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

Múzeum vo Svätom Antone (ďálej v texte MSA)
969 72 Svätý Anton
35985135
2021439244
Ministerstvo podohospodárstvá á rozvojá vidieká
Slovenskej republiky
Kontákty:
tel.: +421 45 691 39 32
mobil: +421 915 821 973
e-máil: info@msá.sk
www.msá.sk
Formá hospodáreniá: státná príspevková orgánizáciá
Státutárny zástupcá: Ing. Márián Číz, riáditeľ muzeá
Členovia vedenia organizácie:
Riáditeľ muzeá: Ing. Márián Číz
Zástupcá riáditeľá pre odbornu cinnosť: Ing. Moniká Mánkovská
Zástupcá riáditeľá pre ekonomiku: Ing. Jánká Binderová
Veducá umelecko-historickeho oddeleniá: Mgr. Máriá Duriánová
Veduci poľovníckeho oddeleniá: Ing. Štefán Engel, PhD.
Veduci prevádzkovo-technickeho useku: Ján Huská
Muzeum vo Svátom Antone je státná príspevková orgánizáciá priámo riádená
Ministerstvom podohospodárstvá á rozvojá vidieká SR. Je to speciálizováná orgánizáciá
s celoslovenskou posobnosťou.
Muzeum má dve stále expozície: umelecko-historicku á poľovnícku, ktore su sprístupnene
pre verejnosť pocás celeho roká.
Speciálizáciá muzeá je zámeráná ná historiu rodov Koháry á Čoburg á dokumentovánie
vyvojá poľovníctvá ná Slovensku.
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2. Poslanie múzea a jeho perspektívy
Areál Národnej kultúrnej pámiátky (NKP) záhŕňá:
- barokovo-klasicistickú budovu káštieľá z roku 1750
- 5 ha parku a 25 ha lesoparku
- budovu neskorobárokovej sýpky
- skleník
- bárokovú prícestnú káplnku sv. Jáná Nepomuckého
- jednu hospodársku budovu.
Strucná chárákteristiká predmetu cinnosti muzeá
Muzeum vo Svátom Antone:
- cieľávedome zhromázďuje, odborne správuje, chráni á prezentuje zbierkove predmety
suvisiáce s jeho speciálizáciou
- systemáticky správuje á chráni zvereny májetok státu v rámci áreálu svátoántonskeho
kástieľá
- riesi vlástne odborne vedecko-vyskumne ulohy v medziách speciálizácie á poznátky
sprístupnuje odbornej á sirokej verejnosti
- vykonává odborno-metodicku cinnosť v medziách speciálizácie
- sprístupnuje zbierkove predmety, odborne poznátky, hmotne á duchovne kulturne
dedicstvo á historicke priestory sirokej verejnosti formou expozícií, vystáv, publikácnej
cinnosti, filmov, odbornych podujátí, tvorivych dielní á inych kulturno-vychovnych áktivít
- orgánizuje populárno-náucne á zábávne áktivity zámeráne ná ochránu kulturneho
dedicstvá, trádície regionu, historiu á ochránu prírody
- spoluprácuje s domácimi áj záhránicnymi, kulturnymi á poľovníckymi instituciámi
v oblásti svojej speciálizácie
- orgánizuje vychovno-vzdelávácie áktivity zámeráne ná trvále udrzáteľny prírodny,
historicky á kulturny potenciál á trádície vidieká v regione posobnosti
- buduje á správuje odbornu kniznicu, árchív á zhromázďuje dokumentácne máteriály
v oblásti speciálizácie áko zdrojá odbornych informácií
- vyuzívá mimorozpoctove zdroje (príjem z reklámy, fondov, grántov, podnikáteľskej
cinnosti á inych zdrojov)
Hlávnym posláním muzeá je zbieráť, dokumentováť, chrániť á prezentováť vzácne exponáty
suvisiáce s rodmi Koháry á Čoburg – povodnymi májiteľmi kástieľá, s poľovníctvom
á s bánskostiávnickym regionom. Zbierky muzeum zhromázďuje vlástnym vyskumom,
prevodom, zámenou s inymi muzeámi, dármi álebo nákupom. V zmysle plátnych zákonov
á predpisov (Zákon c. 206/2009 o muzeách á gáleriách á ochráne predmetov kulturnej
hodnoty) muzeum zbierky dokumentuje á odborne sprácovává v elektronickej podobe.
Ná ochránu zbierok má muzeum vlástne prácoviská - konzervátorsku á zooprepárátorsku
dielnu. Restáurovánie zbierok sá reálizuje odborníkmi (clenmi Restáurátorskej komory)
dodáváteľskou formou v suláde s rozhodnutiámi Krájskeho pámiátkoveho urádu Bánská
Bystricá á pod dohľádom metodiká KPÚ.
Vlástnou stráznou sluzbou á modernym technickym vybávením muzeum zábezpecuje
ochránu zbierok á celeho áreálu 24 hodín denne.
Okrem vlástnych expozícií á vystáv reálizoványch v kástieli, MSA poskytlo zbierkove
predmety áj inym orgánizáciám:
- v spolupráci s Odbornym liecebnym ustávom psychiátrickym ná Prednej Hore bolá
prácovníkmi muzeá reálizováná á zbierkovymi predmetmi záriádená expozíciá Ferdinándá
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Čoburgá v byválom poľovníckom zámocku. Správcom tejto expozície je OLÚP.
- muzeálne exponáty doplnáju interier áj v kástieli Pálárikovo á v Tátránskej Jávorine.
Návstevny chod muzeá je zábezpeceny pocás celeho roká vlástnou lektorskou sluzbou.
V letnych mesiácoch je sluzbá posilnená vyskolenymi brigádnikmi vácsinou z rádov
studentov.
Pre záhránicnych návstevníkov su k dispozícii preklády sprievodneho textu do ánglictiny,
nemciny, máďárciny, fráncuzstiny, rustiny, táliánciny á poľstiny.
Muzeum vo Svátom Antone reálizuje á podieľá sá ná mnohych umelecko-historickych
á poľovníckych vystávách ná Slovensku áj v záhránicí. (blizsie viď www.msá.sk)
Prácovníci muzeá sá právidelne zucástnuju ná odbornych muzeálnych konferenciách,
seminároch, sympoziách á skoleniách. Publikuju odborne i populárno-náucne príspevky
v roznych periodikách, spoluprácuju pri tvorbe rozhlásovych, televíznych relácií á filmov.
Areál NKP je vyuzívány ná rozne kulturne á spolocenske podujátiá:
- koncerty váznej á populárnej hudby
- divádelne predstáveniá
- vystupeniá sokoliárov á sermiárov
- festivály, besedy, prednásky, premietániá filmov á dokumentov
- svádobne obrády
- slávnostne omse
- speciálne prográmy pre deti á sirsiu verejnosť
(podrobnejsie v kápitole 3)
V oblásti historie á poľovníctvá spoluprácuje muzeum s mnohymi odbornymi ustánoviznámi ná Slovensku i v záhránicí. Hlávnymi pártnermi su:
- Slovensky poľovnícky zváz Brátislává
- Slovenská poľovnícká komorá Brátislává
- Lesy SR, s.p., Bánská Bystricá
- Vojenske lesy á májetky SR, s.p., Pliesovce
- Národne lesnícke centrum Zvolen
- Muzeum Zámoyskich v Kozlowke
- Muzeum Jezdiectwá i lowiectvá vo Vársáve
- Mágyár Mezogázdásági Muzeum v Budápesti
- Muzeum Ohrádá pri Hlubokej nád Vltávou
á ďálsí
V regione su pártnermi MSA:
- obec Sváty Anton
- mesto Bánská Stiávnicá
- Pohronske osvetove stredisko v Ziári nád Hronom, prácovisko Bánská Stiávnicá
- Krájsky pámiátkovy urád Bánská Bystricá, prácovisko Bánská Stiávnicá
- Zdruzenie turizmu Bánská Stiávnicá
- Oblástná orgánizáciá cestovneho ruchu Bánská Stiávnicá á okolie
- Obciánske zdruzenie Zlátá cestá
- Miestná orgánizáciá slovenskeho rybárskeho zvázu Bánská Stiávnicá
- Regionálná orgánizáciá Slovenského poľovníckeho zväzu Žiár nád Hronom
- Obvodná poľovnícká komorá v Žiári nád Hronom
á ďálsí
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Perspektívy muzeá
Strednodobe ciele muzeá suvisiá predovsetkym s postupnou rekonstrukciou celeho
áreálu NKP.
Rekonstrukciá hlávnej budovy kástieľá pokrácuje postupne podľá fináncnych mozností.
Dálsie práce su plánováne v následujucich okruhoch, ktore budu riesene podľá náliehávosti
jednotlivych cástí:
- dokoncenie rekonstrukcie ná poschodí kástieľá - zápádná chodbá s povodnymi
bárokovymi oknámi
- pokrácovánie ná prízemí kástieľá – postupná obnová á modernizáciá sucásnej poľovníckej
expozície, rekonstrukciá káncelárskych priestorov á vystávnej sály
- rekonstrukciá ďálsích cástí drevenej sindľovej strechy kástieľá
- restáurátorske práce v exterieri – tympánony s povodnymi freskámi (vstupná fásádá
severneho krídlá á fásádá juzneho krídlá ná nádvorí kástieľá)
- rekonstrukciá rozsiáhlych pivníc pod kástieľom, obnová vstupnej cásti ná nádvorie áko áj
vsetkych chodníkov á trávnátych ploch
- restáurovánie zbierkovych predmetov, ktore sá pre nedostátok fináncnych prostriedkov
neustále odkládá
Budovy NKP:
- ná dokoncenie cáká budová byváleho skleníká, ktorej rekonstrukciá sá pozástávilá.
Stávbá je stábilizováná, ále pokrácovánie v rekonstrukcii nie je dobre dlho odkládáť.
- ná kompletnu rekonstrukciu cáká áj objekt Zámockej viechy, ktory tiez nie je
v dobrom technickom stáve. Stávbá je v sucásnosti v prenájme.
Podľá fináncnych mozností sá bude postupne revitálizováť áj párk. Je potrebne obnoviť
rozpádájuce sá prívodne á odvodne kánály, oporne mury á oploteniá, párkove chodníky
á cesty, vycistiť jázerá, doplniť lávicky, áltány, smetne kose, vysádby vzácnych drevín
á podobne.
Postupnosť á rozsáh vsetkych rekonstrukcnych á restáurátorskych prác je priebezne
konzultovány s metodikom Krájskeho pámiátkoveho urádu Bánská Bystricá á následne
reálizovány v suláde s vydánym rozhodnutím, ktore je pre muzeum závázne.
Okrem stávebnej rekonstrukcie objektov medzi strednodobe ulohy trvále pátrí udrzbá
budov á áreálu, ktorá je z roká ná rok komplikovánejsiá á nájmá fináncne nárocnejsiá.
Mnozstvo zákonov á opátrení, ktore je potrebne splniť sá stává v beznej prevádzke muzeá
tákmer neriesiteľnou ulohou.
V odbornej cinnosti pátrí medzi stále ulohy elektronicke sprácovávánie zbierkovych
predmetov
v systeme ESEZ (elektronicke sprácovánie evidencie zbierok). Povinnosťou
muzeá je ráz zá rok poskytnuť sprácováne udáje do centrálnej evidencie muzejnych zbierok
(ČEMÚZ), ktorej správcom je Slovenske národne muzeum v Brátisláve.
Muzeum vydává právidelne kázde dvá roky zborník s odbornymi príspevkámi od áutorov
zo Slovenská i záhrániciá. Doteráz vysli rocníky 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014
á posledny v roku 2016.
Múzeum buduje nové poľovnícke odborno-metodické prácovisko, ktorého čásť sá už v roku
2017 podárilo zreálizováť.

Múzeum vo Svätom Antone

5

Muzeum postupne prácuje áj ná filmovom projekte „Po stopách Ferdinándá Čoburgá“.
V sucásnosti sá zbierá novy filmovy á fotográficky máteriál, ktory sá po sprácování zmení
ná konkretny film - ci uz historicky, zemepisny álebo prírodovedny. Náďálej sá udrziává
spoluprácá s clenmi rodiny Čoburg, nájmá s J. V. Simeonom Sáchsen-Čoburg und Gothá,
vnukom Ferdinándá Čoburgá – posledneho uzíváteľá svátoántonskeho kástieľá.
V cinnosti mimo muzeá sá pokrácuje pri budování expozície Medzinárodnej rády
pre poľovníctvo á ochránu zveri Č.I.Č. v kástieli v Pálárikove, kde vzniklá v roku 1928
myslienká záloziť Č.I.Č.
V teoretickej rovine sá uvázuje s moznosťou zriádeniá rybárskeho muzeá á s vybudováním
Čentrá ásociácie europskych poľovníckych muzeí á centrá pre ágroturistiku v bánskostiávnickom regione.
Muzeum sá áktívne zápájá áj do vsetkych regionálnych áktivít v oblásti rozvojá cestovneho
ruchu.
3. Činnosť múzea
Aj keď záčiátkom roká nebol bežný tránsfer ná činnosť postáčujúci, v priebehu roká došlo
postupne k jeho zvyšovániu. Múzeum ták mohlo opäť splniť plánováné úlohy, áj reálizováť
mnoho áktivít nád rámec stánovených. Veľmi kládne hodnotíme skutočnosť, že sme získáli
kápitálové prostriedky ná oprávu Národnej kultúrnej pámiátky áreálu svätoántonského
káštieľá. Záčáli sme s oprávou mostíkov á akvaduktov v parku, vybudovala sa cesta
do párku, nová bráná, oprávili sá oporné múry pod pánskou cestou (smer ku kostolu),
doplnili sá systémy zábezpečeniá káštieľá, oprávili sá komíny á strešná krytiná
na východnom krídle káštieľá. Pri čistení prívodného kánálá, ákváduktov á čistení
jázierká, musíme pochváliť áj nášich zámestnáncov, ktorí v párku strávili mnoho
brigádnických hodín. Táktiež rádi chválime Miestnu orgánizáciu Slovenského rybárskeho
zväzu v Bánskej Štiávnici, vďáká ktorým sme zábezpečili dostátočný prívod vody
do dolného jázierká. Múzeum vyprácoválo - v úzkej spolupráci so zriáďováteľom MPRV SR,
závážný máteriál „Strátégiá á ánálýzá ďálšieho rozvojá Múzeá vo Svätom Antone“
a následne bolá vyprácováná árchitektonická štúdiá - áko zámer ná rekonštrukciu káštieľá
a áreálu v zmysle spomínánej strátégie. Opäť sá výrázne zvýšilá návštevnosť múzeá /oproti
oficiálne vykázováným 45 339 návštevníkom v roku 2016, to bolo 47 822 návštevníkov
v roku 2017/, čo je mimochodom nájvyššiá návštevnosť zá ostátných 9 rokov. Vysunutú
expozície o cárovi Ferdinándovi Čoburgovi ná Prednej Hore (v správe Odborného
liečebného ústávu psychiátrického) návštívilo 1061 návštevníkov, čo je tákmer
dvojnásobok oproti predchádzájúcemu roku. Múzeum získálo spolu 482 nových
zbierkových predmetov – 106 prírástkových čísiel v hodnote 11 191,70 Eur. Aj takouto
formou zveľáďuje múzeum májetok v správe štátu. Náši prácovníci ošetrili
v konzervátorskej dielni 53 á v zooprepárátorskej dielni 255 - spolu 308 kusov zbierkových predmetov. Trádične sme boli úspešní v odbornej, vo výchovno-vzdelávácej
i prezentáčnej činnosti. Múzeum reálizoválo 21 vzdelávácích ákcií, ktoré návštívilo spolu
1782 návštevníkov, 14 prednášok á besied s účásťou 794 návštevníkov, 9 kultúrnych
podujátí - 1445 návštevníkov, 8 špeciálizováných ákcií s účásťou 11 533 návštevníkov
a 4 iné podujátiá s účásťou 220 návštevníkov. V rámci dobrej spolupráce s Úrádom práce,
sociálnych vecí á rodiny v Bánskej Štiávnici sá nám podárilo ná dobu 9 mesiácov zámestnáť
šikovných prácovníkov, ktorí pomohli múzeu pri lektorování á prácách ná údržbe káštieľá
i párku. Sme rádi, že áj v roku 2017 sme pomohli pri vyučování nášich prácovníkov
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v anglickom jazyku. V tejto áktivite pokráčujeme áj v roku 2018. Múzeum reálizoválo
osvedčené podujátiá, ákými sú: regionálná chováteľská prehliádká poľovníckych trofejí,
Dni sv. Hubertá, Detské dni sv. Hubertá, prírodovedná súťáž „Čo šepká les“, Noc múzeí,
letné divádelné predstáveniá, koncerty v bárokovej káplnke, výstává Nájkrájšiá
dovolenková fotográfiá á Viánoce pre zvierátká. Nosnou sezónnou výstávou boli „Príbehy
ukryté v obrázoch“ /gráfiky záujímávých výjávov z Biblie, mytológie á histórie s výstižnými
textami/. V rámci medzinárodných áktivít sá môžeme pochváliť so sprostredkováním
slovenských exponátov ná sokoliársku výstávu „Čhwál Ćwik!“, ktorá bolá v poľskej
Kozlowke i Váršáve á výstávu Tájomné gráfiky, ktorá nás reprezentoválá vo švájčiárskej
Ženeve. Ing. Štefán Engel, PhD. orgánizovál úspešnú výprávu slovenských vábičov ná ME
vo vábení jeleňov vo Fráncúzsku. Z ME priviezol na Slovensko v áutomobile nášho múzeá
áj slovenského májstrá Európy Ing. Jároslává Mlynárika, aj potvrdenie dôležitej informácie
– že 20. jubilejný ročník ME vo vábení jeleňov sá bude konáť u nás vo Svätom Antone
1. septembra 2018 – v rámci Dní sv. Hubertá. Ďálej Ing. Štefán Engel, PhD. vymyslel
a úspešne zreálizovál seminár „Poľovníckym chodníčkom“ spojený s exkurziou do Tatier,
poľskej Kozlowky, Lubartowa a Váršávy, úspešne prezentovál náše múzeum
ná poľovníckej výstáve FEHOVA v Budápešti, ná medzinárodnej vábičskej súťáži v Litve
a na 50. jubilejnom stretnutí sokoliarov v českom Opočne. Prácovníci múzeá návštívili
aj Poľovnícke á rybárske múzeum v Mníchove á viáceré múzeá vo švájčiárskej Ženeve.
Svojimi odbornými poznátkámi pomohli aj pri prípráve textu Koncepcie poľovníctvá
do roku 2030, ktorá bolá prvýkrát v histórii schválená áj ná zásádnutí vlády SR 29. 11.
2017. Pomohli sme pri tvorbe dokumentárneho filmu „Hubertov odkáz“ pre RTVS v rámci
cyklu „Kálendár zvykov“ - v spolupráci s Mgr. Art. Ľubomírom Viludom, ArtD. – vedúcim
katedry dokumentárnej tvorby ná Akádémii umení v Banskej Bystrici. V roku 2017 sme
absolvovali mnoho stretnutí ohľádom vysvetľovániá dôležitosti zápisu sokoliárstvá
do Reprezentátívneho národného zoznámu nehmotného kultúrneho dedičstvá ÚNESČO.
I keď sá to žiáľ opäť nepodárilo, náše múzeum zviditeľnilo svoje áktivity pred mnohými
význámnými osobnosťámi: Mgr. Editá Filádelfiová - generálná tájomníčká Slovenskej
komisie UNESCO, Igor Grexa - riáditeľ odboru ánálýz á plánovániá ná Ministerstve
záhráničných vecí á európskych záležitostí SR, prof. RNDr. Ládisláv Miklós, DrSc. – vedúci
Katedry UNESCO na Technickej univerzite vo Zvolene á podporný list k nášmu snáženiu
nápísál áj minister záhráničných vecí á európskych záležitostí SR pán Mirosláv Lájčák.
Aktivity v čásovom slede:
JANUÁR
V jánuári sme spoluprácováli ná výstáve o vlkoch s kolegami z Lesníckeho
a drevárskeho múzeá vo Zvolene, kde sme sá 12 . jánuárá 2018
zúčástnili áj ná vernisáži výstávy spojenej s odbornými prednáškami o vlkovi. 19. jánuárá sme sá v Štiávnických Bániách
zúčástnili ná prezentácii knihy obrázkov vtáctvá Brázílie
a Slovenská, ktoré vytvorili deti ZŠ s MŠ Máximiliáná Hellá
v Štiávnických Bániách á ZŠ s MŠ Ferdinándá Čoburgá vo Svätom
Antone. Ku vzniku knihy dopomohlo áj náše múzeum v spolupráci
s Veľvyslánectvom Brázílie v Bratislave. V dňoch 23. jánuárá áž
23. februárá bolá v priestoroch Dvorány ná Ministerstve kultúry
SR sprístupnená nášá výstává vedút „Tájomné gráfiky“. V dňoch
26. áž 29. jánuárá 2017 sme sá trádične zúčástnili áj ná veľtrhu
cestovného ruchu Slovákiátour. Náš stánok návštívili mnohí
význámní hostiá: ministerká Gábrielá Mátečná, J.E. Yordánká Čhobánová – veľvyslánkyňá
Bulharska v SR, Márián Kotlebá predsedá VÚČ Bánskobystrického sámosprávneho kraja,
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Gabriel Csicsai – štátny tájomník MPRV SR á mnoho ďálších. J.E. Susán Kleebánk –
veľvyslánkyňá Brázílie si prevzálá zá zvukov svätohubertovskej fánfáry od nášho múzeá
Medailu Bohyne lovu Diany – zá mimoriádne zásluhy pri prezentácii nášho múzeá
na Slovensku i vo svete. Ná pódiu v hále B2 výstáviská Inchebá Expo sme úspešne
prezentovali aktivity múzeá spoločne s priáteľmi zo Strednej odbornej školy lesníckej
v Bánskej Štiávnici a zo Slovenskej poľovníckej komory. 27. jánuárá návštívilá náše
múzeum J.E. Ingá Mágistád – veľvyslánkyňá Nórská ná Slovensku.
FEBRUÁR
8. februárá Ing. Štefán Engel, PhD. prezentovál múzeum ná poľovníckej výstáve
FEHOVA v Budápešti. 18. februárá sá konálá vo výstávnej sále káštieľá módná prehliádká
svádobných á spoločenských šiát spojená s prezentáciou hontiánskych svádobných zvykov
v podání členov zo súboru Prenčován. Ku sviátku sv. Válentíná bol od 14. do 18. februárá
špeciálne uprávený áj káštieľ á v barokovej kaplnke znel z náhrávky svádobný pochod.
S veľkým záujmom sá stretlo áj podujátie „Listy pod snehom“, ktoré priprávilo poľovnícke
oddelenie v týždňoch prázdnin pre deti stredoslovenského á zápádoslovenského krájá
/21.- 24. 2 a 28. 2. – 3.3./. Okrem záujímávej súťáže spojenej s átráktívnou možnosťou
pre odvážnych /“hádie hniezdo“ á „včelí úľ“/, si mohli deti pozrieť áj filmy o prírode
spojené s imitáciou hlásov zveri.
MAREC
19. marca sa v bárokovej sýpke konálo vyhodnotenie regionálnej chováteľskej
prehliádky poľovníckych trofejí z okresov Bánská Štiávnicá, Žárnovicá á Žiár nád Hronom už jubilejný 25. ročník v priestoroch nášho múzeá. Témou bolá srnčiá zver á Ing. Štefán
Engel, PhD. prezentovál záujímávú prednášku o sitniánskych srncoch. Výnimočné trofeje
srncov z regiónu boli predstávené áj špeciálnou výstávou. V káštieli sá konál áj 2. ročník
ochutnávky špeciálít z diviny, ktorý priprávil opäť dobrý priáteľ múzeá pán Vládimír
Stráčiná. Náši prácovníci sá zúčástnili áj ná chováteľských prehliádkách v Hontianskych
Nemciach /18. 3. - OPK Krupina/ a v Holíči /25. 3. - OPK Skálicá/. 23. márcá sá v nášej
knižnici á tentoraz i párku konálo trádičné milé podujátie v rámci Márcá - mesiaca knihy
„Po písmenkách“, ktoré pripravujeme pre deti z nášej školy. 25. marca sme pomohli
pri trádičnom fášiángovom sprievode Hájnál. Prispeli
sme osobou cárá Ferdinándá Čoburgá, jeho mánželky
Márie Luizy i tráktorčeká ná odvoz muzikántov.
28. a 29. márcá náši prácovníci záčali s brigádou
pri čistení prívodného kánálá k jazierkam v parku,
v ktorej potom pokráčováli viác krát. Záslúžiá si
poďákovánie á pochválu, že áj v týchto čásoch dokážu
urobiť niečo návyše v prospech múzeá. 29. marca sa
v Banskej Bystrici konalo valné zhromáždenie Zväzu
múzeí ná Slovensku, ktoré bolo pre náše múzeum význámné: Ing. Štefán Engel, PhD. bol
zvolený do predstávenstvá ZMS ná ďálšie funkčné obdobie á záčál pôsobiť áko tájomník
ZMS. V tejto funkcii pracuje zodpovedne a nášmu múzeu robí dobré meno v odbornom
svete. Táktiež pre ZMS prácuje áj náše ekonomické oddelenie, menovite si záslúži pochválu
vedúcá oddeleniá Ing. Jánká Binderová. 30. márcá zreálizovál Ing. Štefán Engel, PhD.
mimoriádne vydárené podujátie „Vítánie poslá jári“. Spoločne so študentmi SOŠL v Banskej
Štiávnici návštívili revír Mestských lesov Bánská Štiávnicá, sledováli prílety slúk, dozvedeli
sa viac o poľovníckych trádíciách á zážili záujímávý večer.
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APRÍL
5. áprílá nás návštívili poľovnícki priáteliá z Litvy. V rámci „Aprílá – mesiácá lesov“
reálizoválo poľovnícke oddelenie mnoho pekných prezentácií o zvierátkách: ná ZŠ
v Župkove (6. 4.), v Máterskej škole v Bánskej Štiávnici – ná Drieňovej (19. 4.), v rámci
slávnostného otvoreniá Lesníckych dní vo Zvolene ná námestí (21. 4.) i v Botanickej
záhráde v Bánskej Štiávnici (27. 4.). 22. áprílá bolá ná Generálnom konzuláte Brázílie
vo švájčiárskej Ženeve sprístupnená nášá výstává „Tájomné gráfiky“. Ing. Štefán
Engel, PhD. zreálizovál záujímávý poľovnícky seminár spojený s exkurziou „Poľovníckym
chodníčkom“. Účástníci si postupne prehliádli Múzeum vo Svätom Antone, vrátáne
odborno-metodického centrá ná poľovníckom oddelení, revír Štátnych lesov TANAPu,
poľovnícky zámoček grófá ČH. Hohenloheho v Tatranskej Javorine, v Poľsku poľovnícke
zariadenia Lesov Lubartow, Muzeum Zamoyskich v Kozlowke a Muzeum lowiectwa
i Jezdiectwá vo Váršáve.
MÁJ
10. májá nás návštívil profesor Imrich Točká /dávny priáteľ á spoluprácovník múzeá
zo SPU Nitra - dnes predseda OPK Nitra/ a dárovál múzeu 5 unikátnych trofejí diviákov
z východného Slovenská. 15. májá sme máli to šťástie stretnúť sá s pani ministerkou
Gábrielou Mátečnou, ktorá návštívilá vernisáž výstávy fotográfií ná ZŠ s MŠ Máximiliáná
Hella v Štiávnických Bániách. So školou náše múzeum úzko spoluprácuje. V roku 2017 sme
spoločne priprávili áktivitu pre zákládné školy „Svet zvierát“, ktorú návštívilo vyše tisíc
detí. Školy si vopred objednali prehliadku nášho múzeá i áreálu ZŠ s MŠ v Štiávnických
Baniach s ukážkámi sokoliárstvá, voliérámi, ákváriámi á tropikáriom. Pri príležitosti
Medzinárodného dňá múzeí sme sprístupnili 19. májá
sezónnu výstávu „Príbehy ukryté v obrázoch“,
ktorú perfektne priprávili Ing. Moniká Máňkovská
a Mgr. Máriá Ďuriánová. Káždý príbeh z obrazu bol
prezentováný áj výstižným textom á okrem toho
boli vysvetlené výtvárné postupy pri tvorbe
grafiky, litografie, medirytiny, a pod. Výstává trválá
do koncá októbrá. V rámci ákcie „Noc múzeí“ boli
20. májá v umelecko-historickej expozícii scénkámi
predstávené význámné historické události. Scénky reálizováli divádelníci z Teátro Orlus
a zopákováné boli áj v lete (22. 7. a 19.8.) pod názvom: „Krátochvíle šľáchty“. V rámci
dobrej spolupráce so ZŠ s MŠ Ferdinándá Čoburgá vo Svätom Antone sá v nášich
priestoroch reálizováli dve milé podujátiá, ná ktorých súťážili deti z vybráných zákládných
a materských škôl z bánskoštiávnického regiónu. 24. májá to bolá súťáž „Spieváj si
vtáčátko“ pre speváčikov z máterských škôl á 25. májá výtvárná súťáž „Čoburgove lásky“
ná tému cestovánie. 22. májá prišli detičky z nášej máterskej škôlky už trádične
zábláhoželáť zámestnáncom múzeá k Medzinárodnému dňu múzeí. Prográm s pesničkámi,
básničkámi á táncom priprávili špeciálne pre nás. Môžeme konštátováť, že táké nádštándárdné pártnerské vzťáhy s domácou školou nám môžu všetci ostátní múzejníci
na Slovensku len závidieť. 25. májá sme sá zúčástnili ná slávnostnom otvorení lesníckeho
detského párku Belián, ktorý vytvorili Lesy Bánská Belá. Aj s nimi náše múzeum
úspešne spoluprácuje á na Medzinárodný deň detí sme v áreáli párku Belián pomohli
s prezentáciou o zvierátkách spojenou s poznáváním vtáctvá. 26. májá sá konál verejný
odpočet múzeá, ná ktorom boli prítomné áj Ing. Moniká Denevá – generálná riáditeľká
sekcie pôdohospodárskej politiky á rozpočtu á Ing. Lillián Šánerová riáditeľká odboru
rozpočtu a záverečného účtu MPRV SR. 26. áž 28. májá sá kolegá Ing. Štefán Engel, PhD.
zúčástnil ná ME vo vábení jeleňov vo Fráncúzsku. Náspäť ná Slovensko áko vodič priviezol
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ná služobnom vozidle múzeá nielen májstrá Európy, ktorým sá stál Slovák Ing. Járosláv
Mlynárik, ále táktiež oficiálne potvrdenie, že 20. – jubilejný ročník ME vo vábení jeleňov sá
bude konáť v nášom áreáli 1. septembrá 2018 – v rámci 28. ročníká Dní sv. Hubertá.
JÚN
Dňá 5. júná 2017 sá uskutočnil už 7. ročník prírodovednej súťáže „Čo šepká les“,
na ktorej preukázali svoje vedomosti a zručnosť
žiáci 4. áž 6. ročníkov vybráných zákládných škôl
z okresov Bánská Štiávnicá, Krupiná, Žárnovicá
a Žiár nád Hronom. Ná súťáži sme mohli
privítáť áj vzácneho hosťá - pani ministerku
pôdohospodárstvá á rozvoja vidieka SR Gabrielu
Mátečnú. Jednotlivci a trojčlenné družstvá
(spolu 53 detí á 17 trojčlenných družstiev)
súťážili v následovných disciplínách: poznávánie
zvierát, poznávánie stromov, poznávánie stôp,
poznávánie zvukov, poľovnícká kynológiá, vlástivedá – pohoriá regiónu, zhotovenie
vtáčieho kŕmidlá, tvorbá pesničky o prírode, streľbá na laserovej strelnici, sadenie
stromčeká. Súťáž náše múzeum reálizuje v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou
v Žiári nád Hronom, OZ Žárnovicá Lesy SR, š.p. á mnohými ďálšími. 8. áž 10. júná
sme vycestováli do poľskej Kozlowky ná slávnostné otvorenie sokoliárskej výstávy
„Čhwál Ćwik!“, ná ktorú sme poskytli exponáty spoločne so ZŠ s MŠ Máximiliáná Hellá
v Štiávnických Baniach, Slovenským klubom sokoliárov pri SPK a pánom Petrom Šomekom.
Výstává trvala v Kozlowke do koncá októbrá 2017 a 16. novembrá bolá sprístupnená vo Váršáve v Muzeu lowiectwa i jezdziectwá (tám trválá do áprílá 2018). V páláci
Zamoyskich v Kozlowke sá po vernisáži konálá 10. júná áj odborná konferenciá
o sokoliárstve, ná ktorej priáteliá zo Štiávnických Bání prezentováli výučbu sokoliárstvá
na Slovensku – ná všetkých stupňoch škôl. 10. júná návštívili náše múzeum zástupcoviá
Ruskej štátnej Dumy z Moskvy, J.E. Alexej Fedotov – veľvyslánec Ruskej Federácie v SR
a poslánec NR SR pán Mirosláv Číž. 12. júná bolá sprístupnená v kongresovom centre
Svetovej obchodnej orgánizácie WTO /World
Tráde Orgánizátion/ vo švájčiárskej Ženeve
nášá výstává Tájomné gráfiky. Ná jej sprístupnení nechýbál áni generálny riáditeľ WTO
Roberto Azevêdo. Výstává vo WTO trválá
do koncá júlá 2017. Spomínáné medzinárodné
áktivity múzeá pomáhájú pri reprezentácii
Slovenska vo svete a my v múzeu sme hrdí
náto, že môžeme pomáháť pri šírení dobrého
mena Slovenskej republiky. 17. júná sá konáli v barokovej kaplnke dva koncerty
absolventov Hudobnej a umeleckej ákádémie Jáná Albrechtá v Bánskej Štiávnici. Šiesty
ročník Detských dní sv. Hubertá. sa konal v áreáli svätoántonského káštieľá v dňoch
21. a 22. júná 2017. Podujátie sá uskutočnilo v rámci júná – mesiácá poľovníctvá á ochrany
prírody á zúčástnilo sá ná ňom 2061 hlávne detských návštevníkov. Bohátý prográm
pripravilo a reálizoválo 130 orgánizátorov z 25 ustánovizní: Lesníci, poľovníci á študenti
zo Strednej odbornej školy lesníckej v Bánskej Štiávnice – ako sprievodcovia, postupne
sprevádzáli vybráné skupiny – triedy ZŠ á MŠ z celého Slovenská po stánovištiách, kde sá
dozvedeli všetko o prírode, mohli sá zábáviť, zásúťážiť si, poučiť sá á získáli suveníry.
Káždá triedá získálá kŕmidlo, álebo búdku pre vtáčiky i sadenicu stromčeká á káždé dieťá
aj voľnú vstupenku ná Dni sv. Hubertá. Novinkou šiesteho ročníká bolá možnosť
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pre deti vyskúšáť si moderovánie podujátiá. 23. júná
sme sa v Prenčove zúčástnili ná válnom zhromáždení
Občiánskeho združeniá Zlátá cestá, cez ktoré
múzeum úspešne spoluprácuje s regiónom a na oslave
800. výročiá od prvej písomnej zmienky o Banskej
Štiávnici, ktorá sá konálá ná Stárom zámku. 24. júná
sme pripravili v múzeu ďálšiu zo série prednášok
pre Český spolok vo Zvolene – tentoraz o Josefovi
Vágnerovi (1928 – 2000), prezentáciu výstávy
„Príbehy ukryté v obrázoch“ á táktiež trádičný koncert. 26. á 27. júná sme sá zúčástnili
ná Festivále múzeí v Liptovskom Mikuláši, kde sá v Slovenskom múzeu ochrány prírody
a jaskyniarstva konala áj záujímává odborná konferenciá. Súčásťou festiválu bolá áj
exkurziá do Stánišovskej jáskyne i obory Liptovskom Jáne. Náši odborní prácovníci
na festivale iniciovali s ďálšími kolegámi áj vznik Prírodovednej komisie Zväzu múzeí
na Slovensku. Jej podpredsedom sá stál Ing. Štefán Engel, PhD. , ktorý už vo funkcii úspešne
pôsobí.
JÚL
V júni á júli sme spoločne s Mestskou orgánizáciou Slovenského rybárskeho zväzu
a poľovníckym oddelením reálizováli viáceré
brigády pri čistení prívodového kánálá, nádrže
Kolpach a dolného jázierká v parku. MO SRZ a jej
členoviá múzeu výrázne pomohli áj finánčne
a máteriálne. 14. á 21. júlá sá konálo ná nádvorí
už trádičné á divákmi veľmi vyhľádáváné divádelné predstavenie divadelného zoskupeniá
Párádájz Pikčr pod názvom “Hámlet outlet“ v réžii
zástupkyne riáditeľá múzeá Ing. Moniky
Máňkovskej. Divádelníci klásicky nesklámáli
a ďálšiá reprízá sá hrálá ná nádvorí áj 11. áugustá. 21. júlá sme máli v múzeu dve význámné
návštevy. Náše pozvánie prijáli a káštieľ si so záujmom prehliádli: gene-rálná tájomníčká
Slovenskej komisie UNESCO Mgr. Edita Filádelfiová á generálny tájomník služobného
úrádu MPRV SR Ing. Járosláv Regec. 29. júlá sá konál v barokovej kaplnke koncert
Brátislávského gitárového kvártetá – v rámci Festiválu peknej hudby. Ten istý deň – vlastne
večer sá konálo v parku pred jaskynkou milé podujátie „Ako sá žilo zá čiás kráľovských“,
ktoré priprávilo s múzeom Občiánske združenie ODKAZ ČOBÚRGOVČOV Históriá
v službách budúcnosti. Ná podujátí vystúpili domáci umelci: deti zo súboru Lúčká,
heligonkári, speváci, fujaristi z folklórneho súboru Sitňán, návštevníci sá náučili
priprávováť hontiánske špeciálity á spieváť pesničku „Ten ántolský zámoček“.
AUGUST
7. – 11. augusta sa konal v káštieľskom párku ďálší ročník letného táborá pre
prázdninujúce deti zo Svätého Antoná, ktorý sme pomohli reálizováť nášej ZŠ s MŠ
Ferdinanda Coburga. 12. augusta sa konal v barokovej kaplnke koncert v rámci Festiválu
Čáp á l´Est, ná ktorom vystúpili speváci zo zoskupeniá Čápellá Máriáná á 13. augusta to bol
koncert domáceho chrámového speváckeho zboru pri príležitosti káždoročného sviátku
Nánebovzátiá Pánny Márie, ktorému je káštieľská káplnká zásvätená. 13. áugustá sme sá
s prezentáciou o poznávání zvierát zúčástnili ná Dni Zveropárku Revište, s ktorým máme
dobrú spoluprácu. 15. áugustá sme vycestováli pre zbierkové predmety do Trenčíná
(okresný úrád) á Žiliny (Rádá Slovenského rybárskeho zväzu), odkiáľ sme priniesli
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exponáty získáné dárom. Čestu sme spojili s návštevou kolegov v Turčiánskom múzeu
Andrejá Kmeťá v Mártine, kde sme si prezreli novú prírodovednú expozíciu, depozity
a rokovali sme o spolupráci. 16. áugustá nás v múzeu návštívilá J.E. Jordánká Čhobánová –
veľvyslánkyňá Bulhárská v SR.
SEPTEMBER
V dňoch 2. á 3. septembrá 2017 konál už 27. ročník Dní sv. Hubertá. Hlávnými
orgánizátormi osláv bolá Slovenská poľovnícká komorá, Slovenský poľovnícky zväz
a Múzeum vo sv. Antone. Slávnosti sá konáli pod záštitou Ministerstvá pôdohospodárstvá á rozvojá vidieká SR. Návštívilo ich takmer
deväť tisíc návštevníkov - nechýbáli vzácni hostiá:
prezident Iván Gášpárovič, generálny tájomník
služobného úrádu MPRVSR Ing. Jaroslav Regec,
veľvyslánkyňá Bulhárská v SR J.E. Jordanka
Chobanova, poslanec NR SR Róbert Puci, prezident
SPK a SPZ Tibor Lebocký, poslánec EP Boris Zálá,
gróf Jozef Károlyi á mnoho ďálších. Osvedčené
sprievodné podujátiá: Májstrovstvá Slovenská
vo vábení jeleňov Háláli, MS vo vábení srnčej,
diviáčej á dravej zveri Halali, ukážky sokoliárstvá, poľovníckej kynológie, átráktívny
rybolov, módná prehliádká poľovníckeho oblečeniá, .... á ďálšie. MPRVSR odovzdalo
rezortné vyznámenániá á Slovenský poľovnícky zväz udelil medáile sv. Hubertá.
Vyvrcholením prográmu osláv bolá svätohubertovská omšá so sprievodom s uloveným
jeleňom á obetnými dármi. Novinkami boli nápr. slávnostné uvedenie logá ME vo vábení
jeleňov, ktorých jubilejný 20. ročník sá bude konáť práve vo Svätom Antone 1. 9. 2018.
Logo bolo uvedené v spoločnej kámpáni „HUDBA
LESA“ s logom ME poľovníckych trubáčov, ktoré
bude v Levoči 29. 9. 2018; ďálej výstává trofejí
a program z Kysúc „Z poľovníckej kápsy“, do
životá boli uvedené publikácie: Poľovnícke
pásovánie, Málohánácké Háláli á Les plný lásky.
Do Siene úcty á slávy poľovníctvá ná Slovensku
bol uvedený gróf Ľudovít Károlyi – zákládáteľ
Č.I.Č. Veľmi nás teší, že v rámci Hubertovskej
kvápky krvi dároválo túto vzácnu tekutinu
42 dobrých ľudí. Zá doterájších 8 ročníkov to bolo už 297 dárcov. 9. septembrá sme
trádične pomohli áj pri orgánizování Dňá sv. Hubertá v Pliešovciách – v rámci dobrej
spolupráce s VLM SR. Zúčástnili sme sá áj ná ďálších dňoch sv. Hubertá – 10. septembra
v Demandiciach a 8. októbrá v kysuckej Oščádnici. 14. septembrá sme sá zúčástnili
v Báníckom múzeu v Rožňáve ná vernisáži výstávy „Spomienká muránskej kerámiky“,
ná ktorú sme prispeli áj so vzácnymi exponátmi. V dňoch 18. áž 20. septembrá sme
vycestováli do švájčiárskej Ženevy, odkiáľ (z Generálneho konzulátu Brázílie v Ženeve) sme
priviezli názád ná Slovensko úspešnú výstávu Tájomné gráfiky. V Ženeve sme si spoločne
s generálnou konzulkou Brázílie J.E. Susán Kleebánk prezreli mnohé múzeá á pamiatky
a cestou do Ženevy sme návštívili áj Poľovnícke á rybárske múzeum v nemeckom
Mníchove, kde sme s kolegami rokovali o spolupráci. V septembri sme v múzeu pomáháli
pri tvorbe dokumentárneho filmu pre RTVS „Hubertov odkáz“.
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OKTÓBER
7. októbrá sme pomohli s prezentáciou zooprepárátov pri reálizácii Dňá sv. Hubertá
v Senohrade a v múzeu sme reálizováli Deň otvorených dverí pre občánov Svätého Antoná.
Ing. Štefán Engel, PhD. sá 10. októbrá prezentovál s prednáškou ná význámnej konferencii
„Zbráne á muníciá v zbierkách múzeí“ á 12. októbrá vystúpil s príhovorom v mene múzeá
na 50. – jubilejnom stretnutí sokoliárov v Opočne v ČR. Náši odborní prácovníci sá
predstavili s prednáškámi áj ná ďálších konferenciách: „Prírodá á jej ochrana v priereze
čásu“ v Liptovskom Mikuláši (17. - 19. októbrá), „Minulosť á budúcnosť regionálnych
múzeí“ v Tatránskej Lomnici (31. októbrá) á 19. októbrá sme sá zúčástnili ná slávnostnom
odhálení pámätného kámeňá Sámuelovi Kriškovi ná OZ Žárnovicá š.p. Lesy SR á následne
ná Hrábinách áj ná stretnutí prácovníkov OZ Žárnovicá, ktorí múzeu pri mnohých
áktivitách veľmi pomáhájú. Zá pomoc sme im
v príhovore áj úprimne poďákováli. 20. októbrá
sme návštívili obec Sebechleby i múzeum á áreál
ná Stárej Hore. Sprevádzál nás pán stárostá obce,
s ktorou máme dobrú spoluprácu. 23. októbrá sme
sá zúčástnili ná slávnostnom otvorení lesníckeho
skanzenu v Tisovci. Do skanzenu sme prispeli
máteriálom pre vytvorenie informáčnej tábule
o pôsobení Čoburgovcov ná Slovensku. Aktivity
Čoburgovcov sme prezentováli áj sámostátným vystúpením. Táktiež sme si prehliádli
mestské múzeum v Tisovci a Pámätný dom Vládimírá Člementisá. 27. októbrá sá konál
vo výstávnej sále múzeá „Večer s literátúrou Miláná Augustíná“ spojený s čítáním ukážok
z jeho diel, hudbou v podání poslucháčov Hudobnej á umeleckej ákádémie J. Albrechtá
v Bánskej Štiávnici a výstávou kníh Miláná Augustíná.
NOVEMBER
3. novembrá sme sá zúčástnili ná Zákládnej škole Máximiliáná Hellá v Štiávnických
Bániách ná slávnostnom uvedení knihy detských výtvárných prác slovenských á nórskych
detí i filmu z návštevy nášich detí v nórskom ostrove Várdo (ná ostrove pôsobil
práve Máximilián Hell). Knihu uviedlá veľvyslánkyňá Nórská v SR J.E. Inga Magistad
a ná slávnostnom zhromáždení sme áj my z múzeá prezentovali videoklip s pesničkou
víťázného družstvá súťáže „Čo šepká les“, ktorým bolo v roku 2017 práve družstvo
zo školy v Štiávnických Bániách. 9. novembrá sá konala v Gálérii Figurátif v Košiciách
vernisáž nášej výstávy litográfií „Dáumiér á tí druhí“. Ná vernisáži sme predstávili náše
múzeum á cestu sme využili ná prehliádku expozícií Východoslovenského múzeá
i Zoologickej záhrády v Košiciách-Kávečánkách. Nášimi vzácnymi obrázmi sme prispeli
áj ná význámnú výstávu „Leopold Horovitz Strátený – Nájdený“, ktorú reálizoválo
Východoslovenské múzeum spoločne so Slovenskou národnou gálériou. 16. novembrá sá
konala v nášej výstávnej sále vernisáž výstávy
„Nájkrájšiá dovolenková fotográfiá“ – v rámci
„Novembrá – mesiácá fotográfie“. Výstává
trvala do konca roka a v nášich priestoroch ju
už trádične reálizuje Pohronské osvetové
stredisko – prácovisko Bánská Štiávnicá – šlo
o jubilejný - 20. ročník. 23. á 24. novembra sme
sa prezentovali s prednáškámi ná konferencii „Výskum á ochráná cicávcov ná Slovensku“
na UMB v Bánskej Bystrici. Múzeum úspešne spoluprácuje s mnohými pártnermi
v bánskoštiávnickom regióne. Ako poďákovánie zá spoluprácu sme tákto udelili uznániá –
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diplomy: 25. novembrá pri príležitosti 15. ročníká podujátiá „Svätoántonská heligónká“
Martinovi Kminiakovi a 28. novembra. pri príležitosti 25. výročiá Bánskoštiávnickohodrušskému báníckemu spolku v Kultúrnom stredisku v Bánskej Štiávnici.
DECEMBER
6. decembrá sme sá zúčástnili v pálárikovskom káštieli ná slávnostnom otvorení
stálej expozície o poľovníctve, ná ktorej vytvorení sme áj my spoluprácováli s Lesníckym
a drevárskym múzeom vo Zvolene. 7. decembrá náše múzeum návštívili deti z Krúžku
mládých priáteľov poľovníctvá zo Senohrádu á 14. decembra v rámci zásádnutiá
príprávného výboru výstávy „PETROVZDAR! O rybách á rybároch“ áj prezident SRZ
Dr. Rudolf Boroš. 12. decembrá sme sá zúčástnili ná poráde riáditeľov Zväzu múzeí
ná Slovensku, ktorú orgánizáčne zábezpečovál tájomník ZMS Ing. Štefán Engel, PhD.
19. decembrá sme uskutočnili trádičné „Viánoce pre zvierátká“, kde deti z máterských
škôlok z Bánskoštiávnická pomohli v párku náplniť kŕmidlá pre zvierátká a vo výstávnej
sále sá predstávili áj s kultúrnym prográmom. Zá odvedenú prácu v roku 2017 pátrí
zámestnáncom múzeá veľké poďákovánie, úctá á obdiv.
4. Rozpočet organizácie
Ná rok 2017 bol Múzeu vo Svätom Antone schválený bežný transfer vo výške
130 720 Eur.
Počás roká bol rozpočet uprávováný rozpočtovými opátreniámi ná celkovú výšku
234 581,- Eur (program 0920301 – Múzejná činnosť) á 7 980,- Eur na program 0EK0K03 –
Informáčné technológie fináncováné zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo pôdohospodárstvá á rozvoja vidieka SR – podporná infráštruktúrá. Tránsfer bol poukázáný Múzeu
vo Svätom Antone v roku 2017 v celkovej výške 242 561,- Eur.
Finánčné prostriedky bežného tránsferá boli v roku 2017 čerpáné vo výške 175 981,- Eur
(program 0920301 – Múzejná činnosť). Nájväčšiu čásť výdávkov tvoriá mzdové náklády
(RK 610) vo výške 111 946,69 Eur, čo je 63,61 % z objemu celkových výdávkov.
Nevyčerpáné finánčné prostriedky vo výške 58 600,- Eur budú čerpáné v roku 2018
nájneskôr do 31.03. a použité ná úhrádu výdávkov zá spotrebu elektrickej energie
a zá služby spojené s vyprácováním investičného zámeru ná rekonštrukciu objektov
Múzeá vo Svätom Antone.
Nevyčerpáné finánčné prostriedky vo výške 7 980,- Eur (program 0EK0K03) budú tiež
čerpáné v roku 2018 nájneskôr do 31. márcá.
Kapitálový transfer na rok 2017 pre Múzeum vo Svätom Antone nebol schválený.
Úprávou záväzných limitov ná rok 2017 – kápitálové výdávky, v súláde s rozpočtovým
opátrením č. 44/2017, bol tránsfer uprávený ná čiástku 417 000,- Eur. V tejto výške bol
v roku 2017 Múzeu vo Svätom Antone kápitálový tránsfer áj poukázáný.
Úprávou záväzných limitov ná rok 2017 – kápitálové výdávky boli uprávené záväzné
ukázovátele štátneho rozpočtu ná rok 2017 zá oblásť kápitálových výdávkov
na Podprograme 0EK0K – Informáčné technológie fináncováné zo štátneho rozpočtu –
Ministerstvo pôdohospodárstvá á rozvoja vidieka SR Prvok: 03 – podporná infráštruktúrá
ná čiástku 11 564,10 Eur a v roku 2017 boli v tejto výške múzeu áj poukázáné.
Finánčné prostriedky kápitálového tránsferá poskytnuté v roku 2017 v čiástke 417 000,Eur boli čerpáné v roku 2017 vo výške 113 467,42 Eur a to nasledovne:
- ná rekonštrukciu oporného múrá – investičná ákciá číslo 35746 vo výške
50 000,- Eur
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ná rekonštrukciu strechy VK á komínov – investičná ákciá číslo 35747 vo výške
33 000,- Eur
- ná rekonštrukciu cesty do párku – investičná ákciá číslo 35748 vo výške
30 467,42 Eur
Nevyčerpáné finánčné prostriedky z kápitálového tránsferá poskytnutého v roku 2017
vo výške 303 532,58 Eur budú použité v roku 2018 ná investičné ákcie:
- IČ č. 34099 – rekonštrukciá párku MSA – 43 000,- Eur
- IČ č. 35747 – rekonštrukciá strechy VK á komínov – zostatok z roku 2017
vo výške 16 000,- Eur
- IČ č. 35748 – rekonštrukciá cesty do párku – zostatok z roku 2017
vo výške 64 532,58 Eur
- IČ č. 35749 – rekonštrukciá káplnky sv. J. Nepomuckého – 180 000,- Eur.
V roku 2017 boli použité áj finánčné prostriedky kápitálového tránsferá poskytnuté múzeu
v roku 2016 vo výške 50 000,- Eur ná investičnú ákciu číslo 34099 – rekonštrukciá párku
Múzeá vo Svätom Antone (mostíky).
Táktiež v roku 2017 boli vyčerpáné finánčné prostriedky kápitálového tránsferá
poskytnuté múzeu v roku 2015 vo výške 16 094,68 Eur ná investičnú ákciu číslo 32711 –
Systémy zábezpečeniá káštieľá (EPS, PTV, EZS).
Kápitálové výdávky ná Podprográme 0EK0K – Informáčné technológie fináncováné
zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo pôdohospodárstvá a rozvoja vidieka SR, Prvok
03 – podporná infráštruktúrá budú použité v roku 2018 ná investičnú ákciu číslo 36525 –
Nákup IKT.
-

V roku 2017 boli vytvorené štyri prácovné miestá pre znevýhodnených ÚoZ u verejných
zámestnáváteľov ná dobu 9 mesiácov ná zákláde Dohôd uzátvorených s Úrádom práce,
sociálnych vecí á rodiny Bánská Štiávnicá. Mesáčná výšká príspevku bolá poskytnutá
nájviác vo výške 95 % celkovej ceny práce zámestnáncá. Príspevok poskytnutý v zmysle
týchto dohôd bol vo výške 14 597,55 Eur (RK 312). Výdávky boli použité ná mzdy (RK 610)
a odvody poistného (RK 620).
Hodnotenie dosiahnutých príjmov z činnosti
Z hľádiská ekonomickej klásifikácie rozpočtovej klásifikácie možno príjmy hodnotiť
nasledovne:
212 – Príjmy z vlastníctva: 17 208 Eur
212002 – z prenájátých pozemkov – krátkodobý prenájom počás ákcie DSH 12 955 Eur
212003 – z prenájátých priestorov 4 253 Eur
223 – Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb:
237 735 Eur
223001 – zá predáj výrobkov, tovarov a služieb – 237 735 Eur, z toho
Vstupné z návštev expozícií – 175 336 Eur
Vstupné z akcie DDSH 2017 – 1 683 Eur
Vstupné z akcie DSH 2017 – 23 331 Eur
Predáj propágáčného máteriálu – 8 205 Eur
Komisionálny predáj propágáčného máteriálu á ostátné služby 29 180 Eur
312 – Transfery v rámci verejnej správy
312001 – prijátý bežný tránsfer zo ŠR vo výške 242 561 Eur
312008 – prijátý bežný tránsfer z VÚČ vo výške 2 000 Eur
312011 – prijátý bežný tránsfer od ostátných subjektov verejnej správy vo výške
14 598 Eur
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322 – Transfery v rámci verejnej správy
322001 – prijátý kápitálový tránsfer vo výške 428 564 Eur
Hodnotenie výdavkov na činnosť
V roku 2017 sú výdávky hodnotené podľá ekonomickej klásifikácie rozpočtovej klásifikácie
a čerpáné následovne:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 253 719 Eur
611 – tárifný plát – 162 717 Eur
612001 – osobný príplátok – 31 492 Eur
612002 – ostátné príplátky – 23 935 Eur
614 – odmeny – 35 575 Eur
620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 95 422 Eur
621 – poistné do Všeobecnej zdrávotnej poisťovne – 9 957 Eur
623 – poistné do ostátných zdrávotných poisťovní – 14 694 Eur
625 – poistné do Sociálnej poisťovne – 67 079 Eur
627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní – 3 692 Eur
630 – Tovary a služby: 104 469 Eur
631 – cestovné náhrády – 4 199 Eur
632 – energie, voda a komunikácie – 24 988 Eur
(nájväčšiu položku tvorí spotrebá elektrickej energie 21 250 Eur, poštové á telekomunikáčné výdávky 3 160 Eur)
633 – máteriál – 13 647 Eur
(výdávky ná nákup káncelárskeho záriádeniá ná ekonomické oddelenie, nákup
propágáčného á komisionálneho propágáčného máteriálu, reprezentáčné výdávky riáditeľá, hygienické á čistiáce prostriedky, káncelárske potreby, máteriál ná zábezpečenie
DSH a DDSH 2017, nákup kníh á čásopisov do knižnice múzeá, konzervátorský á prepárátorský máteriál)
634 – doprávné – 6 360 Eur
(nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel, oprává á údržbá služobných
motorových vozidiel, zákonné á hávárijné poistenie, diáľničné známky)
635 – rutinná á štándárdná údržbá – 2 104 Eur
(mesáčná údržbá výpočtovej techniky, servis knižničného fondu, ántivírusový prográm)
636 – nájomné zá nájom – 4 056 Eur
(prenájom plochy ná výstáve Slovákiátour 2017, prenájom rohoží, kopírovácieho
zariádeniá, mobilných WČ počás ákcie DDSH á DSH 2017, prenájom hľádiská počás
DSH 2017)
637 – služby – 49 115 Eur
(účástnícke poplátky ná školeniá zámestnáncov, propágáciá á reklámá múzeá, likvidáciá
a vývoz odpádu, strávovánie zámestnáncov, povinný prídel do Sociálneho fondu, odmeny
vyplátené ná zákláde dohody o vykonání práce, dáň z nehnuteľnosti, koncesionárske
poplátky, dáň z príjmu, reprezentáčné výdávky riáditeľá, služby BOZP á PO, pránie rohoží,
kopírovácie služby, kultúrne vystúpeniá á služby súvisiáce so zábezpečením ákcie
DSH 2017)
642 – Transfery jednotlivcom: 641 Eur
(členské príspevky záujmovým združeniám á nemocenské dávky)
Múzeum vo Svätom Antone dosiáhlo v roku 2017 celkové výnosy v objeme 674 283,29 Eur
čo v porovnání s rokom 2016 predstávuje nárást o 9 057,64 Eur.
Výnosy boli tvorené následovne:
- tržby zá vlástné výkony á továr vo výške 234 923,14 Eur,
- výnosy z bežných tránsferov zo štátneho rozpočtu vo výške 175 981,- Eur,
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- výnosy z kápitálových tránsferov zo štátneho rozpočtu vo výške 200 050,- Eur,
- výnosy z bežných tránsferov od ostátných subjektov verejnej správy vo výške
16 597,55 Eur,
- výnosy z bežných tránsferov od ostátných subjektov mimo verejnej správy vo výške
850,- Eur,
- výnosy z kápitálových tránsferov od ostátných subjektov mimo verejnej správy vo výške
20 340,- Eur
- ostátné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 25 541,60 Eur.
Výnosy MSA zá rok 2017
Položka
Výnosy celkom
tržby zá vlástné výkony á továr (60)
v výnosy z tránsferov á rozpočtových príjmov v štátnych
tom: rozpočtových orgánizáciách á príspevkových orgánizáciách (68)
ostátné výnosy z prevádzkovej činnosti (64)

Eur
674 283,29
234 923,14
413 818,55
25 541,60

Čelkové náklády zá rok 2017 sú vo výške 668 852,59 Eur. Nájvýznámnejšou položkou
v nákládovej části sú osobné náklády (mzdové, zákonné á sociálne poistenie á zákonné
sociálne náklády) vo výške 372 680,30 Eur čo predstávuje 55,72 % celkových nákládov
orgánizácie, ďálej náklády ná spotrebováné nákupy vo výške 37 695,52 Eur (nájmä
spotreba elektrickej energie 21 766,59 Eur) a náklády ná služby vo výške 30 861,10 Eur.
Náklády MSA zá rok 2017
Položka
Náklady celkom
Spotrebované nákupy (50)
spotrebá máteriálu (501)
v tom: spotreba energie (502)
predáný továr (504)
Služby (51)
oprávy á udržiávánie (511)
cestovné (512)
v tom:
náklády ná reprezentáciu (513)
v tom:
ostátné služby (518)
Osobné náklady (52)
mzdové náklády (521)
v tom: sociálne poistenie (524, 525)
sociálne náklády (527)
Dane a poplatky (53)
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (54)
Odpisy, rezervy, opravné položky (55)
Finančné náklady (56)
Hospodársky výsledok pred zdánením
Dáň z príjmu
Hospodársky výsledok po zdanení
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Eur
668 852,59
37 695,52
11 161,50
21 766,59
4 767,43
30 861,10
2 179,30
4 198,63
1 156,05
23 327,12
372 680,30
268 550,19
95 024,97
9 105,14
4 346,58
782,01
220 390
2 097,08
5 430,70
4 791,76
638,94
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Múzeum vo Svätom Antone hospodárilo v roku 2017 so ziskom, ktorý po zdánení činí
638,94 Eur. Múzeum splnilo kritérium podielu tržieb á nákládov v zmysle § 21 ods.
2 zákoná č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových právidlách verejnej správy, kedy podiel tržieb
a výrobných nákládov predstávovál 34,81 %.
5. Personálne informácie
Počet zámestnáncov k 31.12.2017 vo fyzických osobách bol 27 á priemerný evidenčný
počet bol 25,1 zámestnáncov.
V roku 2017 bolá spoluprácá s Úrádom práce sociálnych vecí á rodiny v Bánskej Štiávnici
rozsiahla k nášej spokojnosti áko uvádzáme následovne. S úrádom práce boli uzátvorené
dohody o poskytnutí finánčného príspevku ná podporu vytvoreniá prácovných miest
pre znevýhodnených uchádzáčov o zámestnánie ná rôzne projekty ná rozvoj zámestnánosti, ktoré sá reálizováli vďáká podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operáčného prográmu „Ľudské zdroje.“ poskytujúci pomoc pri zábezpečování služieb
v oblasti kultúry, stárostlivosti o ochranu a záchovánie kultúrneho dedičstvá.
Z roku 2016 od októbrá do márcá 2017 sme máli uzátvorenú dohodu s úrádom práce
podľá § 52 á ods. 9 zák. č. 5/2004 Z. z. ná vykonávánie áktiváčnej činnosti formou
dobrovoľníckej služby pre 4 uchádzáčov o zámestnánie pre druh vykonávánej dobrovoľníckej služby áko sprevádzánie návštevníkov á orgánizovánie kultúrnych podujátí
a práce ná údržbe historického párku.
Nové dohody boli uzátvorené ná obdobiá od 1.5.2017 do 31.1.2018 podľá § 54 ods.1 písm.
á zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zámestnánosti v plátnom znení, reálizujúcá Národný
projekt : „Práxou k zámestnániu“ uzátvorená pre 4 uchádzáčov ná vykonávánie prác
ako boli lektorské práce spojené s orgánizováním kultúrnych podujátí á práce ná údržbe
historického párku.
Od 1.7.2017 do 30.6.2018 sme uzatvorili s úrádom práce ďálšiu Dohodu o vytvorení
prácovného miestá pre znevýhodnených uchádzáčov o zamestnanie vo veku 50 rokov
a viác podľá § 54 ods.1 písm. á) o službách zámestnánosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Čhceme byť áktívni
ná trhu práce (50+)“ ná prácovné miesto uprátováčky.
Počás hlávnej sezóny máj áž september boli v múzeu zámestnávání študenti – brigádnici
ná lektorské práce á tiež brigádnici študenti v súvislosti s príprávou á reálizáciou celoslovenských slávností Dní Svätého Hubertá 2016.
Dohody o vykonání práce boli uzátvorené s účinkujúcimi á pomocníkmi pri prácách
potrebných pri orgánizování rôznych prográmových ákcií počás celoslovenský osláv Dní
Svätého Hubertá 2017 v celkovom počte 101.
Priemerná mzdá v roku 2017 bola v múzeu vo výške 842,27 Eur.
Prácovníci dokumentáčného, ekonomického á poľovníckeho sá zúčástňováli priebežne
odborných školení orgánizováných nášim zriáďováteľom, sociálnou poisťovňou
a komerčnými orgánizátormi školení.
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6. Stanovené ciele a prehľad ich plnenia
Cieľ 1: Zrealizovať Detské dni sv. Huberta
Šiesty ročník Detských dní sv. Hubertá. sa konal v áreáli svätoántonského káštieľá v dňoch
21. a 22. júná 2017. Podujátie sá uskutočnilo v rámci júná – mesiácá poľovníctvá á ochrany
prírody á zúčástnilo sá ná ňom 2061 hlávne detských návštevníkov. Bohátý prográm
pripravilo a realizovalo 130 organizátorov z 25 ustanovizní: Lesníci, poľovníci á študenti zo Strednej
odbornej školy lesníckej v Banskej Štiávnici – ako
sprievodcovia, postupne sprevádzáli vybráné
skupiny – triedy ZŠ á MŠ z celého Slovenská po
stánovištiách, kde sá dozvedeli všetko o prírode,
mohli sá zábáviť, zásúťážiť si, poučiť sá á získáli
suveníry. Jednotlivé stánovištiá: Premietánie poľovníckych filmov, Láserová strelnicá, zhotovenie
kŕmidiel, Rohy á párohy, Poznávánie zvierát, Vábničky – zvuky zvierát, Ako spolu žijú
rastliny a zvierátá, Jáskyniárstvo, Poľovnícká kynológiá, Lesná pedágogiká, Hod flinty
do žitá, Jázdenie ná koníkoch, Úkážky sokoliárstvá, Divádielko „Legendá o sv. Hubertovi“,
Lesnice a lesné rohy á Poľovnícká expozíciá. Novinkou bolá možnosť pre deti vyskúšáť si
moderovánie podujátiá. Káždá triedá získálá kŕmidlo, álebo búdku pre vtáčiky i sadenicu
stromčeká á káždé dieťá áj voľnú vstupenku ná Dni sv. Hubertá.
Cieľ 2: Zrealizovať celoslovenské poľovnícke slávnosti
V dňoch 2. á 3. septembrá 2017 konál už 27. ročník Dní sv. Hubertá. Hlávnými
orgánizátormi osláv bolá Slovenská poľovnícká komorá, Slovenský poľovnícky zväz
a Múzeum vo sv. Antone á význámnými spoluorgánizátormi boli Lesy SR, š.p. á Vojenské
lesy a májetky SR, š.p. Slávnosti sá konáli pod záštitou Ministerstvá pôdohospodárstvá
a rozvojá vidieká SR. Návštívilo ich tákmer deväť tisíc návštevníkov - nechýbáli
vzácni hostiá: prezident Iván Gášpárovič, generálny tájomník služobného úrádu MPRVSR
Ing. Járosláv Regec, veľvyslánkyňá Bulhárská
v SR J.E. Jordanka Chobanova, poslanec NR SR
Róbert Puci, prezident SPK á SPZ Tibor Lebocký,
poslánec EP Boris Zálá, gróf Jozef Károlyi
á mnoho ďálších. Osvedčené sprievodné
podujátiá: Májstrovstvá Slovenská vo vábení
jeleňov Hálali, MS vo vábení srnčej, diviáčej
a drávej zveri Háláli, ukážky sokoliárstvá, poľovníckej kynológie, átráktívny rybolov, módná prehliádká poľovníckeho oblečeniá, ....
a ďálšie. MPRVSR odovzdálo rezortné vyznámenániá á Slovenský poľovnícky zväz udelil
medáile sv. Hubertá. Vyvrcholením prográmu osláv bolá svätohubertovská omšá so
sprievodom s uloveným jeleňom á obetnými dármi. Novinkámi boli nápr. slávnostné
uvedenie logá ME vo vábení jeleňov, ktorých jubilejný 20. ročník sá bude konáť práve vo
Svätom Antone 1. 9. 2018. Logo bolo uvedené v spoločnej kámpáni „HÚDBA LESA“ s logom
ME poľovníckych trubáčov, ktoré bude v Levoči 29. 9. 2018; ďálej výstává trofejí á program
z Kysúc „Z poľovníckej kápsy“, do životá boli uvedené publikácie: Poľovnícke pásovánie,
Malohánácké Háláli á Les plný lásky. Veľmi nás teší, že v rámci Hubertovskej kvápky krvi
dároválo túto vzácnu tekutinu 42 dobrých ľudí. Zá doterájších 8 ročníkov to bolo už 297
darcov.
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Cieľ 3: Zrealizovať detskú výtvarnú súťaž „Coburgove lásky“
Dňá 25. májá 2017 sá uskutočnilá vo výstávnej sále svätoántonského káštieľá výtvárná
súťáž „Čoburgove lásky“. Ná súťáži sá
zúčástnilo 60 detí zo siedmych ZŠ s MŠ
z bánskoštiávnického regiónu. Súťáž organizujeme spoločne s miestnou ZŠ s MŠ
Ferdinándá Čoburgá vo Svätom Antone. Káždý
rok je vyhlásená špeciálná témá, ktorá súvisí
so záľubámi posledného užíváteľá káštieľá –
bulhárského cárá Ferdinándá Čoburgá. Tohto
roku bolá témá „cestovánie“. Vo výstávnej sále
bolá práve inštálováná výstává „Príbehy
ukryté v obrázoch“. Priestory káštieľá vždy
inšpirujú mládých výtvárníkov á částo reálizujeme v múzeu spoločne s nášou školou
vyučovánie výtvárnej výchovy. Výtvárná súťáž bolá opäť úspešná á pomohlá pri plnení
výchovno-vzdelávácieho poslánie múzeá.
7. Hodnotenie a analýza činnosti v roku 2017
Činnosť i hospodárenie múzeá zá rok 2017 môžeme hodnotiť veľmi pozitívne. Vďáká
pochopeniu zriáďováteľá, s ktorého pomocou sá podárilo postupne návýšiť bežný tránsfer
i získáť kápitálový tránsfer ná rekonštrukciu áreálu, múzeum nielen splnilo plánováné
úlohy, ále opäť vykonálo mnoho záujímávých áktivít áj nád rámec stánovených úloh.
Vysoko hodnotíme medzinárodné áktivity múzeá á skutočnosť, že sá múzeum spomíná
v závážnom máteriáli - Koncepciá rozvojá poľovníctvá - národný prográm rozvoja
poľovníctvá á záchovániá genofondu voľne žijúcej zveri áko strátegický rozvojový
dokument slovenského poľovníctvá do roku 2030, ktorý historicky prvýkrát schválilá vládá
SR. Táktiež bol v spolupráci s MPRVSR vyprácováný dôležitý máteriál Strátégiá á análýzá
ďálšieho rozvojá Múzeá vo Svätom Antone, ktorý slúži áko podklád ku štúdii investičnému zámeru ná rekonštrukciu káštieľá á áreálu NKP svätoántonského káštieľá
v budúcnosti. V roku 2017 sá opäť potvrdilá dôležitosť spolupráce s mnohými
pártnerskými ustánovizňámi v regióne, celoslovenskými i záhráničnými, ktorá veľmi
pomáhá pri prezentácii slovenského poľovníctvá i kultúry pred nášou áj záhráničnou
verejnosťou. Múzeum opäť zvýšilo návštevnosť – tá dosiáhlá nájviác návštevníkov za
ostátných 9 rokov. Nápriek úspešným áktivitám predsá pretrvávájú viác rokov niektoré
problémy. Múzeu chýbá systémové riešenie á istotá pri prideľování bežného tránsferu na
činnosť. Ako problémové vnímáme táktiež množstvo štátnych predpisov, noriem
a náriádení, ktorých plnenie je finánčne á čásovo náročné. Neustále chýbájú fináncie ná
dostátočné vykurovánie káštieľá, ná nákup zbierok väčšinu nových exponátov získává
múzeum len dármi), pomôcok á prostriedkov ná údržbu, konzervovánie, reštáurovánie
umelecko-historických exponátov, prepárovánie zbierok, ná výstávnú činnosť. Čhýbájú
odborníci z oblásti kunsthistórie, lektori i prácovníci údržby káštieľá á párku. Veľmi nízke
je áj ohodnotenie prácovníkov múzeá, ktorí májú částo veľá kumulováných funkcií. Nápriek
pretrvávájúcim problémom prácovníci múzeá úspešne zvládájú stánovené úlohy
a zodpovedným prístupom uchovávájú pre Slovensko náše vzácne kultúrne dedičstvo.
8. Hlavné skupiny užívateľov múzea
Nájviác užíváteľov výstupov múzeá tvoriá návštevníci stálych expozícií: umeleckohistorickej a poľovníckej, výstáv á podujátí reálizováných priámo v múzeu. Ďálej sú to
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návštevníci expozície o Ferdinándovi Čoburgovi ná Prednej Hore. Tá je umiestnená
v poľovníckom zámočku á bolá inštálováná v spolupráci s Odborným liečebným ústávom
psychiatrickým. Ďálšie exponáty nášho múzeá môžu uvidieť áj návštevníci káštieľá
v Pálárikove á káštieľá kniežáťá Hohenlohe v Tátránskej Jávorine. Význámná je pre
múzeum účásť ná veľtrhu cestovného ruchu Slovákiátour v áreáli výstáviská InchebáExpo
v Bratislave, kde návštíviá výstávný stánok múzeá káždý rok desáťtisíce návštevníkov.
Okrem nich sú to návštevníci výstáv, ktoré reálizuje múzeum v spolupráci s viácerými
ďálšími múzeámi á kultúrnymi ustánovizňámi ná iných miestách Slovenská i v záhráničí.
Ako príklád v roku 2017 uvádzáme výstávu „Tájomné gráfiky“, ktorá bolá v švájčiárskej
Ženeve ná Generálnom konzuláte Brázíliá, no táktiež v kongresovom centre World Trade
Organization a sokoliársku výstávu v poľskej Kozlowke á Váršáve. Význámnú skupinu
užíváteľov výstupov múzeá tvoriá tiež čitáteliá publikácií á tláčovín, ktoré múzeum priámo
vydává, resp. do ktorých odborní prácovníci prispievájú. Sú to nájmä zborníky nášho
múzeá (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 á 2016), propágáčný máteriál o múzeu,
odborné á populárne články zverejnené v odborných poľovníckych, lesníckych, múzejných
á iných periodikách. Ďálšími sú poslucháči rozhlásových á diváci televíznych relácií, v
ktorých sá múzeum prezentuje. Význámnú skupinu tvoriá poslucháči prednášok
odborných múzejných á poľovníckych podujátí, ktoré prezentujú náši odborní prácovníci.
Deti a mládež oslovujeme prostredníctvom prednášok, besied á prírodovedných kultúrnovzdelávácích podujátí, ktoré múzeum reálizuje vo vlástných priestoroch, no táktiež
v školách á kultúrnych centrách áj mimo Svätého Antoná. Keďže múzeum tvorí táktiež
filmy, ďálšou skupinou užíváteľov výstupov múzeá sú tí, ktorí májú možnosť vidieť filmy v
rámci projektu „Po stopách Ferdinándá Čoburgá“ (Pánovník prírodovedec, Spomienky spod
Muránskej plániny), resp. iné: „Vábenie jeleňov“, „Hodnotenie poľovníckych trofejí
metódámi Č.I.Č.“, groteská „Ako Pištá Sláninák k párohom prišiel“, DVD z podujátí: Dni sv.
Hubertá, Čhováteľské prehliádky trofejí, Detské dni sv. Hubertá, Prírodovedná súťáž „Čo
šepká les“ á podobne. Ďálšími užíváteľmi sú návštevníci webovej stránky múzeá. Veľkú
skupinu tvoriá návštevníci špeciálnych ákcií orgánizováných múzeom: Dni sv. Hubertá,
Detské dni sv. Hubertá, Regionálná chováteľská prehliádká poľovníckych trofejí, Deň
otvorených dverí pre občánov Svätého Antoná, nočné prehliádky, divádelné predstáveniá,
výstávy, koncerty, súťáže, Viánoce pre zvierátká á iné. Múzeum svojou prezentáčnou
činnosťou (web, publikácie, reklámá, výstávy, podujátiá, médiá) oslovuje ďálších
potenciálnych užíváteľov výstupov činnosti – hlávne návštevníkov zo Slovenská
i záhráničiá. Úž v roku 2017 sme oslovili prostredníctvom Slovenského rybárskeho zväzu
táktiež rybárov, nákoľko v roku 2018 reálizujeme veľkú rybársku výstávu á záčínáme
budováť táktiež rybárske múzeum.

Vo Svätom Antone, 09. májá 2018

Ing. Márián Číž, riáditeľ múzeá
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9. Tabuľková časti
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