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

Múzeum vo Svätom Antone (ďalej v texte MSA)
969 72 Svätý Anton
35985135
2021439244
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
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 a vedúca oddelenia pamiatkovej obnovy: Ing. Monika Maňkovská
Vedúca ekonomického oddelenia: Ing. Jana Binderová
Vedúca umelecko-historického oddelenia: Mgr. Mária Ďurianová
Vedúci poľovníckeho oddelenia: Ing. Štefan Engel, PhD.
Vedúci prevádzkovo-technického oddelenia: 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
poľovníctva na Slovensku.

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
- 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 a moderným technickým vybavením 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.

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.
Múzeum vo Svätom Antone realizuje a podieľa sa na mnohých umelecko-historických
a poľovníckych výstavách na Slovensku aj v zahraničí. (bližšie viď www.msa.sk)
Pracovníci múzea sa pravidelne zúčastňujú na odborných muzeálnych konferenciách, seminároch,
sympóziách a školeniach. 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 a širšiu verejnosť
(podrobnejšie v kapitole 3)
V oblasti histórie a poľovníctva spolupracuje múzeum s mnohými odbornými ustanovizňami
na Slovensku i v zahraničí. Hlavnými partnermi sú:
- 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 ďalší
V regióne sú partnermi MSA:
- obec Svätý Anton
- mesto Banská Štiavnica
- Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
- Združenie turizmu Banská Štiavnica
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Banská Štiavnica a okolie
- Občianske združenie Zlatá cesta
- Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu Banská Štiavnica
- Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Žiar nad Hronom
- Obvodná poľovnícka komora v Žiari nad Hronom
a ďalší

Perspektívy múzea
Strednodobé ciele múzea súvisia predovšetkým s postupnou rekonštrukciou celého areálu NKP.
Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa pokračuje postupne podľa finančných možností. Ďalšie
práce sú plánované v nasledujúcich okruhoch, ktoré budú riešené podľa naliehavosti jednotlivých
častí:
- dokončenie rekonštrukcie na poschodí kaštieľa - západná chodba s pôvodnými barokovými
oknami
- pokračovanie na prízemí kaštieľa – postupná obnova a modernizácia súčasnej poľovníckej
expozície, rekonštrukcia kancelárskych priestorov a výstavnej sály
- rekonštrukcia ďalších častí drevenej šindľovej strechy kaštieľa
- reštaurátorské práce v exteriéri – tympanóny s pôvodnými freskami (vstupná fasáda severného
krídla a fasáda južného krídla na nádvorí kaštieľa)
- rekonštrukcia rozsiahlych pivníc pod kaštieľom, obnova vstupnej časti na nádvorie ako aj
všetkých chodníkov a trávnatých plôch
- reštaurovanie zbierkových predmetov, ktoré sa pre nedostatok finančných prostriedkov neustále
odkladá
Okrem hlavnej budovy kaštieľa je potrebná kompletná rekonštrukcia prícestnej kaplnky sv. Jána
Nepomuckého, ktorá je vo veľmi zlom stave a hrozí jej úplné zdevastovanie. Jedná sa o stavbu
vysokej historickej hodnoty, ktorá bola postavená v 18. storočí a je v nej ešte zachovaná časť
pôvodných fresiek Antona Schmidta. Vzhľadom k tomu, že z kapitálových prostriedkov bola
v predchádzajúcich obdobiach prednostne riešená hlavná budova a vznikajúce havarijné situácie,
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.
Ostatné budovy NKP:
- na dokončenie čaká budova bývalého skleníka, ktorej rekonštrukcia sa pozastavila. Stavba je
stabilizovaná, ale pokračovanie v rekonštrukcii nie je dobré dlho odkladať.
- na kompletnú rekonštrukciu čaká aj objekt Zámockej viechy, ktorý tiež nie je v dobrom
technickom stave. Stavba je v súčasnosti v prenájme.
Podľa finančných možností sa bude postupne revitalizovať aj park. Je potrebné opraviť drevené
mosty a akvadukty, obnoviť rozpadajúce sa 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.
Veľkým problémom v poslednom období je havarijný stav oporných múrov pod Panskou cestou.
Postupnosť a rozsah všetkých rekonštrukčných a reštaurátorských prác je priebežne konzultovaný
s metodikom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica a následne realizovaný v súlade
s vydaným rozhodnutím, ktoré je pre múzeum záväzné.
Okrem stavebnej rekonštrukcie objektov medzi strednodobé úlohy trvale patrí údržba budov
a areálu, ktorá je z roka na rok komplikovanejšia a najmä finančne 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.

Múzeum vydáva pravidelne každé dva roky zborník s odbornými príspevkami od autorov
zo Slovenska i zahraničia. Doteraz vyšli ročníky 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 a posledný
v roku 2016.
Múzeum plánuje vybudovať nové poľovnícke odborno-metodické pracovisko, ktorého časť sa už
v roku 2016 podarilo zrealizovať.
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 Sachsen-Coburg und 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 teoretickej rovine 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.
3. Činnosť múzea
V roku 2016 sme zaznamenali zvýšenú návštevnosť, oproti roku 2015 ( 42 646 návštevníkov) nás
navštívilo 45 349 návštevníkov.
Našu vysunutú expozíciu na Prednej Hore navštívilo 570 návštevníkov.
Múzeum úspešne pokračovalo v kultúrnych, vzdelávacích a prezentačných aktivitách.
Celkove múzeum realizovalo 13 vzdelávacích programov s účasťou 2 233 osôb, 14 prednášok
a besied s účasťou 903 osôb, 7 kultúrnych programov s účasťou 1 070 osôb, 12 špecializovaných
akcií s účasťou 11 028 osôb a tri ďalšie akcie s účasťou 265 osôb.
MSA spravuje 14 946 kusov zbierkových predmetov, 1 421 kusov vzácnych knižničných dokumentov a 8 938 knižničných jednotiek.
V konzervátorskej dielni bolo zakonzervovaných 26 kusov zbierkových predmetov. Jednalo sa
o komplikované práce spojené s dýhovaním a vyrezávaním nových náhrad.
Do zbierkového fondu pribudlo 54 kusov zbierkových predmetov.
Knižnica v roku 2016 spracovala 634 knižničných jednotiek v informačnom systéme pre malé
a stredné knižnice. Zatiaľ je celkovo v tomto systéme zaevidovaných 2 935 knižničných jednotiek.
V roku 2016 činil prírastok do knižničného fondu 74 kusov knižničných jednotiek.
V tomto roku bol vydaný ďalší Zborník Múzea vo Svätom Antone XXII/2016. Mgr. Mária
Ďurianová zostavila a múzeum s pomocou NLC a PEFC Slovakia vydalo aj zborník zo seminára
o Koháryovcoch „Za Boha, kráľa a vlasť“. Texty do novej reprezentačnej publikácii o kaštieli,
ktorú vydalo vydavateľstvo AB ART press, pripravili Mgr. Mária Ďurianová a Ing. Monika
Maňkovská. Spoluautorom publikácie Významné – zlaté trofeje Slovenska bol Ing. Štefan
Engel, PhD. Ďalej boli vydané katalógy z chovateľskej prehliadky trofejí, z výstavy Vtáky
a z výstavy Tajomné grafiky, vrátane súboru pohľadníc. Odborní pracovníci múzea prispeli
do mnohých ďalších publikácií. MSA vydalo DVD o Dňoch sv. Huberta a s pomocou OPK Žiar
nad Hronom aj DVD o chovateľskej prehliadke trofejí a prírodovednej súťaži „Čo šepká les“.
Múzeum sa prezentovalo 45 príspevkami v tlači (z toho 21 článkami v odborných časopisoch),
malo 9 vstupov v rozhlasových vysielaniach a 11 vstupov v televízii.

Aktivity v časovom slede:
JANUÁR
Tradičné novoročné stretnutia s partnermi, ktorí pôsobia v oblasti rozvoja cestovného ruchu
v banskoštiavnickom regióne (predstavitelia mesta Banská Štiavnica, Združenia turizmu Banská
Štiavnica a pod.).
Účasť na slávnostnom otvorení poľovníckeho penziónu Altmayer
na Hornej Rovni.
Pomoc pri realizácii výstavy o medveďoch v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene
a rokovania o ďalšej spolupráci.
28.-31.1. Prezentácia na veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatour v areáli Incheba-Expo v Bratislave so samostatným stánkom i programom na pódiu v hale B2. Stánok
MSA navštívili okrem mnohých iných aj bývalý prezident
Ivan Gašparovič, minister životného prostredia SR Peter
Žiga, veľvyslankyňa Bulharska v SR Margarita Ganeva,
veľvyslankyňa Brazílie v Bratislave Susan Kleebank
a predstavitelia MPRV SR.
FEBRUÁR
6.2. Spolupráca s obcou Svätý Anton pri organizovaní fašiangového sprievodu Hajnál.
13.2. Deň sv. Valentína - atraktívna prehliadka kaštieľa, spojená prvýkrát aj s módnou prehliadkou
svadobných šiat.
18.2. Aktívna účasť na konferencii o chove jeleňovitých na VÚŽV v Nitre (odborný príspevok
Ing. Štefana Engela, PhD. zverejnený v zborníku).
23.2. Rokovanie o spolupráci a spoločných aktivitách v roku 2016 na ambasádach Brazílie
a Bulharska v Bratislave.
23.2. Pracovné stretnutie s riaditeľom Prírodovedného múzea SNM Mgr. Jánom Kautmanom
v súvislosti s prípravou výstavy VTÁKY.
29.2. Odovzdávanie medaile vydanej pri príležitosti 25. ročníka Dní sv. Huberta generálnemu
riaditeľovi š.p. Lesy SR v Banskej Bystrici RNDr. Petrovi Morongovi za pomoc a úspešnú
spoluprácu.
MAREC
1.-4.3. Rozprávanie o zvieratkách spojené s ukážkami vábenia zveri a premietaním filmov pre deti
v rámci banskoštiavnickej aktivity s názvom „Zimomravenie“.
10.3. Účasť na koncerte a slávnostnej recepcii v Primaciálnom paláci v Bratislave pri príležitosti
štátneho sviatku Bulharska.
18.3. Tradičné podujatie pre deti „Po písmenkách“ v knižnici múzea.
Regionálna chovateľská prehliadka trofejí v barokovej sýpke v spolupráci s Obvodnou
poľovníckou komorou a RgO Slovenského poľovníckeho zväzu v Žiari
nad Hronom. Slávnostné vyhodnotenie bolo 20.3. a formou výstavy
trvala prehliadka do 1.4. Tento rok bol výnimočný predložením
najsilnejšej slovenskej trofeje muflóna a prvým ročníkom ochutnávok
mäsových výrobkov z diviny.
Pomoc MSA pri realizácii ďalších chovateľských prehliadok trofejí
v Leviciach, Hronseku a Hontianskych Nemciach. V Hontianskych
Nemciach získalo múzeum medailu udelenú pri príležitosti 20. výročia
okresnej organizácie SPZ v Krupine.
APRÍL
Vládny audit ukončil kontrolu hospodárenia múzea za roky 2013, 2014
a 2015. Neboli zistené žiadne závažné nedostatky.

Špeciálna prehliadka kaštieľa partnerov z OZ T4 z Tisovca, s ktorými MSA spolupracuje v oblasti
rozvoja cestovného ruchu.
Návšteva zahraničných expertov na protipovodňové opatrenia - hostí Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Štiavnici.
16.4. Vernisáž výstavy VTÁKY realizovanej spoločne so Spoločnosťou voľných výtvarných
umelcov Slovenskej výtvarnej únie, so Slovenským
národným
múzeom
–
Prírodovedným
múzeom,
s Veľvyslanectvom Brazílie v Bratislave, so ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga vo Svätom Antone a ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Na vernisáži
sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Brazílie v Bratislave Susan
Kleebank, generálny riaditeľ SNM Viktor Jasaň, riaditeľ
Prírodovedného múzea SNM Ján Kautman a ďalší. Výstava
bola sprístupnená do konca septembra 2016.
23.4. Múzeum vo Svätom Antone ocenené na TU vo Zvolene medailou pri príležitosti 45. výročia
Slovenského klubu sokoliarov pri SPK.
24.4. Detská výtvarná súťaž „Coburgove lásky“ organizovaná ZŠ s MŠ vo Svätom Antone
vo výstavnej sále múzea.
V rámci Apríla – mesiaca lesov bolo pripravených mnoho besied a prednášok o zvieratkách pre
deti. Najvýznamnejšie boli prezentácie 22.4. vo Zvolene na námestí pri príležitosti otvorenia
Lesníckych dní 2016 a 27.4. v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici.
MÁJ
2.5. Návšteva veľvyslankyne Bulharska v SR Margarity Ganeva.
5.5. Aktívna účasť na poľovníckej konferencii na TU vo Zvolene (Ing. Marian Číž s príspevkom
zverejnenom v elektronickom zborníku).
20.5. Účasť na prehliadke zhodov na Poľane.
21.5. Detská hasičská súťaž „Plameň“ v parku pri kaštieli.
21.5. Medzinárodné podujatie „Noc múzeí“ - prehliadka kaštieľa so špeciálnym programom,
doplnená scénkami z histórie kaštieľa.
24.5. Verejný odpočet, na ktorom bola prezentovaná
Výročná správa za rok 2015. Na verejnom odpočte
sa zúčastnila aj generálna riaditeľka sekcie
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR
Ing. Monika Deneva.
27.5. Pomoc pri realizovaní podujatia „Lesy deťom“
pri Počúvadlianskom jazere so stanovišťom
„Poznávanie vtáctva“.
27.5. Súťaž detí materských škôl z banskoštiavnického regiónu „Spievaj si vtáčatko“ v priestoroch
kaštieľa, ktorú organizuje miestna MŠ.
JÚN
2.6. Prírodovedná súťaž „Čo šepká les“ (6. ročník), ktorú múzeum organizuje s OPK Žiar nad
Hronom, š.p. Lesy SR - OZ Žarnovica a mnohými ďalšími organizátormi. Súťažili jednotlivci
a trojčlenné družstvá 4. až 6. ročníkov vybraných ZŠ z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica
a Žiar nad Hronom.
4.6. Prezentácia MSA o živote vtákov vo Zveroparku Revište v rámci akcie k Medzinárodnému
dňu detí.
10.-11.6. Medzinárodná akcia Víkend otvorených parkov a záhrad so špeciálnymi prehliadkami
parku a odborným výkladom.

8.-12.6. Prezentácia múzea na významnom poľovníckom podujatí - celoštátnej výstave
s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“ v Nitre v areáli Agrokomplex. Okrem hlavného
stánku s kaštieľskymi exponátmi MSA
prezentovalo pytliacke zbrane, trofeje –
abnormity, Sieň úcty a slávy poľovníctva
na Slovensku a v rámci diorám boli
vystavené naše zoopreparáty. Počas
výstavy navštívili naše expozície významní
hostia: prezident Medzinárodnej rady pre
poľovníctvo a ochranu zveri C.I.C. George
Aman zo Švajčiarska, exprezident C.I.C.
Bernard Lozé z Paríža, zástupca Medzinárodnej sokoliarskej asociácie IAF Gerry Timbrell z Írska
a ďalší. Zahraniční hostia výstavy navštívili exkurziou aj Múzeum vo Svätom Antone.
15.-16.6. Jubilejný 5. ročník Detských dní sv. Huberta, ktorý za dva dni navštívilo vyše 2 tisíc
hlavne detských návštevníkov. Podujatie pomáhalo organizovať vyše 20 ustanovizní a deti sa
na ňom dozvedeli o významnej práci lesníkov
a poľovníkov, o živote zvierat v prírode, kynológii,
sokoliarstve, lesničiarstve, jaskyniarstve, legendu
o sv. Hubertovi ...
23.6. Odovzdanie Ďakovného listu múzea na oslave
20. výročia Mestských lesov Banská Štiavnica.
25.6. Odborná prednáška Ing. Mariana Číža o českých
výtvarníkoch s poľovníckymi motívmi, spojená
s koncertom a prehliadkou kaštieľa pre Český spolok
vo Zvolene.
27.-28.6. Prezentácia múzea na Festivale múzeí, ktorý
pravidelne organizuje Zväz múzeí na Slovensku. Tento ročník sa uskutočnil na hrade Červený
Kameň.
JÚL
4.-8.7. Druhý ročník letného tábora, ktorý pripravil pre svätoantonské deti Obecný úrad vo Svätom
Antone. Múzeum prispelo poskytnutím priestorov a pripravilo pre deti na jeden deň prírodovedný
program.
7.7. Záverečný koncert festivalu Schemnitiensis v barokovej kaplnke kaštieľa. Akciu organizovala
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta z Banskej Štiavnice a zúčastnil sa jej aj minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Vystúpili Adam Marec – gitara a Peter Tomko
– spev.
9.7. Návšteva významných hostí celoslovenského kola detskej hasičskej súťaže Plameň.
9.7. „Tajomný kaštieľ“ – nočná prehliadka kaštieľa spojená s divadelnými scénkami.
15. a 22.7. Divadelné predstavenia „Úschovňa“ v podaní
súboru Paradájz Pikčr na nádvorí.
Pracovné jednanie a návšteva partnerov zo ZOO Bojnice
a Slovenského rybárskeho zväzu, s ktorými múzeum
plánuje spoluprácu pri príprave výstav, kultúrnovzdelávacích podujatí a rybárskeho múzea.
22.7. Prezentácia publikácie Milana Augustína „Vtedy
na Malecóne“ vo výstavnej sále kaštieľa.
30.7. Koncert sopranistky Helgy Varga Bach
a cimbalistky Enikó Ginzéry v rámci Festivalu peknej
hudby v barokovej kaplnke kaštieľa.

AUGUST
6.8. „Tajomný kaštieľ“ – repríza nočnej prehliadky kaštieľa spojená s divadelnými scénkami.
Počas Letných olympijských hier v Rio de Janeiro bola predstavená v Brazílii výstava „Tajomné
grafiky“ - 30 kópií vedút zo zbierok múzea, ktorú MSA pripravilo spoločne s Veľvyslanectvom
Brazílie v Bratislave. Taktiež sme pomohli sprostredkovať do Ria výstavu výkresov detí zo ZŠ
s MŠ vo Svätom Antone a Štiavnických Baní s tematikou olympijských športov.
12.8. Odovzdanie Ďakovného listu múzea obci Prenčov pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci.
13.8. Múzeum ako spoluorganizátor osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Svätý
Anton. Veľká časť sprievodného programu sa uskutočnila v priestoroch areálu MSA. Na nádvorí
bol pripravený kultúrny program, kde veľvyslankyňa
Bulharska v SR Margarita Ganeva prevzala čestné
občianstvo pre J. V. Simeona Sachsen-Coburg und Gotha.
Večer vystúpila spevácka skupina Fragile, v kaplnke bol
koncert umelcov Hudobnej a umeleckej akadémie Jána
Albrechta z Banskej Štiavnice a v parku bola divadelnými
scénkami predstavená história Slovenska. V kultúrnom
dome vo Svätom Antone bol obci slávnostne odovzdaný
Ďakovný list múzea. Súčasťou osláv bola aj výstava
o histórii obce a výstava starých fotografií v obradnej
miestnosti kaštieľa.
14.8. Slávnostná omša v kaplnke kaštieľa pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie spojená
s koncertom miestneho chrámového zboru v popoludňajších hodinách.
26.8. Repríza divadelného predstavenia Paradájz Pikčr na nádvorí.
SEPTEMBER
3.-4.9. 26. ročník celoštátnych poľovníckych
slávností Dni sv. Huberta. Najväčšia akcia
organizovaná
múzeom
privítala
tisícky
návštevníkov, pre ktorých bol pripravený bohatý
sprievodný program (viac v kapitole 6).
8.9. Návšteva kaštieľa Palárikovo v rámci oslavy
OPK Nové Zámky a Múzea Jána Thaina
v Nových Zámkoch.
10.9. Pomoc s exponátmi na podujatí „Kráľovská poľovačka“ v Hrochoti.
13.9. Účasť na slávnostnom otvorení parku AVES pri ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických
Baniach.
17.9. Pomoc pri realizácii Dňa sv. Huberta v Pliešovciach (hlavný organizátor VLM SR š.p.), kde
MSA prezentovalo trofeje - abnormity a zoopreparáty.
27.9. Prednáška „Zberateľská činnosť Koháryovcov“ PhDr. Ingrid Hričovcovej na konferencii
o zberateľstve v Banskej Bystrici.
26.-30.9. Prezentácia SPK a nášho múzea na pôde Európskeho parlamentu pod názvom
„Udržateľné poľovníctvo ako nástroj odborných aktivít v prospech zachovania prírody“. Slovenská
poľovnícka komora, v spolupráci s poslancom EP Borisom Zalom, CIC, FACE a Ing. Štefanom
Engelom, PhD. prezentovala rozumné a udržateľné hospodárenie na vidieku so zachovaním
historických a kultúrnych hodnôt.
28.9. Účasť na valnom zhromaždení Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská
Štiavnica.
29.9. Návšteva Guntera Fuhrmanna z Rakúska, odborníka na históriu rodov Koháry a Coburg.

30.9. Kultúrny program „Hráme Coburgovi i vám“ vo výstavnej sále, ktorý bol realizovaný spoločne s novým občianskym
združením „ODKAZ COBURGOVCOV - História v službách
budúcnosti“. Vystúpili domáci i bulharskí umelci a zúčastnili
sa významní hostia.
OKTÓBER
1.10. Detská hasičská súťaž v parku pri kaštieli.
5.10. Rokovanie o spolupráci s generálnym riaditeľom Štátnej ochrany prírody SR v Banskej
Bystrici Ing. Milanom Borošom o projekte INTERREG, do ktorého sa zapojilo aj MSA.
6.10. Odovzdanie medailí Dní sv. Huberta (20. a 25. ročník) Milanovi Húževkovi, významnému
organizátorovi lesničiarstva na Slovensku a autorovi myšlienky organizovať Dni sv. Huberta. Akcie
v Zbore pri Považskej Bystrici sa zúčastnili trubači z celého Slovenska.
8.10. Deň otvorených dverí pre občanov Svätého Antona.
10.-14.10. Účasť na školení lesných pedagógov v Zlatej Idke.
11.10. Privítanie veľvyslankyne Brazílie Susan Kleebank v kaštieli, na ZŠ vo Svätom Antone
a Štiavnických Baniach.
13.10. Rokovanie o spolupráci v Maďarskom pôdohospodárskom múzeu v Budapešti v projekte
INTERREG.
14.10. Návšteva kolegov v múzeu v Trebišove
a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.
Prehliadka Premonštrátskeho kláštora v Jasove.
18.10. Otvorenie výstavy „Tajomné grafiky“ v Hoteli
Carlton v Bratislave. Výstavu za prítomnosti mnohých
veľvyslancov slávnostne otvorila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela
Matečná.
19.-20.10. Spomienkové podujatie k výročiu Ľudovíta
Greinera vo Zvolene spojené s návštevou miesta jeho
pôsobenia v Jelšave a Revúcej. Prezentácia Ing. Mariana Číža o vzťahoch Ľ. Greinera k rodom
Koháry a Coburg.
NOVEMBER
10.11. Stretnutie veľvyslancov mnohých krajín, ktorí prijali pozvanie veľvyslankyne Bulharska
v SR Margarity Ganeva do kaštieľa pri príležitosti ukončenia jej pôsobenia na Slovensku. Zúčastnili
sa na ňom: veľvyslankyňa Portugalskej republiky Ana Maria Coelho Ribeiro da Silva, veľvyslanec
Gruzínska Ravez Gachechiladze, veľvyslankyňa Albánskej republiky Enkeleda Merkuri,
veľvyslanec Egyptskej Arabskej republiky Amr Elhenawy, veľvyslankyňa Brazílskej federatívnej
republiky Susan Kleebank, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie Alexander Wittwer, veľvyslanec
Indonézskej republiky Djumantoro Purwokoputro Purbo, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky
Lin Lin, veľvyslanec Španielskeho kráľovstva Félix Valdés Y Valentín Gamazo, veľvyslankyňa
Slovinskej republiky Bernarda Gradišnik,
veľvyslankyňa
Českej
republiky
Lívia
Klausová, veľvyslanec Rakúska v SR Helfried
Carl, poslankyňa NR SR a predsedníčka
Skupiny priateľstva s Bulharskou republikou
JUDr. Jana Laššáková a generálna riaditeľka
sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Monika Deneva. Pre zúčastnených
bol pripravený bohatý sprievodný program:
okrem prehliadky kaštieľa to bolo vystúpenie

sokoliarov a trubačov a v penzióne Starý hos-tinec aj vystúpenie detí zo ZŠ s MŠ vo Svätom
Antone.
11.11. Vernisáž výstavy fotografií zo súťažnej prehliadky „Najkrajšia dovolenková fotografia“,
ktorú každý rok pripravuje banskoštiavnické pracovisko Pohronského osvetového strediska v Žiari
nad Hronom k mesiacu fotografie vo výstavnej sále múzea.
23.11. Vernisáž výstavy „Tajomné grafiky“ na Bratislavskom hrade. Výstava bola slávnostne
sprístupnená spoločne s veľvyslankyňou Brazílie v Bratislave Susan Kleebank a s generálnym
riaditeľom Slovenského národného múzea Mgr. Branislavom Panisom.
26.11. Účasť na Dni otvorených dverí na letisku Sliač, kde MSA prezentovalo návštevníkom život
zvierat, hlavne vtáctva vo voľnej prírode.
28.11. Účasť na valnom zhromaždení OOCR Región Banská Štiavnica v hoteli Grand.
DECEMBER
1.12. Protidrogový seminár, ktorý pripravilo MPRVSR v priestoroch Hotela Kaskády-Sliač. MSA
prezentovalo svoju spoluprácu s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore,
kde má vysunutú expozíciu o Ferdinandovi Coburgovi.
2.12. Aktívna účasť v porote detskej súťaže „Prvá liga lega“, ktorej téma bola tohto roku príroda
a zvieratá. Súťaž sa konala v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Žiari nad Hronom.
3.12. Odovzdanie významného dekrétu Rade SRZ na oslavách 90. výročia Slovenského rybárskeho
zväzu v Hoteli Slovan v Žiline.
7.12. Porada riaditeľov múzeí, ktorú organizoval
Zväz múzeí na Slovensku vo Faustovej sieni
Mestského múzea v Bratislave.
9.12. Špeciálna prehliadka kaštieľa, spojená
s prezentáciou o slovenskom poľovníctve a vystúpením trubačov pre Safari Club International
z Rakúska.
18.12. Účasť na podujatí Poľovnícke Vianoce
v Žiline.
20.12. „Vianoce pre zvieratká“ – tradičná akcia
pre deti v parku.
4. Rozpočet organizácie
Na rok 2016 bol Múzeu vo Svätom Antone schválený bežný transfer vo výške 117 000 Eur.
Rozpočtovými opatreniami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bol počas roka
upravovaný a to nasledovne: RO zo dňa 25.01.2016 zvýšený o 35 000 Eur, RO č. 59/2016 zo dňa
25.05.2016 zvýšený o 10 800 Eur a RO zo dňa 19.12.2016 o 15 000 Eur. Po úpravách bežný
transfer predstavoval čiastku 177 800 Eur a v tejto výške bol múzeu aj poukázaný.
Finančné prostriedky z bežného transfera boli čerpané podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie nasledovne:
610 – Mzdy, platy – 107 430 Eur
620 – Poistné a príspevok do poisťovní – 38 275 Eur
630 – Tovary a služby – 32 095 Eur
Kapitálový transfer na rok 2016 nebol schválený. Rozpočtovým opatrením č. 92/2016 bol upravený
o 50 000 Eur. Celková výška prideleného kapitálového transfera v roku 2016 predstavovala čiastku
50 000 Eur a tejto výške bol múzeu aj poukázaný.
Finančné prostriedky kapitálového transfera pridelené v roku 2016 neboli v tomto roku čerpané,
budú použité v roku 2017 v rámci investičnej akcie č. 34099 – Rekonštrukcia parku Múzea
vo Svätom Antone na rekonštrukciu mostíkov a akvaduktov.

Finančné prostriedky kapitálového transfera poskytnuté v roku 2015 vo výške 104 000,- Eur boli
použité v roku 2016 vo výške 87 905,32 Eur na investičné akcie:
- na rekonštrukciu strechy – južné, severné krídlo – investičná akcia číslo 32712 vo výške
29 000,- Eur
- na rekonštrukciu verejných sociálnych zariadení – investičná akcia číslo 32713 vo výške
50 000,- Eur
- na Elektrickú požiarnu signalizáciu v rámci investičnej akcie číslo 32711 – Systémy
zabezpečenia kaštieľa (EPS, PTV, EZS) vo výške 8 905,32 Eur
Finančné prostriedky kapitálového transfera z roku 2015 nevyčerpané v roku 2016 vo výške
16 094,68 Eur budú použité v roku 2017 na dokončenie investičnej akcie 32711 – Systémy
zabezpečenia kaštieľa (EPS, PTV, EZS).
V roku 2016 boli vytvorené štyri pracovné miesta pre znevýhodnených ÚoZ u verejných
zamestnávateľov na dobu 9 mesiacov na základe Dohôd uzatvorených s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny Banská Štiavnica. Mesačná výška príspevku bola poskytnutá najviac vo výške 95 %
celkovej ceny práce zamestnanca. Príspevok poskytnutý v zmysle týchto dohôd bol vo výške
20 436,08 Eur (RK 312). Výdavky boli použité na mzdy (RK 610) a odvody poistného (RK 620).
Hodnotenie dosiahnutých príjmov z činnosti
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie možno príjmy hodnotiť nasledovne:
212 – Príjmy z vlastníctva: 13 333 Eur
212002 – z prenajatých pozemkov – krátkodobý prenájom počas akcie DSH 9 159 Eur, ročný
prenájom pozemku 749 Eur
212003 – z prenajatých priestorov 3 425 Eur
223 – Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb: 233 357 Eur
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 233 357 Eur, z toho:
vstupné z návštev expozícií – 167 168 Eur
vstupné z akcie DDSH 2016 – 3 287 Eur
vstupné z akcie DSH 2016 – 24 108 Eur
predaj propagačného materiálu – 6 027 Eur (z toho: pohľadnice 205 Eur, Brožúra MSA 934 Eur,
Veľká skladačka 179 Eur, Zborník MSA 230 Eur, DVD Panovník prírodovedec 25 Eur, DVD
Spomienky spod Muránskej planiny 10 Eur, Turistické drevené známky 461 Eur, Leták MSA 4 Eur,
Poľovnícke mapy 152 Eur, Magnetky 3 827 Eur)
komisionálny predaj propagačného materiálu – 3 848 Eur
ostatné služby – 28 919 Eur
292 – Ostatné príjmy: 2 628 Eur
292027 – iné – 2 628 Eur
312 – Transfery v rámci verejnej správy
312001 – prijatý bežný transfer zo ŠR (od zriaďovateľa) vo výške 177 800 Eur
312008 – prijatý bežný transfer z VÚC vo výške 1 500 Eur
312011 – prijatý bežný transfer od ostatných subjektov verejnej správy (ÚPSVaR)
vo výške 18 936 Eur
322 – Transfery v rámci verejnej správy
322001 – prijatý kapitálový transfer vo výške 50 000 Eur
Hodnotenie výdavkov na činnosť
V roku 2016 sú výdavky hodnotené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
a čerpané nasledovne:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 228 808 Eur
611 – tarifný plat – 155 993 Eur
612001 – osobný príplatok – 28 731 Eur

612002 – ostatné príplatky – 24 494 Eur
614 – odmeny – 19 590 Eur
620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 85 078 Eur
621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne – 8 841 Eur
623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – 14 256 Eur
625 – poistné do Sociálnej poisťovne – 59 283 Eur
627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní – 2 698 Eur
630 – Tovary a služby: 108 771 Eur
631 – cestovné náhrady – 1 688 Eur
(z toho: tuzemské pracovné cesty 1 610 Eur, zahraničné pracovné cesty 78 Eur)
632 – energie, voda a komunikácie: 26 082 Eur
(z toho: spotreba elektrickej energie 22 221 Eur, spotreba vody 49 Eur, telekomunikačné služby
553 Eur, služby mobilného operátora 1 851 Eur, internetové služby 456 Eur, poštové služby
952 Eur)
633 – materiál – 17 637 Eur
(z toho: kancelárske potreby 446 Eur, tonery 35 Eur, čistiace potreby 646 Eur, špeciálny materiál –
strelivo 48 Eur, nákup kníh a časopisov do knižnice múzea 377 Eur, pracovné odevy 276 Eur,
palivo do mechanizmov 561 Eur, reprezentačné výdavky riaditeľa 1 040 Eur, náhradné diely
do mechanizmov 649 Eur, hygienické potreby 616 Eur, elektroinštalačný materiál 210 Eur, materiál
na údržbu MSA 166 Eur, materiál na inštaláciu výstav 188 Eur, materiál na zabezpečenie akcie
DDSH a DSH 1 555 Eur, konzervátorský materiál 141 Eur, preparátorský materiál 194 Eur,
pracovné stroje a náradie 1 300 Eur, elektrospotrebiče 162 Eur, ostatný spotrebný materiál 730 Eur,
komisionársky propagačný materiál 2 805 Eur, propagačný materiál 5 492 Eur)
634 – dopravné – 5 583 Eur
(z toho: nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel 2 361 Eur, oprava a údržba
služobných motorových vozidiel 872 Eur, zákonné a havarijné poistenie 2 161 Eur, diaľničné
známky 100 Eur, STK a emisné kontroly 89 Eur)
635 – rutinná a štandardná údržba: 1 968 Eur
(z toho: mesačná údržba výpočtovej techniky 1 200 Eur, údržba a tlakové skúšky hasiacich
prístrojov 522 Eur, ročná údržba RP 30 Eur, čistenie jazierok 150 Eur, servis knižničného fondu
66 Eur)
636 – nájomné za nájom – 3 002 Eur
(z toho: prenájom plochy na výstave Slovakiatour 2016 vo výške 540 Eur, prenájom rohoží
297 Eur, prenájom kopírovacieho zariadenia 661 Eur, prenájom mobilných WC počas akcie DDSH
a DSH 700 Eur, prenájom hľadiska počas DSH 804 Eur)
637 – služby – 52 811 Eur
(z toho: účastnícke poplatky na školenie 686 Eur, kultúrne vystúpenia počas DSH 500 Eur,
propagácia a reklama 1 577 Eur, výroba novej web stránky múzea 1 008 Eur, revízia EPS 822 Eur,
likvidácia a vývoz odpadu 101 Eur, tlačiarenské služby 6 275 Eur, stravovanie zamestnancov
6 175 Eur, poistenie zamestnancov na aktivačnú činnosť 66 Eur, povinný prídel do Sociálneho
fondu 3 342 Eur, kolkové známky 393 Eur, odmeny vyplatené na základe dohody o vykonaní práce
10 209 Eur, daň z nehnuteľnosti 3 497 Eur, koncesionárske poplatky 223 Eur, daň z príjmu
3 129 Eur, komunálny odpad 372 Eur, reprezentačné výdavky riaditeľa múzea 372 Eur, služby
BOZP 1 004 Eur, pranie rohoží 388 Eur, služby požiarnej ochrany 1 152 Eur, služby
pri zabezpečovaní DSH 5 593 Eur, služby súvisiace s organizovaním DDSH 1 279 Eur, ubytovacie
služby 610 Eur, kopírovacie služby 1 864 Eur, ostatné služby 2 174 Eur)
642 – Transfery jednotlivcom: 2 129 Eur
(z toho: členské príspevky záujmovým združeniam 398 Eur, odchodné 1 411 Eur, nemocenské
dávky 320 Eur)

5. Personálne informácie
Počet zamestnancov k 31.12.2016 vo fyzických osobách bol 22 a priemerný evidenčný počet bol
22,3 zamestnancov.
V roku 2016 bola spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici rozsiahla
a výrazne pomohla pri plnení plánovaných úloh múzea. S úradom práce boli uzatvorené dohody
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovných miest pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie na rôzne projekty na rozvoj zamestnanosti. Tieto sa realizovali vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu „Ľudské zdroje“, ktorý
poskytuje pomoc pri zabezpečovaní služieb v oblasti kultúry, starostlivosti o ochranu a zachovanie
kultúrneho dedičstva.
Prvá dohoda uzatvorená od 1.1. do 30.9.2016 podľa § 54 ods.1 písm. a zák. č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v platnom znení, realizujúca Národný projekt: „Šanca na zamestnanie“
bola uzatvorená pre 3 uchádzačov na vykonávanie lektorských prác a prác spojených
s organizovaním kultúrnych podujatí.
Od 1.2.2016 do 31.10.2016 bola uzatvorená ďalšia dohoda podľa ustanovenia § 54, ods. 1 písm.
a zák. č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti, tak isto ako predchádzajúca realizujúca Národný
projekt: „Šanca na zamestnanie“ na vykonávanie lektorskej práce.
Od 1.5.2016 do 31.10.2016 sme uzatvorili s úradom práce Dohodu o zabezpečení podmienok
vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku
na aktivačnú činnosť podľa § 52 a ods. 9 zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby so 6 uchádzačmi o zamestnanie
na vykonávanie činností: sprevádzanie návštevníkov, organizovanie kultúrnych podujatí a práce
na údržbe historického parku.
Opätovne od októbra 2016 do marca 2017 sme uzatvorili dohodu podľa § 52 a ods. 9 zák. č. 5/2004
Z. z. na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby pre 4 uchádzačov
o zamestnanie pre druh vykonávanej dobrovoľníckej služby ako sprevádzanie návštevníkov
a organizovanie kultúrnych podujatí a práce na údržbe historického parku.
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 2016.
Dohody o vykonaní práce boli uzatvorené s účinkujúcimi a pomocníkmi pri prácach potrebných
pri organizovaní rôznych programových akcií počas celoslovenských osláv Dní Svätého Huberta
2016.
Priemerná mzda v roku 2016 bola v múzeu vo výške 789,04 Eur.
Pracovníci dokumentačného, ekonomického a poľovníckeho oddelenia sa zúčastňovali počas roka
odborných školení organizovaných našim zriaďovateľom, sociálnou poisťovňou a komerčnými
organizátormi školení.
V rámci personálneho zabezpečenia by múzeum potrebovalo vytvoriť nové pracovné miesta
na dokumentačnom oddelení (historika alebo kunsthistorika), posilniť strážnu a lektorskú službu,
tiež doplniť stálych pracovníkov na údržbu parku a kaštieľa.
6. Stanovené ciele a prehľad ich plnenia
Cieľ 1: Zrealizovať 26. ročník celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta
V dňoch 3. a 4.9.2016 sa konal už 26. ročník Dní sv. Huberta. Hlavnými organizátormi osláv bola
Slovenská poľovnícka komora, Slovenský poľovnícky zväz a Múzeum vo Svätom Antone.
Slávnosti sa konali pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a navštívilo
ich takmer 9 tisíc návštevníkov. Medzi významných spoluorganizátorov patrili štátne podniky Lesy

SR, Vojenské lesy a majetky SR. Nechýbali vzácni hostia: bývalý prezident Ivan Gašparovič,
výborný poľovník a pravidelný hosť osláv, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Gabriela Matečná, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharska v SR Margarita Ganeva,
poslanci NR SR Eva Malíková, Róbert Puci,
Rastislav Schlosár, Peter Krupa, prezident SPK a SPZ
Tibor Lebocký, generálny riaditeľ štátneho podniku
Lesy SR Jozef Staško, generálny riaditeľ štátneho
podniku Vojenské lesy a majetky SR Ján Jurica,
viceprezident C.I.C. Imrich Šuba a mnoho ďalších
významných osobností zo Slovenska i zahraničia.
Na slávnostiach nechýbali osvedčené sprievodné
podujatia: Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov
Halali, MS vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri
Halali, ukážky sokoliarstva, poľovníckej kynológie,
atraktívny rybolov, módna prehliadka poľovníckeho oblečenia, ukážky streľby z lukov, kuší
a historických zbraní, pre deti „Poľovnícky chodník“ a súťaž „Stopami zveri“, špeciálna klubová
výstava alpských jazvečíkovitých duričov, laserová strelnica, dychová hudba Sitňanka, folklórna
skupina Sitňan, divadelné predstavenia Paradájz Pikčr, súťaže: Poľovníctvo vo fotografii,
Poľovnícky nôž 2016, Poľovnícky šperk 2016, Poľovnícky klobúk 2016, Antonský diviak 2016 v streľbe lukom na terč, Naj brada - o najdlhšiu a najkrajšiu bradu, vtipné súťaže „ 5F poľovníka“,
v hádzaní flinty do žita. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR využilo oslavy
na odovzdanie rezortných vyznamenaní a Slovenský poľovnícky zväz udelil medaile sv. Huberta.
Vyvrcholením 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 vystúpila speváčka Barbora Šaling
Legényová, kvarteto lesných rohov Laugarício a domáci chrámový spevokol zo Svätého Antona.
Okrem osvedčených sprievodných podujatí si mohli návštevníci pozrieť výstavu VTÁKY,
výstavu Unikátne trofeje SPIŠA, program o hudbe, vtákoch a ornitológii, ktorý pripravil Slovenský
klub sokoliarov pri SPK spoločne s Klubom trubačov SR, výstavu výtvarných prác akad. soch.
Ladislava Sulíka, výstavu fotografií poľovnej zveri Jána Slováka a Vladimíra Viciana, výstavu
Slovenského rybárskeho zväzu. Predstavená bola aj druhá najsilnejšia trofej muflóna na svete
Vladimíra Stračinu zo Zverníka Mrázov kopec, nová Banskoštiavnická fanfára a premiérovo
zaznela aj fanfára „Sokol“, ktorú skomponoval Ing. Edmund Hatiar. Do života boli uvedené
aj významné publikácie: Vitajte v kaštieli vo Svätom Antone z vydavateľstva AB ART press
a Zborník Múzea vo Svätom Antone XXII/2016 . Tieto dve publikácie uviedla do života Danielka
Kminiaková zo Svätého Antona a publikáciu Hont z neba z vydavateľstva CBS uviedol do života
primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan. V rámci Hubertovskej kvapky krvi darovalo túto
vzácnu tekutinu 39 dobrých ľudí. Od začiatku akcie darovalo krv už 255 darcov. Na slávnostiach
bolo aj mnoho zahraničných poľovníckych partnerov z Poľska, Maďarska a Českej republiky (V4),
s ktorými prebehli rokovania o ďalšej spolupráci na spoločnom stretnutí 3. 9.
Cieľ 2. Zrealizovať 5. ročník Detských dní sv. Huberta
5. ročník Detských dní sv. Huberta sa konal v areáli svätoantonského kaštieľa v dňoch 15. a 16.6.
2016. Podujatie sa uskutočnilo v rámci júna –
mesiaca poľovníctva a ochrany prírody
a zúčastnilo sa na ňom cca 2200 hlavne
detských návštevníkov. Bohatý program
pripravilo a realizovalo 130 organizátorov
z 25 ustanovizní. Lesníci, poľovníci a študenti
zo Strednej odbornej školy lesníckej z Banskej
Štiavnice
ako
sprievodcovia
postupne
sprevádzali skupiny ZŠ a MŠ z celého

Slovenska po stanovištiach. Tam sa deti dozvedeli veľa zaujímavostí o prírode, mohli sa zabaviť,
zasúťažiť si, poučiť sa, získať rôzne suveníry a voľnú vstupenku na Dni sv. Huberta. Okrem toho
každá trieda získala kŕmidlo, alebo búdku pre vtáčiky a sadenicu stromčeka.
Cieľ 3. Zrealizovať 6. ročník prírodovednej súťaže „Čo šepká les“
Dňa 2.6.2016 sa uskutočnil už 6. 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 42 detí
v 14 družstvách) súťažili v nasledovných disciplínach: poznávanie zvierat, stromov, stôp,
zvukov, poľovnícka kynológia, vlastiveda –
pohoria regiónu, zhotovenie vtáčieho kŕmidla,
tvorba výtvarných prác na tému VTÁKY, streľba
na laserovej strelnici, sadenie stromčeka. Súťaž
realizuje MSA v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou v Žiari nad Hronom, OZ Žarnovica
Lesy SR, š.p. a ďalšími spoluorganizátormi.
7. Hodnotenie a analýza činnosti v roku 2016
Múzeum dosiahlo v roku 2016 kladný hospodársky výsledok a splnilo všetky plánované úlohy.
Zrealizovalo sa mnoho kultúrno-vzdelávacích aktivít (i medzinárodných) nad rámec plánu práce
a úspešne sa pokračovalo aj v oblasti odbornej činnosti, správy zbierok a prezentačnej činnosti.
Kladne hodnotíme výsledky vládneho auditu, ktorý sa konal začiatkom roka, kde neboli zistené
žiadne závažné nedostatky. Mierne navýšený bežný transfer na činnosť začiatkom roka a ďalšie
prostriedky získané počas roka sa odrazili pri plnení hlavných cieľov a stanovených úloh múzea,
ako aj pri celkovom hodnotení roka 2016.
Vďaka pridelenému kapitálovému transferu sa podarilo pokročiť aj v rekonštrukcii areálu NKP
svätoantonského kaštieľa. Pokračovalo sa v rekonštrukcii strešnej krytiny južného a severného
krídla, bola inštalovaná požiarna signalizácia a kompletne boli rekonštruované verejné WC.
Koncom roka sa začalo s prípravnou fázou na rekonštrukciu mostíkov a akvaduktov v parku –
projektovou dokumentáciou.
Návštevnosť múzea sa zlepšila oproti predchádzajúcemu roku o cca 2300 návštevníkov.
Napriek uvedeným kladom, pretrvávajú naďalej najmä finančné problémy. Múzeu chýba systémové
riešenie a istota pri prideľovaní kapitálového aj bežného transferu na činnosť. Ako problémové
vnímame taktiež množstvo štátnych predpisov, noriem a nariadení, ktorých plnenie je finančne
a časovo náročné. Neustále chýbajú financie na dostatočné vykurovanie kaštieľa, na nákup zbierok
(väčšinu nových exponátov získava múzeum len darmi), pomôcok a prostriedkov na údržbu,
konzervovanie, reštaurovanie umelecko-historických exponátov, preparovanie zbierok, na výstavnú
činnosť. Chýbajú odborníci z oblasti kunsthistórie, lektori i pracovníci údržby kaštieľa a parku.
Veľmi nízke je aj ohodnotenie pracovníkov múzea, ktorí majú často veľa kumulovaných funkcií.
Napriek pretrvávajúcim problémom pracovníci múzea úspešne zvládajú stanovené úlohy
a zodpovedným prístupom uchovávajú pre Slovensko naše kultúrne dedičstvo.
8. Hlavné skupiny užívateľov 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 bola

inštalovaná v spolupráci s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým. Ďalšie exponáty nášho
múzea môžu uvidieť aj návštevníci kaštieľa v Palárikove a kaštieľa kniežaťa Hohenlohe
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. Ako príklad v roku 2016 uvádzame výstavu „Tajomné grafiky“, ktorá bola v Brazílii
počas LOH, v bratislavskom Hoteli Carlton i na Bratislavskom hrade.
Významnú skupinu užívateľov výstupov múzea tvoria tiež čitatelia publikácií a tlačovín, ktoré
múzeum priamo vydáva, resp. do ktorých odborní pracovníci prispievajú. Sú to najmä zborníky
nášho múzea (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 a posledné číslo - Zborník Múzea vo Svätom
Antone XXII/2016), propagačný materiál o múzeu, odborné a populárne články zverejnené
v odborných poľovníckych, lesníckych, múzejných a iných periodikách. Ďalšími sú poslucháči
rozhlasových a diváci televíznych relácií, v ktorých sa múzeum prezentuje. Významnú skupinu
tvoria poslucháči prednášok odborných múzejných a poľovníckych podujatí, ktoré prezentujú naši
odborní pracovníci. Deti a mládež oslovujeme prostredníctvom prednášok, besied a prírodovedných
kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré múzeum realizuje vo vlastných priestoroch, no taktiež
v školách a kultúrnych centrách aj mimo Svätého Antona. Keďže múzeum tvorí taktiež filmy,
ďalšou skupinou užívateľov výstupov múzea sú tí, ktorí majú možnosť vidieť filmy v rámci
projektu „Po stopách Ferdinanda Coburga“ (Panovník prírodovedec, Spomienky spod Muránskej
planiny), resp. iné: „Vábenie jeleňov“, „Hodnotenie poľovníckych trofejí metódami C.I.C.“,
groteska „Ako Pišta Slaninák k parohom prišiel“, DVD z podujatí: Dni sv. Huberta, Chovateľské
prehliadky trofejí, Detské dni sv. Huberta, Prírodovedná súťaž „Čo šepká les“ a podobne. 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, 28. apríla 2017

Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea

8. Príloha - tabuľkové časti

