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

Forma hospodárenia:
Štatutárny zástupca:

Múzeum vo Svätom Antone (ďalej v texte MSA)
969 72 Svätý Anton
35985135
2021439244
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
tel.: 045/6913932
mobil: 0915821973
e-mail: info@msa.sk
www.msa.sk
štátna príspevková organizácia
Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea

Členovia vedenia organizácie:
Riaditeľ múzea: Ing. Marian Číž
Zástupca riaditeľa pre odbornú činnosť: Ing. Monika Maňkovská
Zástupca riaditeľa pre ekonomiku: Bc. Jana Binderová
Vedúci poľovníckeho oddelenia: Ing. Erik Petrikovič
Vedúca umelecko-historického oddelenia: Bc. Mária Ďurianová
Vedúci prevádzkovo-technického úseku: Ján Húska
Múzeum vo Svätom Antone je štátna príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 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 dokumentovanie vývoja a súčasnosti poľovníctva
na Slovensku a históriu rodov Koháry a Coburg.
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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, 25 ha lesoparku,
budovu neskorobarokovej sýpky, skleník,
barokovú prícestnú kaplnku sv. Jána Nepomuckého
a jednu hospodársku budovu.
Stručná charakteristika predmetu činnosti múzea Múzeum vo Svätom Antone:
- cieľavedome zhromažďuje, odborne spravuje, chráni a prezentuje zbierkové predmety súvisiace
s jeho špecializáciou
- systematicky spravuje a chráni zverený majetok štátu v rámci areálu svätoantonského kaštieľa
- rieši vlastné odborné vedecko-výskumné úlohy v medziach špecializácie a poznatky sprístupňuje
odbornej a širokej verejnosti
- vykonáva odborno-metodickú činnosť v medziach špecializácie
- sprístupňuje zbierkové predmety, odborné poznatky, hmotné a duchovné kultúrne dedičstvo
a historické priestory širokej verejnosti formou expozícií, výstav, publikačnej činnosti, filmov,
odborných podujatí, tvorivých dielní a iných kultúrno-výchovných aktivít
- organizuje populárno-náučné a zábavné aktivity zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva,
tradície regiónu, históriu a ochranu prírody
- spolupracuje s domácimi aj zahraničnými, kultúrnymi a poľovníckymi inštitúciami v oblasti svojej
špecializácie
- organizuje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na trvale udržateľný prírodný, historický
a kultúrny potenciál a tradície vidieka v regióne pôsobnosti
- buduje a spravuje odbornú knižnicu, archív a zhromažďuje dokumentačné materiály v oblasti
špecializácie ako zdroja odborných informácií
- využíva mimorozpočtové zdroje (príjem z reklamy, fondov, grantov, podnikateľskej činnosti
a iných zdrojov)
Hlavným poslaním múzea je zbierať, dokumentovať, chrániť a prezentovať vzácne exponáty
súvisiace s rodmi Koháry a Coburg – pôvodnými majiteľmi kaštieľa, s poľovníctvom
a s banskoštiavnickým regiónom. Zbierky múzeum zhromažďuje vlastným výskumom, prevodom,
zámenou s inými múzeami, darmi alebo nákupom. V zmysle platných zákonov
a predpisov (Zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty)
múzeum zbierky dokumentuje a odborne spracováva v elektronickej podobe.
Na ochranu zbierok má múzeum vlastné pracoviská - konzervátorskú a zoopreparátorskú dielňu.
Reštaurovanie zbierok sa realizuje odborníkmi (členmi Reštaurátorskej komory) dodávateľskou
formou
v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica a pod dohľadom metodika
KPÚ.
Vlastnou strážnou službou s pomocou modernej techniky múzeum zabezpečuje ochranu zbierok
a celého areálu 24 hodín denne.
Okrem vlastných expozícií a výstav realizovaných v kaštieli, MSA poskytlo zbierkové predmety
aj iným organizáciám:
- v spolupráci s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore bola pracovníkmi
múzea realizovaná a zbierkovými predmetmi zariadená expozícia Ferdinanda Coburga v bývalom
poľovníckom zámočku. Správcom tejto expozície je OLÚP.
- muzeálne exponáty dopĺňajú interiér aj v kaštieli Palárikovo a v Tatranskej Javorine.
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Návštevný chod múzea je zabezpečený počas celého roka vlastnou lektorskou službou. V letných
mesiacoch je 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.
V ostatných rokoch múzeum prezentovalo mnoho umelecko-historických a poľovníckych výstav
na Slovensku aj v zahraničí. (viď www.msa.sk)
Odborní pracovníci múzea sa pravidelne zúčastňujú na odborných muzeálnych konferenciách,
seminároch a sympóziách. Publikujú odborné i populárno-náučné príspevky v rôznych periodikách,
spolupracujú pri tvorbe rozhlasových, televíznych relácií a filmov.
Areál NKP 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
(podrobnejšie v kapitole 3)
V oblasti histórie a poľovníctva spolupracuje múzeum s mnohými odbornými ustanovizňami
na Slovensku i v zahraničí:
- Slovenský poľovnícky zväz Bratislava
- Slovenská poľovnícka komora Bratislava
- Lesy SR, š.p., Banská Bystrica
- Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce
- Národné lesnícke centrum Zvolen
- Múzeum Zamoyskich v Kozlowke
- Múzeum Jezdiectwa i lowiectva vo Varšave
- Magyar Mezogazdasági Muzeum v Budapešti
- Múzeum Ohrada pri Hlubokej nad Vltavou
a mnohými ďalšími
V regióne spolupracuje múzeum hlavne s:
- obcou Svätý Anton
- mestom Banská Štiavnica
- Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica
- Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
- Združením turizmu Banská Štiavnica
- Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Banská Štiavnica a okolie
- Občianskym združením Zlatá cesta
- Miestnou organizáciou slovenského rybárskeho zväzu Banská Štiavnica
- Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Žiar nad Hronom
- Obvodnou poľovníckou komorou v Žiari nad Hronom
a mnohými ďalšími
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Perspektívy múzea
Strednodobé ciele múzea súvisia predovšetkým s postupnou rekonštrukciou celého areálu NKP.
Už v roku 2010 bola ukončená celková obnova budovy barokovej sýpky, kde sa v budúcnosti uvažuje
s inštaláciou novej celoslovenskej poľovníckej expozície a vytvoril sa tam aj priestor na nové
depozity poľovníckeho oddelenia a priestor na prezentáciu slovenských poľovníckych organizácií.
Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa je už niekoľko rokov pozastavená nedostatkom kapitálových
prostriedkov. Ďalšie pokračovanie obnovy hlavnej budovy je plánované v týchto okruhoch, ktoré
budú riešené podľa naliehavosti jednotlivých častí:
1/ Po dokončení prác na poschodí kaštieľa (ostáva už len rekonštrukcia západnej chodby
s pôvodnými barokovými oknami) sa bude ďalej pokračovať presunutím záujmu na zvyšok prízemia
kaštieľa. Po presťahovaní a prebudovaní súčasnej poľovníckej expozície do budovy sýpky, by mala
nasledovať komplexná rekonštrukcia prízemia východného a časti severného krídla kaštieľa, ktorého
priestory budú slúžiť ako výstavné a reprezentačné. Po obnovení týchto priestorov budú práce
pokračovať v západnom krídle, kde sú v súčasnosti kancelárske priestory.
2/ Podľa finančných možností by bolo potrebné zrekonštruovať, alebo aspoň lokálne vymeniť
drevený šindeľ na streche, prednostne na západnom krídle.
3/ Ďalšie plánované reštaurátorské práce sa týkajú najmä exteriéru - tympanónov na nádvorí vrátane
slnečných hodín.
4/ Okrem týchto prác je potrebné zrekonštruovať aj rozsiahle pivnice pod kaštieľom, obnoviť vstup
na nádvorie ako aj všetky chodníky a prístupovú cestu ku kaštieľu.
Okrem hlavnej budovy kaštieľa by bolo potrebné v čo najkratšom čase zabezpečiť finančné
prostriedky na kompletnú rekonštrukciu prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá je vo veľmi
zlom stave a hrozí jej úplné zdevastovanie. Jedná sa o stavbu vysokej historickej hodnoty – bola
postavená v 18. storočí a je v nej ešte zachovaná časť pôvodných fresiek. Vzhľadom k tomu, že
z kapitálových prostriedkov bola v predchádzajúcich obdobiach prednostne riešená hlavná budova,
došlo vplyvom času k zrýchlenému zhoršeniu stavu tejto stavby, ktorá je súčasťou NKP. V roku
2013 bola vymenená strecha na kaplnke v plnom rozsahu, čím sa zamedzilo aspoň zatekaniu
a devastácii vplyvom dažďovej vody.
Čo sa týka ostatných stavieb NKP, na dokončenie ešte čaká budova bývalého skleníka, ktorej
rekonštrukcia sa pozastavila. Stavba je stabilizovaná, ale pokračovanie v rekonštrukcii nie je dobré
dlho odkladať.
Postupnosť a rozsah všetkých prác bude konzultovaný s metodikom Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica a následne realizovaný v súlade s vydaným rozhodnutím, ktoré je pre múzeum
záväzné.
Podľa finančných možností sa bude postupne revitalizovať aj park. Je potrebné opraviť mosty
a akvadukty, obnoviť prívodné a odvodné kanály, oporné múry a oplotenia, cestu do parku pred vilkou, parkové chodníky a cesty, vyčistiť jazerá, doplniť lavičky, altány, smetné koše, výsadby vzácnych drevín a podobne.
Okrem stavebnej rekonštrukcie objektov medzi strednodobé úlohy trvale patrí údržba budov
a areálu, ktorá je z roka na rok komplikovanejšia a najmä finančne náročnejšia. Množstvo zákonov
a opatrení, ktoré je potrebné splniť sa stáva v bežnej prevádzke múzea takmer neriešiteľnou úlohou.
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V odbornej činnosti patrí medzi stále úlohy elektronické spracovávanie zbierkových predmetov
v systéme ESEZ (elektronické spracovanie 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.
V rámci národného programu je MSA zaradené aj do projektu digitalizácie, kde bolo vybratých vyše
800 kusov zbierkových predmetov z umelecko-historického a poľovníckeho oddelenia. V súčasnosti
sa už pracuje na digitalizácii vybraných zbierkových predmetov.
Múzeum vydáva pravidelne každé dva roky zborník s odbornými príspevkami od autorov zo
Slovenska i zahraničia. Doteraz vyšli ročníky 2004, 2006, 2008, 2010 a 2012.
Múzeum postupne pracuje aj na filmovom projekte „Po stopách Ferdinanda Coburga“.
V súčasnosti sa zbiera nový filmový a fotografický materiál, ktorý sa po spracovaní zmení
na konkrétny film - či už historický, zemepisný alebo prírodovedný. Naďalej sa udržiava spolupráca
s členmi rodiny Coburg, najmä s J.V. Simeonom Saxe-Coburg Gotha, vnukom Ferdinanda Coburga –
posledného užívateľa svätoantonského kaštieľa.
V činnosti mimo múzea sa pokračuje pri budovaní expozície Medzinárodnej rady pre poľovníctvo
a ochranu zveri C.I.C. v palárikovskom kaštieli, kde vznikla v roku 1928 myšlienka založiť C.I.C.
V rovine teoretickej sa uvažuje s možnosťou zriadenia rybárskeho múzea a s vybudovaním Centra
asociácie európskych poľovníckych múzeí a centra pre agroturistiku v banskoštiavnickom regióne.
Múzeum sa aktívne zapája aj do všetkých regionálnych aktivít v oblasti rozvoja cestovného
ruchu.
V rámci personálneho zabezpečenia by múzeum potrebovalo vytvoriť nové pracovné miesta
na dokumentačnom oddelení (historika alebo kunsthistorika), posilniť strážnu a lektorskú službu,
tiež doplniť stáleho pracovníka na údržbu parku a kaštieľa.
3. Činnosť a aktivity múzea v roku 2013
V roku 2013 sa vďaka prideleniu kapitálového transferu opäť pokračovalo v rekonštrukcii NKP areálu
svätoantonského kaštieľa. Bola zreštaurovaná stropná maľba na chóre pri kaplnke, vymenené poškodené časti šindľovej strechy východného a južného krídla kaštieľa, kompletne sa rekonštruovala
strecha na prícestnej kaplnke sv. Jána Nepomuckého a došlo aj k rekonštrukcii bleskozvodov na celej
budove kaštieľa.
Múzeum spravuje spolu 14 565 kusov zbierkových predmetov a v roku 2013 získalo 29 ďalších kusov.
Knižnica múzea spravuje 9 097 knižničných jednotiek a v roku 2013 pribudlo 48 nových jednotiek.
Odborní pracovníci múzea ošetrili v konzervátorskej dielni 396 kusov a v zoopreparátorskej dielni
103 kusov zbierkových predmetov. Zároveň vytvoril zoopreparátor desať nových preparátov.
Múzeum pokračovalo v digitalizácii vybraných zbierkových predmetov. V rámci národného programu
„Digitálne múzeum“ pripravilo múzeum na digitalizáciu 814 zbierkových predmetov a už zabezpečilo
digitali-záciu 433 kusov (404 dvojrozmerných a 29 trojrozmerných).
Odborní pracovníci zrealizovali 9 vzdelávacích programov, 5 prednášok a besied, 8 kultúrnych podujatí, 4 špecializované akcie a 5 ďalších podujatí, ktoré spoločne navštívilo 12 834 návštevníkov.
Odborní pracovníci riešili 4 vedecko-výskumné úlohy. Múzeum vydalo 26 stranovú monografiu
v náklade 3000 kusov a propagačnú skladačku v náklade 5 000 kusov.
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V porovnaní s minulým rokom sa žiaľ zhoršila návštevnosť múzea. Zatiaľ čo v roku 2012 navštívilo
múzeum cca 46 tisíc návštevníkov, v roku 2013 to bolo už len 42 500. Táto skutočnosť sa však
neprejavila na tržbách zo vstupného, pretože návštevníci uprednostnili tzv. “veľký okruh“ (za vyššie
vstupné), viac prišlo dospelých návštevníkov a zvýšila sa návštevnosť Dní sv. Huberta.
Vážime si skutočnosť, že múzeum získalo medailu MPRV SR - najvyššie rezortné vyznamenanie
a celkove možno aktivity múzea v roku 2013 zhodnotiť kladne.
Aktivity múzea v roku 2013
Január
3. január – prvý krát v histórii využil Hotel TOPKY priestor najväčšej pivnice pod severným krídlom
kaštieľa, kde pre svojich hostí pripravil program
24. – 27. január – prezentácia múzea na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v areáli výstaviska
Incheba Expo v Bratislave
30. január – v priestoroch Vlastivedného múzea v Košiciach sme sprístupnili výstavu Panovník
prírodovedec. Záštitu nad výstavou prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
Február
16. február - tradičný Deň otvorených dverí pre občanov Svätého Antona
Marec
6. marec - v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine otvorená výstava Dravce a sovy, na ktorú naše
múzeum prispelo s viacerými exponátmi. Výstava trvala do 30. apríla 2013
17. – 22. marec – Chovateľká prehliadka poľovníckych trofejí za okresy Banská Štiavnica, Žarnovica
a Žiar nad Hronom
19. – 23. marec – pomoc pri organizovaní a účasť na Levických poľovníckych dňoch
23. a 24. marec – návšteva pedagógov a žiakov z Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave.
Bohatý kultúrny program si večer 23. marca pozrela i mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
Bulharska na Slovensku - Margarita Ganeva
30. marec - v rámci mesiaca knihy sme pripravili podujatie pre deti „Po písmenkách“
Apríl
6. apríl – účasť na slávnostnom odhalení pamätnej tabule Jozefovi Selementovi (predstaviteľovi
československého lesničiarstva) na strednej lesníckej škole v Prešove, pri príležitosti významného
stretnutia lesničiarov ČR a SR.
9. apríl - v budove Červeného kríža v Banskej Štiavnici sme pomohli s prezentáciou o prírode
pre postihnuté deti
19. apríl – námetové protipožiarne cvičenie v spolupráci s profesionálnymi a dobrovoľnými hasičmi
a políciou
23. apríl - účasť na otvorení Lesníckych dní na námestí SNP vo Zvolene
24. apríl - súťaž žiakov vo výtvarnom prejave s tematikou motýľov v rámci série podujatí „Coburgove lásky“ v priestoroch múzea
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Máj
Československej

17. máj – výstavu Lovu zdar!, pri príležitosti 90. výročia od vzniku
mysliveckej jednoty, slávnostne otvorili štátny tajomník MPRV SR Ing. Štefan
Adam a prezident SPK a SPZ - poslanec NR SR Ing. Tibor Lebocký. Výstavu
spoločne s múzeom v Ohrade a našim múzeom pomohli realizovať taktiež
Českomoravská myslivecká jednota, Slovenská poľovnícka komora a Slovenský
poľovnícky zväz.

18. máj - v rámci akcie „Noc v múzeu“ bol koncert v kaštieľskej kaplnke, na ktorom vystúpili umelci
z Hudobnej akadémie Jána Albrechta z Banskej Štiavnice. Po koncerte nasledovala nočná prehliadka
kaštieľa
23. máj – recitál speváčky Katky Šebeňovej
31. máj - Musica Aeterna, úvodný koncert z hudobného festivalu „Schemnisiensis“ v spolupráci
s Hudobnou akadémiou Jána Albrechta.
28. máj - detská súťaž materských škôl z oblasti Banskej Štiavnice „Spievaj že si vtáčatko“
Jún
6. jún - III. ročník prírodovednej súťaže pre žiakov 5. a 6. ročníkov ZŠ s názvom „Čo šepká les“
17. jún - Festival múzeí v areáli Slovenského technického múzea v Košiciach
Druhým najvýznamnejším podujatím roka bol II. ročník Detských dní sv. Huberta, ktorý sa konal
19. a 20. júna. Toto jedinečné kultúrno-náučné podujatie svojho druhu navštívilo počas dvoch dní
2134 detí a 291 dospelých. Organizátormi podujatia boli: Múzeum vo Svätom Antone, Lesy SR, š.p.
Banská Bystrica – OZ Levice, OZ Žarnovica, Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce, Stredná
odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Obecný úrad Svätý Anton, Slovenská poľovnícka komora,
Slovenský poľovnícky zväz, Národné lesnícke centrum Zvolen, Základná škola s materskou školou
Maximiliána Hella Štiavnické Bane, Mestské lesy Banská Štiavnica, Obvodná poľovnícka komora
Žiar nad Hronom, Regionálna organizácia SPZ Žiar nad Hronom, f. Šomek Bratislava, Lesy Banská
Belá s.r.o., TV magazín Halali Považská Bystrica, ZŠ s MŠ Svätý Anton, Klub trubačov Slovenska,
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš, Národné lesnícke centrum,
Detská lesnícka univerzita Zvolen, dychová hudba Sitňanka, Červený kríž Banská Štiavnica,
Dr. Jozef Hlásnik, Vladimír Majerský a Ján Skarba.

22. jún - pripravilo múzeum program pre Český spolok vo Zvolene: prednášku o Jindřichovi Blažejovi
Vávrovi – lodnom lekárovi, významnému botanikovi a cestovateľovi, kultúrny program v kaplnke
a prehliadku kaštieľa
25. jún - sme v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave pripravili pásmo o múzeu pre vysielanie
Rádia Devín
27. jún – návšteva nášho múzea členmi kultúrno-vzdelávacej komisie Zväzu múzeí na Slovensku.
Prehliadli si expozície a boli im predstavené aktivity múzea.
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Júl
2. júl – záverečný koncert zoskupenia Siempre Nuevo v rámci Festivalu Schemnisiensis v barokovej
kaplnke
9. júl - predstavenie s názvom „Krútňava“ v podaní kultového divadelného súboru Paradájz Pikčr
z Banskej Štiavnice
27. júl – v rámci Festivalu peknej hudby - koncert violončelistu Eugena Procháca so svojim českým
kolegom Petrom Nouzovským
27. júl - slávnostné sprístupnenie výstavy výtvarných prác Evy Linhartovej Bachratej a fotografií
Radka Bachratého s motívmi parížskych parkov
August
9. a 16. august – reprízy predstavenia „Krútňava“ na nádvorí kaštieľa s mimoriadne veľkým
úspechom u divákov
17. august - koncert Corna Musica v kaplnke, na ktorom bola predstavená stará hudba 14. až 17.
storočia
18. august - pred omšou ku sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa konal koncert, kde sa predstavili
umelci zo Svätého Antona a Banskej Štiavnice
September
31. august a 1. september - 23. ročník celoslovenských poľovníckych slávností Dní sv. Huberta.
Slávnosti sa konali v duchu osláv 90. výročia Československej mysliveckej jednoty.

6. september – privítali sme Margaritu Ganeva – veľvyslankyňu Bulharska v SR v expozícii
o Ferdinandovi Coburgovi na Prednej Hore. Spoločne sme navštívili aj Pohorelú, Pohorelskú Mašu
a Muránsku Planinu – miesta, kde plánujeme privítať vnuka Ferdinanda Coburga J. V. Simeona
Coburga, ktorý so svojou dcérou Kalinou Muránskou navštívi Svätý Anton a Horehronie v roku 2014.
14. september – pomoc pri realizovaní už 10. ročníka Dňa sv. Huberta v Pliešovciach. Pri tej príležitosti bolo naše múzeum ocenené medailou
20. september - spoločne s obcou sme prispeli cenami na súťaž Miss Rómka vo Svätom Antone.
Október
2. október - pomoc pri organizovaní Dňa sv. Huberta v Senohrade.

9. október - slávnostné sprístupnenie autorskej výstavy obrazov
a ilustrácií rodáka zo Svätého Antona, zaslúžilého umelca Jozefa
Chovana (1911 – 1987)
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November
8. november - odborní pracovníci sa zúčastnili na 11. ročníku odbornej konferencie „Výskum
a ochrana cicavcov na Slovensku“ na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici.
10. november - slávnostné posvätenie obrazu Videnie sv. Huberta v kostole vo Svätom Antone,
ktorý sme počas Dní sv. Huberta získali darom od akad. mal. Václava Nasvětila z ČR.
22. november - vernisáž výstavy Najkrajšia dovolenková fotografia vo výstavnej sále, ktorú pravidelne realizujeme s banskoštiavnickým pracoviskom Pohronského osvetového strediska. Výstava
trvala potom do konca roka.
23. november - výročná schôdza členov Klubu autorov slovenskej poľovníckej literatúry a umenia
pri SPK v priestoroch múzea
December
18. december - Vianoce pre zvieratká. Deti pomohli napĺňať kŕmidlá a vo výstavnej sále kaštieľa
sa predstavili s kultúrnym programom.
Spolupráca s médiami
Dôležitá pre múzeum je aj propagácia, ktorá bola realizovaná 38 výstupmi v tlači, 3 v rozhlase,
16 v televízii, 72 na internete a 1326 – formou exteriérovej reklamy.
Okrem odborných článkov v tlači, bolo múzeum prezentované v populárnych článkoch, v rozhlasových a televíznych vstupoch, exteriérovou reklamou a aj na internete.
Múzeum má vlastnú webovú stránku, www.msa.sk, kde sú aktualizované všetky akcie a informácie
o múzeu.
4. Rozpočet organizácie
Na rok 2013 pre Múzeum vo Svätom Antone bol schválený bežný transfer vo výške 118 067 Eur.
Rozpočtovým opatrením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 5/2013 bol rozpočet
upravený a zvýšený o 3 200 Eur, ďalším rozpočtovým opatrením č. 81/2013 bol zvýšený o 16 500 Eur
a rozpočtovým opatrením č. 86/2013 zvýšený o 7 980 Eur. Po týchto úpravách bežný transfer
predstavoval čiastku 145 747 Eur a v takejto výške bol múzeu poukázaný.
Finančné prostriedky z bežného transferu boli čerpané podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie nasledovne:
610 – Mzdy, platy – 71 758 Eur
620 – Poistné a príspevok do poisťovní – 32 006 Eur
630 – Tovary a služby – 38 374 Eur
640 – Bežné transfery – 3 609 Eur
Kapitálový transfer na rok 2013 nebol schválený. Prvým rozpočtovým opatrením bol upravený
a pridelený v sume 40 000 Eur, druhým rozpočtovým opatrením zvýšený o 27 511,40 Eur. Celková
výška prideleného kapitálového transferu v roku 2013 predstavovala čiastku 67 511,40 Eur. Poukázaný
bol v celej výške.

Finančné prostriedky kapitálového transferu boli čerpané na rekonštrukčné práce v rámci investičnej
akcie 3371 - Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP Múzeum Svätý Anton nasledovne:
Nevyčerpané kapitálové prostriedky z roku 2012 vo výške 50 000 Eur:
- rekonštrukcia a reštaurovanie stropu v miestnosti č. 339 – 17 000 Eur
- rekonštrukcia silne poškodených častí šindľovej strechy východného krídla kaštieľa – 21 840 Eur
- kompletná rekonštrukcia strechy na kaplnke sv. Jána Nepomuckého – 11 160 Eur
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Finančné prostriedky pridelené v roku 2013 vo výške 40 000 Eur:
rekonštrukcia silne poškodených častí šindľovej strechy južného krídla kaštieľa – 20 000 Eur
rekonštrukcia bleskozvodov na objekte kaštieľa - 20 000 Eur
Finančné prostriedky pridelené v roku 2013 vo výške 27 511,40 Eur budú použité na reštaurovanie
tympanónu so slnečnými hodinami s chronostichonom na nádvorí kaštieľa v roku 2014.
Hodnotenie dosiahnutých príjmov z činnosti
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie možno príjmy hodnotiť nasledovne:
212 – Príjmy z vlastníctva: 11 278 Eur
212002 – z prenajatých pozemkov – krátkodobý prenájom počas akcie Dni sv. Huberta - 7 816 Eur,
ročný prenájom 684 Eur
212003 – z prenajatých priestorov – ročné prenájmy priestorov 2 478 Eur a krátkodobý prenájom
300 Eur
223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 181 354 Eur
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 181 354 Eur, z toho:
vstupné z návštev expozícií – 123 652 Eur
vstupné z akcie DSH – 23 286 Eur
predaj propagačného materiálu – 2 193 Eur (z toho: pohľadnice 256 Eur, skladačka 224 Eur, Neznámy
cár 75 Eur, Vidiecke sídlo 3 Eur, Brožúra MSA 773 Eur, Veľká skladačka 149 Eur, Zborník 108 Eur,
Pexeso 249 Eur, Mesačný svit 10 Eur, Panovník prírodovedec 45 Eur, turistické drevené známky
301 Eur)
komisionálny predaj propagačného materiálu - 2 353 Eur
ostatné služby - 29 870 Eur
292 - Ostatné príjmy: 4 277 Eur
292027 – iné – 4 277 Eur
(z toho: tvorba Sociálneho fondu 1 632 Eur a ostatné príjmy 2 645 Eur)
312 – Transfery v rámci verejnej správy
312001 – prijatý bežný transfer vo výške 145 747 Eur
322 – Transfery v rámci verejnej správy
322001 – prijatý kapitálový transfer vo výške 67 511,40 Eur
Hodnotenie výdavkov na činnosť
V roku 2013 sú výdavky hodnotené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
a čerpané nasledovne:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 156 175 Eur
611 – tarifný plat – 114 373 Eur
612001 – osobný príplatok – 13 237 Eur
612002 – ostatné príplatky – 15 800 Eur
614 – odmeny – 12 765 Eur
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620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 54 789 Eur
621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne – 4 149 Eur
622 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – 11 240 Eur
625 – poistné do Sociálnej poisťovne – 39 397 Eur
627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní – 3 Eur
630 – Tovary a služby: 98 869 Eur
631 – cestovné náhrady - 810 Eur
(z toho: 729 Eur na tuzemské pracovné cesty a 81 Eur na zahraničné pracovné cesty)
632 – energie, voda a komunikácie – 31 133 Eur
(z toho: spotreba elektrickej energie 26 902 Eur, spotreba vody 433 Eur, poštovné a telekomunikačné
služby 3 449 Eur, internetové služby 349 Eur)
633 – materiál – 11 245 Eur
(z toho: zakúpenie kancelárskych stoličiek 152 Eur, telefónnych aparátov 3 Eur, žiaroviek 934 Eur,
hygienický materiál 558 Eur, toner 137 Eur, náhradné diely do vysávačov 120 Eur, doplnenie vybavenia
lekárničiek 30 Eur, materiál na údržbu priestorov múzea 306 Eur, materiál do stolárskej dielne 39 Eur,
čistiaci materiál 233 Eur, elektroinštalačný materiál 113 Eur, kancelársky materiál 640 Eur, materiál
na preparovanie 20 Eur, materiál na vybavenie výstavnej miestnosti 375 Eur, nákup elektrospotrebičov
28 Eur, komisionársky propagačný materiál 1 943 Eur, propagačný materiál 2 121 Eur, ostatný
spotrebný materiál 445 Eur, materiál na údržbu pracovných strojov a mechanizmov 91 Eur, palivo
do mechanizmov 539 Eur, materiál na inštalovanie internetu 85 Eur, reprezentačné 1 906 Eur, nákup
kníh a časopisov do knižnice múzea 427 Eur)
634 – dopravné – 3 602 Eur
(z toho: pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel 2 153 Eur, oprava a údržba služobných
motorových vozidiel 156 Eur, zákonné a havarijné poistenie 1 168 Eur, diaľničné známky 125 Eur)
635 – rutinná a štandardná údržba – 3 794 Eur
(z toho: mesačná údržba výpočtovej techniky 1 200 Eur, servisná údržba registračnej pokladne 46 Eur,
oprava mechanizmov 30 Eur, údržba SAP softvéru 2 181 Eur, update ESET NOD antivírusový program
277 Eur, update knižničného programu 60 Eur)
636 – nájomné za nájom – 1 260 Eur
(z toho: prenájom plochy na výstave Slovakiatour 2013 – 456 Eur, prenájom hľadiska počas DSH 804
Eur)
637 – služby – 47 025 Eur
(z toho: účastnícke poplatky za školenia a semináre 247 Eur, kultúrne vystúpenia počas DSH 500 Eur,
za propagáciu a reklamu 304 Eur, poplatky a odvody 639 Eur, stravovanie zamestnancov 11 757 Eur,
poistenie zapožičaných zbierkových predmetov na výstavu 932 Eur, poistenie zamestnancov na dohody
o vykonaní práce 20 Eur, prídel do Sociálneho fondu 1 632 Eur, nákup kolkových známok 33 Eur,
odmeny vyplatené na základe dohody o vykonaní práce 12 191 Eur, daň z nehnuteľností a komunálny
odpad 7 163 Eur, koncesionárske poplatky 223 Eur, poukážky zo Sociálneho fondu pre zamestnancov
múzea 1 031 Eur, pranie rohoží 635 Eur, služby BOZP 1 004 Eur, kopírovacie služby 2 995 Eur,
ubytovacie služby počas pracovných ciest 447 Eur, výroba orientačných tabúľ 48 Eur, hygienické
služby počas DSH 900 Eur, ubytovacie služby počas DSH 1 113 Eur, vyhotovenie videozáznamov
z akcií 650 Eur, tlač vstupeniek na DSH 523 Eur, elektromontážne práce 420 Eur, odvoz a likvidácia
odpadu z akcie DSH 251 Eur, zdravotná služba počas DSH 301 Eur, ozvučenie DSH 600 Eur, ostatné
služby 466 Eur)
642 – Transfery jednotlivcom: 4 101 Eur
(z toho: členské príspevky záujmovým združeniam 446 Eur, odstupné 2 545 Eur, odchodné 1 018 Eur,
nemocenské dávky 92 Eur)
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5. Personálne informácie
Počet zamestnancov k 31.12.2013 vo fyzických osobách bol 22 a priemerný evidenčný počet
zamestnancov bol 23,7.
V roku 2013 sme zamestnávali dlhodobo nezamestnaných na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby na druh vykonávanej služby v oblasti sprevádzania návštevníkov a pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí. Mali sme uzatvorené dve dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
v Banskej Štiavnici platné od marca do októbra pre tri uchádzačky o zamestnanie.
Počas hlavnej sezóny máj – september boli v múzeu zamestnávaní študenti – brigádnici na lektorské
práce a tiež v súvislosti s prípravou a realizáciou celoslovenských slávností Dni Svätého Huberta 2013
bolo zamestnaných spolu 106 brigádnikov.
Od októbra rozviazala pracovný pomer dohodou pracovníčka pre styk s verejnosťou a od decembra
odišla do starobného dôchodku odborná pracovníčka knižnice.
Priemerná mzda v roku 2013 bola v múzeu vo výške 607,06 Eur.
V priebehu roka 2013 si zvyšovali kvalifikáciu dve zamestnankyne:
- pracovníčka dokumentačného oddelenia si dopĺňala II. Stupeň vysokoškolského štúdia, študijný
odbor História na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
- pracovníčka ekonomického oddelenia skončila štátnymi skúškami dopĺňanie I. stupňa VŠ a získala
titul Bc., v odbore Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle na Technickej univerzite
vo Zvolene, ďalej pokračovala v dopĺňaní na II. stupni štúdia v tom istom študijnom odbore v externej
forme.
Pracovníci dokumentačného, ekonomického a poľovníckeho oddelenia sa zúčastňovali priebežne
odborných školení organizovaných našim zriaďovateľom a komerčnými organizátormi školení.

6. Stanovené ciele a prehľad ich plnenia

Cieľ 1: Zrealizovať celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta
Už 23. ročník Dní sv. Huberta sa konal v areáli svätoantonského kaštieľa v dňoch 31. 8. a 1. 9. 2013.
Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a navštívilo ho
okolo 7500 návštevníkov. Jeho hlavnými organizátormi bolo Múzeum vo Sv. Antone, Slovenská
poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz a významnými spoluorganizátormi aj Vojenské lesy
a majetky SR, š. p. a Lesy SR, š. p. Medzi najvzácnejšími hosťami nechýbali prezident SR Ivan
Gašparovič, Prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Bernard Lozé - prezident Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri - C.I.C., Jaroslav Palas predseda Českomoravskej mysliveckej jednoty, Ing. Tibor Lebocký - prezident SPZ, SPK a poslanec
NR SR, Theodore Sedgwick veľvyslanec USA v SR, … a mnohí ďalší. Podujatie sa konalo v duchu
osláv 90. výročia Československej mysliveckej jednoty. Aj hlavná výstava „Lovu zdar!“, ktorá bola
v kaštieli inštalovaná od 18. mája do konca septembra, bola venovaná tomuto výročiu. Návštevníci
mohli na výstave uvidieť okrem iného unikátne pušky slávnych českých puškárov, časť vzácnej
Sallačovej zbierky trofejí jeleňovitých, obrazy Jiřího Židlického (zapožičané z Loveckého zámku
Ohrada pri Hluboké nad Vltavou), obrazy akad. mal. Viktora Bilčíka, aj rekordné slovenské i české
trofeje - vrátane najsilnejšej svetovej trofeje muflóna. Úvodný program osláv bol spoločný a pod
názvom Československé Halali, predstavil českých aj slovenských trubačov, vábičov, sokoliarov
i poľovníčky. Slávnostná recepcia vo výstavnej sále kaštieľa v sobotu večer 31. 8. podčiarkla
vzájomnú spoluprácu medzi českými, moravskými a slovenskými poľovníkmi. V barokovej sýpke
upútala výstava „Unikátne trofeje Hornej Nitry“ s mimoriadne hodnotnými trofejami danielov, srncov,
diviakov, no hlavne jeleňov - vrátane rekordnej slovenskej trofeje z Bojníc.
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Do siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku boli v tomto roku slávnostne uvedení autori slovenských poľovníckych signálov zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan a MVDr. Pavol Poruban. Významnou
bola taktiež skutočnosť, že v tomto roku získala poľovná oblasť Poľana, ktorú spravujú Lesy SR, š.p.,
prestížne ocenenie C.I.C. – cenu Edmonda Blanca. Medzi ďalšie „československé“ výstavy patrila
prehliadka víťazných fotografií z viacerých ročníkov memoriálu Slávy Štochla, fotografie zveri Jana
Hlaváča i výstava fotografií z našej súťaže Poľovníctvo vo fotografii 2013. Medailu MUDr. Jana
Červíčka - najvyššie ocenenie SPK, odovzdal prezident SPK Ing. Tibor Lebocký takmer 50 ročnému
členovi SPZ prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi, za mimoriadne zásluhy pri rozvoji poľovníctva
na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odovzdávalo v dôstojnom prostredí
rezortné vyznamenania a SPZ medaile sv. Huberta vzácnym ľuďom, ktorí významnou mierou prispeli
k rozvoju nášho poľovníctva. Na podujatí bola slávnostne uvedená do života nová reprezentačná
publikácia o Svätom Antone, ihličím ju „pokrstil“ prezident SR. Medzi osvedčené podujatia v rámci
slávností patrili majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov, vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri,
súťaže o najkrajší poľovnícky šperk, poľovnícky nôž, poľovnícky klobúk, ukážky práce sokoliarov,
poľovníckej kyno-lógie, klubová výstava alpských jazvečíkovitých duričov, atraktívny rybolov, aktivity pre deti - Poľovnícky chodník a Stopami zveri, ukážky streľby z historických lukov, kuší a palných zbraní, divadelné predstavenie, vystúpenia hudobných a tanečných súborov, ukážky práce
remeselníkov, vtipné súťaže Hájnikova žena, 5F poľovníka, hádzanie flinty do žita, súťaž o najdlhšiu
a najkrajšiu bradu, ... Zlatým klincom slávností bola tradične svätohubertovská omša so sprievodom
s uloveným jeleňom a obetnými darmi. Úprimne nás teší, že v rámci „Hubertovskej kvapky krvi“
darovalo túto vzácnu tekutinu 39 ďalších poľovníkov. Celkove za štyri roky je to už spolu 141 dobrých ľudí.
Cieľ 2: Zrealizovať Detské dni svätého Huberta
Už druhý ročník Detských dní sv. Huberta sa konal v areáli svätoantonského kaštieľa 19. a 20. júna
2013. Toto jedinečné kultúrno-náučné podujatie svojho druhu navštívilo počas dvoch dní 2 134 detí
a 291 dospelých. Poľovníci a lesníci - ako sprievodcovia postupne viedli skupiny detí po stanovištiach,
na ktorých sa od ďalších lesníkov a poľovníkov dozvedali všetko o živote zvierat v prírode, lesníctve
a poľovníctve. Predstavené boli nasledovné stanovištia: Sokoliarstvo, Poznávanie zvierat, Hlasy
vtákov a zveri, Doskoč ako ... !, Kŕmenie medveďa, Poľovnícki psíkovia, Ako spolu žijú rastliny
a zvieratá, Hádzanie flinty do žita, Jaskyniarstvo, Poľovnícka expozícia, Kto nosí rohy a kto parohy,
Zhotovenie kŕmidiel, Laserová strelnica a koník, na ktorom sa dalo povoziť. Hudobné stanovište s
trúbkou a lesnicou pripravila dychová hudba Sitňanka z Banskej Štiavnice a Klub trubačov Slovenska.
Detské divadlo Legendu o svätom Hubertovi zahrali žiaci ZŠ s MŠ vo Svätom Antone. Každá trieda
dostala na záver podujatia sadenicu stromčeka a kŕmidlo pre vtáčiky, každé dieťa dostalo vstupenku
na Dni sv. Huberta 2013 a mnoho ďalších upomienkových predmetov. Deti odchádzali spokojné, plné
zážitkov a nových poznatkov o prírode. Podujatie realizovalo vyše 90 dobrých ľudí z 22 ustanovizní:
Múzeum vo Svätom Antone, Lesy SR, š.p. Banská Bystrica – OZ Levice, OZ Žarnovica, Vojenské
lesy a majetky SR š.p. Pliešovce, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Obecný úrad Svätý
Anton, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz, Národné lesnícke centrum Zvolen,
Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Štiavnické Bane, Mestské lesy Banská
Štiavnica, Obvodná poľovnícka komora Žiar nad Hronom, Regionálna organizácia SPZ Žiar nad
Hronom, Firma Šomek Bratislava, Lesy Banská Belá s.r.o., TV magazín Halali Považská Bystrica,
ZŠ s MŠ Svätý Anton, Klub trubačov Slovenska, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Liptovský Mikuláš, Národné lesnícke centrum, Detská lesnícka univerzita Zvolen, dychová hudba
Sitňanka, Červený kríž Banská Štiavnica a mnohí ďalší jednotlivci dokázali, že im nie je ľahostajný
osud našich detí a prírody.
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Cieľ 3:Pripraviť 800 vybraných exponátov múzea na digitalizáciu
Do národného projektu „Digitálne múzeum“ je zapojené aj Múzeum vo Svätom Antone. Digitalizácia
vybraných zbierok slovenských múzeí prebieha podľa vopred vypracovaného harmonogramu. Naše
múzeum sa rozhodlo do digitalizácie zahrnúť tie najvzácnejšie umelecko-historické a poľovnícke
zbierkové predmety. V múzeu sme mali v roku 2013 pripraviť 800 exponátov a v rámci možností
vykonať i samotné vytvorenie digitálnych objektov niekoľkých exponátov. Príprava vybraných
exponátov spočíva v ich dôslednej druhostupňovej evidencii (elektronické spracovanie údajov
o predmetoch), očistení a konzervovaní. Takto pripravené exponáty sú potom prevezené priamo
k prístrojom, ktoré digitalizáciu realizujú. Naše exponáty sú digitalizované v závislosti na veľkosti
a druhu (dvojrozmerné, resp. trojrozmerné) v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a v Slovenskom banskom
múzeu v Banskej Štiavnici. Stanovenú úlohu sme splnili i prekročili. V roku 2013 sme pripravili
814 exponátov a priamo sme už zdigitalizovali 433 exponátov (z toho 404 dvojrozmerných a 29 trojrozmerných). V digitalizácii pokračujeme podľa harmonogramu aj v roku 2014.

7. Hodnotenie a analýza činnosti v roku 2013
Múzeum opäť s veľmi nízkym rozpočtom dokázalo zabezpečiť základný chod organizácie
a uskutočniť mnoho aktivít. Z tohto uhla pohľadu by sme mohli byť spokojní, no nemôžeme byť
spokojní so starostlivosťou o zverené kultúrne dedičstvo, pokiaľ nemáme zabezpečené základné
podmienky
na správu zbierok. Hlavne nám chýbajú prostriedky na vykurovanie, resp. temperovanie expozícií
v zimných mesiacoch. Nemôžeme byť spokojní ani s ohodnotením pracovníkov s veľmi nízkou
priemernou mzdou, ktorá bola i v roku 2013 ešte krátená o 10%. Nemôžeme byť spokojní so
zbierkotvornou činnosťou múzea, keď kvôli nedostatku financií, len ťažko dopĺňame zbierkové fondy.
Napriek tomu sú výsledky činnosti múzea dobré. I keď sa návštevnosť múzea oproti predchádzajúcemu roku znížila, predsa sa to neodrazilo na tržbách zo vstupného. To spôsobila skutočnosť,
že návštevníci viac využili tzv. „veľký okruh“ (teda s vyšším vstupným), viac prišlo dospelých
a zvýšila sa návštevnosť Dní sv. Huberta. Zrealizovali sme všetky plánované výstavy a podujatia,
pokračovali sme v obnove areálu NKP, výstavou Panovník prírodovedec sme prispeli aj k projektu
Európskeho hlavného mesta kultúry v Košiciach, zorganizovali sme už 23. ročník celoslovenských
poľovníckych slávností Dní sv. Huberta, úspešný bol aj druhý ročník Detských dní sv. Huberta,
zintenzívnili sme spoluprácu s obcou, regiónom i mnohými slovenskými a zahraničnými partnermi.
Úspešne sme realizovali digi-talizáciu vybraných exponátov a za aktivity bolo múzeum ocenené
najvyšším rezortným vyznamenaním MPRV SR.
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 vo Svätom Antone, 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, Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 schválená vládou SR
v roku 2006 a o povinnosti chrániť kultúrne dedičstvo hovorí aj čl. 44.
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Múzeum si dokáže vlastnými aktivitami zabezpečiť takmer 50% prostriedkov na bežnú prevádzku
a tak vlastne supluje úlohu štátu, ktorý by mal cez zriaďovateľa poskytnúť potrebné prostriedky - bežný
transfer, na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o múzeách. Podrobnou analýzou by sme zistili
protichodnosť medzi koncepčnou prácou múzea a každoročným prispôsobovaním sa momentálnej
ekonomickej situácii. Paradoxom je fakt, že ostatné roky je situácia podobná až do takej miery, že tento
„štýl“ práce si osvojujeme a s ním nakoniec dosahujeme relatívne dobré výsledky. Treba však pravdivo
priznať, že ide o nesystémové a nekoncepčné riešenie, ktoré funguje len vďaka zanietenosti
zamestnancov múzea, ktorí svoju prácu vykonávajú s láskou a pochopeniu dobrých ľudí, s ktorými sa
stretávame u našich partnerov. Veľmi kladne hodnotíme pochopenie a podporu zo strany zriaďovateľa
– najmä sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu. S touto pomocou sme opäť mohli ekonomicky
úspešne ukončiť rok a zamestnancom vrátiť krátené mzdy. Kladne môžeme hodnotiť prínos múzea
k rozvoju cestovného ruchu a k medzinárodnej spolupráci v oblasti lesníctva, poľovníctva a kultúry.
Rezervy má múzeum v zbierkotvornej a vedecko-výskumnej činnosti, ktorú chceme v budúcnosti
zlepšiť.
Z hľadiska plnenia odborných úloh múzeum splnilo stanovené ciele, a nielenže vykonalo v prospech
zachovania kultúrneho dedičstva všetko potrebné, no podarilo sa mu navyše prispieť k dobrému menu
slovenskej kultúry a slovenského poľovníctva aj v zahraničí. Viac aktivít, ktoré sa podarilo realizovať
sú na Slovensku jedinečné a vzorne reprezentujú taktiež rezort MPRV SR.

8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov múzea
Najviac užívateľov výstupov múzea tvoria návštevníci umelecko-historickej a poľovníckej expozície
múzea. Ďalej sú to návštevníci expozície o Ferdinandovi Coburgovi na Prednej Hore,
v palárikovskom kaštieli a v kaštieli kniežaťa Hohenlohe v Tatranskej Javorine. Významná je pre
múzeum účasť na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v areáli výstaviska Incheba v Bratislave, kde
navštívia výstavný stánok múzea tisíce návštevníkov. Okrem nich sú to návštevníci výstav, ktoré
realizuje múzeum vo svojich priestoroch, no taktiež na iných miestach na Slovensku. V roku 2013 sme
oslovili mnoho návštevníkov v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Košice, kde sme vo
východoslovenskom múzeu realizovali výstavu Panovník prírodovedec. Významnú skupinu užívateľov
výstupov múzea tvoria čitatelia publikácií a tlačovín, ktoré múzeum priamo vydáva – napríklad s dvojročnou periodicitou zborník, ale aj čitatelia odborných a populárnych článkov zverejnených v
odborných poľovníckych, lesníckych, múzejných a iných periodikách. Ďalšími sú poslucháči
rozhlasových a diváci televíznych relácií, v ktorých sa múzeum prezentuje. Ďalšími sú poslucháči
prednášok na odborných múzejných a poľovníckych podujatiach, ktoré prezentujú naši odborní
pracovníci. Keďže múzeum tvorí taktiež filmy, ďalšou skupinou užívateľov výstupov múzea sú tí, ktorí
majú možnosť vidieť filmy v rám-ci 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“ a podobne.
Ďalšími užívateľmi sú návštevníci webovej stránky múzea.
Veľkú skupinu tvoria návštevníci špeciálnych akcií organizovaných múzeom: Dni sv. Huberta, Detské
dni sv. Huberta, Regionálna chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí, Deň otvorených dverí pre
občanov Svätého Antona, nočné prehliadky, divadelné predstavenia, výstavy, koncerty, súťaže,
Vianoce pre zvieratká a iné.
Múzeum svojou prezentačnou činnosťou (web, publikácie, reklama, výstavy, podujatia, médiá) oslovuje ďalších potenciálnych užívateľov výstupov činnosti – hlavne návštevníkov zo Slovenska
i zahraničia.
Vo Svätom Antone, dňa 22. apríla 2014
Ing. Marian Číž
riaditeľ múzea
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9. Príloha - tabuľkové časti

