dokončenie rekonštrukcie na poschodí kaštieľa - západná chodba s pôvodnými barokovými oknami
- pokračovanie na prízemí kaštieľa postupnou obnovou a modernizáciou súčasnej poľovníckej
a rybárskej expozície,
- rekonštrukcia kancelárskych priestorov a výstavnej sály
- reštaurátorské práce v exteriéri - tympanóny s pôvodnými freskami (vstupná fasáda severného krídla
a fasáda južného krídla na nádvorí kaštieľa)
Budovy NKP:
- budova bývalého skleníka, je objektom v štádiu rozpracovania - stabilizovaná strecha, ale
pokračovanie v rekonštrukcii je potrebné
- objekt Zámockej viechy nie je v dobrom technickom stave a kompletná rekonštrukciu je namieste.
Stavba je v súčasnosti v prenájme.
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Areál kaštieľa - historický park a komunikačné cesty:
- revitalizácia parku a lesoparku. Je potrebné obnoviť rozpadajúce sa prívodné a odvodné kanály,
oporné múry a oplotenia, parkové chodníky a cesty, stabilizácia brehov jazierok a ich hĺbkové
čistenie od nánosov, doplniť lavičky, altány, smetné koše, výsadby vzácnych drevín a podobne
- obnova všetkých chodníkov a trávnatých plôch
Postupnosť a rozsah všetkých rekonštrukčných a reštaurátorských prác je priebežne konzultovaný
s metodikom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica a následne realizovaný v súlade
s vydaným rozhodnutím, ktoré je pre múzeum záväzné.
Okrem stavebnej rekonštrukcie objektov medzi strednodobé úlohy trvale patrí údržba budov a areálu,
ktorá je z roka na rok komplikovanejšia a najmä finančne náročná v bežnej prevádzke múzea, bez na to
vyčlenených dostatočných personálnych kapacít.
V odbornej činnosti patrí medzi stále úlohy:
- ESEZ ako elektronické spracovávanie evidencie zbierok. Povinnosťou múzea je raz za rok poskytnúť
spracované údaje do centrálnej evidencie múzejných zbierok (CEMUZ), ktorej správcom je Slovenské
národné múzeum v Bratislave
- reštaurovanie zbierkových predmetov, je náročné tak u vystavených exponátov, ako aj uložených
v depozitároch
- samostatný odborný prístup si vyžaduje aj reštaurovanie umeleckých diel
- budovanie a spravovanie odbornej knižnice, archívu a nadobúdanie iných dokumentačných materiálov
v oblasti špecializácie múzea ako zdroja odborných informácii
- uloženie zbierok v depozitároch je v maximách ich kapacít, nepostačuje len reorganizovať priestory,
po technickej stránke je potrebné doplniť, resp. vymeniť za nové samonosné stabilné prvky - regále
s vyššou nosnosťou a bezpečnosťou
- vydávanie Zborníka pravidelne každé dva roky s odbornými príspevkami od autorov zo Slovenska
i zahraničia. Doteraz vyšli ročníky 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Ročník 2022
je už v štádiu prípravy.
Medzinárodná spolupráca sa naďalej udržiava s členmi rodiny Coburg, najmä s J. V. Simeonom
Sachsen-Coburg und Gotha, vnukom Ferdinanda Coburga - posledného užívateľa svätoantonského
kaštieľa, ako aj s Veľvyslanectvom Bulharskej republiky v SR a Veľvyslanectvom SR v Sofii.
Práve s veľvyslanectvom SR v Sofii bola v rámci projektu Jednotná Európa a jej kultúrne dedičstvo,
spolupráca významne posilnená pri organizovaní medzinárodnej konferencie pod záštitou ministra kultúry
Bulharska s názvom „Múzea Slovenska - kaštieľ a Múzeum vo Svätom Antone“, ktorá sa konala na pôde
Veľvyslanectva SR v Bulharsku dňa 29.6.2021. Podujatie spoluorganizovali Veľvyslanectvo Slovenskej
republiky v Bulharsku, Nadácia pre kultúru „199“ v Sofii a Múzeum vo Svätom Antone.
Múzeum odprezentovalo témy k aktivitám múzea a k príležitostiam na spoločné projekty s bulharskými
múzeami. Medzinárodná konferencia bola úspešná a múzeum bolo prezentované aj v Bulharskom rozhlase.
V činnosti mimo múzea sa udržiava spolupráca s kaštieľom v Palárikove, kde sa nachádza aj expozícia
Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri známa pod skratkou C.I.C.. Tu vznikla v roku 1928
myšlienka založiť C.I.C.
Múzeum sa aktívne zapája aj do všetkých regionálnych a celoslovenských aktivít v oblasti rozvoja
cestovného ruchu. Múzeum je členom Zväzu múzeí na Slovensku, kde máme aj zástupcu v orgánoch
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Predstavenstva a súčasne na pozícii tajomníka ZMS, tiež zastúpenie v Prírodovednej komisii ZMS
na úrovni podpredsedu. Múzeum je prostredníctvom ZMS aj v ICOM SK.
3. Činnosť múzea v roku 2021
Rok 2021 priniesol ďalšie zaujímavé udalostí, projekty a úspešné aktivity. Žiaľ, aj pokračujúcu pandémiu
COVID 19 a s tým súvisiace prísne opatrenia, s ktorými sa museli zosúladiť aktivity múzea (reorganizácia
príprav odborných a verejných podujatí, presun ich termínov aj zrušenie niektorých).
I. Pandémia COVID 19 a jej následky v roku 2021:
Opätovne počas celého roka veľmi významnou mierou zasiahla do činnosti múzea. V tejto vážnej
situácii v súvislosti s rizikom šírenia nákazy ochorenia COVID 19 a možným ohrozením verejného zdravia
múzeum naďalej so zriaďovateľom MPRV SR komunikovalo a počas celého roku sme sa riadili
opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Covid Automatom na týždňovej báze,
ktorý poskytoval včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby sme mohli v MSA
podniknúť potrebné preventívne kroky a nekontrolovanému šíreniu nákazy vopred zabrániť.
Počas roka 2021 sme evidovali práce neschopnosť z dôvodu COVID 19 aj u niektorých zamestnancov
múzea v sumárnom počte 6.

Počet pozitívnych

Pozitivita zamestnancov v roku 2021
Rok
01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
2021
Počet
2
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
pozit.

Pozitivita zamestnancov v roku 2021
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mesiac

Udržať chod múzea a zmierniť následky spôsobené pandémiou bolo možné v opätovnom hľadaní
spoločných riešení so zriaďovateľom počas celého roka. MPRV SR metodicky, organizačne a najmä
finančne významne pomohlo. Pre výpadok vlastných príjmov z tržieb zo vstupného ministerstvo navýšilo
múzeu bežný transfer. Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie krytia bežných výdavkov
organizácie.
Zatvorenie múzea pre návštevníkov v roku 2021:
K zatvoreniu došlo počas roka 2021 celkovo 3-krát v nasledovných termínoch. V jarnom období
od 04.12.2020 do 30.4.2021 sme pristúpili k uzatvoreniu kaštieľa pre verejnosť z technických príčin
(rentabilita, ekonomika, efektívnosť). V termíne od 27.7.2021 do 2.8.2021 opätovne uzavreté z technických
príčin kvôli Covidu (nutnosť dezinfekcie priestorov, nastavenie režimu na pokladni).
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Posledné uzavretie bolo v čase 24.11.2021 do 10.01.2022 z technických príčin (vykonanie inventarizácie,
čerpanie dovoleniek).
Od 19.11.2021 múzeum zakúpilo 20 ks antigénových samotestov v sume 160,20 €, ďalej prostredníctvom
Okresného úradu Banská Štiavnica, Odbor krízového riadenia nám MV SR distribuovalo 15 ks samotestov
(17.01.2022 ďalších 30 samotestov).
V MSA prebiehalo samotestovanie vlastných zamestnancov v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 264 zo dňa
24.11.2021 - pre vstup zamestnanca na pracovisko, nakoľko zamestnávateľ bol povinný dodržiavať
takzvaný OTP režim, podľa ktorého mali povolenie na vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú
očkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú testovaní. Ako zamestnávateľ sme boli povinní
zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov, vhodný priestor a testovaním sme poverili
autorizovanú osobu ako dohľad nad samotestovaním sa zamestnancov. Určená autorizovaná osoba viedla
evidenciu testovaných zamestnancov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum testovania a výsledok
testovania.
Vhodnou alternatívou bola práca v exteriéri a tak niektorí zamestnanci vykonávali práce pri údržbe
historického parku. Zmenili sme spôsob prehliadky expozícií zo skupinovej s lektorom, na individuálnu
samostatnú prehliadku. Zamestnanci vykonávali v expozíciách dozor a návštevníci si prezerali expozície
samostatne s textom. V júli a v auguste stálych zamestnancov pri dozore vymenili brigádnici.
Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou nemohlo múzeum zorganizovať najväčšie podujatie "Dni
svätého Huberta" robené tradične prvý septembrový víkend. Z toho istého dôvodu bola nižšia návštevnosť,
čo spôsobilo nižšie tržby.
II. Rekonštrukcia kaštieľa:
Za veľmi významnú aktivitu v napĺňaní Stratégie rozvoja múzea MSA možno uviesť ukončenú
„Rekonštrukciu krovu strechy kaštieľa“ v hodnote 80 000,- Eur a „Rekonštrukciu šindľovej strechy
kaštieľa - západne krídlo“ v celkovej cene diela 171 000,- Eur, z ktorej ostáva realizovať práce v roku
2022 v čiastke 11 000,- Eur.
Hlavným cieľom rekonštrukcie: sú postupné výmeny poškodených častí, ktoré musia korešpondovať
aj s pamiatkovým úradom a to zachovaním historickej podstaty, ale zároveň, aby z hľadiska bezpečnosti
bol krov funkčný a stabilný. Strecha kaštieľa patrí na Slovensku medzi unikáty. Je to pravdepodobne plošne
najväčšia strecha pokrytá dreveným šindľom cca 6 tis. m². Veľkou vzácnosťou je aj to, že je zachovaná
aj veľká časť ešte pôvodného krovu z 18. stor. s ručne tesanými hradami.
Postupná rekonštrukcia v rozmedzí niekoľkých rokov (po jednotlivých krídlach) je optimálna nielen
z hľadiska financií, ale aj prevádzky múzea a následnej údržby.
III. Odborná činnosť múzea v roku 2021
Bola opätovne spracovaná a vykonávaná v zmysle zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty. Múzeum vykonáva nasledovné základné odborné múzejné činnosti:
a) nadobúdanie zbierkových predmetov:
b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej
evidencie
c) odborná revízia zbierkových predmetov:
d) bezpečnosť zbierkových predmetov
e) odborná ochrana zbierkových predmetov
f) vedecko-výskumná činnosť
g) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok
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a) nadobúdanie zbierkových predmetov:
V roku 2021 sme získali spolu 112 ks predmetov (55 prírastkových čísel) v celkovej hodnote 6 903 Eur.
Z toho darom 89 ks (32 prírastkových čísel) v hodnote 1 303 Eur a kúpou 22 ks (22 prírastkových čísel)
v hodnote 600 Eur. Vlastným výskumom 1 ks (1. prírastkové číslo) v hodnote 5 000 Eur (obraz
portugalského kráľa - Don Fernando)
• za umelecko-historický fond: 80 ks nových zbierkových predmetov, 31 prírastkových čísiel v hodnote
6050,- Eur
• za poľovnícky fond: 32 ks zbierkových predmetov, čo je 24 prírastkových čísiel v hodnote 853,- EUR
V tomto roku sa podarilo múzeu získať vzácne zbierkové predmety, ktoré sú úzko spojené s bývalým
bulharským cárom Ferdinandom Coburgom. 22 kusov predmetov bolo získaných kúpou v cene 600,- EUR
a pochádzajú z pozostalosti Jána Petrulu, ktorý robil pre Ferdinanda Coburga kastelána na jeho
poľovníckom zámočku na Prednej Hore. V tejto akvizícii sú rôzne fotografie, jedálne lístky excára,
osobné zápisníky a albumy. Unikátnym kusom z tejto akvizície je drevené skladacie kreslo, v ktorom
bývalého cára keď už bol v staršom veku nosili statní horehronskí chlapi na poľovačku alebo na hrad
Muráň. Z ďalších zaujímavých akvizícií sú darom získané bulharské poštové známky z obdobia
Bulharského cárstva a Bulharský Rád II. triedy za zásluhy, ktoré udeľoval bulharský cár.
Poľovnícky zbierkový fond bol doplnený hlavne predmetmi z rybárstva.
Nákupy zbierkových predmetov sú už niekoľko rokov obmedzené z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. Napriek tomu múzeum zakúpilo zbierky v celkovej hodnote 600 Eur čo je o 400 Eur viac ako
minulý rok.
b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie:
• katalogizáciu zbierkového fondu umelecko-historického a poľovníckeho oddelenia robia 3 odborné
pracovníčky
• fond umelecko-historický aj poľovnícky má spracovanú druhostupňovú evidenciu na troch typoch
katalogizačných kariet (klasické štvordielne katalogizačné karty, galerijné katalogizačné karty
pre umelecké diela a katalogizačné karty vytlačené v programe AMIS)
• v súčasnej dobe má múzeum v programe ESEZ 4G z celkového počtu 15 991 kusov zbierkových
predmetov spracovaných v druhostupňovej evidencii 5 859 kusov
• v 2st. evidencii bolo za rok 2021 spracovaných 510 ks zbierkových predmetov z toho na poľovníckom
oddelení 143 kusov zbierkových predmetov
Poznámka k evidencii zbierkového fondu: V súčasnej dobe sa katalogizácia robí elektronicky v programe
ESEZ 4G. Súčasne s katalogizáciou nových akvizícií sa robí rekatalogizácia zbierkových predmetov, ktoré
sú skatalogizované na starých katalogizačných kartách. Vo väčšine prípadov sú na týchto kartách napísané
iba informatívne údaje odpísané z prírastkovej knihy. Preto je rekatalogizácia pracná a zdĺhavá.
c) odborná revízia zbierkových predmetov:
V tomto roku neprebiehala odborná revízia zbierkového fondu, pretože tá sa robí každé štyri roky a bola
urobená v roku 2020. Bola však urobená revízia odbornej knižnice.
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d) bezpečnosť zbierkových predmetov:
Kaštieľ je nepretržite strážený vlastnou ochrannou službou. Expozičné a iné priestory sú monitorované
kamerovým systémom a vybavené elektronickým zabezpečovacím systémom a elektronickým požiarnym
systémom.
Dlhodobo pretrvávajúcim problémom je optimalizované vykurovanie expozícií najmä v zimnom období,
čím trpia zbierkové predmety a aj návštevníci. Táto situácia je zapríčinená viacerými avšak objektívnymi
faktormi (veľké plochy a objemy expozičných priestorov, staršia technológia vykurovania elektrickými
konvertormi, historické okná nemajú izolačné vlastnosti, nezateplené a vysoké stropy, historické kamenné
alebo tehlové múry a finančné prostriedky). Napriek tomu je expozícia aspoň temperovaná. Aj
reštaurovanie zbierkových predmetov dodávateľsky absentuje z finančných dôvodov. Fyzická ochrana
zbierkových predmetov je na veľmi dobrej úrovni.
Odborná ochrana zbierkových predmetov je podmienená aj priamym bezpečnostným hľadiskom
na objekte kaštieľa a ďalších historických objektov v správe múzea v zmysle príslušných zákonných
opatrení, ktoré to priamo vyžadujú. Múzeum v roku 2021 uskutočnilo a zaviedlo nasledovné:
• kompletnú ročnú revíziu Elektronického poplachového systému
• previedla sa odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie na Barokovej sýpke
• týždňové prehliadky elektrickej inštalácie a bleskozvodov
e) odborná ochrana zbierkových predmetov:
Múzeum má vlastnú konzervátorskú dielňu na ošetrovanie zbierkových predmetov umeleckohistorického oddelenia a preparátorskú dielňu na ošetrovanie zbierkových predmetov poľovníckeho
oddelenia. Veľkú pozornosť venuje odborný pracovník preparátorskej dielne oprave starých
dermoplastických zoologických preparátov, ktoré nám už dlhé roky slúžia a po oprave ešte budú slúžiť
ďalej, nakoľko financie na nové nie sú. V roku 2021 bolo v preparátorskej dielni ošetrených 180 kusov
zbierkových predmetov a v konzervátorskej dielni 214 kusov. Spolu 394 kusov (250 ks v roku 2020).
Okrem ošetrovania zbierkových predmetov v dielni sa podieľa konzervátorka aj na upratovaní historickej
expozície. Vystavené vzácne zbierky čistí od prachu. Takto musí prejsť celú expozíciu v letnom období
každý týždeň a v zimnom, každé dva týždne.
Financie na reštaurovanie zbierkových predmetov dodávateľsky sú už niekoľko rokov poddimenzované.
Túto situáciu by bolo potrebné riešiť aj účelovo pridelenými prostriedkami určených na reštaurovanie.
V minulom roku 2020 významne pomohla darom na reštaurovanie Nadácia VÚB.
f) vedecko-výskumná činnosť:
Múzeum vo Svätom Antone sa podieľalo spoločne s Ministerstvom kultúry Bulharska na príprave
medzinárodnej konferencie venovanej bulharskému cárovi Ferdinandovi Coburgovi. Bola uskutočnená
v dňoch 27.6.2021 - 30.6.2021 v Sofii a zúčastnili sa jej dvaja naši odborní pracovníci.
Vedecko-výskumná činnosť pracovníkov múzea bola tematicky zameraná na vydanie katalógu
Poľovnícka galéria a vydanie brožúry Koháryovci - Od zemana po knieža, Coburgovci - Jeden rod
a veľa trónov.
Múzeum v roku 2021 pracovalo na 6 vedecko-výskumných úlohách nasledovne:
Názov úlohy

Riešitelia

Trvanie
(od - do)

Odbor

Výstup

Koháryovci - od zemana
po knieža, Coburgovci jeden rod a veľa trónov

PhDr. Ingrid
Hričovcová, Mgr.
Mária Ďurianová

od 1.3.2021
do 15.9.2021

História

brožúra
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Maliari poľovníckych
motívov

Mgr. Mária
Ďurianová. Ing.
Monika Maňkovská

Fotografie ako spomienky
Coburgovcov na ich cesty

PhDr. Ingrid
Hričovcová

Môže zbraňová amnestia
pomôcť múzeu?

Ing. Štefan Engel,
PhD.

Stratégia akvizičnej
činnosti, špecifiká
poľovníckeho oddelenia
Múzea vo Svätom Antone

Ing. Štefan Engel,
PhD.

od 1.7. 2021
do 15.7.2021

muzeológia

Múzeum vo Svätom Antone
a nový vyučovací predmet
poľovníctvo a ochrana
prírody

Ing. Štefan Engel,
PhD.

od 1.6.2021
do 8.7.2021

Iné prírodné
vedy

od 1.1.2021
do 15.5.2021
od 1.10.2021
do
15.12.2021
od 1.7.2021
do
20.7.2021

História

História
Iné
spoločenské
vedy

brožúra
Článok
v odbornej
tlači
Článok
v odbornej
tlači
pred
publikovaním
v
recenzovanom
zborníku
Článok
v odbornej
tlači Zborník

g) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok:
Múzeum aj v roku 2021 sprístupnilo v pokračovaní z roku 2020 zbierkové predmety cez výstavné
a expozičné priestory na prehliadkovej trase múzea na úrovni 70% z celkového počtu zbierkových
predmetov. Osobitnou formou boli sprístupnené zbierkové predmety vo vitrínach v priestoroch prvého
kontaktu pre návštevníka v počte 123 ks. Nainštalované zbierkové predmety na tému "historický porcelán"
sú nielen upútavkou, ale zároveň napĺňajú úlohu múzejnej pedagogiky vo vzťahu k bádaniu a poznávaniu.
IV. Výstavná a expozičná činnosť:
Múzeum realizovalo alebo sa spolupodieľalo na 15 vzdelávacích akcií vrátane prednášok, besied,
kultúrnych podujatí alebo špecializovaných akcií. Prehlaď vrátane zamerania na cieľovú skupinu s počtom
zúčastnených prikladáme nasledovne:
Názov/druh podujatia

V spolupráci s Termín konania

Akcia pre deti
Detský deň sv. Huberta
V núdzi poznáš priateľa
Výstava
Bažant poľovný

22.02.2021

Cieľová
Počet
skupina
zúčastnených
ZŠ a MŠ
Ferdinanda
30
Coburga vo
Svätom Antone

LDM Zvolen

26.4.202105.09.2021

Verejnosť
+ žiaci ZŠ

Prezentácia s prednáškou
Cicavce a vtáky

Zveropark
Revište

08.08.2021

Rodičia s deťmi

70

Prezentácia s prednáškou
Cicavce a vtáky

Poľovnícke
slávnosti
Senohrad

10.08.2021

Verejnosť

71

2409
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Prezentácia a prednáška
Nočný výstup na Sitno

Prednáška a prezentácia
Cicavce a vtáky

20.08.2021

Obec Svätý Anton

28.08.2021

Noc múzeí a galérií

15.05.2021

Deň múzeí – otvorenie výstavy

18.05.2021

60

Verejnosť
+ deti z obce

Verejnosť

Odborná
verejnosť

200

110

40

Prednáška s prezentáciou
Konferencia Bulharsko
(Ing. Š. Engel, PhD, )

Veľvyslanectvo
SR v Bulharsku

28.06.2021

25

Prednáška s prezentáciou
Konferencia Bulharsko
(PhDr. Ingrid Hričovcová )

Veľvyslanectvo
SR v Bulharsku

28.06.2021

25

Koncert Hudobnej akadémie
Akadémia Jána
Jána Albrechta Banská Štiavnica Albrechta BŠ

25.09.2021

Odovzdávanie pamätných
medailí a ocenení pri príležitosti
100. výročia založenia
Loveckého ochranného spolku

28.10.2021

Koncert renesančnej hudby

Akadémia Jána
Albrechta BŠ

Verejnosť

25

19

30.10.2021

Verejnosť

25

Spomienka na svätého Huberta
patróna poľovníkov

03.11.2021

verejnosť

25

Vianoce pre zvieratká

16.12.2021

Deti ZŠ a MŠ

30

Spolu 15 akcií

3164

Strana / 11

Výročná správa Múzea vo Svätom Antone
Expozičná činnosť:
Múzeum v roku 2021 vykonalo 3 expozičné činnosti.
Z toho spoločenskovedné expozície: 2, prírodovedné expozície: 1
Názov expozície

Adresa

Rok

Úpravy

Druh

Katalóg

Umelecko-historická
expozícia

Svätý Anton č. 291

1962

menšie

spoločenskovedná

nie

Poľovnícka expozícia

Svätý Anton č. 291

1998

menšie

prírodovedná

nie

Expozícia F. Coburga
na Prednej Hore

Muráň

2007

spoločenskovedná

nie

Poznámka k expozičnej činnosti:
Múzeum vo Svätom Antone sídli v historickej budove kaštieľa po šľachtických rodoch Koháry-Coburg.
Má dve expozície: umelecko-historickú (pôvodný mobiliár kaštieľa po bývalých majiteľoch) a poľovnícku
expozíciu, ktorá dokumentuje vývoj poľovníctva na Slovensku. Múzeum vytvorilo v roku 2007 expozíciu
Ferdinanda Coburga v historickom drevenom zámočku v spolupráci s Odborným liečebným ústavom
psychiatrickým Predná Hora, ktorý tento zámoček spravuje. Inštalovaných je tam 8 miestností zameraných
na ukážku života bývalého bulharského cára Ferdinanda Coburga.
Výstavná činnosť:
Názov výstavy

Autori

Poľovnícka
galéria

Ďurianová,
Maňkovská

100 rokov
Dobrovoľného
hasičského
zboru vo Sv.
Antone

Maňkovská

Ferdinand I.
- cár Bulharov

Hričovcová,
Engel

Najkrajšia
dovolenková
fotografia

Pohronské
osvetové
stredisko ZH

Miesto
inštalácie

Trvanie
(od - do)

Pôvodnosť

Odbor

Múzeum
vo Svätom 18.5.2021
vlastná
spoločenskovedná
Antone
Chodba na
prízemí
1.7.2021
kaštieľa vo
v spolupráci spoločenskovedná
- 31.12.2021
Svätom
Antone
Ambasáda
Slovenskej
29.6.2021
republiky
v spolupráci spoločenskovedná
- 5.7.2021
v Sofii,
Bulharsko
Múzeum
vo Svätom
Antone

26.11.2021
v spolupráci spoločenskovedná
- 4.2.2022

Plocha
Katalóg
(m2)
202

vydaný

100

nie

100

nie

75

nie

Poznámka k výstavnej činnosti:
Nosnou výstavou roka bola výstava pod názvom Poľovnícka galéria, inštalovaná vo veľkej výstavnej sále.
Je ukážkou umenia s poľovníckym motívom. Sú tam diela významných európskych aj slovenských
maliarov (Karol Šovánka, Otto Recknagel, Franz Xaver Pausinger, František Šesták, Ladislav Sulík, Ignác
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Ujváry). Pri príležitosti 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru vo Svätom Antone
sme poskytli priestor a spoluprácu na výstave. V zahraničí nás prezentovala výstava venovaná osobe
bulharského cára Ferdinanda Coburga, na ktorú sme poskytli historické fotografie.
Múzeum dlhodobo zapožičiava zbierkové predmety do stálych expozícií iných organizácií (Lesnícke
a drevárske múzeum Zvolen, SMOPAJ Liptovský Mikuláš, Poľovnícky zámok Javorina, Správa CHKO
Štiavnické vrchy) a tiež aj na výstavy (Bažant, Lesnícke letokruhy v LDM Zvolen). V októbri sa Múzeum
prezentovalo na Svetovej poľovníckej výstave v Budapešti v spolupráci s MPRV SR.
V. Odborná metodická, analytická a koncepčná činnosť
Múzeum vo Svätom Antone poskytuje odbornú metodicko-poradenskú pomoc záujemcom, bádateľom,
študentom v oblasti histórie poľovníctva a šľachtických rodov Koháry - Coburg. Dve pracovníčky
umelecko-historického oddelenia svoju odbornú a metodickú činnosť zameriavajú na históriu
šľachtických rodov Koháry - Coburg. V dvoch prípadoch poskytli konzultácie a fotografie dvom
študentkám pre vyhotovenie diplomových prác a v jednom prípade konzultáciu k seminárnej práci.
Múzeum poskytlo niekoľkým bádateľom a kolegom z iných múzeí fotografie zbierkových predmetov,
ktoré potrebovali pre svoje vedecké bádanie. Ing. Štefan Engel, PhD. recenzoval dve odborné publikácie
"Narodený v znamení rybára" a "Zlaté trofeje Liptova".
V múzeu bola vybudovaná učebňa pre vyučovanie predmetu Poľovníctvo a ochrana prírody, ktoré sa
od septembra začalo vyučovať na Základnej škole Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone a na ktorej
príprave múzeum participovalo.
Jedna pracovníčka umelecko-historického oddelenia je členkou Komisie pre tvorbu zbierok v Múzeu
Andreja Sládkoviča v Krupine. Riaditeľ múzea Ing. Štefan Engel, PhD. a PhDr. Ingrid Hričovcová
pracovníčka umelecko-historického oddelenia prezentovali múzeum na konferencii THE MUSEUM
OF SLOVAKIA - Museum in Svätý Anton, ktorá sa konala v bulharskej Sofii. Múzeum vo Svätom Antone
pomáha s realizáciou projektu "Coburgovská železná cesta - skrytý potenciál Horehronia". Spolupracuje
s mnohými partnermi napr: Občianske združenie Zlatá cesta, OOCR Banská Štiavnica, Slovenský
poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora.
VI. Kultúrno-vzdelávacia činnosť a propagácie múzea:
Múzeum z objektívnych príčin nemohlo zrealizovať väčšinu plánovaných aktivít. Najmä tradičné Dni
svätého Huberta. Rovnaká situácia pri zatvorení škôl spôsobila, že sme nemohli realizovať ani mnohé
vzdelávacie programy, besedy a prednášky pre deti.
Napriek prísnym opatreniam múzeum zrealizovalo:
• múzeum publikovalo spolu 29 článkov z toho 5 odborných a 24 popularizačných
• v médiách sme sa prezentovali celkom 15 krát. Z toho 4 v rozhlase, 5 TV a 6 na internete. Ako príklad
uvádzame rozhlasové témy v Rádio Regina Stred z podujatia Noc múzeí a galérií a výstup v Rádiu
Slovensko v relácii „V múzeu ...“. V TV to boli v programe „Slovensko v obrazoch“ v RTVS, ale aj
v bulharskej TV
• vydali sme dve publikácie - brožúrky „Poľovnícka galéria“ a „Koháryovci – od zemana po knieža,
Coburgovci - jeden rod a veľa trónov“. Ďalej v roku 2021 bolo pripravených 5 pozvánok a plagátov
• v rámci prezentácie oslovuje múzeum potencionálnych návštevníkov cez webovú stránku, ktorú ročne
navštívi 90 tisíc návštevníkov. Oficiálna Facebook-ová stránka múzea má viac ako 3 400 sledovateľov
a dosah príspevkov je na viac ako 200 tisíc užívateľov sociálnej siete
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Vyššie spomenutá činnosť je zhrnutá aj v tabuľkovom prehľade:
Kultúrno-vzdelávacia činnosť
Kultúrno-vzdelávacie
podujatia*
Vzdelávacie programy

Počet podujatí

Počet návštevníkov

2

60

Z toho
neplatiacich
60

Prednášky a besedy

7

470

470

Kultúrne podujatia

2

50

50

Špecializované akcie

3

175

175

Iné podujatia

0

0

0

Spolu

14

755

755

*poznámka :
Vzdelávacie programy
Prednášky a besedy
Kultúrne podujatia
Špecializované akcie
Iné podujatia

„V núdzi spoznáš priateľa“, Vianoce pre zvieratká
Zveropark, Bulharsko
koncerty Schemnitiensis a Concerto Aventino
Deň múzeí, Noc múzeí a galérií, Spomienka na sv. Huberta
--------

Propagácia múzea
V tlači

29

V rozhlase

4

V televízii

5

Na internete

6

Exteriérová reklama

0

Knižnica:
Počet knižničných jednotiek (Kj) k 31.12. je 8 287. Číslo reprezentuje stav po vykonanej revízii v roku
2021 (viď nižšie revízia: 8 129 Kj, + prírastok v roku 2021 na úrovni 158 Kj). Plocha priestorov knižnice
je 72 m2. Počet zamestnancov knižnice je 1s VŠ vzdelaním. Náklady na nákup knižničných fondov boli
na úrovni 206 Eur čo tvorí predplatné časopisov.
Po revízii sa upravil aj počet historických knižničných dokumentov (HKD) z 42 (2020) na 52 (2021). Počet
knižničných jednotiek HKD vykazovaných v zbierkovom fonde je 1 421. Počet titulov dochádzajúcich
periodík je 11 z toho 2 zahraničné. Ročný prírastok Kj za rok 2021 je 158, ktorý sme získali darom. Úbytok
Kj je na úrovni 34 jednotiek najmä z dôvodu vyradenia duplicít alebo nevyhovujúcej špecializácii múzea.
Spolu 5 169 Kj je už spracovaných automatizovane (čo je 62 % z počtu 8 287). Počet výpožičiek spolu
bol 80. Počet vypracovaných bibliografií je 0. Počet vypracovaných rešerší bol 6. Knižnica poskytuje
1 študovňu s počtom miest 10. V rámci registrácie evidujeme 24 používateľov.
V roku 2021 bola prevedená revízia odbornej knižnice múzea v zmysle zákona č. 126/2015 Z.z.
o knižniciach s výsledkom 8 165 knižničných jednotiek a zo záverov vyplynulo 34 jednotiek na vyradenie
a celkový stav knižničných jednotiek po vyradení je 8129. Tento výsledok je počiatočným stavom
k 1.1.2022. Revízia v pozitívnom smere prináša ucelený prehľad o knižničnom fonde.
*poznámka:
Kj - Knižničná jednotka je každý samostatný zväzok dokumentu, t. j. každý výtlačok alebo časť
viaczväzkového diela, konvolut, komplet celého ročníku periodika, nosič špeciálnych druhov dokumentov
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(magnetofónová kazeta, CD-ROM). Knižničná jednotka je jednotkou evidencie a štatistiky knižničného
fondu a musí byť zaznamenaná v prírastkovom zozname knižnice pod samostatným prírastkovým číslom.
Návštevnosť múzea:
V roku 2021 bola návštevnosť na úrovni 25 584 návštevníkov (24 850 v roku 2020) a bola poznačená
celosvetovou pandemickou situáciou súvisiacou s COVID-19, priebežným uzatváraním múzea
pre verejnosť a tiež zrušením plánovaných podujatí. Z toho v expozíciách a na výstavách bolo 24 829
návštevníkov a na kultúrno-vzdelávacích podujatiach bola návštevnosť 755.
Našu vysunutú expozíciu, ktorá dokumentuje život Ferdinanda Coburga na Prednej Hore, navštívilo 546
(rok 2020 - 427) návštevníkov. Tu patrí poďakovanie aj partnerovi OLÚP, n. o. Predná Hora pri napĺňaní
poslania v liečbe rôznych závislostí.
Múzeum bolo z dôvodu šírenia pandémie od 04.12.2020 do 30.04.2021 zatvorené. Do tohoto času spadali
Veľkonočné sviatky, kedy je najväčšia návštevnosť v jarnom období. V letnom období sa návštevnosť
vyrovnala predchádzajúcemu letu, dokonca sme zaznamenali mierny nárast. Podrobnejšie opísané
v kapitole 3. Pandémia a jej dôsledky.
Kniha návštev v priestoroch výstavnej trasy nebola v roku 2021 pre verejnosť prístupná z dôvodu
hygienických opatrení. Múzeum disponuje aj Pamätnou knihou v ktorej za rok 2021 eviduje spolu
10 kladných a pochvalných zápisov čo nás motivuje ako vyhodnotenie spätnej reakcie od spokojných
návštevníkov.
4. Rozpočet organizácie
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo na rok 2021 pre Múzeum vo Svätom Antone
bežný transfer vo výške 186 984,- eur.
Počas roka 2021 bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami na celkovú výšku 386 557,- eur
(program 0920301 – Múzejná činnosť) a v tejto výške bol múzeu aj poukázaný.
Bežný transfer poskytnutý v roku 2021 bol čerpaný vo výške 360 557,- eur. Najväčšiu časť výdavkov tvoria
mzdové náklady (RK 610) vo výške 235 056,43 eur, čo je 65,19 % z objemu celkových výdavkov.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 26 000,- eur budú použité v súlade s § 8 odst. 5 Zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31.03.2022.
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 vo výške 50 000,- eur boli použité na úhradu
za výdavky na elektrickú energiu, na interiérové vybavenie, čistiacu techniku, elektrospotrebiče
a zvukotechniku do novozrekonštruovaných pivníc. Boli použité v súlade s § 8 odst. 5 Zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31.03.2021.
Kapitálový transfer na rok 2021 pre Múzeum vo Svätom Antone nebol schválený.
Finančné prostriedky KT roku 2020 boli použité v roku 2021 na IA č. 42715 - Rekonštrukcia krovu strechy
kaštieľa vo výške 80 000,- eur a IA č. 42717 - Rekonštrukcia šindľovej strechy kaštieľa vo výške 160 000,eur.
Nevyčerpané finančné prostriedky KT roku 2020 na IA 42717 - Rekonštrukcia šindľovej strechy kaštieľa
vo výške 11 000,- eur budú čerpané v súlade s § 8 odst. 4 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy najneskôr do 31.12.2022.
Celkové vlastné príjmy za rok 2021 boli dosiahnuté vo výške 176 746,17 eur, najväčšiu časť tvoria vlastné
tržby zo vstupného a predaja propagačného materiálu 169 599,95 eur – 95,96 %.
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Celkové výdavky realizované z vlastných prostriedkov za rok 2021 boli vo výške 203 656,28 eur, najväčšiu
časť z toho tvoria mzdové výdavky vo výške 92 899,07 eur (45,62 % z celkových výdavkov).
Hodnotenie dosiahnutých príjmov z činnosti
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie možno príjmy hodnotiť nasledovne:
212 – Príjmy z vlastníctva: 5 638 eur
212002 – z prenajatých pozemkov – 827 eur
212003 – z prenajatých priestorov – 4 811 eur
223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 169 600 eur
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb: 169 600 eur, z toho:
Vstupné z návštev expozícií – 162 736 eur
Predaj propagačného materiálu – 4 345 eur
Komisionálny predaj propagačného materiálu a ostatné služby – 2 519 eur
292 – Ostatné príjmy: 608 eur
292027 – iné – 608 eur
312 – Transfery v rámci verejnej správy
312001 – prijatý bežný transfer zo ŠR vo výške 386 557 eur
312008 – transfer z VUC vo výške 900 eur
Hodnotenie výdavkov na činnosť
V roku 2021 sú výdavky hodnotené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a čerpané
nasledovne:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 327 955 eur, z toho:
611 – tarifný plat – 230 082 eur
612001 – osobný príplatok – 24 637 eur
612002 – ostatné príplatky – 33 052 eur
614 – odmeny – 40 184 eur
620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 123 394 eur, z toho:
621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne – 15 090 eur
623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – 17 569 eur
625 – poistné do Sociálnej poisťovne – 86 034 eur
627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní – 4 701 eur
630 – Tovary a služby: 161 795 eur, z toho:
631 – cestovné náhrady – 718 eur
632 – energie, voda a komunikácie – 44 081 eur
(výdavky na spotrebu elektrickej energie 41 274 eur, poštové, telekomunikačné a internetové služby
2 807 eur)
633 – materiál – 47 181 eur
(výdavky na interiérové vybavenie zrekonštruovaných pivníc, elektrospotrebiče, čistiacu techniku
a zvukotechniku do pivníc, na nákup príslušenstva k výpočtovej technike, propagačného
a komisionálneho propagačného materiálu, materiálu na údržbu a opravu kaštieľa, hygienických
a čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb, kníh a časopisov do knižnice múzea, konzervátorského
a preparátorského materiálu, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov múzea, softvéru
pre vstupenkovú pokladňu, reprezentačného občerstvenia riaditeľa múzea, PHM do traktora
a mechanizmov, respirátorov a antigénových samotestov, zbierkových predmetov)
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634 – dopravné – 2 707 eur
(nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel, oprava a údržba služobných
motorových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie, diaľničné známky)
635 – rutinná a štandardná údržba – 17 536 eur
(mesačná údržba výpočtovej techniky, servis. údržba ERP, oprava hasiacich prístrojov, údržba
mechanizmov, oprava kamennej fontány na nádvorí, reštaurovanie obrazov)
636 – nájomné za nájom – 1 584 eur
(prenájom kopírovacieho zariadenia)
637 – služby – 47 988 eur
(účastnícke poplatky za školenia zamestnancov, propagácia a reklama múzea, výroba informačných
tabúľ do parku, revízia HP, tlakovej nádoby, EPS kaštieľa a sýpky, kopírovacie služby, stravovanie
zamestnancov múzea, koncesionárske poplatky, poplatky a provízie za používanie terminálu
na platobné karty, povinný prídel do Sociálneho fondu, odmeny vyplatené na základe dohody
o vykonaní práce, daň z nehnuteľnosti a príjmu, poplatky za komunálny odpad, reprezentačné
výdavky riaditeľa múzea, služby BOZP a PO)
642 – transfery jednotlivcom: 1 069 eur
(členské príspevky záujmovým združeniam, nemocenské dávky)
Múzeum vo Svätom Antone dosiahlo v roku 2021 celkové výnosy v objeme 920 070,04 eur. Výnosy boli
tvorené nasledovne:
- tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 169 025,95 eur,
- výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 410 557,- eur,
- výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu vo výške 297 197,14 eur,
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 15 000,- eur,
- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy vo výške 900 eur,
- výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 20 338,- eur
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 7 051,95 eur.
Výšku vlastných tržieb ovplyvnili opatrenia prijaté na zabránenie a šírenie ochorenia COVID-19.
Zatvorenie múzea pre verejnosť spôsobilo výpadok tržieb približne vo výške 120 000 eur.

Tabuľka Výnosy MSA za rok 2021
Položka
Výnosy celkom
tržby za vlastné výkony a tovar (60)
v výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych
tom: rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (68)
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (64)

eur
920 070,04
169 025,95
743 992,14
7 051,95

Celkové náklady za rok 2021 sú vo výške 901 528,42 eur. Najvýznamnejšou položkou v nákladovej
časti sú osobné náklady (mzdové, zákonné a sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady) vo výške
456 449,42 eur, čo predstavuje 50,63 % celkových nákladov organizácie, ďalej náklady na služby vo výške
33 656,13 eur a náklady na spotrebované nákupy vo výške 86 734,56 eur (najmä spotreba elektrickej
energie 41 936,91 eur).
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Tabuľka Náklady MSA za rok 2021
Položka
Náklady celkom
Spotrebované nákupy (50)
spotreba materiálu (501)
v tom: spotreba energie (502)
predaný tovar (504)
Služby (51)
opravy a udržiavanie (511)
cestovné (512)
náklady na reprezentáciu (513)
v tom:
ostatné služby (518)
Osobné náklady (52)
mzdové náklady (521)
v tom: sociálne poistenie (524, 525)
sociálne náklady (527, 528)
Dane a poplatky (53)
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)
Odpisy, rezervy, opravné položky (55)
Finančné náklady (56)
Hospodársky výsledok pred zdanením
Daň z príjmu
Hospodársky výsledok po zdanení
v tom:

Eur
901 528,42
86 734,56
42 157,71
41 936,91
2 639,94
33 656,13
17 972,02
718,25
905,60
14 060,26
456 449,42
329 390,44
115 761,26
11 297,72
3 448,50
1 130,01
317 535,14
2 574,66
18 541,62
812,00
17 729,62

Múzeum vo Svätom Antone dosiahlo v roku 2021 kladný hospodársky výsledok vo výške 17 729,62 eur
po zdanení. Múzeum splnilo kritérium podielu tržieb a nákladov v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kedy podiel tržieb a výrobných nákladov predstavoval
18,59 %.
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5. Personálne informácie
Počet zamestnancov k 31.12.2021 vo fyzických osobách bol 25 a priemerný evidenčný počet bol 23,7
zamestnancov.
V roku 2021 sme opäť spolupracovali s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici,
bola uzatvorená dohoda na obdobie od 1.9.2021 do 29.02.2022 podľa § 52 a ods. 9 zák. č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre jedného uchádzača o zamestnanie
na druh vykonávanej činnosti pomocné práce na údržbe historického parku. Druhá dohoda s takým istým
zameraním ako predchádzajúca na obdobie od 1.11.2021 bola predčasne ukončená zo strany uchádzača
k 15.11.2021.
Počas celého roka boli v múzeu zamestnávaní študenti - brigádnici na lektorské práce v počte 12. Dohody
o vykonaní práce a pracovnej činnosti boli uzatvorené v počte 10 na práce ako bolo zastupovanie
strážnikov počas neprítomnosti, lektorovanie, údržba, vodič, fotografovanie, prekladateľské práce,
elektrikárske práce.
Priemerná mzda v roku 2021 bola v múzeu vo výške 1 080,10 Eur.
Pracovníci dokumentačného, ekonomického a poľovníckeho sa zúčastňovali priebežne odborných školení
formou webinárov organizovaných našim zriaďovateľom a komerčnými vzdelávacími subjektmi.
6. Stanovené ciele a prehľad ich plnenia
6.1. Zrealizovať Detské dni sv. Huberta
Múzeum organizovalo samotné podujatie v termíne 22. február 2021. V zmysle podmienok proti šíreniu
COVID len v exteriéri, v parku a len pre Základnú školu F. Coburga vo Svätom Antone.
Podujatie bolo pridanou hodnotou výučby predmetu Poľovníctvo a ochrana prírody, ktorá sa vyučuje
v historických priestoroch kaštieľa. Vychádzame tak z efektívneho a intenzívnejšieho prepojenia národnej
kultúrnej pamiatky Múzea vo Svätom Antone, historickej lokality UNESCO a Chránenej krajinnej oblasti
Štiavnické vrchy s dôrazom na popularizáciu tradícii, histórie a kultúry s cieľom posilniť edukatívny
potenciál, zatraktívniť región a zvýšiť všeobecný záujem.
6.2. Zrealizovať celoslovenské poľovnícke slávnosti
Plánované hromadné celoslovenské podujatie, ako 30. jubilejný ročník DSH s plánovanou účasťou takmer
10 tisíc aj zahraničných návštevníkov, nemohlo byť v roku 2021 realizované z objektívnych príčin a to
z dôvodu celoslovenských opatrení proti COVID 19. Termín bol určený na 3.-4. september 2022.
6.3. Zrealizovať prírodovednú súťaž „Čo šepká les“
Vzhľadom na vývoj nepriaznivej situácie ohľadom COVID bolo podujatie zrušené. Náhradný termín bol
stanovený jún 2022.
Tradičné podujatie prírodovednej súťaže Čo šepká les, už jej jubilejný 10. ročník, je pripravované v rámci
spolupráce s OZ Žarnovica Lesy SR, Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici ako aj OPK
v Žiari nad Hronom, RgO SPZ Žiar nad Hronom, s mestami Banská Štiavnica, Nová Baňa, Žarnovica
a Žiar nad Hronom opäť v júnovom termíne roku 2022 pred školskými prázdninami.
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7. Hodnotenie a analýza činnosti v roku 2021
Múzeum vo Svätom Antone by malo byť ako pamäťová inštitúcia posudzované v rezorte osobitne, nakoľko
má špeciálne poslania stanovené zákonom. Múzeum v správe štátu má prioritne plniť úlohy štátnej
kultúrnej politiky. Miesto a úloha múzea je nezastupiteľná. Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu je múzeum ako správca majetku národnej kultúrnej pamiatky, povinné chrániť
hnuteľný a nehnuteľný majetok tak, aby boli zachované jeho kultúrne hodnoty.
Všetky odborné činnosti vykonáva naše múzeum v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a galériách a ochrane kultúrnej hodnoty. V zmysle tohto zákona je zriaďovateľ povinný zabezpečiť
priestorové, personálne a finančné podmienky na vykonávanie základných odborných činností v múzeu.
O nezastupiteľnej úlohe múzeí v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva hovorí aj Deklarácia NR SR
č. 91/2001, ktorá vychádza z medzinárodných zmlúv, dohovorov a odporúčaní medzinárodných organizácií
pôsobiacich v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, UNESCO a EÚ, Uznesenie vlády SR č. 1230
z 15. 12. 2004 a povinnosť chrániť kultúrne dedičstvo hovorí aj čl. 44 Ústavy SR.
Z hľadiska plnenia odborných úloh múzeum splnilo stanovené ciele v prospech zachovania kultúrneho
dedičstva a súčasne je schopné prispieť k šíreniu dobrého mena slovenskej kultúry a slovenského
poľovníctva a rybárstva i v zahraničí. Niektoré podujatia múzea stanovené v cieľoch pre rok 2021 boli
naplnené len čiastočne alebo nenaplnené z objektívnych príčin (COVID).
Poslanie múzea je na Slovensku jedinečné a vhodne reprezentujú taktiež rezort MPRV SR.
Múzeum, v období pred COVID-om bolo schopné vlastnými aktivitami zabezpečiť takmer 50%
prostriedkov na bežnú prevádzku, žiaľ pandemické opatrenia aj v roku 2021 spôsobili, že tržby
z návštevnosti opätovne poklesli avšak sú porovnateľne s rokom 2020. V záujme zachovania prevádzky
múzea a zamestnanosti náš zriaďovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nám
okrem plánovaného bežného transferu poskytol ďalšie dofinancovanie na prevádzkyschopnosť múzea
a na zvládnutie pandemických opatrení s COVID-om.
V roku 2021 dosiahlo múzeum kladný hospodársky výsledok, ale považujeme za potrebné uviesť,
že múzeum ako pamäťová inštitúcia má špeciálne poslanie vyplývajúce aj zo zákona o múzeách a galériách.
Ako uznávaná kultúrno-vzdelávacia ustanovizeň nemá za hlavný cieľ generovať zisky. Výsledky práce
múzea v oblasti zhodnocovania majetku štátu i v oblasti vzdelávania detí a návštevníkov, sú pre štát veľkým
prínosom a nedajú sa presne vyčísliť. Prínosom sú aj novo získané zbierkové predmety darom, čím taktiež
obohacujeme štát o vzácne exponáty veľkej, často nenahraditeľnej kultúrnej hodnoty.
Berúc do úvahy neľahkú finančnú situáciu v roku 2021 môžeme byť relatívne spokojní, že s prideleným
rozpočtom sa nám podarilo zabezpečiť v prvom rade bezpečný a kultúrny chod organizácie.
Za veľmi významnú aktivitu v napĺňaní Stratégie rozvoja múzea MSA možno uviesť ďalšie etapy
v Rekonštrukcii kaštieľa ako krovu strechy a výmeny šindľa na západnej strane.
Pri téme rekonštrukcie kaštieľa vidíme stále výrazné rezervy do investícii rozvoja múzea v jej následných
rekonštrukčných etapách.
Investície sú naďalej nutne potrebné aj do základných odborných múzejných činností, ((akvizičná činnosť,
ochrana zbierkových fondov (vykurovanie, resp. temperovanie expozícií v zimných mesiacoch), vedeckovýskumná činnosť).
Vzhľadom na rozľahlosť objektu historického kaštieľa a ďalších objektov ako NKP, rozsiahleho
a na údržbu náročného až 30 ha parku a lesoparku ako aj veľkosť zbierkového fondu pociťujeme deficit
v počte tak odborných ako aj pomocných pracovníkov ako aj na finančný deficit do rekonštrukcie parku
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tiež do vypracovania projektovej dokumentácie. Náročnosť kladená na všetkých zamestnancov a ich
výkony nie sú adekvátne ich finančnému ohodnoteniu. Úzkou spoluprácou s celým kolektívom
zamestnancov a zodpovedným prístupom sa nám však podarilo napĺňať jednotlivé úlohy.
Za vykonané odborné a prezentačné aktivity ako aj za zvládnutie náročných úloh a postupoch najmä
v situácii s COVID múzeu s ohľadom na bezpečnosť našich návštevníkov v roku 2021 patrí poďakovanie
všetkým vedúcim zamestnancom, zamestnancom múzea, priateľom a partnerom múzea a hlavne nášmu
zriaďovateľovi MPRV SR, ktorý vyvinul maximálne úsilie v prospech rozvoja, napredovania a najmä
v ťažkej situácii s opatreniami s pandémiou COVID a nezištnou finančnou pomocou pre múzeum ako
štátnej príspevkovej organizácie.
8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov múzea
Medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov múzea patria v roku 2021 návštevníci stálych expozícií:
umelecko-historickej a poľovníckej, výstav a podujatí realizovaných priamo v múzeu. Práve viaceré
podujatia z dôvodu pandemických opatrení nemohli byť uskutočnené. Ďalej to boli návštevníci expozície
o Ferdinandovi Coburgovi v poľovníckom zámočku na Prednej Hore. Inštalovaná expozícia je v spolupráci
s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým, nakoľko tu Ferdinand Coburg pôsobil a zaslúžil sa
o vybudovanie kaštieľa, v ktorom dnes ústav sídli.
Múzeum zapožičiavalo zbierkové predmety viacerým múzeám na doplnenie expozícií, výstav alebo
do reprezentačných priestorov majetku štátu, napr. Poľovnícky zámok Javorina, Poľovnícky zámoček
Palárikovo, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, učebňa lesnej pedagogiky v Lesoch SR š. p.,
OZ Žarnovica i v najvyššej umiestnenej expozície v SR na vrchu Sitno, ktorá je v správe Štátnej
ochrany prírody SR a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.
Okrem nich sú to návštevníci výstav, ktoré realizuje múzeum v spolupráci s viacerými ďalšími múzeami
a kultúrnymi ustanovizňami na iných miestach Slovenska i v zahraničí.
Významnú skupinu užívateľov výstupov múzea tvoria tiež čitatelia publikácií a tlačovín, ktoré múzeum
priamo vydáva, resp. do ktorých odborní pracovníci prispievajú. Je to aj zborník múzea, propagačný
materiál o múzeu, odborné a populárne články zverejnené v odborných poľovníckych, lesníckych,
múzejných a iných periodikách. Ďalšími sú poslucháči rozhlasových a diváci televíznych relácií,
v ktorých sa múzeum prezentuje. Významnú skupinu tvoria poslucháči prednášok odborných múzejných
a poľovníckych podujatí, ktoré prezentujú naši odborní pracovníci. Deti a mládež oslovujeme
prostredníctvom prednášok, besied a prírodovedných kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré múzeum
realizuje vo vlastných priestoroch, no taktiež v školách a kultúrnych centrách aj mimo Svätého Antona.
Keďže múzeum tvorí taktiež filmy, ďalšou skupinou užívateľov výstupov múzea sú tí, ktorí majú možnosť
vidieť filmy v rámci projektu „Po stopách Ferdinanda Coburga“ (Panovník prírodovedec, Spomienky
spod Muránskej planiny), resp. iné: „Vábenie jeleňov“, „Hodnotenie poľovníckych trofejí metódami
C.I.C.“, groteska „Ako Pišta Slaninák k parohom prišiel“, DVD z podujatí: Dni sv. Huberta, Chovateľské
prehliadky trofejí, Detské dni sv. Huberta, Prírodovedná súťaž „Čo šepká les“ a podobne. Pre účastníkov
20. ME vo vábení jeleňov bolo vytvorené špeciálne DVD z priebehu podujatia. V roku 2018 boli vytvorené
dva ďalšie významné filmy, kde sa naše múzeum veľmi pekne prezentuje: „Hubertov odkaz“ (vytvorený
pre RTVS a často vysielaný na Dvojke) a rakúsky film „Habsburgs Adel Die Coburgs“.
Ďalšími užívateľmi sú návštevníci webovej a Facebook-ovej stránky múzea. Veľkú skupinu tvoria
návštevníci špeciálnych akcií organizovaných múzeom.
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Múzeum svojou prezentačnou činnosťou (web, publikácie, veľmi ojedinele reklama, výstavy, podujatia,
médiá) oslovuje ďalších potenciálnych užívateľov výstupov činnosti - hlavne návštevníkov zo Slovenska
i zahraničia.
Múzeu sa darí získavať skupinu užívateľov aj rybárskej komunity napr. spoluprácou so Slovenským
rybárskym zväzom v Žiline, ďalej ich televíznou reláciou a elektronickým portálom, tiež s miestnou
organizáciou SRZ v Banskej Štiavnici.
Medzi zaujímavú skupinu užívateľov našich výstupov patrí študujúca mládež na úrovni stredných
a vysokých škôl, k čomu výrazne napomáha sústredenie odborných materiálov v knižnici, umelecko–
historickom oddelení či v poľovníckom oddelení.

Vo Svätom Antone, 30. marca 2022

Ing. Štefan Engel, PhD.
riaditeľ múzea
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9. Príloha - tabuľkové časti
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