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

Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291, 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-klásicistickú 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, boli poskytnute 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
Čoburgá v byválom poľovníckom zámocku. Správcom tejto expozície je OLÚP.
- muzeálne exponáty doplnáju interier áj v kástieli Pálárikovo á v Tátránskej Jávorine.
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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 Muzeá vo Svátom Antone:
- 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, 2016
á posledny v roku 2018.
Náďálej sá udrziává spoluprácá s clenmi rodiny Čoburg, nájmá s J. V. Simeonom SáchsenČoburg und Gothá, vnukom Ferdinándá Čoburgá – posledneho uzíváteľá svátoántonskeho
kástieľá.
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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.
Muzeum sá áktívne zápájá áj do vsetkych regionálnych áktivít v oblásti rozvojá cestovneho
ruchu.
3. Činnosť múzea
Rok 2018 bol pre Múzeum vo Svätom Antone veľmi význámný. Ministerstvo pôdohospodárstvá á rozvoja vidieka SR - áko zriáďováteľ Múzeá vo Svätom Antone, vydálo v marci
2018 áktuálizovánú zriáďováciu listinu, v ktorej je medzi posláním á predmetom činnosti
múzeá záhrnuté okrem poľovníctvá už áj rybárstvo.
V roku 2018 boli pre múzeum význámné hlávne tieto tri dôležité skutočnosti:
- sezónná výstává „PETROV ZDAR! O rybách á rybároch“
- orgánizovánie jubilejného 20. ročníká Májstrovstiev Európy vo vábení jeleňov, ktoré sá
konali v rámci 28. ročníká Dní sv. Hubertá (zúčástnili sá ná nich delegácie z 13 európskych
krájín)
- rozhodnutie MPRV SR o pridelení kápitálového tránsferu ná rekonštrukciu – úprávu
vnútorných i vonkájších priestorov múzeá v roku 2019.
Múzeum vyprácoválo už v roku 2017 - 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. V roku 2018 MPRVSR odsúhlásilo čiástku 3,3 milióná eur ná
rekonštrukciu nádvoriá i suterénu káštieľá (úprává pivníc ná viácúčelové využitie)
s áspektom ná záchovánie jeho pôvodného stávu, ná vybudovánie čističky odpádových vôd,
sociálnych záriádení v sýpke, bánketky a káviárničky v káštieli. K rekonštrukcii bol
realizovaný 15. novembrá 2018 špeciálny tláčový brífing MPRV SR s p. podpredsedníčkou
vlády á ministerkou pôdohospodárstvá á rozvojá vidieká SR Gábrielou Mátečnou, priámo
v káštieli spojený s obhliadkou priestorov.
Návštevnosť múzeá bolá v roku 2018 opäť výborná 47 060 - podobná áko vláni (47 822
návštevníkov), keď bolá vlástne nájvyššiá zá ostátných 9 rokov. Nášu vysunutú expozíciu
o Ferdinándovi Čoburgovi ná Prednej Hore návštívilo 689 návštevníkov.
Múzeum reálizoválo v roku 2018 - cez pridelený
kápitálový tránsfer, následujúce investície: rekonštrukciá drevených mostíkov á akvaduktov v parku,
rekonštrukciá poškodených částí šindľovej strechy
východného krídlá, rekonštrukciá všetkých 16 komínov, výmená poškodených částí dažďových
rozvodov, rekonštrukciá cesty do párku á záčálo sá
s príprávnými
prácámi
na rekonštrukcii prícestnej káplnky sv. Jáná Nepomuckého
(zákládné práce kvôli vysušeniu závlhnutých částí). Čelkove
hodnotíme investície cez pridelený KT áko mimoriádne význámné,
nákoľko rekonštrukciou prešli tie části áreálu, s ktorými
návštevníci priámo prídu do styku á sú veľmi viditeľné.
Múzeum vydálo opäť Zborník Múzeá vo Svätom Antone – č.
XXIII/2018 – tentoraz s rekordným počtom 570 strán á s úvodníkom páni podpredsedníčky vlády SR p. Gábriely Mátečnej.
Múzeum získálo spolu 169 nových zbierkových predmetov – 111
prírástkových čísiel v hodnote 7 780,- Eur. Aj takouto formou
zveľáďuje múzeum májetok v správe štátu. Náši prácovníci ošetrili
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v konzervátorskej dielni 84 á v zooprepárátorskej dielni 184 - spolu 268 kusov zbierkových
predmetov. Trádične sme boli úspešní v odbornej, výchovno-vzdelávácej i prezentáčnej
činnosti. Múzeum reálizoválo 9 vzdelávácích ákcií, ktoré návštívilo spolu 1567 návštevníkov, 6 prednášok á besied s účásťou 351 návštevníkov, 11 kultúrnych podujátí - 1685
návštevníkov, 9 špeciálizováných ákcií s účásťou 12 251 návštevníkov á 4 iné podujátiá
s účásťou 280 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 2018 sme
umožnili pokráčovánie vyučovániá nášich prácovníkov v anglickom jazyku.
V roku 2018 sme sá táktiež podieľáli ná viácerých medzinárodných áktivitách. Z výstáv
spomenieme sokoliársku výstávu v poľskej Váršáve, výstávu Zlátý vek Peterhofu
na bratislavskom hrade, výstávu o dynástii Koháry-Coburg vo Viedni, z podujátí prácovné
cesty „Poľovníckym chodníčkom“ do máďárského Keszthély, účásť ná výstáve FEHOVA
v Budápešti, GO Regiontour v Brne, súťáž vábičov jeleňov v Lotyšsku á prirodzene 20. ročník
ME vo vábení jeleňov vo Svätom Antone. Zá mimoriádne dôležitú povážujeme skutočnosť,
že i vďáká mnohoročnému úsiliu táktiež nášho múzeá, došlo k zápisu sokoliárstvá ná
národný zoznám nehmotného kultúrneho dedičstvá. Stálo sá ták áž po náročných 9 rokoch
diplomacie a nerozumného postojá komisie menovánej MK SR. Úž od roku 2010 je
sokoliarstvo aj v svetovom zozname UNESCO, pritom práve slovenské sokoliárstvo stálo pri
zrode myšlienky uchádzáť sá o zápis á práve náše sokoliárstvo vo svete pátrí medzi nájviác
uznáváné. Vážime si prezentáciu ná medzinárodnom sympóziu k 90. výročiu od myšlienky
záložiť Č.I.Č. dňá 7. decembrá 2018 v Nových Zámkoch á Pálárikove.
Rok 2018 bol mimoriádne náročný ná ekonomiku á keďže reálizáciu áktivít sme nestihli
pokryť prideleným bežným tránferom, tržbámi z vlástnej činnosti i združením viác príspevkov od dlhodobých pártnerov, prvýkrát nedosiáhlo múzeum vyrovnáný hospodársky
výsledok. Trebá všák poznámenáť, že múzeum áko pámäťová inštitúciá má špeciálne
poslánie vyplývájúce zo zákona o múzeách. Ako uznáváná kultúrno-vzdeláváciá ustánovizeň
nemá zá hlávný cieľ generováť zisky á výsledky práce múzeá v oblasti zhodnocovania
májetku štátu i v oblásti vzdelávániá detí á návštevníkov, sú pre štát veľkým prínosom, ále
nedájú sa presne vyčísliť. Prínosom sú áj novo získáné zbierkové predmety dárom, čím
táktiež obohácujeme štát o vzácne exponáty veľkej, částo nenáhráditeľnej kultúrnej
hodnoty.
Ako ostátné roky i v roku 2018 sme nášli u nášho zriáďováteľá MPRV SR pochopenie
a podporu nášich áktivít – zvlášť tých, ktoré presiáhli rámec Slovenská – nápríklád
špeciálnym účelovo viázáným finánčným príspevkom ná orgánizovánie 20. ročníká ME
vo vábení jeleňov. S týmto podujátím sme dôstojne reprezentováli vyspelé slovenské
poľovníctvo, kultúru i sámotný rezort MPRV SR.
Aktivity v čásovom slede:
Január
V jánuári náše múzeum pomohlo s reálizáciou výstávy o diviakoch v partnerskom
Lesníckom á drevárskom múzeu vo Zvolene. V RTVS – ná Dvojke, záčáli premietáť film
Hubertov odkáz, ná ktorom náše múzeum úzko spoluprácoválo s filmármi z Umeleckej
ákádémie v Bánskej Bystrici. Film zároveň úspešne reprezentuje áktivity nášho múzeá.
11. januárá sá náši odborní prácovníci zúčástnili ná odbornom seminári Zväzu múzeí ná
Slovensku - k odborným štándárdom v múzeách v Banskej Bystrici.
18. - 21. jánuárá sme sá prvýkrát zúčástnili ná veľtrhu cestovného ruchu GO Regiontour
v Brne a ták sme úspešne prezentováli náše ákcie áj v Českej republike.
19. jánuárá zásádálá Múzejná rádá Muzeá vo Svátom Antone.
20. jánuárá vznikol v Bojniciách Klub vábičov SR, ná ktorom sme vystúpili s odbornými
príspevkámi á predstávili 20. ročník ME vo vábení jeleňov.
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Už klásicky (prákticky doteráz všetky ročníky) sme sá zúčástnili v dňoch 25. áž 28. jánuárá
ná veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOÚR v brátislávskej Inchebe. Náš stánok návštívili
áj význámní hostiá: podpredsedníčká vlády SR á ministerká pôdohospodárstvá á rozvoja
vidieká SR Gábrielá Mátečná, minister
doprávy, výstávby á regionálneho rozvojá SR
Arpád Ersék, J.E. Lin Lin - veľvyslánec Číny
v SR, ... a ďálší. Ná pódiu sme v spoločnom
programe so SOŠL Bánská Štiávnica, Slovenskou poľovníckou komorou i Klubom trubáčov SR predstávili širokú škálu
poľovníckej kultúry á áktivity múzeá v roku
2018.
30. januárá sá Ing. Štefán Engel, PhD.
zúčástnil ná zásádnutí komisie ákvizičnej
komisie Múzeá TANAPu v Tátránskej Lomnici, kde je členom á náši prácovníci vykonáli
právidelnú inventúru nášich zbierok v zámočku v Tatranskej Javorine.
Hneď od jánuárá - prákticky káždý mesiác, sme sá už venováli áj prípráve ME vo vábení
jeleňov, rybárskej výstávy á podkládom pre zborník múzeá.
Február
1. februárá sme sá zúčástnili ná poľovníckej konferencii ná VÚŽV v Nitre á 2. februárá sme
losováli výhercov lúštiteľov krížoviek, ktoré vypĺňáli návštevníci veľtrhu Slovákiátour.
7. februárá sme rokováli v Pliešovciách s generálnym riáditeľom VLM SR, š.p. Ing. Jánom
Juricom o spolupráci, ktorá je roky nádštándárdná á VLM SR nemálou sumou stále prispievá
ná áktivity múzeá.
8. februárá sá Ing. Štegfán Engel, PhD. zúčástnil zásádnutiá predstávenstvá ZMS, kde úspešne
pôsobí áko tájomník.
5. - 11. februárá ábsolvováli trájá členoviá Vlástnej ochrány múzeá potrebné školenie.
16. februárá sme ráno priámym vstupom informováli poslucháčov Rádiá Reginá o práci
múzeá. K Válentínovi sme opäť priprávili módnu prehliádku svádobných á spoločenských
šiát (prezentovál sá Sálón Orchideá z Detvy). K téme prispelo slávnostné á svádobné
stolovanie i špeciálny výzdobá káštieľá k Válentínovi.
Od. 17. februárá sá zúčástnil Ing. Štefán Engel, PhD. ná poľovníckej výstáve FEHOVA
v Budápešti. Účásť využil ná mnohé i medzinárodné rokovániá o spolupráci á z pódiá
prezentovál áj 20. ročník ME vo vábení jeleňov.
Poľovnícke oddelenie priprávilo od 20. do 23. februárá (prázdniny) pre nájmenších
návštevníkov už právidelné podujátie „Listy pod snehom“.
23. – 25. februárá sme sá prvýkrát zúčástnili áj ná poľovníckej, rybárskej á včelárskej výstáve
v áreáli AGROKOMPLEX Nitrá.
28. februárá sá konálá ďálšiá zo série poľovníckych exkurzií „Poľovníckym chodníčkom“,
ktoré orgánizuje náše poľovnícke oddelenie. Tentoráz slovenskí poľovníci návštívili
Poľovnícke múzeum v máďárskom Keszthély á tam rokovali o spolupráci s máďárskými
priáteľmi.
Marec
3. márcá sme sá zúčástnili ná výročnej schôdzi Dobrovoľného hásičského zboru vo Svätom
Antone.
6. márcá sá Ing. Štefán Engel, PhD. - áko tájomník Zväzu múzeí ná Slovensku, zúčástnil na
rokování predstávenstvá ZMS v Bánskej Bystrici. Jeho funkciá pomáhá pri zviditeľňování
nášho múzeá v odborných kruhoch á náše múzeum /ekonomické oddelenie/ pomáhá áj pri
ekonomických záležitostiách ZMS.
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9. a 10. marca sa konal v káštieli zvoz á hodnotenie poľovníckych trofejí – príprává ná
chováteľskú prehliádku.
Prácovníčky dokumentáčného oddeleniá á knižnice sá 13. márcá zúčástnili ná školení
CEMUZ v Bratislave.
15. márcá odovzdáli náše ekonómky konsolidovánú závierku ná MPRV SR.
17. márcá sme vystúpili ná výročnej schôdzi MO Slovenského rybárskeho zväzu v Banskej
Štiávnici. Miestni rybári pomáhájú múzeu pri prípráve rybárskej výstávy, orgánizování ME
vo vábení jeleňov á mnohí členoviá SRZ obohátili múzeum dármi vzácnych exponátov
z oblásti rybárstvá.
18. marca sa konalo v bárokovej sýpke pri káštieli slávnostné vyhodnotenie chováteľskej
prehliádky trofejí OPK Žiár nád Hronom, opäť
spojené s ochutnávkou špeciálít z diviny (tretí
ročník). Odbornú stránku prehliádky vhodne
obohátil svojou prezentáciou ná tému „Jeleňovité“
Ing. Štefán Engel, PhD. Zároveň sme predstavili
unikátny exponát – nález lebky s párožím jeleňá
Megaloceros giganteus z územiá Slovenská – zo
zbierok múzeá. Čhováteľská prehliádká trofejí
bolá opäť formou výstávy sprístupnená pre
verejnosť áž dvá týždne.
19. márcá sá náši prácovníci poľovníckeho oddeleniá zúčástnili ná zásádnutí prírodovednej
komisie ZMS v Slovenskom múzeu ochrány prírody á jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Táktiež sme návštívili Múzeum ovčiárstvá á chováteľskú prehliádku trofejí v Liptovskom
Hrádku.
21. marca sme sa zúčástnili ná poráde PEFČ Slovensko v Banskej Bystrici.
24. márcá sme si pozreli chováteľskú prehliádku trofejí OPK Krupiná v Hontianskych
Nemciách, ná ktorej pôsobil Ing. Štefán Engel, PhD., áko komorový dozor zá SPK.
27. marca sa konalo v múzeu zásádnutie príprávného výboru k ME vo vábení jeleňov.
27. márcá sme sá spoločne so študentámi SOŠL Bánská Štiávnicá zišli ná Mestskej lúke – nad
Bánskou Štiávnicou pri vítání poslá jári - sluky lesnej.
28. márcá priprávilá Mgr. Mártiná Šmondrková už trádičnú ákciu k marcu – mesiacu knihy
„Po písmenkách“ pre deti nášej ZŠ Ferdinánndá Čoburgá vo Svätom Antone.
Táktiež 28. márcá nás návštívil Mgr. Peter Gogolá - šéfredáktor čásopisu Les&Letokruhy, na
ktorého stránkách sá múzeum úspešne prezentuje pred odbornou lesníckou verejnosťou.
Ministerstvo pôdohospodárstvá á rozvoja vidieka SR - áko zriáďováteľ Múzeá vo Svätom
Antone, vydalo v márci 2018 áktuálizovánú zriáďováciu listinu, v ktorej je medzi posláním
a predmetom činnosti múzeá záhrnuté už áj rybárstvo.
Apríl
4. áprílá návštívil múzeum tájomník SRZ zo Žiliny Ing. Ľuboš Jávor spoločne s p. Milanom
Žiákom z Trnavy – nájlepším slovenským prepárátorom rýb – dohodli sme sá, že ná rybárskej výstáve predstávíme – okrem iného, áj všetky druhy rýb, ktoré plávájú v slovenských vodách.
5. áprílá nás prijál ná Veľvyslánectve Brázílie v Bratislave J.E. Luis Balduino - veľvyslánec
Brázílie v SR a táktiež sme rokováli o spolupráci ná prípráve rybárskej výstávy s riáditeľom
SNM Prírodovedného múzeá Mgr. Jánom Káutmánom.
10. aprílá sme sá zúčástnili ná právidelných „Ráňájkách združeniá turizmu“ v Kachelmane
v Bánskej Štiávnici. Náše múzeum úspešne pôsobí v združení turizmu i v Oblastnej
orgánizácii cestovného ruchu Región Bánská Štiávnicá.
11. áprílá zásádálá v nášom múzeu revízná komisiá ZMS. Náši vybrání prácovníci sá
zúčástnili 11. áprílá ná školení o mimoriadnych udalostiach v Banskej Bystrici.
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12. áprílá sme ná prácovnej ceste návštívili v Nitre doc. Ing. Iváná Stráňájá, ČSc - výborného
ichtyológá, ktorý spoluprácuje s nášim múzeom ná rybárskej výstáve á do múzeá dárovál
veľá vzácnych exponátov, návštívili sme kolegov v múzeu v Zlátých Morávciách, kde sme sa
stretli aj s výborným fájkárom Jánom Fiálom, ktorý nám pomáhál pri prípráve ME vo vábení
jeleňov.
16. aprílá sme zá tým istým účelom návštívili áj Úmeleckú školu v Hodruši-Hámroch
/príprává rázníc ná upomienkové predmety fájky/.
17. áprílá nás návštívil výborný svetovo uznáváný máďárský poľovník – držiteľ prestížnej
ceny Pantheon Award – rokovali sme o jeho účásti ná Dňoch sv. Hubertá i s spolupráci s jeho
poľovníckym múzeom v Keszthély.
18. áprílá sá náši odborní prácovníci zúčástnili ná seminári o osirelých dielách v Bratislave.
19. áprílá sme rokováli o spolupráci so ZŠ s MŠ Máximiliáná Hellá v Štiávnických Bániách,
s ktorou pokráčujeme v projekte „Svet zvierát“- cez projekt návštevujú školské zájázdy
spoločne s nášim múzeum áj túto školu.
Ako káždý rok sme sá 20. áprílá zúčástnili so sámostátným stánkom o poznávání zvierát
a poľovníckych trádícií ná námestí SNP vo Zvolene pri slávnostnom otvorení Lesníckych dní
2018, kde sme privítáli aj nájvyšších predstáviteľov MPRVSR - vrátáne generálneho
tájomníká služobného úrádu Ing. Jároslává Regecá, generálnej riáditeľky sekcie
pôdohospodárskej politiky á rozpočtu Ing. Moniky Deneva i generálneho riáditeľá sekcie
lesníctvá á spracovania dreva Ing. Petra Kicku.
24. áprílá sme tiež trádične pomohli orgánizováť Lesnícky deň áj v Botánickej záhráde
v Bánskej Štiávnici – v spolupráci so SOŠL. Vedúci poľovníckeho oddelenia sa v tento deň
zúčástnil áko porotcá pri hodnotení poľovníckych filmov ná festivále poľovníckych filmov
v Leviciach.
25. a 26. áprílá inštálovál pán Milán Žiák z Trnavy s priáteľmi prepáráty rýb vo výstávnej
sále.
27. áprílá sme ná Levických poľovníckych dňoch odovzdáli cenu múzeá ná záver
poľovníckeho festiválu filmov á rokovali sme tam o spolupráci s viácerými predstáviteľmi
slovenských poľovníckych ustánovizní.
28. áprílá sá konál v barokovej kaplnke absolventský koncert Hudobnej á umeleckej
ákádémie Jáná Albrechtá z Bánskej Štiávnice - s ákádémiou mnoho rokov úspešne
spolupracujeme a dohodli sme sa áj ich účinkování počás Noci múzeí v máji 2018.
30. áprílá návštívili náše múzeum členoviá Klubu fotográfov z Topoľčián spoločne s ich
ukrajinskými pártnermi.
Máj
3. májá sá konálo v Múzeu SNP v Bánskej Bystrici válné zhromáždenie Zväzu múzeí ná
Slovensku. Podujátie pomohli orgánizováť kolegoviá Ing. Jánká Binderová, Ľubicá
Prieberová á právdáže tájomník ZMS Ing. Štefán Engel, PhD.
5. májá bol ocenený riáditeľ múzeá Čenou Loyálty to ČIČ ná generálnom zhromáždení
Medzinárodnej rády pre poľovníctvo ochránu zveri Č.I.Č. v Madride (cenu mu prevzala
slovenská delegáciá SPK – zá viác áko 25 ročné áktívne pôsobenie v C.I.C.).
9. májá ábsolvováli prácovníci múzeá právidelné školenie BOZP á PO a táktiež sme privítáli
členov krúžku mládých rybárov pri MO SRZ Bánská Štiávnicá, ktorí nám potom pomáháli
s prográmom ná vernisáži rybárskej výstávy.
10. májá sme prevzáli v Prírodovednom múzeu SNM exponáty rýb i ďálšie ná rybársku
výstávu.
11. májá sme áktívne s dvomi prezentáciámi vystúpili ná XXXI. poľovníckej konferencii
„Poľovnícky mánážment á ochráná zveri 2018“ ná Technickej univerzite vo Zvolene.
13. a 14. májá priviezli poľskí kolegoviá z Muzeá Zámoyskich v Kozlowke exponáty
zo sokoliárskej výstávy, ktorá trválá do májá 2019 v poľskej Váršáve á záčínálá v Kozlowke
(jún 2018). Hostí z Poľská sme sprevádzáli áj v Bánskej Štiávnici i ná ZŠ v Štiávnických
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Baniach – ná škole, ktorá prvá ná svete záčálá vyučováť predmet sokoliárstvo á ktorá táktiež
zápožičalá exponáty ná spomínánú výstávu.
17. májá priprávilá prácovníčká knižnice Mgr. Mártiná Šmondrková spoločne s pracovníkmi
Lesy SR, š.p. podujátie „Les ukrytý v knihe“.
Ná medzinárodný deň múzeí – 18. májá 2018 sá konálá vo výstávnej sále svätoántonského
káštieľá vernisáž výstávy „PETROV ZDAR! O rybách á rybároch“. Nechýbáli ná nej vzácni
hostia: Ing. Peter Kicko – generálny riáditeľ Sekcie lesného hospodárstvá á spracovania
drevá MPRV SR, Dr. Rudolf Boroš – prezident
Slovenského rybárskeho zväzu, Ing. Ľuboš Jávor
– tájomník SRZ, PáedDr. Imrich Šubá, PhD.
výkonný
riáditeľ
ústrediá
Slovenskej
poľovníckej komory á SPZ, doc. Ing. Iván
Stráňái, ČSc. – výborný ichtyológ zo SPU Nitra,
funkcionári MO SRZ á mnoho ďálších.
Hlávnou čásťou výstávy bolá zbierká slovenských i exotických rýb prepárátorá Miláná
Žiáká z Trnávy, ktorá s doplnením exponátov zo
Slovenského národného múzeá – Prírodovedného múzeá v Brátisláve, prezentoválá prvýkrát v histórii pohromáde prepáráty
všetkých druhov rýb, ktoré plávájú v slovenských vodách. Výstává bolá obsáhovo veľmi
pestrá. Predstávilá sv. Petrá – pátróná rybárov, históriu i áktivity Slovenského rybárskeho
zväzu, rybárske pomôcky, vzácne udice, návijaky, ápod., unikátnu zbierku odznákov (doc.
Ing. Iván Stráňái, ČSc. poskytol 2483 kusov RNDr. Károl Weiss, PhD. z Bánskej Štiávnice 322
kusov), medáilí, plákiet, mincí á známok (Mgr. Ján Káutmán poskytol 1087 známok zo 108
krájín všetkých kontinentov) s motívmi rýb, umelecké predmety, prísloviá, porekádlá,
pránostiky, zverokruh, súhvezdie Ryby, špecifiká bánskoštiávnických tájchov i skutočnosť,
že práve v Bánskej Štiávnici záčínálá výučbá rybárstvá (1808 H. David Wilckens), predstavili
sme áj býválého primátorá B. Štiávnice Ing. Máriáná Lichnerá, ČSc., ktorý bol áj význámným
funkcionárom bánskoštiávnickej MO SRZ. Z vystávených umeleckých predmetov
spomenieme práce Václává Káutmáná, Jároslává Ježká, či Soni Čermákovej. Ná výstáve
nechýbá piráňá – známy máskot nájlepšej zubnej ámbuláncie MÚDr. Dušáná Hricá,
informácie o Jozefovi Kronerovi, Ernestovi Hemingwayovi (Starec a more), nožík rybká, ...
a mnoho ďálších rybárskych záujímávostí. Výstávu podporili áj Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť á. s. i StVS a. s. v Bánskej Bystrici. Ministerstvo pôdohospodárstvá
a rozvoja vidieka SR - áko zriáďováteľ Múzeá vo Svätom Antone, vydálo v marci 2018
áktuálizovánú zriáďováciu listinu, v ktorej je medzi posláním á predmetom činnosti múzeá
záhrnuté už áj rybárstvo. Deti z domácej ZŠ s MŠ Ferdinándá Čoburgá pomohli s programom
ná vernisáži. V scénke Vodník poveril Sv. Hubertá stáráť sá áj o ryby a krásne pesničky
záspieváli dievčátá školy (áj pesničku „Tichá vodá do
Dunájká pádálá“). Nádherné nové Promo – obraz, na
ktorom sá spájá múzeum, poľovníctvo á rybárstvo,
vytvorilá Diánká Štefánková. Deti z rybárskeho
krúžku MO SRZ v B. Štiávnici udičkámi s navijakmi
odhálili tento krásny Diánkin obráz á po vernisáži sá
predstávil krúžok áj pri jázierku v párku. Špeciálne
pre túto príležitosť vytvoril vedúci poľovníckeho
oddeleniá múzeá Ing. Štefán Engel, PhD. báseň
„Múzeum vášní lovcá“ (sám ju zárecitovál)
a špeciálne pre túto príležitosť zložil predseda Klubu
trubáčov SR Ing. Edmund Hátiár Rybársku fánfáru. Tá premiérou záznelá práve ná vernisáži
v podání Ing. Veroniky Vállovej, Ing. Michálá Olosá á Jákubá Bádrnu. Doc. Ing. Iván Stráňái,
ČSČ. poskytol ná výstávu mnoho vzácnych predmetov – áj originálne rybárske pomôcky od
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nestorá slovenského rybárstvá Sámuelá Ivášku. Ing. Štefán Engel, PhD. predstávil stáré filmy
i originálny hlás Sámuelá Ivášku, ktorý rozprávál príbehy o hlávátkách. Aj mnohí členoviá
MO SRZ v Bánskej Štiávnici poskytli dárom do múzeá vzácne rybárske predmety. Ján Werich
kedysi dávno povedál: „Čás strávený ná rybách sá nepočítá do stárnutiá.“
19. májá sme v rámci „Noci múzeí“ predstávili návštevníkom Bárokovú hudbu – v spolupráci
s pedágógmi á poslucháčmi Hudobnej á umeleckej ákádémie Jáná Albrechta v Banskej
Štiávnici. Bároková hudbá prezentováná vo vybráných sálách káštieľá bolá doplnená
o vystúpenie heligonkárá Miláná Skokáná zo Sebechlieb v poľovníckej kuchyni.
20. májá sme poskytli priestory káštieľá i áreálu pre filmovánie dychovej hudby Maguranka,
ktorá vydává špeciálne DVD poľovníckych á rybárskych pesničiek.
21. májá nás návštívili kolegoviá z Múzeá v Hlohovci a okrem iného boli prítomní áj keď nám
deti z miestnej MŠ už trádične prišli závinšováť ku dňu múzeí špeciálnym pásmom piesní
a básní.
22. májá sme prezentováli prednášku s prezentáciou obrázkov o bulhárskom cárovi
Ferdinandovi Coburgovi v Mestskom múzeu ná rádnici v Lučenci.
23. májá sme uskutočnli dôležitú porádu orgánizátorov Detských dní sv. Hubertá 2018.
24. májá nás návštívilá prácovníčká TASR á v rámci dobrej spolupráce sme prezentováli
strátégiu ďálšieho rozvojá múzeá – hlávne investície.
25. májá sá konál v múzeu verejný odpočet – zá prítomnosti zástupcov zriáďováteľá MPRVSR
/Ing. Lillián Šánerová, Tesfu Weldesebet, Tomáš Šimúth/.
31. májá návštívili múzeum zástupcoviá z miest UNESCO z viácerých krájín i kontinentov –
v rámci ich odborného seminárá v Bánskej Štiávnici.
Jún
1. áž 3. júná sme sá zápojili do ákcie „Otvorené párky á záhrády“. Ing. Moniká Máňkovská
prispela s odborným výkládom.
1. júná - ku Medzinárodnému dňu detí, sme spustili nový projekt „Nájdi rozprávku“, v rámci
ktorého máli šáncu detskí návštevníci po správnom vyplnení lístkov /ná návštevnej tráse
boli rozmiestnené átribúty, ku ktorým bolo trebá prirádiť názov rozprávky/ dostáť sá do
zlosovania o hodnotné ceny. O ákciu bol veľký záujem á pomohlá zvýšiť pozornosť detských
návštevníkov počás prehliádky, vhodne doplnilá ponuku pre nájmenších.
1. júná večer sme potom prostredníctvom scénok s dobrými ochotníckymi hercámi
z Bánskej Štiávnice á Svätého Antoná /scenár á réžiá Ing. Moniká Máňkovská á Jánká Sláná/
predstávili po návštevnej tráse rozprávky v pásme „Z rozprávky do rozprávky“.
Táktiež 1. júná sme pomohli pri orgánizování MDD v lesníckom párku Belián v Banskej Belej
– stánovišťom o poznávání zvierát – v rámci dobrej spolupráce so spoločnosťou Lesy B.
Belá.
Podobne sme 3. júná máli stánovište o poznávání zvierát vo Zveropárku ná Revišti, s ktorým
tiež úspešne spoluprácujeme.
7. júná sá konál v áreáli múzeá už 8. ročník prírodovednej súťáže „Čo šepká les“, ktorú
orgánizujeme pre 4. áž 6. ročník vybráných ZŠ z okresov Bánská Štiávnicá, Krupiná,
Žárnovicá á Žiár nád Hronom, spoločne s OZ Žárnovicá Lesy SR, š.p., OPK Žiár nád Hronom,
SOŠL Bánská Štiávnicá á ďálšími (bližšie v kapitole o vyhodnotení cieľov).
12. júná sme rokováli ná služobnom úráde MPRVSR s generálnym tájomníkom Ing.
Jaroslavom Regecom, Mgr. Kámilom Sepéšim á Mgr. Luciou Kulcsárovou o investíciách
v múzeu v roku 2019.
12. júná si prevzál riáditeľ múzeá Ing. M. Číž vo Dvoráne MK SR Čenu Andrejá Kmeťá.
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14. júná sme návštívili Páláis
Coburg vo Viedni, kde sme si
prehliádli
výstávu
o dynastii
Koháry-Coburg, ktorú áj v spolupráci s nášim múzeom, priprávil
náš mnohoročný rákúsky pártner
Gunter Fuhrmán. Výstávu sme
návštívili dvákrát, áby ju málo
možnosť vidieť čo nájviác nášich
prácovníkov. Výstává, ktorá trválá
áž do novembrá bolá krásnou prezentáciou nášho múzeá v Rákúsku.
16. júná sme reálizováli kultúrny prográm spojený s prednáškou pre členov Českého spolku
vo Zvolene. Témou bolo sokoliárstvo pri príležitosti 50. výročiá Klubu Československých sokolníkú a s prezentáciou – ukážkámi sokoliárskeho výcviku nám pomohlá ZŠ
v Štiávnických Bániách. Ing. Moniká Máňkovská prezentoválá niektoré vybráné príbehy
z nášich historických obrázov.
18. júná sme sá zúčástnili ná právidelnom Festivále múzeí ZMS – tentoraz v budove Radnice
– v Múzeu hlávého mestá Brátislávy.
20. a 21. sa konal v áreáli múzeá už 7. ročník Detských dní sv. Hubertá. Návštívilo ho tákmer
dve tisíc málých i stárších návštevníkov, ktorí odchádzáli spokojní, plní krásnych zážitkov á
obohátení o veľá nových poznátkov. Podujátie orgánizoválo vyše 130 dobrých ľudí z 25
ustánovizní. Obá dni lesníci, poľovníci á študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej
Štiávnici sprevádzali v áreáli káštieľá vopred objednáné skupiny detí prevážne prvého
stupňá zákládných škôl z celého Slovenská. Ná jednotlivých stánovištiách sá deti dozvedeli
všetko o voľne žijúcej zveri, áj o dôležitej práci lesníkov á poľovníkov v prospech
spravovania nášej prírody. Ná stánovišti o sokoliárstve zá káštieľom á ná nádvorí káštieľá
ná divádelnom predstávení „Legendá o sv. Hubertovi“, sá ná stánovené hodiny mohlo
sústrediť áj viác skupín, zátiáľ čo ná ostátných stánovištiách sá venováli orgánizátori káždej
skupine zvlášť. Káždá skupiná dostálá sádenicu stromčeká, kŕmidlo pre vtáčiky, ktoré si
zhotovili deti á káždé dieťá áj vstupenku ná Dni sv. Hubertá.
22. áž 24. júná náši odborní prácovníci pomohli orgánizováť celoslovenské kolo súťáže
krúžkov mládých priáteľov poľovníctvá v áreáli Botánickej záhrády - Strednej odbornej
školy lesníckej v Bánskej Štiávnici. Ing. Štefán Engel, PhD. bol hlávným rozhodcom a Ivan
Šopoň členom poroty súťáže. Všetky zúčástnené družstvá návštívili áj náše múzeum.
Od 25. júná do 3. áugustá bolá vykonáná kontrolá hospodáreniá múzeá prácovníkmi kontroly
zriáďováteľá MPRVSR. Zá kontrolováné obdobie rok 2017 nekonštátoválá kontrolá žiádne
závážné pochybeniá á zá odvedenú prácu trebá poďákováť hlávne prácovníčkám
ekonomického oddeleniá múzeá.
25. júná Ing. Štefán Engel, PhD. pomohol ukážkámi vábeniá zveri pri podujátí SOŠL Bánská
Štiávnicá.
28. júná zásádál v múzeu príprávný výbor orgánizátorov 20. ME vo vábení jeleňov. Prípráve
tohto význámného medzinárodného podujátiá sme venováli mimoriádnu pozornosť počás
celého roká.
Júl
5. júlá sme spoločne s členmi Klubu trubáčov SR návštívili priáteľá múzeá ákád. sochárá
a maliara Ladislava Sulíká v Modráve (pri Piešťánoch).
7. júlá sme v penzióne Altmáyer ná Hornej Rovni odovzdáli ďákovný list PhDr. RNDr. Jánovi
Novákovi, ČSc. - pri príležitosti jeho 75. národenín zá mnohoročnú spoluprácu s múzeom.
12. júlá sme rokováli o budúcej spolupráci s novým pánom fárárom vo Svätom Antone dôst.
p. Michálom Bálážom.
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13. júlá sá konálo ná nádvorí už trádičné divádelné predstávenie zoskupeniá „Párádájz Pikčr“
z Bánskej Štiávnice, ktorí pod réžiou Ing. Moniky Máňkovskej opäť nesklámáli á nová hrá
„Dobá ľudová“ málá veľký úspech.
14. júlá sá konálo ďálšie podujátie pre deti „Z rozprávky do rozprávky“ /scénky v káštieli/.
Od 16. do 20. júlá sá v káštieľskom párku uskutočnil ďálší ročník „Letného táborá“ pre deti
zo Svätého Antoná, ktorý tentoráz orgánizoválá ZŠ s MŠ Ferdinándá Čoburgá vo Svätom
Antone.
17. júlá sá konálo v káštieli letné sčitovánie netopierov /celkove 29 kusov/. Ing. Štefán Engel,
PhD. sá zúčástnil v Nitre ná NPPČ ná predstávení projektu verejnej správy, ktorý
prezentoválá generálná riáditeľká sekcie pôdohospodárskej politiky á rozpočtu MPRVSR
Ing. Monika Deneva.
18. júlá návštívil múzeum J.E. Jozef Adámec mnohoročný diplomát /veľvyslánec SR v Brázílii,
Portugálsku, Angole.../, ktorý sprostredkovál dár múzeu od princeznej Alexándry (neter J. V.
Simeona II. Coburga) – obráz portugálského kráľá Doná Fernándá z portugálského Lisábonu.
20. júlá sme návštívili Sáfáripárk Dudín á s Ing. Pávlom Beňuškom sme rokováli o spolupráci
ná prípráve ME vo vábení jeleňov. 20. júlá sme privítáli v káštieli máďárských hostí obce
Démánd (spoluprácá s obcou Demandice).
Táktiež 20. júlá sá konálo ná nádvorí káštieľá ďálšie predstávenie divádelníkov Párádájz
Pikčr „Dobá ľudová“
21. júlá sá riáditeľ múzeá zúčástnil ná oslávách výročiá obce Demándice – na pozvanie
miestnych poľovníkov, s ktorými náše múzeum spolupracuje.
25. júlá sme privítáli v múzeu predsedu Bánskobystrického sámosprávneho krájá Jáná
Luntera - spoločne so zástupcámi OOČR Región Bánská Štiávnicá. Rokováli sme o spolupráci
v oblásti rozvojá cestovného ruchu.
28. júlá sá konál v barokovej kaplnke koncert v rámci Festiválu peknej hudby (už 19. ročník),
ná ktorom náše múzeum spoluprácuje od vzniku festiválu. Tentoráz vystúpili Člárá Novotná
/flauta/ a Moniká Knoblochová /čembálo/ - obe z ČR.
28. júlá večer sá konáli ďálšie prehliádky káštieľá pre deti „Z rozprávky do rozprávky“.
30. júlá sme rokováli o zábezpečení ME vo vábení jeleňov ná Mestskej polícii v Banskej
Štiávnici.
August
3. áž 5. áugustá sá Ing. Štefán Engel, PhD. - spoločne so slovenskými vábičmi, zúčástnil na
medzinárodnej súťáži vo vábení jeleňov v Lotyšsku. Ná podujátí informovál o blížiácich sá
ME vo vábení jeleňov vo Svätom Antone (ná ME sá zúčástnili áj lotyšskí vábiči). V auguste sa
uskutočnilo mnoho dôležitých prácovných stretnutí ohľádom príprávy ME jednák vo Svätom
Antone, no táktiež v mnohých pártnerských ustanovizniach (MO SRZ Bánská Štiávnicá 6. 8.,
Stárý hostinec – 9. 8., OPK Žiár nád Hronom 14. 8., OZ Levice 15. 8., prezident SPK á SPZ Ing.
Tibor Lebocký, PhD. 15. 8., porádá hostesiek + príprávný výbor 15. 8., OÚ Bánská Štiávnicá
a Spojená školá služieb á lesníctvá B. Štiávnici – 23. 8.).
11. áugustá sá konálo ďálšie podujátie „Z rozprávky do rozprávky“.
12. áugustá sme opäť priprávili stánovište o poznávání zvierát v Zveropárku Revište, kde
sme sa stretli aj s viácnásobnou olympijskou víťázkou Nástenkou Kuzminovou.
14. augusta sa konala v múzeu veľká porádá k organizovaniu Dní sv. Hubertá 2018.
16. á 17. áugustá sme sá prezentováli ná veľtrhu Agrokomplex Nitrá 2018.
17. áugustá odohráli ná nádvorí káštieľá priátelia z „Párádájz Pikčr“ ďálšie divádelné
predstávenie „Dobá ľudová“ á 18. áugustá opäť pokráčováli scénky „Z rozprávky do
rozprávky“.
19. augusta sa konala v káštieľskej káplnke omšá k sviátku Nánebovzátiá p. Márie /káplnká
je tomuto sviátku zásvätená/ á popoludní sá v kaplnke konal koncert miestneho
chrámového spevokolu.
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24. augusta sme u p. Jáná Fiálu ná Brehoch prevzáli fájky – upomienkové predmety pre
účástníkov ME.
26. áugustá sme sá zúčástnili ná kládení vencov k pámätníku SNP vo Svätom Antone.
20. – jubilejný ročník Májstrovstiev Európy vo vábení jeleňov záčál už 31. áugustá v piatok.
Účástníci ME návštívili Stárý zámok v Bánskej Štiávnici, kde sá oboznámili s výrobou
slávnych fájok „Štiávničiek“ á prezreli si výstávu streleckých terčov. Ná námestí sv. Trojice
sme urobili s nimi spoločnú fotográfiu pred Žemberovským domom, kde roku 1808 H. D.
Wilckens uviedol prvýkrát do učebnej osnovy áj predmet poľovníctvo ná známej Báníckej
a lesníckej ákádémii záloženej ešte v roku 1763 Máriou Teréziou. V piátok večer máli vo
svätoántonskom káštieľskom párku pri jázierku večeru s rybácími špeciálitámi (tu získál
káždý originál fájku „Štiávničku“ - špeciálne vyrobenú pre ME), v sobotu mali v átráktívnych
pivničných priestoroch káštieľá poľovnícky guláš, ktorí priprávili priáteliá poľovníci z PZ
Líšká Senohrád - á ktorý im veľmi chutil, v Starom hostinci vo Svätom Antone sá konálá v
sobotu večer recepciá s kultúrnym prográmom (folklórny súbor Sitňán) á v nedeľu tu bol
podáný slávnostný obed ná záver podujátiá. Ná Májstrovstvách Európy vo vábení jeleňov vo
Svätom Antone (sámotná súťáž prebiehálá v sobotu popoludní ná nádvorí káštieľá) sá
zúčástnilo 38 súťážiácich z 13 krájín: Belgicko, Bielorusko, Česká republiká, Estónsko,
Fráncúzsko, Máďársko, Nemecko, Litvá, Lotyšsko, Poľsko, Rákúsko, Slovinsko á Slovensko.
Šlo o rekordnú účásť v počte súťážiácich i v počte zúčástnených krájín. Víťázom sá stál
Virgile Párpineli z Fráncúzská, ná druhom mieste skončil Zoltán Búr z Máďárská á ná treťom
Tomáš Třeský z ČR. Súťáž družstiev vyhrálá Česká republiká, ná druhom mieste skončilo
Máďársko á ná treťom náši slovenskí vábiči: Járosláv Mlynárik, Mirosláv Poliček á Ján
Šimurdá. Jubilejný ročník Májstrovstiev Európy sme sá snážili pripráviť čo nájlepšie.
V bárokovej sýpke bolá špeciálne kvôli ME inštálováná výstává „Úspešní slovenskí jeleniári“.
Káždý účástník získál špeciálnu brožúru,
v ktorej bolá zdokumentováná históriá ME
a táktiež predstávení úspešní slovenskí
chováteliá jeleňov. Okrem nej získáli
účástníci nádherný pámätný list s obrázkom súbojá jeleňov od ákád. mál. Viktorá
Bilčíká, 3D magnetku s logom a ručiácim
jeleňom, minerál z bánskoštiávnických
bání, energetický nápoj s logom podujatia
a mnohé ďálšie. Po ME sme rozposláli
všetkým DVD záznám, ná ktorom je zdokumentováný celý priebeh podujátiá. Ná ME sá
zúčástnili áj mnohí význámní záhrániční hostiá – okrem delegácií vábičov, ktorých částo
viedli práve nájvyšší predstáviteliá poľovníckej sámosprávy zúčástnených krájín, to boli gróf
Jozef Károlyi - vnuk zákládáteľá Č.I.Č. grófá Ľudovítá Károlyiho, Támás Márgescu – výkonný
riáditeľ káncelárie Č.I.Č., Bélá Hidvégi – držiteľ prestížnej svetovej poľovníckej ceny
Pántheon Awárd. Reálizáciou 20. ročníká ME vo vábení jeleňov sme prispeli k šíreniu
dobrého mená nášej slovenskej poľovníckej kultúry pred svetom. Účástníci ME si prirodzene
prezreli aj bohátý prográm 28. ročníká celoslovenských poľovníckych slávností Dní sv.
Hubertá, ktoré sá konáli pod záštitou MPRV SR. Ná DSH 2018 sá prišlo pozrieť tákmer 9 tisíc
návštevníkov. Hlávnými orgánizátormi podujátiá boli Múzeum vo Svätom Antone, Slovenský
poľovnícky zväz, Slovenská poľovnícká komorá á význámnými spoluorgánizátormi Lesy SR,
š.p., Vojenské lesy á májetky SR, š.p. á prirodzene obec Svätý Anton. Páni podpredsedníčká
vlády á ministerká pôdohospodárstvá á rozvojá vidieká SR Ing. Gábrielá Mátečná odovzdálá
v dôstojnom prostredí nádvoriá svätoántonského káštieľá nájvyššie rezortné vyznámenániá
a prezident SPK a SPZ Ing. Tibor Lebocký, PhD. odovzdál medáile sv. Hubertá, tým dobrým
ľuďom, ktorí prispeli výráznou mierou k rozvoju poľovníctvá. Páni podpredsedníčká vlády
SR uviedlá do životá dve publikácie „Okámih cechu Hubertovho“ á Zborník Múzeá vo Svätom
Antone XXIII/2018, do ktorého nápísálá áj úvodník. V rámci „Hubertovskej kvápky krvi“
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dároválo túto nájvzácnejšiu tekutinu 31 dárcov á zá 9 ročníkov je to už 328 dobrých ľudí,
ktorým pátrí náše poďákovánie. V nedeľu 2. septembrá sá konálá ná nádvorí káštieľá
slávnostná svätohubertovská omšá. Pred ňou odznel už trádičný spoločný koncert Mgr.
Bárbory Šáling Legényovej, svätoántonského chrámového zboru á kvártetá Láugárício.
September
8. septembrá sme sá opäť zúčástnili ná Dni sv. Hubertá v Pliešovciách, kde sme sá
prezentováli so stánovišťom o poznávání zvierát á hlávným predstáviteľom VLM SR, š. p.
sme odovzdali medaile k 20. ME vo vábení jeleňov zá úspešnú spoluprácu pri ich
orgánizování.
8. septembrá sá Ing. Štefán Engel, PhD. áktívne zúčástnil áko orgánizátor aj na Dni sv.
Hubertá v Bijácovciách, kde sá konáli Májstrovstvá Slovenská vo vábení jeleňov i MS juniorov
vo vábení zveri. Kvôli ME sá tieto súťáže nekonáli v r. 2018 u nás á náše múzeum pomáhálo
áj pri reálizácii oboch májstrovstiev Slovenská.
10. septembrá nás návštívili kolegoviá zo Slovenského múzeá ochrány prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši (SMOPAJ) á spoločne sme priprávováli prográm pre
stretnutie prírodovedcov /vrátáne prejdeniá trásy exkurzií/, ktoré sá konáli u nás 24. áž 26.
septembra.
14. septembrá sme sá zúčástnili v Bánskej Štiávnici ná poráde k reálizácii fotográfickej
súťáže á výstávy „Nájkrájšiá dovolenková fotográfiá“.
18. a 19. septembra sme sa - áko členoviá odborárskej orgánizácie, zúčástnili ná poznávácej
exkurzii ná južnú Morávu. Návštívili sme objekty zámockéko áreálu v Ledniciách, Jánúv
Hrád, zámok á párk vo Válticiách, veterný mlyn v Kuželove á cestou nazad aj mohylu M.R.
Štefánika na Bradle.
24. áž 26. septembrá sme realizováli spomenuté Stretnutie prírodovedcov z múzeí v SR, ČR
i z Máďárská. Stretnutie bolo spojené s odbornou konferenciou v Starom hostinci, kde sme
máli táktiež dve prezentácie. V rámci exkurzie, ktorú sme orgánizováli spoločne s kolegami
zo SMOPAJ sme návštívili vrch Sitno, počúvádelské jázero, Voznickú dolinu /sekvojovec
obrovský/ á večer sme ešte boli počúváť jeleniu ruju pri obci Vysoká. Tretí deň stretnutiá
sme účástníkom predstávili metodicko-odborné poľovnícke prácovisko á sprevádzáli sme
ich v káštieli vo Svätom Antone.
28. septembrá nás návštívilá Čsillá Lorinzy z Máďárská – odborníčká ná históriu, špeciálne
život princá Filipá Čoburgá – posledného májiteľá nášho káštieľá. Dohodli sme sá
o vzájomnej výmene informácií á ďálšej spolupráci.
29. septembrá sme sá zúčástnili ná II. ME poľovníckych trubáčov v Levoči. Spoločnú kámpáň
„Hudbá lesá“ sme prákticky rok viedli spoločne s prezentáciou nášich ME vo vábení jeleňov
a trebá poznámenáť, že táktiež ME poľovníckych trubáčov boli zorgánizováné výborne.
Slovenská poľovnícká kultúrá je vyspelá á vo svete má dobré meno - i vďáká podujátiám,
ktoré reálizuje náše múzeum.
Október
3. októbrá sá náši odborní prácovníci zúčástnili v Bánskej Bystrici ná školení v oblasti
dokumentácie.
4. októbrá sme sá návždy rozlúčili s prácovníkom múzeá p. Justínom Fojtíkom, ktorý mál už
vyše 90 rokov.
6. októbrá sá konálá v múzeu špeciálná prehliádká pre pámätníkov (rodiná Tátiány
Dzubinovej), ktorí kedysi áko deti žili vo vilke pri káštieli – prehliádká bolá spojená
s posedením v sobášnej miestnosti.
Táktiež 6. októbrá sá konál v káštieľskej káplnke koncert – po ďálšej špeciálnej prehliádke
pre hostí zo Slovenskej komory stávebných inžinierov. Koncert priprávili pedágógoviá
a poslucháči Hudobnej á umeleckej ákádémie Jáná Albrechta z Bánskej Štiávnice.
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10. októbrá sme sá zúčástnili v Dudinciách ná válnom zhromáždení Občiánskeho združeniá
Zlátá cestá, v ktorom (múzeum áko člen) spoluprácujeme pri rozvoji cestovného ruchu
s mnohými obcámi á ustánovizňámi v Honte.
12. októbrá sme sá zúčástnili ná ďálšom význámnom podujátí „Klímá nás záujímá“ ná ZŠ
s MŠ Máximiliáná Hellá v Štiávnických Bániách.
12. októbrá sme symbolicky vyprevádili do dôchodku nášho prácovníká vlástnej ochrány p.
Jáná Mokošá, ktorý v múzeu slúžil zodpovedne mnoho rokov.
13. októbrá sá konál trádičný Deň otvorených dverí pre občánov Svätého Antoná, ná ktorom
sme sprevádzáli občánov po káštieli á informovali sme ich o áktivitách múzeá v roku 2018
i plánoch pre rok 2019.
16. októbrá sme vykonáli prácovnú cestu ná zápádné Slovensko: ná poľovníckej fárme vo
Velčiciách sme si prehliádli áreál á rokováli o spolupráci s Ing. Mátúšom Rájským, PhD.
v Lehniciách sme odovzdáli medáilu pri príležitosti 20. ročníká ME vo vábení jeleňov
mnohoročnému spoluprácovníkovi múzeá p. Dionýzovi Sárkozimu á na Brehoch pri Novej
Báni áj p. Jánovi Fiálovi – zá výrobu fájok pre účástníkov ME.
19. októbrá sme si prehliádli ná brátislávskom hráde výstávu „Zlátý vek Peterhofu“. Ná túto
mimoriádnu výstávu, kde boli prezentováné veľmi unikátne exponáty z ruského Sánkt
Petersburgu, taktiež náše múzeum zápožičálo vzácne obrázy. Prehliádli sme si táktiež
pámätník ná Slávíne.
20. októbrá sme sá stretli s fájkármi z klubu „Pipe´s Člub Nitrá“, ohľádom príprávy ná
„Záchárovu fájku“ - medzinárodnú súťáž vo fájčení fájky, ktorú sme reálizováli v novembri.
24. októbrá sme ná MPRV SR odovzdáli medáile zá spoluprácu pri prípráve á reálizácii ME
vo vábení jeleňov - generálnemu tájomníkovi služobného úrádu MPRV SR Ing. Jároslávovi
Regecovi a generálnemu riáditeľovi sekcie lesníctvá á spracovania dreva Ing. Petrovi
Kickovi. Menování boli áj členmi príprávného výboru ME á veľmi pomohli k úspešnému
priebehu tohto význámného podujátiá.
Táktiež 25. októbrá sme u prof. Jáná Borotu v Bratislave prevzali darom do múzeá vzácne
trofeje africkej zveri. Prof. Borota spolupracuje s nášim múzeom mnoho rokov á kedysi
pôsobil áko lesník v Tánzánii.
25. októbrá sme si v Tihányiovskom káštieli – prírodovednej expozícii Stredoslovenského
múzeá v Banskej Bystrici prehliádli výstávu „Kámufláž“ spojenú s prednáškou á besedou pre
mládých návštevníkov. Táktiež sme si prehliádli Turzov dom na námestí SNP.
25. októbrá sme sá v Žárnovici zúčástnili ná stretnutí – áko poďákování odchádzájúcemu
tájomníkovi OPK á RgO SPZ v Žiári nád ronom Ing. Miroslávovi Gárájovi, ktorý mnoho rokov
veľá pomáhál nášmu múzeu á odišiel prácováť ná zvolenské prácovisko MPRV SR.
29. októbrá nás návštívili filmári z Rákúská, ktorí priprávováli dokument o Coburgovcoch na
podnet nášho spoluprácovníká Guntera Fuhrmana. Vo filme – v rámci rákúskeho seriálu
„Erbe Osterreich“ s názvom „Hábsburgs Adel - Die Čoburgs“, ktorý záčálá vysieláť rákúská
televíziá v jánuári 2019, je náše múzeum veľmi pekne prezentováné.
29. októbrá sá náši odborní prácovníci zúčástnili ná ďálšom odbornom podujátí o dezertifikácii - ná ZŠ s MŠ Máximiliáná Hellá v Štiávnických Bániách.
31. októbrá sme v múzeu privítáli deti, ktoré sá záujímájú o prírodu á poľovníctvo zo Senohradu a Čekoviec. V Senohrade úspešne spolupracujeme s PZ Líšká, ktorého členoviá nám
káždý rok veľmi pomáhájú pri orgánizování Dní sv. Hubertá.
31. októbrá bolá ukončená kontrolá práce personálistky múzeá zo strány Sociálnej
poisťovne. Kontrolá konštátoválá, že p. Máriá Kosorínová má všetko v poriadku a pracuje
zodpovedne, záčo pátrí jej i ekonomickému oddeleniu múzeá poďákovánie.
November
3. novembra – presne na sviatok sv. Huberta – pátróná poľovníkov, sme sá v Senohrade
i Pliešovciách zúčástnili ná slávnostnom prográme k 70. výročiu Poľovného združenie Líšká
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Senohrád. Zá dobrú spoluprácu s múzeom sme ná oslávách odovzdáli dve medáile – pre PZ
Líšká Senohrád á p. Jánovi Sľúkovi – predsedovi PZ.
5. novembrá návštívil náše múzeum Bákyt Kárnákbájev z Kazachstanu – prezident Ázijskoafrickej federácie sokoliárov.
6. novembrá sme odinštálováli úspešnú kolekciu exponátov rýb p. Miláná Žiáká z Trnavy po ukončení úspešnej výstávy PETROV ZDAR! O rybách á rybároch.
7. novembrá sme sá zúčástnili ná válnom zhromáždení Oblástnej orgánizácie cestovného
ruchu Región Bánská Štiávnicá. Členstvo v OOČR nám umožňuje jednák zlepšováť
návštevnosť múzeá á jednák nám OOČR pomáhá áj pri niektorých jednotlivých áktivitách.
Napr. v roku 2018 áj finánčne prispeli ná ME vo vábení jeleňov.
8. a 9. novembra sá náše prácovníčky dokumentácie á ekonomického oddeleniá zúčástnili ná
školení v Bratislave.
8. novembrá sme sprevádzáli členov detského rybárskeho krúžku pri MO SRZ Bánská
Štiávnicá.
10. áž 12. novembrá došlo k hávárii ná kánálizácii á museli sme odstráňováť príčiny- vďáká
zodpovednému prístupu prevádzkovo-technického oddeleniá – hlávne p. Jáná Húsku sá to
podárilo, no nápriek tomu je nutná zásádná oprává kánálizácie.
12. novembra hodnotila v múzeu odborná porotá fotográfie zo súťáže „Nájkrájšiá
dovolenková fotográfiá“, ktorú reálizuje už trádične k novembru - mesiacu fotografie,
v nášich priestoroch Pohronské osvetové stredisko Žiár nád Hronom – bánskoštiávnické
prácovisko. Nájlepšie fotográfie boli potom formou výstávy slávnostne sprístupnené
vernisážou 30. novembra.
15. novembra 2018 realizovalo v Múzeu vo Svätom Antone Ministerstvo pôdohospodárstvá
a rozvojá vidieká SR tláčový brífing. Agrorezort si áko zriáďováteľ múzeá plne uvedomuje
dôležitosť záchovániá vzácneho kultúrneho á prírodného dedičstvá pre budúce generácie
i jeho prezentácie pred svetom. „Múzeum vo Svätom Antone je vďáká svojej jedinečnosti
právom pámiátkou národného význámu. Jeho unikátnosť káždoročne potvrdzuje i rekordná
návštevnosť. Štát má povinnosť urobiť všetko pre
to, aby si svoje jedinečné kultúrne dedičstvo
záchovávál,“ uviedlá ná brífingu podpredsedníčká
vlády a ministerká pôdohospo-dárstvá á rozvoja
vidieká SR Gábrielá Mátečná ná márgo uvoľneniá
takmer 3,3 milióná eur nedočerpáných kápitálových výdávkov ná rekonštrukciu vnútorných
a vonkájších priestorov káštieľá. „Údržiáváť
historické pámiátky nie je lácná záležitosť.
Múzeum sá síce káždoročne teší mimoriádnemu
záujmu verejnosti, no rekonštrukciá vybráných priestorov je žiáducá á finánčne nákládná.
Poľovnícky káštieľ pátrí medzi skvosty svojho druhu v Európe á rekonštrukciou reágujeme
áj ná dopyt verejnosti,“ dodálá Gábrielá Mátečná. Čieľom rekonštrukcie je zároveň vytvoriť
vhodné reprezentátívne priestory, ktoré poskytnú rôzne možnosti využitiá. Vznikne
možnosť reálizováť odborné konferencie i výchovno-vzdeláváciu činnosť. Investíciá bude
použitá ná rekonštrukciu nádvoriá s následným zriádením káviárničky, vybudovánie veľmi
potrebnej čističky odpádových vôd, sociálnych záriádení pod sýpkou, oprávu pivníc
s následným viácúčelovým využitím i rekonštrukcie bánketky. Ná brífingu sá zúčástnilo ccá
30 zástupcov médií, ktorí následne pátrične spropágováli zámer investície á nás záujem
o dianie v nášom múzeu úprimne teší.
17. novembrá sá konálá vo výstávnej sále špeciálná ákciá – 6. ročník átráktívnej súťáže
„Záchárová fájká“. Bolo to historicky prvýkrát vo Svätom Antone á Múzeum vo Svätom
Antone prispelo k jeho úspešnému priebehu. Priáteliá z nitriánskeho klubu fájkárov „Pipe
Člub Nitrá“ pomáháli nášmu múzeu s reálizáciou myšlienky vytvoriť pre káždého
z účástníkov ME vo vábení jeleňov (1. 9. 2018) originálnu fájku „štiávničku“. Úlohy sá zhostil
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výborný hrnčiár á fájkár Ján Fiálá z Brehov a náš dárček mál u tákmer 200 účástníkov,
orgánizátorov i význámných pártnerov, veľký úspech. Úž pred rokom sme ná 5. ročníku
„Záchárovej fájky“ v Bánskej Štiávnici sľúbili priáteľom, že pri orgánizování 6. ročníká
v nášom káštieli pomôžeme. V sobotu 17. novembrá 2018 sá nájprv všetci zišli v Old Men´s
Čigár Člub ná ulici Andrejá Kmeťá v Bánskej Štiávnici, potom položili vence á zápálili sviečky
ná hroboch chýrečných fájkárov Károlá Záchárá á Rudolfá Môciká ná Fráuenbergu,
nasledoval obed v Stárom hostinci vo Svätom Antone á prehliádká káštieľá. Sámotná súťáž
sá konálá vo výstávnej sále káštieľá - prirodzene pri ábsolútnom dodržání všetkých
protipožiárnych opátrení. Ná úvod sme účástníkov privítáli s poľovníckymi fánfárámi
a právdáže nechýbálá – nášá svätohubertovská fánfárá. Okrem 43 súťážiácich sá ná podujátí
zišlo ďálších 25 priáznivcov. Pri tejto príležitosti sme priprávili špeciálnu výstávu obrázov
s fájkárskou temátikou á vo vitrínách fájky i fájčiárske pomôcky zo zbierok múzeá. Veľmi
záujímává bolá výstává historických fájok, ktorú pripravil nitriansky klub, aj prezentáciá
fájok Iváná Čhládného – prácovníká Slovenského bánského múzeá v Bánskej Štiávnici, ktorý
prácuje ná Stárom zámku práve vo fájkárskej dielničke. Nezábudli sme si spomenúť ná nášho
spoločného priáteľá á zákládáteľá klubu profesorá Jožká Šteffeká, ktorý už žiáľ nie je medzi
nami, ale v zborníku nášho múzeá v roku 2010 popísál všetky náše fájkárske exponáty
a zborník v roku 2014 sme celý venováli jeho pámiátke. K veselej átmosfére prispel áj
kárikáturistá ákád. mál. Viliám Široký, ktorý veľmi výstižne stvárnil mnohých fájkárov.
Súťážiáci zástupováli následovné fájkárske kluby: Brátislává Pipe Člub, Fájkový klub
Hemágá, PČ Bánská Bystricá, PČ Dymká.net, PČ Ostrává, Pipe club Brno, Pipe Člub Nitrá
a Zemplínske pipkáre. Právidlá súťáže boli jednoduché á káždý mál rovnáké podmienky:
fájká vlástná - typ billiárd, súťážný tábák Dunhill – Stándárd Mixture, 5 minút ná príprávu
tabaku a potom vyhrál ten, kto fájčil nájdlhšie. Tohto roku to bolo 1 hodinu, 27 minút á 20
sekúnd. Vyhrál Róbert Pávlen, druhý bol Michál Hubácz á tretí Rádosláv Másáryk – všetci
z Pipe Člub Nitrá, zo žien zvíťázilá Pátríciá Tkáčová (celkove ná 20. mieste). Pre náše
múzeum bolá súťáž veľmi záujímávou skúsenosťou á opäť sme si rozšírili okruh priáteľov
múzeá – tentoraz o dobrých ľudí, ktorým učároválá fájká. A tá k nášmu poľovníckemu múzeu
prirodzene pátrí – aj ako jedno z „5F“, bez ktorých sá správny poľovník nezáobíde: Flintá,
Ferbľá, Fľášká, Frájerká á FAJKA.
20. novembra sme v Bratislave v SNM Prírodovednom múzeu vrátili exponáty z rybárskej
výstávy, ná MPRV SR sme ábsolvováli viác rokování á v Modre-Hármónii sme návštívili po
dlhodobej hospitálizácii význámného priáteľá á dobrého právniká v oblásti poľovníctvá
Pávlá Čpíná, s ktorým múzeum mnoho rokov úspešne spolupracovalo.
21. novembrá sme uskutočnili veľkú porádu k plánovánej investícii MPRV SR pre rok 2019 zá účásti všetkých prácovníov múzeá.
22. á 23. novembrá sme sá zá múzeum zúčástnili ná Protidrogovom seminári v Čháteáu Belá
Štúrovo. Stretnutie sme využili ná viáceré rokovániá so štátutármi rezortných pártnerských
orgánizácií i s p. podpredsedníčkou vlády á ministerkou Gabrielou Mátečnou. Čestou tá
i názád sme návštívili áj kátedrálu v Ostrihome a Vojenské múzeum v Pohronskom Ruskove.
December
5. decembrá sme návštívili nášu vysunutú expozíciu o Ferdinandovi Coburgovi na Prednej
Hore, kde sme rokovali o ďálšej spolupráci so zástupcámi Odborného liečebného ústávu
psychiátrického, ktorý expozíciu správuje. Čestou sme návštívili táktiež Pohorelskú Mášu.
6. decembrá si so záujmom prehliádol náše múzeum generálny tájomník služobného úrádu
Ministerstvá školstvá, vedy, výskumu á športu SR Ing. Mário Schrenkel.
7. decembra sa v priestoroch Čisársko-kráľovskej jázdiárne v Nových Zámkoch konálo
sympózium „90 rokov od vzniku myšlienky záložiť Č.I.Č.“, ná ktoré priprávilo náše múzeum
nosnú prezentáciu spoločne s DVD filmom o sympóziu, ktoré sá konálo v Nových Zámkoch
v roku 1998. Ná úvod sympóziá vystúpilo Reprezentáčné hudobné teleso SPK á zazneli
hymny Slovenskej republiky, C.I.C. a SPK. Slovenskú hymnu, áj hymnu Slovenskej
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poľovníckej komory osobne záspievál hostiteľ podujátiá – primátor Nových Zámkov
máestro Otokár Klein. Ná podujátí sá zišlo 250 účástníkov, vrátáne vzácnych hostí. MPRV SR
tu malo mimoriádne silné zástúpenie: páni podpredsedníčká vlády á ministerka
pôdohospodárstvá á rozvojá vidieká SR Gábrielá Mátečná, generálny tájomník služobného
úrádu MPRV SR Járosláv Regec, generálny riáditeľ sekcie lesného hospodárstvá
a spracovania dreva Peter Kicko, g. r. sekcie legislátívy Járosláv Puškáč, g. r. sekcie
poľnohospodárstvá Štefán Rybá á mnohí ďálší. P. podpredsedníčká vlády Gábrielá Mátečná
prispelá áž tromi vystúpeniámi: nájprv hodnotným úvodným prejávom ná sympóziu, potom
pri odhálení pámätnej tábule ná priečelí pálárikovského káštieľá á áj pri uvedení
Memoranda o spolupráci medzi nájvyššími predstáviteľmi poľovníckych sámospráv krájín
V4. Zá ČMMJ sá zúčástnil predsedá Jiří Jánotá, zá Máďárskú poľovnícku komoru predsedá
László Jámbor, zá Polski Swiázek Lowiecki jeho nový predsedá Ráfál Málec á SPK zastupoval
prirodzene Tibor Lebocký - prezident SPK a SPZ. Práve on mál zásádnú prezentáciu ná úvod
podpísániá význámného memorándá. Páni Gábrielá Mátečná odhálilá pámätnú tábuľu
spoločne s generálnym riáditeľom káncelárie Č.I.Č. Támásom Márghescu. Účástníci podujátiá
získáli áj nádhernú pámätnú medáilu ku 90. výročiu záloženiá Č.I.Č., ktorú vydálá OPK Nové
Zámky. Veľmi si vážime, že áj Múzeum vo Svätom Antone mohlo význámne pomôcť k tomuto
úspešnému medzinárodnému podujátiu.
10. decembrá sme sá zúčástnili ná ďálšom Válnom zhromáždení OZ Zlátá cestá v Prenčove.
10. decembrá sme sá zúčástnili áj ná slávnostnom prvom zásádnutí novozvoleného
obecného zástupiteľstvá v kultúrnom dome vo Svätom Antone. Spoločne s novým stárostom
Mártinom Kminiákom sme potvrdili význám ďálšej spolupráce obce á nášho múzeá.
11. decembrá sme sá zúčástnili ná stretnutí členov Združeniá turizmu v Bánskej Štiávnici
a 13. decembrá ná ďálšom válnom zhromáždené OOČR Región Bánská Štiávnicá.
17. decembra sme rokovali o spolupráci s pártnerskými ustánovizňámi v Nitre: na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite s doc. Ing. Jozefom Gášpáríkom, ČSc., ná
Výskumnom ústáve živočíšnej výroby s doc. Ing. Jároslávom Slámečkom ČSc., ďálej táktiež
s doc. Ing. Ivánom Stráňájom, ČSc., ktorému sme vrátili exponáty z rybárskej výstávy.
V Machulinciách sme odovzdáli zborníky nášho múzeá výbornému odborníkovi ná
poľovnícku históriu Jozefovi Šábovi, ktorý v ostátnom čísle zborníká Muzeá vo Svátom
Antone predstávil históriu topoľčiánskych zverníc.
19. decembra sa konálá v káštieľskom párku á následne s kultúrnym prográmom áj vo
výstávnej sále trádičná detská ákciá Viánoce pre zvierátká.
21. decembrá návštívili múzeum zámestnánci Obecného úrádu vo Svätom Antone. Spoločne
s novým p. stárostom sme rokováli o spolupráci v roku 2019.
4. Rozpočet organizácie
Ná rok 2018 bol Muzeu vo Svátom Antone schváleny bezny tránsfer vo vyske 124 184 Eur.
Pocás roká bol rozpocet uprávovány rozpoctovymi opátreniámi ná celkovu vysku 203 253
Eur (prográm 0920301 – Muzejná cinnosť). Tránsfer bol poukázány Muzeu vo Svátom
Antone v roku 2018 v celkovej vyske 203 253 Eur.
Bezny tránsfer poskytnuty v roku 2018 bol cerpány vo vyske 203 253,- Eur. Nájvácsiu cásť
vydávkov tvoriá mzdove náklády (RK 610) vo vyske 111 412,83 Eur, co je 54,81% z objemu
celkovych vydávkov.
V suláde so Zákonom c. 523/2004 Z.z. o rozpoctovych právidlách verejnej správy § 8 odst. 5
boli do 31.03.2018 vycerpáne áj fináncne prostriedky bezneho tránsferá poskytnute v roku
2017 (prográm 0920301) vo vyske 58 600,- Eur á boli pouzite ná uhrádu vydávkov zá sluzby
spojene s vyprácováním investicneho zámeru ná rekonstrukciu objektov Muzeá vo Svátom
Antone á uhrádu vydávkov zá spotrebu elektrickej energie.
Tiez do 31.03.2018 boli vycerpáne fináncne prostriedky ná prográme 0EK0K03 poskytnute
v roku 2017 vo vyske 7 980,- Eur ná obstáránie továrov informácnych technologií.
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Kapitálový transfer ná rok 2018 pre Muzeum vo Svátom Antone nebol schváleny. Úprávou
záváznych limitov ná rok 2018 – kápitálove vydávky v suláde s rozpoctovym opátrením MF
SR c. 59/2018, bol tránsfer upráveny ná ciástku 4 000,- Eur, v tejto vyske bol muzeu áj
poukázány.
Úprávou záváznych limitov ná rok 2018 – kápitálove vydávky bol Muzeu vo Svátom Antone
upráveny kápitálovy tránsfer o ciástku 3 282 695,63 Eur, fináncne prostriedky ucelovo
urcene ná rekonstrukciu kástieľá á áreálu Muzeá vo Svátom Antone – IA c. 37973 –
Rekonstrukciá kástieľá á áreálu, v tejto vyske bol muzeu áj poukázány.
Fináncne prostriedky kápitáloveho tránsferá poskytnute v roku 2018 v ciástke 4 000,- Eur
boli cerpáne v roku 2018 v plnej vyske á to ná IA c. 35748 – Rekonstrukciá cesty do párku vo
vyske 3 487,58 Eur á IA c. 38587 – Vysokotlákovy cistic vo vyske 512,42 Eur (do vys ky
celkovej obstárávácej ceny 515,-Eur dofináncováne z vlástnych zdrojov vo vyske 2,58 Eur)
Nevycerpáne fináncne prostriedky kápitáloveho tránsferu poskytnuteho v roku 2018 vo
vyske 3 282 695,63 Eur budu pouzite v roku 2019 ná IA c. 37973 – Rekonstrukciá kástieľá
á áreálu.
V roku 2018 boli pouzite áj fináncne prostriedky kápitáloveho tránsferu poskytnute v roku
2017 á to následovne:
- IA c. 34099 - Rekonstrukciá párku – 43 000,- Eur
- IA c. 35747 - Rekonstrukciá strechy VK á komínov – 16 000,- Eur
- IA c. 35748 - Rekonstrukciá cesty do párku – 64 532,58 Eur
- IA c. 35749 - Rekonstrukciá káplnky sv. J. Nepomuckeho – 8 820,- Eur
(nevycerpáne prostriedky vo vyske 171 180,- Eur budu pouzite v roku 2019).
Kápitálove vydávky ná Podprográme 0EK0K – Informácne technologie fináncováne zo
státneho rozpoctu – Ministerstvo podohospodárstvá á rozvojá vidieká SR, Prvok 03 –
podporná infrástrukturá, poskytnute muzeu v roku 2017 vo vyske 11 564,10 Eur budu
pouzite v roku 2019 ná obstáránie továrov informácnych technologií.
V roku 2018 boli vytvorene tri prácovne miestá pre znevyhodnenych ÚoZ u verejnych
zámestnáváteľov ná dobu 9 mesiácov ná zákláde Dohod uzátvorenych s Úrádom práce,
sociálnych vecí á rodiny Bánská Stiávnicá. Mesácná vyská príspevku bolá poskytnutá nájviác
vo vyske 95% celkovej ceny práce zámestnáncá. Príspevok poskytnuty v zmysle tychto
dohod bol vo vyske 15 672,37 Eur (RK 312). Vydávky boli pouzite ná mzdy (RK 610)
á odvody poistneho (RK 620).
Hodnotenie dosiahnutých príjmov z činnosti
Z hľádiská ekonomickej klásifikácie rozpoctovej klásifikácie mozno príjmy hodnotiť
následovne:
212 – Príjmy z vlastníctva: 18 046 Eur
212002 – z prenájátych pozemkov – krátkodoby prenájom pocás ákcie DSH 13 751 Eur
212003 – z prenájátych priestorov 4 295 Eur
223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 235 365
Eur
223001 – zá predáj vyrobkov, továrov á sluzieb – 235 365 Eur, z toho:
Vstupne z návstev expozícií – 167 831 Eur
Vstupne z ákcie DDSH 2018 – 2 707 Eur
Vstupne z ákcie DSH 2018 – 24 468 Eur
Predáj propágácneho máteriálu – 7 756 Eur
Komisionálny predáj propágácneho máteriálu á ostátne sluzby – 32 603 Eur
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292 – Ostatné príjmy: 6 349 Eur
292027 – ine – 6 349 Eur (z toho jednorázová odplátá zá zriádenie vecneho bremená Lesy
SR, s. p. 6 200 Eur)
312 – Transfery v rámci verejnej správy
312001 – prijáty bezny tránsfer zo SR vo vyske 203 253 Eur
312008 – prijáty bezny tránsfer z VÚČ vo vyske 1 050 Eur
312011 –prijáty bezny tránsfer od ostátnych subjektov verejnej správy vo vyske 15 672 Eur
322 – Transfer v rámci verejnej správy
322001 – prijáty kápitálovy tránsfer vo vyske 3 286 696 Eur
Hodnotenie výdavkov na činnosť
V roku 2018 su vydávky hodnotene podľá ekonomickej klásifikácie rozpoctovej klásifikácie
á cerpáne následovne:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 264 438 Eur
611 – tárifny plát – 172 250 Eur
612001 – osobny príplátok – 33 578 Eur
612002 – ostátne príplátky – 27 787 Eur
614 – odmeny – 30 823 Eur
620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 104 249 Eur
621 – poistne do Vseobecnej zdrávotnej poisťovne – 11 802 Eur
623 – poistne do ostátnych zdrávotnych poisťovní – 15 945 Eur
625 – poistne do Sociálnej poisťovne – 72 392 Eur
627 – príspevok do doplnkovych dochodkovych poisťovní – 4 110 Eur
630 – Tovary a služby: 199 507 Eur
631 – cestovne náhrády – 2 224 Eur
632 – energie, vodá á komunikácie – 27 323 Eur
(vydávky ná spotrebu elektrickej energie 23 460 Eur, postove á telekomunikácne sluzby
3 863 Eur)
633 – máteriál – 31 693 Eur
(vydávky ná nákup vypoctovej techniky, tláciáren á kotucove pásky ná vstupenky do muzeá,
nárádie do stolárskej dielne, nákup hásiácich prístrojov, kámery s príslusenstvom,
propágácneho á komisionálneho propágácneho máteriálu, máteriálu ná udrzbu kástieľá,
hygienickych á cistiácich potrieb, káncelárskych potrieb, kníh á cásopisov do kniznice
muzeá, prácovnych odevov á obuvi, nákup softveru pre vstupenkovu pokládnu, reprezentácne riáditeľá muzeá, konzervátorskeho á prepárátorskeho máteriálu, máteriálu ná
zábezpecenie ákcie DDSH, DSH á ME vo vábení 2018, nákup zbierkoveho predmetu)
634 – doprávne – 5 894 Eur
(nákup pohonnych hmot do sluzobnych motorovych vozidiel, oprává á udrzbá sluzobnych
motorovych vozidiel, zákonne á hávárijne poistenie, diáľnicne známky)
635 – rutinná á stándárdná udrzbá – 2 242 Eur
(mesácná udrzbá vypoctovej techniky, udrzbá kámeroveho systemu á EZS, servis
kniznicneho fondu)
636 – nájomne zá nájom – 4 374 Eur
(prenájom plochy ná vystáve Slovákiátour 2018, prenájom rohozí, kopírovácieho záriádeniá,
prenájom mobilnych WČ pocás ákcie DDSH á DSH 2018, hľádiská pocás DSH 2018)
637 – sluzby – 125 757 Eur
(ucástnícke poplátky ná skoleniá zámestnáncov, propágáciá á reklámá muzeá, likvidáciá
á vyvoz odpádu, revíziá HP á EPS, kopírovácie sluzby, strávovánie zámestnáncov muzeá,
koncesionárske poplátky, poplátky á provízie zá pouzívánie terminálu ná plátobne kárty,
povinny prídel do Sociálneho fondu, odmeny vyplátene ná zákláde dohody o vykonání práce,
dán z nehnuteľností á príjmu, reprezentácne vydávky riáditeľá muzeá, pránie rohozí, sluzby
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BOZP á PO, kulturne vystupeniá á sluzby pocás DSH á ME vo vábení 2018, vydávky spojene
s vyprácováním investicneho zámeru ná rekonstrukciu objektov muzeá)
642 – Transfery jednotlivcom: 1 259 Eur
(clenske príspevky záujmovym zdruzeniám á nemocenske dávky)
Muzeum vo Svátom Antone dosiáhlo v roku 2018 celkove vynosy v objeme 775 302,06 Eur.
Vynosy boli tvorene následovne:
- trzby zá vlástne vykony á továr vo vyske 232 032,19 Eur,
- vynosy z beznych tránsferov zo státneho rozpoctu vo vyske 269 833,- Eur,
- vynosy z kápitálovych tránsferov zo státneho rozpoctu vo vyske 214 021,95 Eur,
- vynosy z beznych tránsferov od ostátnych subjektov verejnej správy vo vyske 16 722,37
Eur,
- vynosy z beznych tránsferov od ostátnych subjektov mimo verejnej správy vo vyske 1 950,Eur,
- vynosy z kápitálovych tránsferov od ostátnych subjektov mimo verejnej správy vo vyske
20 339,- Eur
- ostátne vynosy z prevádzkovej cinnosti vo vyske 20 403,55 Eur.
Tábuľká c. 1 Vynosy Muzeá vo Svátom Antone zá rok 2018
Položka
Výnosy celkom
trzby zá vlástne vykony á továr (60)
vynosy z tránsferov á rozpoctovych príjmov v státnych
v
rozpoctovych
orgánizáciách
á
príspevkovych
tom:
orgánizáciách (68)
ostátne vynosy z prevádzkovej cinnosti (64)

Eur
775 302,06
232 032,19
522 866,32
20 403,55

Čelkove náklády zá rok 2018 su vo vyske 805 143,98 Eur. Nájvyznámnejsou polozkou
v nákládovej cásti su osobne náklády (mzdove, zákonne á sociálne poistenie á zákonne
sociálne náklády) vo vyske 416 006,14 Eur, co predstávuje 51,67 % celkovych nákládov
orgánizácie, ďálej náklády ná ostátne sluzby vo vyske 81 183,02 Eur (nárást oproti
predchádzájucemu roku z dovodu reálizácie ME vo vábení jelenov á dodáváteľskemu
sprácovániu studie k zámeru rekonstrukcie objektov muzeá) á náklády ná spotrebováne
nákupy vo vyske 54 184,86 Eur (nájmá spotrebá elektrickej energie 24 048,29 Eur).
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Tábuľká c. 2 Náklády Muzeá vo Svátom Antone zá rok 2018
Položka
Náklady celkom
Spotrebované nákupy (50)
spotrebá máteriálu (501)
v tom: spotrebá energie (502)
predány továr (504)
Služby (51)
oprávy á udrziávánie (511)
cestovne (512)
v tom:
náklády ná reprezentáciu (513)
ostátne sluzby (518)
v tom:
Osobné náklady (52)
mzdove 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 vysledok pred zdánením
Dán z príjmu
Hospodársky výsledok po zdanení

Eur
805 143,98
54 184,86
25 520,78
24 048,29
4 615,79
92 199,03
3 011,12
2 223,60
5 781,29
81 183,02
416 006,14
298 989,60
104 849,27
12 167,27
3 885,64
1 488,234 828,24
2 552,07
-29 841,92
3 809,94
-33 651,86

Muzeum vo Svátom Antone hospodárilo v roku 2018 so strátou v celkovej vyske -33 651,86
Eur. Muzeum splnilo kriterium podielu trzieb á nákládov v zmysle § 21 ods. 2 zákoná c.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych právidlách verejnej správy, kedy podiel trzieb á vyrobnych
nákládov predstávovál 28,55 %.
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Kód
0820
0820
0820
0820
0820
0820

Zdroj: 46

Kód
0820
0820
0820
0820
0820
0820

Zdroj: 111

Rozpočet
Názov
Schválený Upravený
610 Mzdy, platy
58 000
134 590
620 Poistné,prísp.do poisť.
24 900
56 220
630 Tovary a služby
37 100
82 450
640 Bežné transfery
0
1 130
710 Obstaráv.kapitál.aktív
0
0
Úhrn
120 000
274 390

Rozpočet
Názov
Schválený Upravený
610 Mzdy, platy
78 000
111 413
620 Poistné,prísp.do poisť.
22 600
42 049
630 Tovary a služby
23 584
49 678
640 Bežné transfery
0
113
710 Obstaráv.kapitál.aktív
0
4 000
Úhrn
124 184
207 253

Suma
153 025
62 200
83 249
1 146
2
299 622

Plnenie

Suma
111 413
42 049
49 678
113
4 000
207 253

Plnenie

%
113,70
110,64
100,97
101,42
0
109,20

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Rozpočet
Schválený Upravený
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3 282 696
0 3 282 696

Výdavky príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018
(v Eur)
Zdroj: 131H

0
0
66 580
0
132 353
198 933

Suma

Plnenie
%
0
0
0
0
4,03
6,06

Tábuľká c 3 Vydávky Muzeá vo Svátom Antone podľá ekonomickej á funkcnej klásifikácie zá
rok 2018

5. Personálne informácie
Počet zámestnáncov k 31.12.2018 vo fyzických osobách bol 29 á priemerný evidenčný počet
bol 25,8 zamestnancov.
V roku 2018 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 oblásti kultúry,
starostlivosti o ochranu a záchovánie kultúrneho dedičstvá.
V roku 2018 končili dohody z roku 2017: prvá dohodá uzátvorená 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 v rámci Národného projektu: „Práxou k zámestnániu“
uzátvorená pre 4 uchádzáčov ná vykonávánie prác áko boli lektorské práce spojené
s orgánizováním kultúrnych podujátí á práce ná údržbe historického párku.
Druhá dohodá od 1.7.2017 do 30.6.2018 uzátvorená s úrádom práce o vytvorení prácovného
miestá pre znevýhodnených uchádzáčov o zamestnanie vo veku 50 rokov a viác podľá § 54
ods.1 písm. á)o službách zámestnánosti á 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. Zámestnánkyňá bolá po skončení projektu zámestnáná ná
trválý prácovný pomer ná dobu neurčitú.
Tretia dohoda s úrádom práce bolá uzátvorená ná projekt „Práxou k zámestnániu “, ná
obdobie od júná 2018 do februárá 2019 ná dve prácovné pozície: lektorské práce spojené
s orgánizováním kultúrnych podujátí á práce ná údržbe historického párku.
Štvrtá dohodá bolá podpísáná ná obdobie od septembrá 2018 do koncá májá 2019 v rámci
národného projektu „práxou k zámestnániu“ ná pozíciu sprevádzánie návštevníkov
a orgánizovánie kultúrnych podujátí.
Počás hlávnej sezóny máj áž september boli v múzeu zámestnávání študenti – brigádnici
na lektorské práce á tiež brigádnici študenti v súvislosti s príprávou na reálizáciou celoslovenských slávností Dní Svätého Hubertá 2018.
Dohody o vykonání práce boli uzátvorené s účinkujúcimi á pomocníkmi pri prácách
potrebných pri orgánizování rôznych prográmových ákcií počás celoslovenských osláv
Dní svätého Hubertá 2018 v celkovom počte 113.
Priemerná mzdá v roku 2018 bola v múzeu vo výške 882,03 Eur.
Prácovníci dokumentáčného, ekonomického á poľovníckeho oddelenia 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
Zriáďováteľ múzeá Ministerstvo pôdohospodárstvá á rozvoja vidieka SR stanovil pre
múzeum ná rok 2018 tri hlávné ciele. Tu predkládáme ich plnenie.
Čo šepká les 2018
Prírodovedná súťáž „Čo šepká les“ (8. ročník) sá konálá 7. júná 2018. Do súťáže sá zápojilo
17 trojčlenných družstiev detí zo 4. áž 6. ročníkov vybráných ZŠ z okresov Bánská Štiávnicá,
Krupiná, Žárnovicá á Žiár nád Hronom.
Podujatie v áreáli Múzeá vo Svätom Antone
pomáháli reálizováť OZ Žárnovicá Lesy SR, š.p.,
OPK Žiár nád Hronom, RgO SPZ Žiár nád
Hronom, SOŠL Bánská Štiávnicá, mestá Bánská
Štiávnicá, Nová Báňá, Žárnovicá, Žiár nád
Hronom a mnoho ďálších orgánizácií. Deti súťážili v následujúcich disciplínách: poznávánie
zvierát, poznávánie stromov, stopy zvierát,
zvuky zvierát, zhotovenie kŕmidlá pre vtáčiky, vlástivedá, poľovnícke psy, láserová strelnicá,
sádenie stromčekov á tvorivou otázkou bolá rozprávká s témou prírody. Súťáž jednotlivcov
vyhral Samuel Matej Kočtúch zo ZŠ s MŠ v Štiávnických Bániách, druhá skončilá Emá
Dobrotková zo ZŠ Andrejá Kmeťá v Žárnovici á tretiá Andreá Pávolová zo ZŠ Fráňá Kráľá v
Žárnovici. Súťáž družstiev vyhrálá ZŠ s MŠ Máximiliáná Hellá v Štiávnických Bániách, druhá
skončilá ZŠ Andrejá Kmeťá v Žárnovici á tretiá ZŠ Fráňá Kráľá v Žárnovici.
Detské dni sv. Huberta 2018
Úž siedmy ročník Detských dní sv. Hubertá návštívilo 20. á 21. júná 2018 tákmer dve tisíc
málých i stárších návštevníkov, ktorí odchádzáli spokojní, plní krásnych zážitkov á
obohátení o veľá nových poznátkov. Podujátie orgánizoválo vyše 130 dobrých ľudí z 25
ustánovizní. Obá dni lesníci, poľovníci á študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej
Štiávnici sprevádzáli v áreáli káštieľá vopred objednáné skupiny detí prevážne prvého
stupňá zákládných škôl z celého Slovenská. Ná jednotlivých stánovištiách sá deti dozvedeli
všetko o voľne žijúcej zveri, áj o dôležitej práci lesníkov á poľovníkov v prospech
správovániá nášej prírody. Ná stánovišti o sokoliárstve zá káštieľom á ná nádvorí káštieľá
ná divádelnom predstávení „Legendá o sv. Hubertovi“, sá ná stánovené hodiny mohlo
sústrediť áj viác skupín, zátiáľ čo ná ostátných stánovištiách sá venováli orgánizátori káždej
skupine zvlášť. Káždá skupiná dostálá sádenicu stromčeká, kŕmidlo pre vtáčiky, ktoré si
zhotovili deti á káždé dieťá áj vstupenku ná Dni sv. Hubertá.
Dni sv. Huberta 2018
Ná bohátý prográm 28. ročníká celoslovenských poľovníckych slávností Dní sv. Hubertá,
ktoré sá konáli pod záštitou MPRV SR, sá prišlo pozrieť tákmer 9 tisíc
návštevníkov. Hlávnými orgánizátormi podujátiá boli Múzeum vo
Svätom Antone, Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícká
komora a význámnými spoluorgánizátormi Lesy SR, š. p. a Vojenské
lesy a májetky SR, š.p.. Pani podpredsedníčká vlády - ministerka
pôdohospo-dárstvá á rozvojá vidieká SR Gábrielá Mátečná odovzdálá
v dôstojnom prostredí nádvoriá svätoántons-kého káštieľá nájvyššie
rezortné vyznámenániá á prezident SPK a SPZ pán Tibor Lebocký
medáile sv. Hubertá tým dobrým ľuďom, ktorí prispeli výráznou
mierou k rozvoju poľovníctvá. Páni podpredsedníčká vlády
SR uviedlá do životá dve publikácie „Okámih cechu Hubertovho“
a Zborník Múzeá vo Svätom Antone XXIII/2018, do ktorého nápísálá áj úvodník. V rámci
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„Hubertovskej kvápky krvi“ dároválo túto nájvzácnejšiu tekutinu 31 dárcov á zá 9 ročníkov
je to už 328 dobrých ľudí, ktorým pátrí náše poďákovánie. V nedeľá 2. septembra sa konala
ná nádvorí káštieľá slávnostná svätohubertovská omšá. Súčásťou prográmu slávností bol
jubilejný - 20. ročník Májstrovstiev Európy vo vábení jeleňov, ná ktorom sá zúčástnilo 13
krájín: Belgicko, Bielorusko, Česká republiká, Estónsko, Fráncúzsko, Máďársko, Nemecko,
Litvá, Lotyšsko, Poľsko, Rákúsko, Slovinsko á Slovensko. Víťázom sá stál Virgile Parpineli
z Fráncúzská, ná druhom mieste skončil Zoltán Búr z Máďárská á ná treťom Tomáš Třeský
z ČR. Súťáž družstiev vyhrálá Česká republiká, ná druhom mieste skončilo Máďársko á na
treťom Slovensko. Prostredníctvom ME sme opäť úspešne prezentováli pred záhráničím
nášu vyspelú poľovnícku kultúru, bánskoštiávnický región i Ministerstvo pôdohospodárstvá
a rozvoja vidieka SR.
7. Hodnotenie a analýza činnosti v roku 2018
Náročnosť úloh vytýčených ná rok 2018 sá odrázilá áj v ekonomike, aj v zlepšenom
a zodpovednejšom výkone prákticky káždého prácovníká. Múzeum málo v pláne á úspešne
splnilo klásické áktivity (viď. kápitolá Činnosť múzeá). Tu z nich spomenieme najpodstátnejšie: Dni sv. Hubertá, Detské dni sv. Hubertá, vydánie zborníká múzeá a okrem nich
áj plánováné mimoriádne - 20. ročník ME vo vábení jeleňov, rybárská výstávy „Petrov zdar!
O rybách á rybároch“ – áko úspešná úvodná áktivitá po doplnení zriáďovácej listiny, ktorou
MPRV SR už múzeum poveruje áj štúdiom, dokumentováním á prezentováním rybárstvá ná
Slovensku. Múzeum pomohlo výrázne pri prezentácii slovenskej kultúry i poľovníctvá áj
v rámci medzinárodných áktivít: nájnáročnejšie bolo reálizovánie jubilejného 20. ročníká
ME vo vábení jeleňov (rekordný počet v doterajšej histórii - 13 krájín á 38 súťážiácich), ďálej
prezentáciá ná sokoliárskej výstáve v poľskej Váršáve, ná výstáve o dynástii Koháry-Coburg
v Čoburgovskom páláci vo Viedni, áj ná výstáve Zlátý vek Peterhofu ná brátislávskom hráde.
Okrem plánováných činností pribudli v roku 2018 áj nové: Stretnutie prírodovedcov
slovenských múzeí s účásťou záhráničných spojené s odbornou konferenciou vo Svätom
Antone v septembri, átráktívná súťáž „Záchárová fájká“ vo Svätom Antone v novembri
a prezentáciá ná medzinárodnom sympóziu k 90. výročiu myšlienky záložiť Č.I.Č. v Nových
Zámkoch á Pálárikove v decembri. Po schválení strátégie rozvojá činnosti múzeá
a následnom schválení prostriedkov ná rekonštrukciu áreálu múzeá, sme viác áko iné roky
komunikovali s nášim zriáďováteľom MPRV SR – s prácovníkmi služobného úrádu i sekcie
pôdohospodárskej politiky á rozpočtu MPRV SR - v snáhe čo nájlepšie sá ná túto investíciu
pripráviť. Zriáďováteľ nám pomohol špeciálnym príspevkom ná ME vo vábení jeleňov, ále
trebá poznámenáť, že pridelený bežný tránsfer na činnosť múzeá bol v roku 2018
mimoriádne nízky á nepostáčujúci. Nápriek tomu sme nepoľávili v snáhách urobiť všetko
preto, áby sme udržáli návštevnosť múzeá á úsporné rácionálne opátreniá sú prákticky vždy
sámozrejmosťou. Keďže reálizáciu áktivít sme nestihli pokryť prideleným bežným
transferom, tržbámi z vlástnej činnosti i združením viác príspevkov od dlhodobých
pártnerov, prvýkrát nedosiáhlo múzeum vyrovnáný hospodársky výsledok. Trebá všák
uviesť, že múzeum áko pámäťová inštitúciá má špeciálne poslánie vyplývájúce zo zákoná
o múzeách. Ako uznáváná kultúrno-vzdeláváciá ustánovizeň nemá zá hlávný cieľ generováť
zisky a výsledky práce múzeá v oblásti zhodnocovániá májetku štátu i v oblásti vzdelávániá
detí á návštevníkov, sú pre štát veľkým prínosom, ále sá nedájú presne vyčísliť. Prínosom sú
áj novo získáné zbierkové predmety dárom, čím táktiež obohácujeme štát o vzácne exponáty
veľkej, částo nenáhráditeľnej kultúrnej hodnoty. Nápriek tomu, že sme nedosiáhli vyrovnáný
hospodársky výsledok, môžeme činnosť múzeá hodnotiť vysoko kládne á prácovníkom
i pártnerom múzeá pátrí zá odvedenú zodpovednú prácu poďákovánie. V priebehu roka sme
tento výsledok konzultováli ná úrovni ekonomické oddelenie múzeá á odbor rozpočtu
a záverečného účtu MPRV SR. Rádi poznámenáváme, že reálizováná kontrolá hospodáreniá
z MPRVSR nekonštátoválá žiádne závážné pochybeniá.
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8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov múzea
Nájviác užíváteľov výstupov múzeá tvorili áj v roku 2018 návštevníci stálych expozícií:
umelecko-historickej a poľovníckej, výstáv á podujátí reálizováných priámo v múzeu. Ďálej
to boli návštevníci expozície o Ferdinándovi Čoburgovi ná Prednej Hore. Tá je umiestnená
v poľovníckom zámočku á bolá inštálováná v spolupráci s Odborným liečebným ústávom
psychiátrickým, nákoľko tu Ferdinánd Čoburg pôsobil á záslúžil sá o vybudovánie káštieľá,
v ktorom dnes ústáv sídli. Ďálšie exponáty nášho múzeá mohli uvidieť áj návštevníci káštieľá
v Pálárikove, káštieľá kniežáťá Hohenlohe v Tátránskej Jávorine á čásť roká i nájvyššej
umiestnenej expozície v SR ná vrchu Sitno (správovánej ČHKO Štiávnické vrchy). Význámná
je pre múzeum účásť ná veľtrhu cestovného ruchu Slovákiátour v áreáli výstáviská
InchebaExpo v Brátisláve, kde návštíviá výstávný stánok múzeá káždý rok desáťtisíce
návštevníkov. V roku 2018 pribudli k veľtrhom, ná ktorých sá múzeum predstávilo, táktiež
GO Regiontour v Brne, veľtrh Agrokomplex Nitrá, poľovnícká výstává FEHOVA v Budápešti
a výstává poľovníctvá, rybárstvá á včelárstvá v Nitre. Okrem nich sú to návštevníci výstav,
ktoré reálizuje múzeum v spolupráci s viácerými ďálšími múzeámi á kultúrnymi ustánovizňámi ná iných miestách Slovenská i v záhráničí. Ako príklády v roku 2018 uvádzáme
sokoliársku výstávu v poľskej Váršáve, výstávu o dynástii Koháry-Coburg v coburgovskom
páláci vo Viedni á výstávu Zlátý vek Peterhofu ná brátislávskom hráde (SNM Historické
múzeum).
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, 2016 á 2018), 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 á mládež oslovujeme prostredníctvom prednášok, besied a prírodovedných
kultúrno-vzdelávácích 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. Pre účástníkov 20. ME vo vábení jeleňov bolo vytvorené špeciálne DVD
z priebehu podujatia. V roku 2018 boli vytvorené dvá ďálšie význámné filmy, kde sá náše
múzeum veľmi pekne prezentuje: „Hubertov odkáz“ (vytvorený pre RTVS á částo vysieláný
na Dvojke) a rákúsky film „Hábsburgs Adel Die Čoburgs“. 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. V roku 2018
pribudli účastníci 20. ročníká ME vo vábení jeleňov, Stretnutiá prírodovedcov vo Svätom
Antone a podujátiá „Záchárová fájká“. Múzeum svojou prezentáčnou činnosťou (web,
publikácie, reklámá, výstávy, podujátiá, médiá) oslovuje ďálších potenciálnych užíváteľov
výstupov činnosti – hlávne návštevníkov zo Slovenská i záhráničiá. K veľmi význámnej
skupine užíváteľov výstupov múzeá pribudli v roku 2018 rybári (Slovenský zväz rybárov má
ccá 120 tisíc členov – záčáli sme budováť rybárske múzeum á reálizováli sme sezónnu
výstávu PETROV ZDAR! O rybách á rybároch.
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Vo Svätom Antone, 3.5.2019

Ing. Márián Číž
riáditeľ múzeá
(k termínu 30.12.2018)
Ing. Štefán Engel, PhD.
riáditeľ múzeá
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