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1. Identifikácia organizácie
Názov:
Múzeum vo Svätom Antone (ďalej v texte MSA)
Sídlo:
969 72 Svätý Anton
IČO:
35985135
DIČ:
2021439244
Rezort (zriaďovateľ): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Kontakty:
tel.: 045/691 39 32
mobil: 0915 821 973
e-mail: info@msa.sk
www.msa.sk
Forma hospodárenia: štátna príspevková organizácia
Štatutárny zástupca: 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: Ing. Jana Binderová
Vedúci poľovníckeho oddelenia: Ing. Erik Petrikovič
Vedúca umelecko-historického oddelenia: Mgr. 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 históriu rodov Koháry a Coburg a dokumentovanie vývoja
a súčasnosti poľovníctva 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
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
Perspektívy múzea
Strednodobé ciele múzea súvisia predovšetkým s postupnou rekonštrukciou celého areálu NKP.
Už v roku 2010 bola ukončená celková obnova budovy barokovej sýpky, ktorá sa postupne využíva
na výstavy, kultúrno-vzdelávacie podujatia, semináre a vytvoril sa tam aj priestor na nové depozity
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poľovníckeho oddelenia. Počas Dní sv. Huberta je tu inštalovaná Sieň úcty a slávy poľovníctva
na Slovensku a prezentujú sa tu postupne unikátne poľovnícke trofeje všetkých slovenských
regiónov.
Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa pokračuje postupne podľa finančných možností. Ďalšie
práce sú 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. Tu postupne plánujeme prebudovať súčasnú poľovnícku expozíciu a v západnom krídle
kancelárske priestory.
2/ Podľa finančných možností bude v najbližšej budúcnosti potrebné zrekonštruovať, alebo aspoň
lokálne vymeniť drevený šindeľ na niektorých častiach strechy kaštieľa.
3/ Ďalšie plánované reštaurátorské práce sa týkajú najmä exteriéru – dvoch ostávajúcich
tympanónov – vstupná fasáda severného krídla a fasáda južného krídla na nádvorí kaštieľa.
4/ Okrem týchto prác je potrebné zrekonštruovať aj rozsiahle pivnice pod kaštieľom, obnoviť vstup
na nádvorie ako aj všetky chodníky, prístupovú cestu ku kaštieľu a do parku.
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 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 drevené
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.
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 projektu Digitálne múzeum MSA ukončilo v roku 2015 digitalizáciu 814 kusov
zbierkových predmetov z umelecko-historického a poľovníckeho oddelenia.
Múzeum vydáva pravidelne každé dva roky zborník s odbornými príspevkami od autorov zo Slovenska i zahraničia. Doteraz vyšli ročníky 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 a posledný v roku 2014.
Múzeum plánuje vybudovať nové poľovnícke odborno-metodické pracovisko.
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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 Sachse - 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 kaštieli v Palárikove, 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 múzea
Múzeum úspešne pokračovalo v správe zbierok, v kultúrno-vzdelávacích aj prezentačných aktivitách. Múzeum spravuje 14.892 kusov zbierkových predmetov, 1.421 kusov vzácnych knižničných
dokumentov a 8.861 knižničných jednotiek. Prírastok nových exponátov v roku 2015 činil 239 kusov a múzeum získalo 83 nových knižničných jednotiek. V roku 2015 múzeum ukončilo digitalizáciu vybraných 814 unikátnych exponátov a pokračuje v rekatalogizácii knižničného fondu –
v súčasnosti sa spracúva v programe KIS a MaSK.
Návštevnosť múzea síce v porovnaní s minulým rokom poklesla, no jej úroveň sa stabilizovala
(v roku 2014 dosiahla maximum za ostatných 5 rokov a v predchádzajúcom roku 2013 bola zas
historicky najnižšia). Expozície múzea navštívilo 45.781 návštevníkov. Vysunutú expozíciu na
Prednej Hore navštívilo 635 osôb. Naši odborní pracovníci zakonzervovali vlastnými prostriedkami
404 zbierkových predmetov a riešili sedem vedecko-výskumných úloh, ktorých výstupmi boli
prednášky na odborných podujatiach a 4 z nich sú zverejnené aj v odborných zborníkoch. Múzeum
realizovalo 7 vzdelávacích programov s účasťou 2 413 osôb, 9 prednášok a besied s účasťou 820
osôb, 10 kultúrnych podujatí s účasťou 1.390 osôb, 3 špecializované akcie s účasťou 9.506 osôb
a 9 iných podujatí s účasťou 329 osôb – spolu 38 podujatí s účasťou 14.458 osôb. Múzeum sa
prezentovalo v 62 príspevkoch v tlači, 12 reláciách v rozhlase a 13 v televízii.

Aktivity v časovom slede:
JANUÁR
Už tradične sme prezentáciu múzea pred verejnosťou otvorili účasťou na veľtrhu cestovného ruchu
SLOVAKIATOUR v areáli InchebaExpo v Bratislave. Náš stánok bol umiestnený v rámci výstavy
Poľovníctvo a oddych a počas 4 dní (29. 1. – 1. 2. 2015) odhadujeme, že ho navštívilo takmer
50 tisíc návštevníkov zo SR i zahraničia. Medzi vzácnymi hosťami nechýbali mnohí poslanci NR
SR, zástupcovia MPRV SR, J.E. Margarita Ganeva - veľvyslankyňa Bulharska v SR, ministerka
turizmu Bulharska pani Nikolinau Angelková a mnohí ďalší.
FEBRUÁR
14. februára sa uskutočnil tradičný “Valentín v kaštieli“ a naši pracovníci
pomohli v obci Svätý Anton aj pri realizácii fašiangového sprievodu HAJNAL.
18. a 19. februára 2015 sa konala v areáli múzea prezentačná akcia firmy
Husquarna.
24. a 26. februára sme oficiálne rokovali o spolupráci múzea s Obecným úradom
vo Svätom Antone a podpísali sme aj spoločné memorandum o spolupráci.
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MAREC
15. marca sa konalo v barokovej sýpke slávnostné vyhodnotenie
chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí za sezónu 2014/2015
za okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Formou
výstavy bola potom prehliadka sprístupnená do 27. marca 2015.
24. a 25. marca sa pracovníci múzea zúčastnili na slávnostnom
valnom zhromaždení Zväzu múzeí na Slovensku pri príležitosti
25. výročia ZMS - spojenom s odborným kolokviom.
Naše múzeum pomohlo aj pri realizácii jubilejného 20. ročníka Levických poľovníckych dní,
v rámci ktorých sa konal 28. marca ďalší ročník Majstrovstiev Slovenska juniorov vo vábení zveri
(podujatie naše múzeum spoluorganizuje).
APRÍL
16. apríla sa konal vo výstavnej sále svätoantonského kaštieľa ďalší
ročník výtvarnej súťaže pre deti ZŠ z banskoštiavnického regiónu
„Coburgove lásky“. Hlavným realizátorom je ZŠ s MŠ Ferdinanda
Coburga vo Svätom Antone. Téma bola “Ako sa kedysi žilo“.
22. apríla sme sa zúčastnili na otvorení Lesníckych dní 2015 na
námestí SNP vo Zvolene. Na stanovištiach sme s pomocou zoopreparátov vysvetľovali deťom ako žijú zvieratká a vtáky vo voľnej
prírode a taktiež sme spoločne so SOŠL v Banskej Štiavnici prispeli s pásmom o poľovníckych
tradíciách na pódiu.
22. a 23. apríla navštívili Múzeum vo Svätom Antone porotcovia medzinárodnej súťaže o najlepšie
slovanské múzeum ŽIVA AWARDS. Naše múzeum bolo na cenu nominované. Cenu sme síce
nezískali, ale naša prezentácia bola úspešne predstavená aj v ruskom Sankt Petersburgu.
V apríli - mesiaci lesov - odborní pracovníci múzea realizovali mnoho besied a prezentácií
o poľovníctve a prírode pre deti zo ZŠ a MŠ – niektoré v našich priestoroch, no mnoho aj v školách
regiónu.
29. apríla sme pripravili prezentáciu o zvieratkách v rámci Lesníckeho dňa v banskoštiavnickej
botanickej záhrade.
MÁJ
1. mája sme vo vitrínach pri pokladni sprístupnili výstavy „Hríby“ a „Vtáčie búdky“.
7. mája sa na nádvorí svätoantonského kaštieľa uskutočnilo slávnostné ocenenie príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru z banskobystrického kraja. Ceny odovzdal prezident HaZZ generál
JUDr. Alexander Nejedlý. Najvyšší predstaviteľ HaZZ ešte potom navštívil kaštieľ spoločne
s generálnym riaditeľom hasičského záchranného zboru Českej republiky – brig. generálom Ing.
Drahoslavom Rybom (18. 6. 2015).
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sme pripravili vernisáž
výstavy jaskynných premalieb pravekých lovcov doby kamennej
Róberta Viktora Němečka. Na vernisáži 15. mája sa zúčastnili viacerí
významní hostia, vrátane generálnej riaditeľky Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR - Ing. Slávky Jánošíkovej, CSc.
V sobotu 16. mája sme sa tradične zapojili do akcie Noc v múzeu,
počas ktorej sme návštevníkom dobovými scénkami priblížili históriu
pôvodných majiteľov kaštieľa.
27. mája sa v sobášnej miestnosti konal ďalší ročník súťaže detí materských škôl z banskoštiavnického regiónu „Spievaj si vtáčatko“, ktorú organizuje domáca svätoantonská MŠ.
30. mája sa konal v kaštieľskej kaplnke absolventský koncert v rámci hudobného festivalu
Schemnitiensis, ktorý organizuje Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.
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JÚN
4. júna sa konal v priestoroch múzea už 5. ročník prírodovednej súťaže
„Čo šepká les“, ktorú realizujeme spoločne s OPK Žiar nad Hronom
a mnohými ďalšími organizátormi. Súťažili jednotlivci i trojčlenné
družstvá (spolu 45 detí) zo 4. až 6. ročníkov ZŠ z okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.
17. a 18. júna sa konali v areáli kaštieľa Detské dni sv. Huberta. Šlo
opäť (už 4. ročník) o mimoriadne vydarené podujatie, ktoré pripravilo
125 dobrých ľudí z 25 partnerských ustanovizní pre 2 200 – hlavne detských návštevníkov.
20. júna 2016 sa konala akcia pre Český spolok zo Zvolena – prednáška o grófovi Antonínovi
Sporckovi – zakladateľovi Rádu sv. Huberta a českej poľovníckej hudbe, koncert v kaplnke
a prehliadka expozícií i výstav.
26. júna sa konal ďalší koncert v rámci hudobného festivalu Schemnitiensis – tentoraz vystúpila
v barokovej kaplnke Musica Aeterna.
JÚL
K letným podujatiam, ktoré sa realizujú na nádvorí kaštieľa, patria už tradične divadelné
predstavenie divadelníkov z Banskej Štiavnice Paradájz Pikčr. Predstavenia boli hrané v piatkové
večery 3. júla, 24. a 31. augusta 2016.
V dňoch 13. až 17. júla sa prvýkrát v priestoroch kaštieľskeho parku realizoval detský tábor pre deti
zo Svätého Antona, ktorý organizoval Obecný úrad vo Svätom Antone.
18. júla nás navštívila J.E. Margarita Ganeva – veľvyslankyňa Bulharska v SR, spoločne so
skupinou hostí z Bulharska, vrátane Bulharskej televízie. Ich prítomnosť pomohla zviditeľniť naše
múzeum i Slovensko v Bulharsku.
25. júla 2016 sa konal v barokovej kaplnke koncert LOTZ TRIO – v rámci festivalu peknej hudby.
AUGUST
8. augusta sa konala v priestoroch múzea výročná schôdza Klubu autorov slovenskej poľovníckej
literatúry a umenia, spojená s prezentáciou časopisu Magazín poľovníka 2016, s koncertom a programom v kaplnke – ako spomienkou na Ing. Mariana Šebu.
16. augusta sa konala v kaštieľskej kaplnke omša k sviatku Nanebovzatia Panny Márie a popoludní
v kaplnke vystúpil miestny chrámový zbor s koncertom.
SEPTEMBER
5. a 6. septembra 2015 sa konal už 25. – jubilejný ročník
celoslovenských poľovníckych slávností Dní svätého
Huberta. Oslavy sa konali pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a navštívilo ich cca 7 tisíc
návštevníkov vrátane vzácnych hostí – minister PRV SR
Ľubomír Jahnátek, bývalý prezident SR Ivan Gašparovič,
J. E. Margarita Ganeva – veľvyslankyňa Bulharska v SR,
prezident Slovenskej poľovníckej komory a Slovenského
poľovníckeho zväzu a poslanec NR SR Tibor Lebocký,
poslanci NR SR – Magda Košútová, Mária Janíková, Marián Záhumenský, Róbert Puci, František
Petro, Ľudovít Kaník a mnohí ďalší. Súčasťou osláv bolo ocenenie zaslúžilých poľovníkov
rezortnými vyznamenaniami i medailami Slovenského poľovníckeho zväzu. Už tradične sa konalo
mnoho sprievodných podujatí: majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov, ostatnej zveri, atraktívny
rybolov, ukážky sokoliarstva, poľovníckej kynológie, streľby z historických zbraní, poľovnícky
chodník pre deti, výstava „Paleotrofeje – premaľby jaskynných malieb“ od Róberta Němečka,
výstava fotografií Klubu fotografov liptovskej prírody, Unikátne trofeje Tekova a Štiavnických
vrchov, humorné súťaže o najdlhšiu a najkrajšiu bradu, Hájnikova žena, poľovníkových„5F“,
hádzanie „flinty do žita“, módna prehliadka, vystúpenie hudobných a speváckych súborov, ukážky
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práce remeselníkov, ... atď. Do Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku boli uvedené ďalšie
dve osoby (prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a Ing. Milan Ďurica) a zlatým klincom programu bola
svätohubertovská omša so sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi. Keďže išlo o jubilejný ročník, zúčastnili sa na ňom mnohí partneri múzea zo zahraničia (Poľsko, Maďarsko, ČR
i Bulharsko) a jeho súčasťou bola slávnostná recepcia. V rámci „Hubertovskej kvapky krvi“
darovalo túto vzácnu tekutinu 40 dobrých ľudí (za 6 ročníkov už 216 osôb).
Múzeum vo Svätom Antone sa snaží o lepšie zviditeľnenie vo svete. 10. septembra nás navštívili
manželia Micklitz z Nemecka, ktorí pripravujú zaujímavý bedeker o Slovensku.
14. septembra vykonali naši pracovníci exkurziu do Rakúska. V Poysdorfe si prezreli výstavu
o Koháryovcoch, ktorú pomáhalo pripraviť naše dokumentačné oddelenie. Ďalej sme navštívili
miesta, ktoré majú náväznosť na rod Coburg: Kleinhadersdorf, Waltemkirchen, Ebentall
a Schlosshof.
Medzi veľmi významné udalosti nášho múzea
v roku 2015 považujeme organizovanie medzinárodného
seminára „ZA BOHA, KRÁĽA A VLASŤ“ - Koháryovci
v uhorských dejinách, ktorý sa konal 23. a 24. septembra.
Seminár organizovalo Múzeum vo Svätom Antone spoločne s Hradným múzeom vo Fiľakove. Ďalšími spoluorganizátormi boli Slovenské banské múzeum Banská
Štiavnica, Štátny archív Banská Bystrica, Zväz múzeí
na Slovensku, Mesto Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, PEFC Slovensko a Národné lesnícke
centrum Zvolen. Na seminári sa zúčastnilo 42 odborníkov z Maďarska, Nemecka, Rakúska
a Slovenska. Odborným garantom seminára bol PhDr. Pavol Maliniak, PhD. z Univerzity Matej
Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou seminára bola výstava unikátnych listín zo Štátneho archívu
v Banskej Bystrici pod názvom „Významné písomnosti z histórie rodu Koháry“, ktorá bola
inštalovaná priamo v priestoroch seminára – vo výstavnej sále svätoantonského kaštieľa. Odborný
program bol rozdelený do štyroch blokov a popoludní 23. septembra bol doplnený o exkurziu.
Účastníci navštívili Vartovku v Krupine, Nový zámok a prehliadli si aj Trojičné námestie v Banskej
Štiavnici. Večerný program 23. septembra v Starom hostinci vo Svätom Antone obohatili
prednesom poézie Štefana II. Koháryho pani Magdaléna Liptáková zo Svätého Antona a pán Andrej
Ebert z Banskej Štiavnice. Ich prednes sa stretol so značným ohlasom a veľký úspech malo
vystúpenie folklórnej skupiny Sitňan. Na seminári odznelo celkom 16 prednášok, ktoré budú
zverejnené v zborníku. Ten vydáme v spolupráci a s podporou PEFC Slovensko a Národného
lesníckeho centra vo Zvolene. Po seminári si účastníci prehliadli aj expozície nášho múzea.
OKTÓBER
3. októbra sa uskutočnil v múzeu tradičný Deň otvorených dverí pre
občanov Svätého Antona.
11. októbra sme v múzeu privítali účastníkov Seminára trubačov
českých a slovenských lesníckych škôl, ktorý sa konal v Banskej
Štiavnici a práve 11. 10. 2015 odznela na nádvorí svätoantonského
kaštieľa v premiére aj Banskoštiavnická fanfára, ktorá bola - pre
zaujímavosť, vytvorená tiež na našom území - počas Detských dní
sv. Huberta v júni 2015.
23. októbra sa v priestoroch výstavy Paleotrofeje konala slávnostná prezentácia knihy Milana
Augustína „Ľudská tvár vo výtvarnom prejave doby kamennej“ – spojená s kultúrnym programom
a odborným vystúpením prof. PhDr. Jozefa Vladára, DrSc.
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NOVEMBER
6. novembra sme vo výstavnej sále udeľovali medaile vytvorené pri príležitosti 25. ročníka Dní
sv. Huberta – všetkým dobrým ľuďom a ustanovizniam z blízkeho regiónu, ktorí 25 rokov múzeu
pomáhali. V programe účinkovala skupina Sitňan, Mgr. Barbora Šaling Legényová a prítomní si
pozreli aj film o 25 ročníkoch.
6. novembra sa pri kaplnke sv. Huberta v kaštieľskom parku uskutočnilo aj stretnutie – spomienka
na trubača Tomáša Plentu, ktoré bolo spojené s odhalením pamätnej tabule.
16. novembra sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pracovníkov múzea v Hoteli TOPKY pri
Počúvadlianskom jazere.
19. novembra sa konala vernisáž výstavy Najkrajšia dovolenková
fotografia, ktorú organizuje Pohronské osvetové stredisko Žiar nad
Hronom – pracovisko Banská Štiavnica. Naše múzeum poskytuje
priestory a cenu do kategórie “Múzeá – oživená minulosť“.
30. novembra prevzal v Lisabone veľvyslanec Slovenska v Portugalsku J. E. pán Jozef Adamec z rúk Alexandry Chrobok Koháry
(neter J. V. Simeona Coburga – vnuka bulharského cára Ferdinanda
Coburga) obraz portugalského kráľa Dona Fernanda pre Múzeum
vo Svätom Antone. Na oplátku odovzdal dar – kazetu s kópiami historických fotografií Lisabonu
a pozvanie na návštevu nášho múzea.
DECEMBER
1. decembra sme vo vitrínach pri pokladni inštalovali výstavu vianočných medovníkov p. Zdenky
Sirotovej zo Zvolena.
4. decembra sa pracovníci múzea zúčastnili na slávnostnom otvorení novej expozície Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, kde múzeum dostalo pamätný list
ako poďakovanie za spoluprácu.
16. decembra sa konali v kaštieľskom parku tradičné „Vianoce pre
zvieratká“. Deti zo ZŠ a MŠ banskoštiavnického regiónu pomohli
pripraviť krmivo pre zvieratká v parku a potom spoločne predstavili
kultúrny program vo výstavnej sále.

Spolupráca s médiami
Múzeum má vlastnú webovú stránku, www.msa.sk, kde sú aktualizované všetky akcie a informácie
o múzeu. Stránka je prepojená s webovými stránkami mnohých partnerských a priateľských
ustanovizní.
Pre múzeum je mimoriadne dôležitá spolupráca s poľovníckymi a lesníckymi médiami, nakoľko
veľká časť potenciálnych návštevníkov sleduje práve tieto médiá: TV magazín Halali, Poľovnícka
informačná databáza – Fridrich Takács, časopisy – Poľovníctvo a rybárstvo, Hubertlov, Naše
poľovníctvo, Lovu zdar!, Les & Letokruhy, Myslivost, Lesník a Vojenské lesy.
Okrem Slovenského rozhlasu a televízie múzeum spolupracuje s Rádiom Lumen, Rádiom Regina,
Rádiom Expres, TV VIO Banská Štiavnica, TV 13 Banská Bystrica a príspevky o múzeu odzneli i v
TV Markíza a TV JOJ a dvakrát v bulharskej televízii. Pre spoluprácu a informovanosť je dôležitá
spolupráca s regionálnymi novinami: Štiavnické noviny, My Žiara a OSA – Občasník Sv. Antona.
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4. Rozpočet organizácie
V roku 2015 malo Múzeum vo Svätom Antone schválený bežný transfer vo výške 117 000 Eur.
Rozpočtovým opatrením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 27.07.2015
bol rozpočet upravený a zvýšený o 4 436 Eur a rozpočtovým opatrením zo dňa 09.12.2015 zvýšený
o 30 000 Eur. Po úpravách bežný transfer predstavoval čiastku 151 436 Eur a v takejto výške bol
múzeu aj poukázaný.
Finančné prostriedky z bežného transfera boli čerpané podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie nasledovne:
610 – Mzdy, platy – 80 484 Eur
620 – Poistné a príspevok do poisťovní – 23 235 Eur
630 - Tovary a služby – 47 717 Eur
Kapitálový transfer na rok 2015 nebol schválený. Rozpočtovým opatrením č. 38/2015 bol upravený
o 50 000 Eur, rozpočtovým opatrením č. 60/2015 o 50 000 Eur a rozpočtovým opatrením
č. 87/2015 o 104 000 Eur.
Celková výška prideleného kapitálového transfera v roku 2015 predstavovala čiastku 204 000 Eur
a v tejto výške bol múzeu aj poukázaný.
Finančné prostriedky kapitálového transfera boli čerpané nasledovne:
- na nákup služobného automobilu – investičná akcia číslo 32266 vo výške 43 872,- Eur
- na rekonštrukciu strechy – západné krídlo – investičná akcia číslo 32288 vo výške 21 000,Eur
- na rekonštrukciu objektu kaštieľa – investičná akcia číslo 32286 vo výške 29 000,- Eur
- na rekonštrukciu poľovníckej expozície I. časť – investičná akcia číslo 32633 vo výške
6 128,- Eur
Finančné prostriedky kapitálového transfera nevyčerpané v roku 2015 vo výške 104 000,- Eur budú
použité v roku 2016 na rekonštrukčné práce a to: IA 32713 – Rekonštrukcia verejných sociálnych
zariadení – 50 000,- Eur, IA 32712 - Rekonštrukcia strechy južné a severné krídlo – 29 000,- Eur,
IA 32711 - Elektrická požiarna signalizácia – 25 000,- Eur.
V roku 2015 Múzeum vo Svätom Antone uzavrelo s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Banská Štiavnica „Dohodu o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných
miest“ na jedno pracovné miesto na dobu 6 mesiacov. V zmysle tejto dohody boli refundované
výdavky na mzdy a poistné vo výške 2 933 Eur.
Hodnotenie dosiahnutých príjmov z činnosti
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie možno príjmy hodnotiť nasledovne:
212 – Príjmy z vlastníctva: 12 822 Eur
212002 – z prenajatých pozemkov – krátkodobý prenájom počas akcie Dni sv. Huberta 8 328 Eur,
ročný prenájom pozemku 741 Eur
212003 – z prenajatých priestorov – ročné prenájmy priestorov 1 753 Eur a krátkodobý prenájom
2 000 Eur
223 – Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb: 209 762 Eur
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 209 762 Eur, z toho:
Vstupné z návštev expozícií – 139 874 Eur
Vstupné z akcie DSH 2015 – 22 519 Eur
Predaj propagačného materiálu – 2 263 Eur (z toho: pohľadnice 244 Eur, Brožúra MSA 970 Eur,
Veľká skladačka 193 Eur, Zborník MSA 129 Eur, Pexeso 56 Eur, DVD Panovník prírodovedec
15 Eur, DVD Spomienky spod Muránskej planiny 15 Eur, Turistické drevené známky 352 Eur,
Leták MSA 6 Eur, Poľovnícke mapy 227 Eur, Magnetky DSH 56 Eur)
Komisionálny predaj propagačného materiálu – 4 482 Eur
Ostatné služby – 40 624 Eur
292 – Ostatné príjmy: 3 380 Eur
292027 – iné – 3 380 Eur
(z toho: tvorba Sociálneho fondu 2 314 Eur a ostatné príjmy 1 066 Eur)
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312 – Transfery v rámci verejnej správy
312001 – prijatý bežný transfer vo výške 151 436 Eur
322 – Transfery v rámci verejnej správy
322001 – prijatý kapitálový transfer vo výške 204 000 Eur
Hodnotenie výdavkov na činnosť
V roku 2015 sú výdavky hodnotené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
a čerpané nasledovne:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 170 420 Eur
611 – tarifný plat – 124 038 Eur
612001 – osobný príplatok – 19 626 Eur
612002 – ostatné príplatky – 18 732 Eur
614 – odmeny – 8 024 Eur
620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 63 583 Eur
621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne – 5 742 Eur
623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – 11 443 Eur
625 – poistné do Sociálnej poisťovne – 44 360 Eur
627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní – 2 038 Eur
630 – Tovary a služby: 104 702 Eur
631 – cestovné náhrady – 700 Eur – na tuzemské pracovné cesty
632 – energie, voda a komunikácie – 26 937 Eur
(z toho: spotreba elektrickej energie 23 214 Eur, spotreba vody 70 Eur, telekomunikačné služby
633 Eur, služby mobilného operátora 1 842 Eur, poštové služby 722 Eur, internetové služby
456 Eur)
633 – materiál – 14 149 Eur
(z toho: interiérové vybavenie –koberec 69 Eur, skartovací stroj 75 Eur, pracovné stroje a náradie
373 Eur, komisionársky propagačný materiál 2 574 Eur, propagačný materiál 2128 Eur, materiál na
obnovu poľovníckej expozície 782 Eur, materiál do konzervátorskej dielne 12 Eur, tonery 108 Eur,
materiál na údržbu múzea 510 Eur, materiál na údržbu poľovníckeho oddelenia 43 Eur, náhradné
diely na mechanizmy a pracovné stroje 234 Eur, hygienický materiál 223 Eur, čistiaci materiál
278 Eur, preparátorský materiál 11 Eur, ostatný spotrebný materiál 433 Eur, materiál na
zabezpečenie akcie DDSH 55 Eur, materiál na DSH 853 Eur, kancelársky materiál 371 Eur, krmivo
pre psa 22 Eur, nákup kníh a časopisov do knižnice múzea 352 Eur, pracovné odevy 56 Eur, palivo
do mechanizmov 581 Eur, reprezentačné výdavky riaditeľa 4 006 Eur)
634 - dopravné – 4 265 Eur
(z toho: spotreba pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel 2 200 Eur, oprava a údržba
služobných motorových vozidiel 141 Eur, zákonné a havarijné poistenie služobných motorových
vozidiel 1 662 Eur, preprava trofejí na DSH 92 Eur, diaľničné známky 170 Eur)
635 – rutinná a štandardná údržba – 5 800 Eur
(z toho: mesačná údržba výpočtovej techniky 1 200 Eur, servis a údržba registračnej pokladne
30 Eur, oprava EZS 99 Eur, údržba miestností poľovníckej expozície 900 Eur, oprava mostov
v parku 150 Eur, oprava mreží v parku 636 Eur, údržba SAP softvéru 2 211 Eur, servis knižničného
programu 66 Eur, update ESET NOD antivírusový program 508 Eur)
636 – nájomné za nájom – 1 284 Eur
(z toho: prenájom plochy na výstave Slovakiatour 2015 – 480 Eur, prenájom hľadiska počas DSH
804 Eur)
637 – služby - 51 567 Eur
(z toho: výdavky spojené s organizovaním odborného seminára „Za Boha, kráľa a vlasť –
Koháryovci v uhorských dejinách“ 2 289 Eur, účastnícke poplatky za školenia 346 Eur, kultúrne
vystúpenia počas akcie DSH 2 250 Eur, propagácia a reklama 202 Eur, pranie rohoží 710 Eur,
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výkon pracovnej zdravotnej služby 240 Eur, služby BOZP 1 004 Eur, kopírovacie služby 3 008 Eur,
ubytovacie služby 541 Eur, služby pri zabezpečení DSH 5 354 Eur ostatné služby 1 626 Eur, revízie
EPS 900 Eur, poplatky a odvody 463 Eur, stravovanie zamestnancov 6 920 Eur, poistenie
zamestnancov na aktivačnú činnosť 170 Eur, povinný prídel do Sociálneho fondu 2 314 Eur, nákup
kolkových známok 704 Eur, odmeny vyplatené na základe dohody o vykonaní práce 13 818 Eur,
daň z nehnuteľnosti 3 497 Eur, koncesionárske poplatky 223 Eur, daň z príjmu 3 099 Eur,
komunálny odpad 442 Eur, nákup darčekových poukážok zo Sociálneho fondu pre zamestnancov
múzea 1 447 Eur)
642 – Transfery jednotlivcom – 557 Eur
(z toho: členské príspevky záujmovým združeniam 382 Eur a nemocenské dávky 175 Eur)
5. Personálne informácie
Počet zamestnancov k 31.12.2015 vo fyzických osobách bol 22 a priemerný evidenčný počet bol
22,5 zamestnancov.
V roku 2015 bola spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici rozsiahla
k našej spokojnosti, ako uvádzame nasledovne. S úradom práce boli uzatvorené dohody na rôzne
projekty na rozvoj zamestnanosti poskytujúci pomoc pri zabezpečovaní služieb v oblasti kultúry,
starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva.
Dohoda uzatvorená od 1.4.do 30.9.2015 podľa § 54 ods.1 písm. a zák. č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ vykonávaná profesia
upratovačka v kultúrnom zariadení.
Od apríla 2015 do októbra 2015 uzatvorením dohody podľa ustanovenia § 51, odsek 8 zák.
č. 5/2004 Z. z. o službách vykonávaním absolventskej praxe absolventky strednej školy v našom
pracovisku t.j. v konzervátorskej dielni druh činností – fixácia starých omietok v expozícii múzea
a odstraňovanie zavlhnutých omietok v kaštieli.
Taktiež od apríla do októbra 2015 bola podľa § 52 a zák. č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti uzatvorená dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej
služby so 4 uchádzačmi o zamestnanie na lektorské práce a práce na údržbe parku.
Opätovne od júla 2015 do decembra 2015 sme uzatvorili dohodu podľa § 52 a zák. č. 5/2004
Z. z. na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 4 uchádzačov
o zamestnanie pre druh vykonávanej dobrovoľníckej služby: dvaja UoZ sprevádzanie návštevníkov
a organizovanie kultúrnych podujatí a dvaja UoZ na údržbe historického parku.
Od augusta 2015 do januára 2016 bola uzatvorená dohoda o vykonávaní absolventskej praxe
podľa § 51 ods. 8 zák. č. 5/2004 Z. z – s absolventom vysokej školy na pracovného miesto
historika.
Počas hlavnej sezóny máj až september boli v múzeu zamestnávaní študenti – brigádnici na
lektorské práce a tiež brigádnici študenti v súvislosti s prípravou a realizáciou celoslovenských
slávností Dní Svätého Huberta 2015.
Dohody o vykonaní práce boli uzatvorené s účinkujúcimi a pomocníkmi pri prácach potrebných pri
organizovaní rôznych programových akcií počas celoslovenský osláv Dní Svätého Huberta 2015.
Priemerná mzda v roku 2015 bola v múzeu vo výške 701,60 Eur.
V priebehu roka 2015 si zvyšovala kvalifikáciu jedna pracovníčka z ekonomického oddelenia na
II. stupni vysokoškolského štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle, ktoré úspešne ukončila v máji 2015 s titulom Ing..
Pracovníci dokumentačného, ekonomického a poľovníckeho oddelenia sa zúčastňovali priebežne
odborných školení organizovaných našim zriaďovateľom a aj komerčnými organizátormi školení.
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6. Stanovené ciele a prehľad ich plnenia
Cieľ 1: Zrealizovať celoslovenské poľovnícke slávnosti
Hlavné podujatie, ktoré naše múzeum realizuje - celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni
sv. Huberta sa konali v dňoch 5. a 6. septembra. Šlo o jubilejný – 25. ročník a záštitu nad
podujatím prevzalo opäť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podujatie, ktoré
organizovali Múzeum vo Svätom Antone, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky
zväz, firma Šomek i ďalší významní spoluorganizátori, Lesy SR, š. p., Vojenské lesy a majetky SR,
š. p., navštívilo takmer 7 tisíc priateľov prírody, ktorí si so záujmom prezreli pripravené výstavy,
súťaže i sprievodné podujatia. Medzi tými, ktorí prijali pozvanie nechýbali vzácni hostia:
Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. bývalý prezident SR, výborný poľovník, pravidelný hosť našich
osláv (tohto roku prišiel desiaty krát), prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, J. E. Margarita Ganeva - mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa
Bulharska v SR, Ing. Tibor Lebocký, PhD. – poslanec NR SR a prezident Slovenskej poľovníckej
komory i Slovenského poľovníckeho zväzu, ďalší poslanci NR SR: PhDr. Mária Janíková,
Ing. Magda Košútová, Ing. Marian Záhumenský, Ing. Róbert Puci, Ing. František Petro, Ing.
Ľudovít Kaník, ďalej Ing. Jozef Spevár - štátny tajomník MPRV SR, Ing. Slávka Jánošíková, PhD.generálna riaditeľka sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR, Ing. Ctibor Határ –
GR sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva, Ing. Ján Jurica – generálny riaditeľ
Vojenských lesov a majetkov SR, Ing. Ľuboš Németh - generálny riaditeľ Národného lesníckeho
centra, Doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD. - prezidentka Klubu slovenských poľovníčok
pri SPK i Artemis Club C.I.C., PaedDr. Imrich Šuba, PhD. - viceprezident C.I.C., Dr. Rudolf Boroš
- prezident Slovenského rybárskeho zväzu, Jaana Elina Puhakka - predsedníčka Klubu Poľovníčok
severnej Karélie Fínsko, Sanja Momčilovič Bognič - predsedníčka dámskeho poľovníckeho klubu
Bečej (Srbsko), Ing. Martin Žiška, PhD. - za Ministerstvo zemědělství ČR, delegácia Českomoravskej mysliveckej jednoty na čele s JUDr. Jiřím Kšicou, Dr. Krzystof Kornacki - Muzeum
Zamoyskich Kozlowka (Poľsko), Tomáš Konarski - predseda Klubu sv. Huberta Varšava, Simona
Guláková – starostka obce Svätý Anton a mnoho ďalších. Hymnu Slovenskej poľovníckej komory
už po šiesty krát zaspieval sólista Komornej opery i opery SND maestro Otokar Klein, ktorý je
zároveň primátorom Nových Zámkov. Na úvod osláv odovzdal pán minister najvyššie rezortné
vyznamenania tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj nášho poľovníctva. Prezident SPZ odovzdal zas
medaile sv. Huberta a nádvorie kaštieľa vytvorilo pre tento slávnostný akt dôstojný rámec. Do siene
úcty a slávy poľovníctva na Slovensku boli uvedení prof. Ing. Josef Hromas, CSc. – dlhoročný
predseda Českomoravskej mysliveckej jednoty, výborný priateľ slovenských poľovníkov, ktorý
neustále pomáhal aj slovenskej poľovníckej organizácii pri prezentácii vo svete a Ing. Milan Ďurica
– mnohoročný funkcionár Slovenského poľovníckeho zväzu, autor poľovníckej literatúry a
spoluzakladateľ významných poľovníckych podujatí (stál aj pri zrode Dní sv. Huberta). Návštevníci
uvideli program LOVEC PRVÝ UMELEC – to najlepšie z doterajších ročníkov: trubačov, vábičov
jeleňov - vrátane troch Majstrov Európy, Pieseň o sv. Hubertovi v podaní Mgr. Barbory Šaling
Legényovej, Svätohubertovskú fanfáru, defilé a vystúpenie sokoliarov. Na nádvorí bol uvedený aj
Lovecký ochranný spolok svetobežníkov a zaujímavým aktom pasovania autorov boli uvedené dve
publikácie: Nožiarstvo na Slovensku od Ing. Alojza Drábeka i Poľovníkove spomienky od Ing.
Jozefa Herza, CSc. Medzi osvedčenými bodmi programu osláv nechýbali ukážky sokoliarstva,
poľovníckej kynológie, atraktívny rybolov, módna prehliadka poľovníckeho oblečenia, poľovnícky
chodník a súťaž „Stopami zveri“, ktoré pre deti pripravila SOŠL v Banskej Štiavnici, ukážky
streľby z lukov, kuší a historických zbraní, divadelné predstavenia v parku, špeciálna klubová
výstava alpských jazvečíkovitých duričov, laserové strelnice, dychová hudba Sitňanka, súťaže:
Hájnikova žena – o najsympatickejšiu poľovníčku, Poľovníctvo vo fotografii, Poľovnícky nôž
2015, Poľovnícky šperk 2015, Poľovnícky klobúk, Naj brada – o najdlhšiu a najkrajšiu bradu,
vtipné súťaže „ 5F poľovníka“ a hádzanie flinty do žita, Antonský diviak 2015 – v streľbe lukom na
terč. Tradične medzi najzaujímavejšie patrili Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Halali a MS
vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri. V sýpke si mohli návštevníci prehliadnuť výstavu
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„Unikátne trofeje Tekova a Štiavnických vrchov“, výstavu fotografií členov Klubu liptovských
fotografov divej prírody i víťazných fotografií česko-slovenskej súťaže fotografov prírody Zlatý
jeleň Slávy Štochla. Veľký úspech mala Sieň poľovníckych zástav (unikátne zástavy z Oravy
a Liptova) a výstava Zvieratá všetkých kontinentov pri príležitosti 60 rokov ZOO Bojnice. Zlatým
klincom programu osláv bola už tradične svätohubertovská omša so sprievodom s uloveným
jeleňom a obetnými darmi. Bohoslužba bola dôstojným vzdaním vďaky Stvoriteľovi za prírodu
a život v nej. Pred omšou sa konal koncert, na ktorom vystúpili už tradične Barbora Šaling
Legényová, kvarteto lesných rohov Laugarício a domáci chrámový spevokol zo Svätého Antona.
Veľmi si vážime, že aj počas tohto ročníka sa zapojili návštevníci do „Hubertovskej kvapky krvi“.
Tohto roku darovalo najvzácnejšiu tekutinu 40 dobrých ľudí a počas 6 ročníkov sa zúčastnilo
odberu spolu už 216 darcov.
Cieľ 2. Zrealizovať Detské dni sv. Huberta
Štvrtý ročník Detských dní sv. Huberta. sa konal v areáli svätoantonského kaštieľa v dňoch 17.
a 18. júna 2015. Podujatie sa uskutočnilo v rámci júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody
a zúčastnilo sa na ňom cca 2 200 návštevníkov (1 950 detí a 250 dospelých). Bohatý program
pripravilo a realizovalo 125 organizátorov z 25 ustanovizní - lesníci, poľovníci a študenti zo
Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej Štiavnice, ktorí ako sprievodcovia postupne sprevádzali
vybrané skupiny – triedy ZŠ a MŠ z celého Slovenska po stanovištiach, kde sa deti dozvedeli niečo
o prírode, mohli sa zabaviť, zasúťažiť si, poučiť sa a získať suveníry. Skupiny prešli nasledovné
stanovištia: Poznávanie zvierat, Hlasy vtákov a zveri, Doskoč ako...!, Kŕmenie medveďa,
Poľovnícki psíkovia, Koníky, na ktorých sa dá povoziť, Ako spolu žijú rastliny a zvieratá,
Hádzanie flinty do žita, Jaskyniarstvo, Zoológia, Poľovnícka expozícia, Kto nosí rohy a kto parohy,
Zhotovenie kŕmidiel a Laserová strelnica. Hudobné stanovište s trúbkou a lesnicou pripravil Klub
trubačov Slovenska. Každá trieda získala kŕmidlo, alebo búdku pre vtáčiky a sadenicu stromčeka.
Každé dieťa potom aj voľnú vstupenku na Dni sv. Huberta. Okrem stanovíšť, ktoré navštívila každá
skupina zvlášť, boli vo vybraných časoch pripravené aj sokoliarske vystúpenia v parku za kaštieľom
a divadelné predstavenie „Legenda o sv. Hubertovi“, ktorú zahrali deti z miestnej ZŠ s MŠ
Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone na nádvorí kaštieľa.
Cieľ 3. Zrealizovať prírodovednú súťaž „Čo šepká les“
Dňa 4. júna sa uskutočnil už 5. ročník prírodovednej súťaže „Čo šepká les“, na ktorej preukázali
svoje vedomosti a zručnosť žiaci 4. až 6. ročníkov vybraných základných škôl z okresov Banská
Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Jednotlivci a trojčlenné družstvá (spolu 45 detí - 15
družstiev) súťažili v nasledovných disciplínach: poznávanie zvierat, poznávanie stromov,
poznávanie stôp, poznávanie hlasov vtákov, poľovnícka kynológia, vlastiveda – pohoria regiónu,
zhotovenie vtáčieho kŕmidla, tvorba a recitovanie básničky o prírode, streľba na laserovej strelnici,
sadenie stromčeka. Naše múzeum realizuje súťaž v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou
v Žiari nad Hronom, OZ Žarnovica Lesy SR, š.p. a mnohými ďalšími. S pomocou sponzorov sa
nám podarilo získať pre najlepších veľmi hodnotné ceny.
Cieľ 4. Zrealizovať medzinárodný odborný seminár o rode Koháry
„ZA BOHA, KRÁĽA A VLASŤ! - Koháryovci v uhorských dejinách. V rozháraných dobách,
v časoch neprestajných tureckých nájazdov a protihabsburgských povstaní v 16. storočí sa objavil
v Hontianskej župe rod, ktorý vďaka vernosti panovníkovi a hrdinským činom v protitureckých
bojoch získal postavenie, slávu a v neposlednom rade aj majetok. „Za Boha, kráľa a vlasť!“ – to
bolo heslo rodu KOHÁRY, ktorý bol úzko spojený so svätoantonským kaštieľom. Heslo sme zvolili
aj ako názov medzinárodného odborného seminára, ktorý sa konal 23. a 24. septembra 2015 vo
svätoantonskom kaštieli. Seminár organizovalo Múzeum vo Svätom Antone spoločne s Hradným
múzeom vo Fiľakove. Ďalšími spoluorganizátormi boli Slovenské banské múzeum Banská
Štiavnica, Štátny archív Banská Bystrica, Zväz múzeí na Slovensku, Mesto Krupina - Múzeum
Andreja Sládkoviča v Krupine, PEFC Slovensko a Národné lesnícke centrum Zvolen. Na seminári
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sa zúčastnilo 42 odborníkov z Maďarska, Nemecka, Rakúska a Slovenska. Odborným garantom
seminára bol PhDr. Pavol Maliniak, PhD. z Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici. Súčasťou
seminára bola výstava unikátnych listín zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici pod názvom
„Významné písomnosti z histórie rodu Koháry“, ktorá bola inštalovaná priamo v priestoroch
seminára – vo výstavnej sále svätoantonského kaštieľa. Celý program seminára bol simultánne
tlmočený do maďarského jazyka. Odborný program bol rozdelený do štyroch blokov a popoludní
23. septembra bol doplnený o exkurziu. Účastníci navštívili Vartovku v Krupine, Nový zámok
a prehliadli si aj Trojičné námestie v Banskej Štiavnici. Večerný program 23. septembra v Starom
hostinci vo Svätom Antone obohatili prednesom poézie Štefana II. Koháryho pani Magdaléna
Liptáková zo Svätého Antona a pán Andrej Ebert z Banskej Štiavnice. Ich prednes sa stretol so
značným ohlasom a veľký úspech malo aj vystúpenie folklórnej skupiny Sitňan. Okrem tradičných
ľudových piesní predstavili aj staré banícke pesničky z Banskej Štiavnice. Keďže účastníci boli
z Maďarska, Rakúska i Nemecka, zaspievali jednu štiavnickú pieseň po slovensky, maďarsky aj
nemecky. Na seminári odznelo celkom 16 prednášok, ktoré budú zverejnené v zborníku. Ten
múzeum vydá v spolupráci a s podporou PEFC Slovensko a Národného lesníckeho centra vo
Zvolene. Po seminári si účastníci prehliadli aj expozície nášho múzea. Realizácia seminára patrí
medzi najvýznamnejšie odborné podujatia z oblasti histórie, ktoré naše múzeum kedy realizovalo
a môžeme ho označiť ako veľmi úspešný.
7. Hodnotenie a analýza činnosti v roku 2015
Na rok 2015 sme dostali rozpísaný doteraz najnižší bežný transfer na činnosť. I keď sa nám vďaka
pochopeniu zriaďovateľa MPRV SR podarilo – najmä koncom roka, získať ďalšie potrebné
financie, predsa len ide o nesystémové kroky. Múzeum si dokáže zabezpečiť časť prostriedkov hlavne z tržieb za vstupné a od partnerských ustanovizní, ale napriek tomu pociťujeme ich
nedostatok. V súvislosti s nedostatkom financií a ich nepravidelným prísunom pretrváva nedostatočné vykurovanie objektu – žiadne, alebo len veľmi slabé temperovanie v zime, čo spôsobuje
problémy v oblasti ochrany zbierok. Ďalším problémom sa javí financovanie spojené s dodržiavaním všetkých platných i nových predpisov, noriem a nariadení. Kvôli nedostatku financií nám
chýbajú odborníci: kunsthistorik, reštaurátor, lektori a aj pracovníci údržby. Napriek spomenutým
problémom – hlavne vďaka pochopeniu nášho zriaďovateľa MPRV SR - sa nám podarilo dosiahnuť
vyrovnaný hospodársky výsledok, splniť plánované úlohy a vykonať mnoho aktivít nad rámec
plánu činnosti. Pokračovalo sa v oprave strešnej krytiny, v rámci úsporného programu ESO sme
vymenili elektrické vykurovacie zariadenia i osvetlenie, vykonali sa zateplenia niektorých okien
a dverí, zakúpilo sa úžitkové motorové vozidlo a získali sme prostriedky na opravu verejných WC.
Medzi najdôležitejšie aktivity patril 25. jubilejný ročník Dní sv. Huberta, Detské dni sv. Huberta
a organizovanie odborného medzinárodného seminára „ZA BOHA, KRÁĽA A VLASŤ! –
Koháryovci v uhorských dejinách“. Úspešné zvládnutie úloh napriek pretrvávajúcim problémom sa
dá pripísať zodpovednému prístupu všetkých pracovníkov múzea. Tradične kvalitne a zodpovedne
pracuje ekonomické oddelenie, neustále zlepšujeme propagáciu múzea, prácu s verejnosťou,
zlepšovanie služieb pre návštevníkov, spoluprácu s regiónom v rámci rozvoja cestovného ruchu.
Pomáha aj prehľadné a dôsledné plánovanie aktivít s následným hodnotením.
8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov múzea
Najviac užívateľov výstupov múzea tvoria návštevníci stálych expozícií - umelecko-historickej
a poľovníckej, výstav a podujatí realizovaných priamo v múzeu. Ďalej sú to návštevníci expozície o
Ferdinandovi Coburgovi na Prednej Hore. Tá je umiestnená v poľovníckom zámočku a inštalovali
sme ju spoločne s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým. Ďalšie exponáty nášho múzea
môžu uvidieť aj návštevníci kaštieľa v Palárikove a kaštieľa kniežaťa Hohenloheho v Tatranskej
Javorine. Významná je pre múzeum účasť na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v areáli
výstaviska InchebaExpo v Bratislave, kde navštívia výstavný stánok múzea každý rok desaťtisíce
návštevníkov. 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.
16

Významnú skupinu užívateľov výstupov múzea tvoria čitatelia publikácií a tlačovín, ktoré múzeum
priamo vydáva, resp. do ktorých odborní pracovníci prispievajú: zborník múzea (2004, 2006, 2008,
2010, 2012 a posledné číslo - Zborník Múzea vo Svätom Antone XXI/2014), 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 aj 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“ 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, 10. mája 2016

Ing. Marian Číž
riaditeľ múzea
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9. Príloha - tabuľkové časti
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