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1. Identifikácia organizácie
Názov:
Múzeum vo Svätom Antone (ďalej v texte MSA)
Sídlo:
969 72 Svätý Anton
IČO:
35985135
DIČ:
2021439244
Rezort (zriaďovateľ): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Kontakty:
tel.: 045/6913932
mobil: 0915821973
e-mail: info@msa.sk
www.msa.sk
Forma hospodárenia: štátna príspevková organizácia
Štatutárny zástupca: Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Členovia vedenia organizácie:
Riaditeľ múzea: Ing. Marian Číž
Zástupca riaditeľa pre odbornú činnosť: Ing. Monika Maňkovská
Zástupca riaditeľa pre ekonomiku: Bc. Jana Binderová
Vedúci poľovníckeho oddelenia: Ing. Erik Petrikovič
Vedúca umelecko-historického oddelenia: Mgr. Mária Ďurianová
Vedúci prevádzkovo-technického úseku: Ján Húska
Múzeum vo Svätom Antone je štátna príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je to špecializovaná organizácia s celoslovenskou
pôsobnosťou.
Múzeum má dve stále expozície: umelecko-historickú a poľovnícku, ktoré sú sprístupnené
pre verejnosť počas celého roka.
Špecializácia múzea je zameraná na dokumentovanie vývoja a súčasnosti poľovníctva na Slovensku
a históriu rodov Koháry a Coburg.
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2. Poslanie múzea a jeho perspektívy
Areál Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) zahŕňa:
- barokovo-klasicistickú budovu kaštieľa z roku 1750
- 5 ha parku a 25 ha lesoparku
- budovu neskorobarokovej sýpky, skleník
- barokovú prícestnú kaplnku sv. Jána Nepomuckého
- jednu hospodársku budovu
Stručná charakteristika predmetu činnosti múzea
Múzeum vo Svätom Antone:
- cieľavedome zhromažďuje, odborne spravuje, chráni a prezentuje zbierkové predmety súvisiace
s jeho špecializáciou
- systematicky spravuje a chráni zverený majetok štátu v rámci areálu svätoantonského kaštieľa
- rieši vlastné odborné vedecko-výskumné úlohy v medziach špecializácie a poznatky sprístupňuje
odbornej a širokej verejnosti
- vykonáva odborno-metodickú činnosť v medziach špecializácie
- sprístupňuje zbierkové predmety, odborné poznatky, hmotné a duchovné kultúrne dedičstvo
a historické priestory širokej verejnosti formou expozícií, výstav, publikačnej činnosti, filmov,
odborných podujatí, tvorivých dielní a iných kultúrno-výchovných aktivít
- organizuje populárno-náučné a zábavné aktivity zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva,
tradície regiónu, históriu a ochranu prírody
- spolupracuje s domácimi aj zahraničnými, kultúrnymi a poľovníckymi inštitúciami v oblasti svojej
špecializácie
- organizuje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na trvale udržateľný prírodný, historický
a kultúrny potenciál a tradície vidieka v regióne pôsobnosti
- buduje a spravuje odbornú knižnicu, archív a zhromažďuje dokumentačné materiály v oblasti
špecializácie ako zdroja odborných informácií
- využíva mimorozpočtové zdroje (príjem z reklamy, fondov, grantov, podnikateľskej činnosti
a iných zdrojov)
Hlavným poslaním múzea je zbierať, dokumentovať, chrániť a prezentovať vzácne exponáty
súvisiace s rodmi Koháry a Coburg – pôvodnými majiteľmi kaštieľa, s poľovníctvom
a s banskoštiavnickým regiónom. Zbierky múzeum zhromažďuje vlastným výskumom, prevodom,
zámenou s inými múzeami, darmi alebo nákupom. V zmysle platných zákonov
a predpisov (Zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty)
múzeum zbierky dokumentuje a odborne spracováva v elektronickej podobe.
Na ochranu zbierok má múzeum vlastné pracoviská - konzervátorskú a zoopreparátorskú dielňu.
Reštaurovanie zbierok sa realizuje odborníkmi (členmi Reštaurátorskej komory) dodávateľskou
formou v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica
a pod dohľadom metodika KPÚ.
Vlastnou strážnou službou s pomocou modernej techniky múzeum zabezpečuje ochranu zbierok
a celého areálu 24 hodín denne.
Okrem vlastných expozícií a výstav realizovaných v kaštieli, MSA poskytlo zbierkové predmety
aj iným organizáciám:
- v spolupráci s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej Hore bola pracovníkmi
múzea realizovaná a zbierkovými predmetmi zariadená expozícia Ferdinanda Coburga v bývalom
poľovníckom zámočku. Správcom tejto expozície je OLÚP
- muzeálne exponáty dopĺňajú interiér aj v kaštieli Palárikovo a v Tatranskej
Javorine.
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Návštevný chod múzea je zabezpečený počas celého roka vlastnou lektorskou službou. V letných
mesiacoch je služba posilnená vyškolenými brigádnikmi väčšinou z radov študentov.
Pre zahraničných návštevníkov sú k dispozícii preklady sprievodného textu do angličtiny, nemčiny,
maďarčiny, francúzštiny, ruštiny, taliančiny a poľštiny.
V ostatných rokoch múzeum prezentovalo mnoho umelecko-historických a poľovníckych výstav
na Slovensku aj v zahraničí. (viď www.msa.sk)
Odborní pracovníci múzea sa pravidelne zúčastňujú na odborných muzeálnych konferenciách,
seminároch a sympóziách. Publikujú odborné i populárno-náučné príspevky v rôznych periodikách,
spolupracujú pri tvorbe rozhlasových, televíznych relácií a filmov.
Areál NKP je využívaný na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia:
- koncerty vážnej a populárnej hudby
- divadelné predstavenia
- vystúpenia sokoliarov a šermiarov
- festivaly, besedy, prednášky, premietania filmov a dokumentov
- svadobné obrady
- slávnostné omše
- špeciálne programy pre deti
(podrobnejšie v kapitole 3)
V oblasti histórie a poľovníctva spolupracuje múzeum s mnohými odbornými ustanovizňami
na Slovensku i v zahraničí:
- Slovenský poľovnícky zväz Bratislava
- Slovenská poľovnícka komora Bratislava
- Lesy SR, š.p., Banská Bystrica
- Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce
- Národné lesnícke centrum Zvolen
- Múzeum Zamoyskich v Kozlowke
- Múzeum Jezdiectwa i lowiectva vo Varšave
- Magyar Mezogazdasági Muzeum v Budapešti
- Múzeum Ohrada pri Hlubokej nad Vltavou
a mnohými ďalšími
V regióne spolupracuje múzeum hlavne s:
- obcou Svätý Anton
- mestom Banská Štiavnica
- Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom, pracovisko Banská Štiavnica
- Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
- Združením turizmu Banská Štiavnica
- Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Banská Štiavnica
- Občianskym združením Zlatá cesta
- Miestnou organizáciou slovenského rybárskeho zväzu Banská Štiavnica
- Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Žiar nad Hronom
- Obvodnou poľovníckou komorou v Žiari nad Hronom
a mnohými ďalšími
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Perspektívy múzea
Strednodobé ciele múzea súvisia predovšetkým s postupnou rekonštrukciou celého areálu NKP.
Už v roku 2010 bola ukončená celková obnova budovy barokovej sýpky, ktorá sa postupne využíva
na výstavy, kultúrno-vzdelávacie podujatia, semináre a vytvoril sa tam aj priestor na nové depozity
poľovníckeho oddelenia. Počas Dní sv. Huberta je tu inštalovaná Sieň úcty a slávy poľovníctva na
Slovensku a prezentujú sa tu postupne unikátne poľovnícke trofeje všetkých slovenských regiónov.
Rekonštrukcia hlavnej budovy kaštieľa pokračuje postupne podľa finančných možností. Ďalšie
práce sú plánované v týchto okruhoch, ktoré budú riešené podľa naliehavosti jednotlivých častí:
1/ Po dokončení prác na poschodí kaštieľa (ostáva už len rekonštrukcia západnej chodby
s pôvodnými barokovými oknami) sa bude ďalej pokračovať presunutím záujmu na zvyšok
prízemia kaštieľa. Tu postupne plánujeme prebudovať súčasnú poľovnícku expozíciu a v západnom
krídle kancelárske priestory.
2/ Podľa finančných možností by bolo potrebné zrekonštruovať, alebo aspoň lokálne vymeniť
drevený šindeľ na streche, prednostne na západnom krídle.
3/ Ďalšie plánované reštaurátorské práce sa týkajú najmä exteriéru – dvoch ostávajúcich
tympanónov – vstupná fasáda severného krídla a fasáda južného krídla na nádvorí kaštieľa.
4/ Okrem týchto prác je potrebné zrekonštruovať aj rozsiahle pivnice pod kaštieľom, obnoviť vstup
na nádvorie ako aj všetky chodníky, prístupovú cestu ku kaštieľu a do parku.
Okrem hlavnej budovy kaštieľa by bolo potrebné v čo najkratšom čase zabezpečiť finančné
prostriedky na kompletnú rekonštrukciu prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá je
vo veľmi zlom stave a hrozí jej úplné zdevastovanie. Jedná sa o stavbu vysokej historickej hodnoty
– bola postavená v 18. storočí a je v nej ešte zachovaná časť pôvodných fresiek. Vzhľadom k tomu,
že z kapitálových prostriedkov bola v predchádzajúcich obdobiach prednostne riešená hlavná
budova, došlo vplyvom času k zhoršeniu stavu tejto stavby, ktorá je súčasťou NKP. V roku 2013
bola vymenená strecha na kaplnke v plnom rozsahu, čím sa zamedzilo aspoň zatekaniu a devastácii
vplyvom dažďovej vody.
Čo sa týka ostatných stavieb NKP, na dokončenie ešte čaká budova bývalého skleníka, ktorej
rekonštrukcia sa pozastavila. Stavba je stabilizovaná, ale pokračovanie v rekonštrukcii nie je dobré
dlho odkladať.
Postupnosť a rozsah všetkých prác bude konzultovaný s metodikom Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica a následne realizovaný v súlade s vydaným rozhodnutím, ktoré je pre múzeum
záväzné.
Podľa finančných možností sa bude postupne revitalizovať aj park. Je potrebné opraviť mosty
a akvadukty, obnoviť prívodné a odvodné kanály, oporné múry a oplotenia, cestu do parku pred
vilkou, parkové chodníky a cesty, vyčistiť jazerá, doplniť lavičky, altány, smetné koše, výsadby
vzácnych drevín a podobne.
Okrem stavebnej rekonštrukcie objektov medzi strednodobé úlohy trvale patrí údržba budov
a areálu, ktorá je z roka na rok komplikovanejšia a najmä finančne náročnejšia. Množstvo zákonov
a opatrení, ktoré je potrebné splniť sa stáva v bežnej prevádzke múzea takmer neriešiteľnou úlohou.
V odbornej činnosti patrí medzi stále úlohy elektronické spracovávanie zbierkových predmetov
v systéme ESEZ (elektronické spracovanie evidencie zbierok). Povinnosťou múzea je raz za rok
poskytnúť spracované údaje do centrálnej evidencie múzejných zbierok (CEMUZ), ktorej správcom
je Slovenské národné múzeum v Bratislave.
V rámci národného projektu Digitálne múzeum je MSA zaradené aj do projektu digitalizácie, kde

4

bolo vybratých 814 kusov zbierkových predmetov z umelecko-historického a poľovníckeho
oddelenia. V súčasnosti je už ukončená digitalizácia vybraných zbierkových predmetov, okrem
desiatich veľkoplošných obrazov.
Múzeum vydáva pravidelne každé dva roky zborník s odbornými príspevkami od autorov zo
Slovenska i zahraničia. Doteraz vyšli ročníky 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 a ostatný v roku 2014.
Múzeum postupne pracuje aj na filmovom projekte „Po stopách Ferdinanda Coburga“.
V súčasnosti sa zbiera nový filmový a fotografický materiál, ktorý sa po spracovaní zmení
na konkrétny film - či už historický, zemepisný alebo prírodovedný. Naďalej sa udržiava spolupráca s členmi rodiny Coburg, najmä s J.V. Simeonom Sachse - Coburg Gotha, vnukom Ferdinanda Coburga – posledného užívateľa svätoantonského kaštieľa.
V činnosti mimo múzea sa pokračuje pri budovaní expozície Medzinárodnej rady pre poľovníctvo
a ochranu zveri C.I.C. v kaštieli v Palárikove, kde vznikla v roku 1928 myšlienka založiť C.I.C.
V rovine teoretickej sa uvažuje s možnosťou zriadenia rybárskeho múzea a s vybudovaním Centra
asociácie európskych poľovníckych múzeí a centra pre agroturistiku v banskoštiavnickom regióne.
Múzeum sa aktívne zapája aj do všetkých regionálnych aktivít v oblasti rozvoja cestovného ruchu.
V rámci personálneho zabezpečenia by múzeum potrebovalo vytvoriť nové pracovné miesta
na dokumentačnom oddelení (historika alebo kunsthistorika), posilniť strážnu a lektorskú službu,
tiež doplniť stáleho pracovníka na údržbu parku a kaštieľa.

3. Činnosť múzea v roku 2014
Múzeum spravuje 14 652 kusov zbierkových predmetov a v roku 2014 získalo 87 kusov nových
exponátov. Múzeum spravuje 1421 vzácnych historických knižničných dokumentov, 7357
knižničných jednotiek a prírastok nových v roku 2014 činil 82 kusov. Múzeum pokračuje
v rekatalogizácii knižničného fondu - v súčasnosti sa spracúva v novom programe KIS MaSK.
Zatiaľ je takto spracovaných 1072 knižničných jednotiek. Múzeum – v rámci národného programu
„Digitálne múzeum“ v roku 2014 realizovalo digitalizáciu 370 kusov a - okrem desiatich
veľkoplošných obrazov, už prakticky ukončilo digitalizáciu vybraných 814 unikátnych exponátov.
Návštevnosť múzea sa oproti ostatným rokom výrazne zlepšila – činila 46 068 návštevníkov
(oproti 38 038 návštevníkom v roku 2013) – z toho 15 914 detí a mládeže do 18 rokov a 6 402
zahraničných návštevníkov. Našu vysunutú expozíciu na Prednej Hore navštívilo 1 100 osôb.
Múzeum - okrem iných aktivít, pripravilo šesť vzdelávacích programov s účasťou 1 653
návštevníkov, desať prednášok a besied s účasťou 805 návštevníkov, desať kultúrnych podujatí
s účasťou 960 osôb a šesť špecializovaných akcií s účasťou 10 259 návštevníkov – spolu 32
podujatí s účasťou 13 677 návštevníkov. Odborní pracovníci sa venovali aj výskumnej práci.
Výstupom výskumnej práce „Poľovnícka kultúra na Slovensku“ bolo päť prezentácií na výstave
Poľovníctvo a oddych - Incheba Expo Bratislava a jedna prednáška pre kandidátov na skúšku
z poľovníctva - OPK Žarnovica. Z práce „Aktivity múzea na podporu cestovného ruchu“ bola
prednáška na UMB Banská Bystrica. Pre Český spolok Zvolen bola pripravená ďalšia prednáška
„Český porcelán“. Výstupom prác „Poľovnícke motívy v hudbe“ a „Bez mediálnej sebaprezentácie to dnes v múzeu nejde, ale pozor...!“ boli prednášky a príspevky v odborných zborníkoch.

5

Vedecko - výskumné práce „Majetky Koháryovcov a Coburgovcov na území Slovenska, Maďarska
a Rakúska“, „Šelmy v zbierkach Múzea vo Svätom Antone“ a „Vznik odbornej knižnice Múzea
vo Svätom Antone“ boli publikované ako príspevky odborných pracovníkov v Zborníku Múzea
vo Svätom Antone XXI/2014. Viac o zborníku múzea sa píše v kapitole 6. Stanovené ciele
a prehľad ich plnenia.
Odborní pracovníci múzea ošetrili v konzervátorskej dielni 250 kusov a v zoopreparátorskej dielni
200 kusov zbierkových predmetov.
Odborní pracovníci vypracovali 12 štúdií, 11 článkov v odbornej tlači a 69 popularizačných
článkov. Múzeum malo 15 vstupov v rôznych rozhlasoch a 16 vstupov v televíziách.
Vďaka pridelenému kapitálovému transferu sa podarilo zveľaďovať aj areál NKP svätoantonského
kaštieľa. Realizované boli práce na reštaurovaní tympanónu so slnečnými hodinami pod vedením
akad. mal. Mária Flaugnatti, pri splnení všetkých podmienok Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica. Ďalšie práce boli zamerané na rekonštrukciu šindľových striech barokovej sýpky
a zámockej viechy, ktoré už vykazovali silné poškodenie. Práce realizovala firma COSTAR
Slovensko, s.r.o. Koncom roka 2013 došlo k havarijnej situácii, kedy došlo k zatekaniu jednej časti
kaštieľa zo studne na nádvorí. V roku 2014 boli z kapitálových prostriedkov realizované práce
na rekonštrukcii studne a škôd vzniknutých zatekaním. Údržbe historického parku výrazne pomohol
nákup technického zariadenia – RIDER.

Prezentačné aktivity v časovom slede:
Od začiatku roka sme vo výstavných vitrínach v priestoroch pokladne prezentovali výstavu v rámci
kampane Zväzu múzeí na Slovensku „Múzeum v čase, čas v múzeu – Príbeh predmetu“. Pomocou
zbierkových predmetov a príbehu o tanieri cára Ferdinanda Coburga sme predstavili obdobie prvej
svetovej vojny (100 rokov od vzniku konfliktu). Výstava trvala celý rok.
30. januára - 2. februára 2014 sa múzeum predstavilo so samostatným stánkom na veľtrhu
cestovného ruchu Slovakiatour v areáli výstaviska INCHEBA EXPO v Bratislave. 15. februára
sme uskutočnili v múzeu akciu „Valentínske prekvapenie“. V dňoch 28. februára a 1. marca sme
privítali vzácnu návštevu z Bulharska – spoločne s J. E. Margaritou Ganeva - mimoriadnou
a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharska v SR, sme predstavili múzeum priateľom z bulharskej
obce Kliment, ktorí sa – ako skupina „kukerov“ zúčastnili na tradičnom obecnom fašiangovom
sprievode Hajnal. 10. marca pribudla vo vitrínach v pokladni múzea výstava rôznych ocenení
múzea. 19. marca sa konalo v knižnici podujatie pre deti „Po písmenkách“ – v rámci marca –
mesiaca knihy. Od 16. do 28. marca bola v barokovej sýpke formou výstavy sprístupnená
regionálna chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí za okresy
Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Na slávnostnom
otvorení nechýbal prezident Slovenskej poľovníckej komory
a Slovenského poľovníckeho zväzu, poslanec NR SR Ing. Tibor
Lebocký, PhD. Naše múzeum pomohlo taktiež pri realizácii
Levických poľovníckych dní v apríli a 5. apríla sme v Leviciach
spoluorganizovali aj Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení
zveri. V rámci apríla – mesiaca lesov sme realizovali mnoho besied
a prezentácií pre deti. Pomohli sme realizovať Lesnícke dni vo Zvolene 24. apríla 2014
a v botanickej záhrade v Banskej Štiavnici 29. apríla 2014. Od 1. mája 2014 bola v ďalších
vitrínach v pokladni múzea inštalovaná výstava bábik v slovenských ľudových krojov, ktorých
autorom je pán Bellovič. Výstava trvala do 30. novembra 2014. Pri príležitosti Medzinárodného dňa
múzeí sa 16. mája 2014 vo výstavnej sále konala vernisáž výstavy „Prestreté – slávnostné
a poľovnícke stolovanie“. Na vernisáži sa zúčastnila aj Ing. Slávka Jánošíková, PhD. – generálna
riaditeľka sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR.
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Súčasťou výstavy boli aj naaranžované stolovania v ďalších miestnostiach umeleckohistorickej
časti kaštieľa. 16. mája sa uskutočnilo podujatie „Noc v múzeu“ –
atraktívna nočná prehliadka kaštieľa. 23. mája sa konal v múzeu
verejný odpočet, na ktorom sa zúčastnila aj riaditeľka odboru rozpočtu
a záverečného účtu MPRV SR Mgr. Zuzana Mozoľová. 23. mája večer
sa konal v kaštieľskej kaplnke koncert spevokolu zo Svätého Antona v rámci „Noci kostolov“. 27. mája sa konala v múzeu detská súťaž
materských škôl z banskoštiavnického regiónu „Spievaj že si vtáčatko“.
Naši odborní pracovníci pomohli 30. mája 2014 realizovať podujatie
„Lesy deťom“ na Počúvadlianskom jazere. 5. júna sa konal v areáli svätoantonského kaštieľa
už 4. ročník prírodovednej súťaže „Čo šepká les“ pre žiakov 4. až 6. ročníkov vybraných ZŠ
z okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. 16. júna 2014 sa naše múzeum
zúčastnilo na festivale múzeí vo Fiľakove. V dňoch 17. a 18. júna sa konal v areáli kaštieľa tretí
ročník Detských dní sv. Huberta. Podujatie navštívilo 2 271 návštevníkov a pomohlo ho realizovať
vyše 120 dobrých ľudí z 25 organizácií (podrobnejšie je opísané v kapitole 6 - Stanovené ciele
a prehľad ich plnenia). 21. júna sme pripravili program pre priateľov z Českého spolku vo Zvolene.
Okrem prehliadky kaštieľa mali pripravený koncert v kaplnke a prednášku o českom porceláne
v zbierkach múzea.
Výnimočnou udalosťou v múzeu bola 26. júna 2014 návšteva J. V. Simeona Sachse - Coburg
Gotha (potomka bývalých majiteľov kaštieľa), s manželkou – kráľovnou Margaritou. O návšteve
píšeme taktiež v kapitole 6. Stanovené ciele a prehľad ich plnenia.
27. júna a 5. júla sa v barokovej kaplnke konali dva koncerty historickej hudby, ktoré pripravila
Hudobná akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici – v rámci hudobného festivalu
Schemnitiensis. 25. júla sa konala na nádvorí premiéra divadelného predstavenia „Do ružova“
v podaní súboru Paradájz Pikčr z Banskej Štiavnice. Predstavenie bolo potom dvakrát úspešne
reprízované ešte 1. a 29. augusta 2014. 26. júla sa konal v barokovej kaplnke koncert v rámci
Festivalu peknej hudby Vystúpila na ňom sólistka opery SND v Bratislave Eva Hornyáková
a gitaristka Miriam Rodriguez Brullová. 9. augusta sa v sýpke uskutočnil národný seminár
Poľovníctvo v literatúre, ktorý realizovalo múzeum spoločne s Klubom autorov slovenskej
poľovníckej literatúry a umenia a Klubom histórie slovenského poľovníctva. 11. augusta sme
privítali v múzeu vzácnu návštevu - pracovníčky odboru rozpočtu a záverečného účtu MPRV SR.
V rámci festivalu Cap á l´Est sa dňa 14. augusta konal koncert francúzskych šansónov v kaplnke
Nanebovzatia Panny Márie. 16. a 23. augusta sa konali v kaplnke ďalšie koncerty – vystúpil na nich
miestny spevokol zo Svätého Antona. Prvý koncert bol pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny
Márie (kaštieľska kaplnka je zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie) a druhý ako poďakovanie
pre osoby a ustanovizne, ktoré pomáhajú obci a múzeu.
V dňoch 6. a 7. septembra 2014 sa uskutočnil už 24. ročník celoslovenských poľovníckych
slávností – Dní sv. Huberta. Toto hlavné podujatie múzea
navštívilo cca 7 tisíc návštevníkov vrátane významných osobností
zo Slovenska i zahraničia. V rámci osláv sa konali aj výstavy,
ktoré boli pripravené špeciálne pre toto podujatie: Unikátne
trofeje Turca (30.8. – 7.9.), Výstava fotografií členov Asociácie
fotografov prírody (30. 8. – 30. 9.), Rezbárske práce Jána Homolu
(30. 8. – 30. 9.) a Poľovníctvo vo fotografii – XIX. ročník (20. 8.
– 30. 9.). Oslavy sa konajú pod záštitou Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a opäť sú podrobnejšie vyhodnotené v kapitole
6. Stanovené ciele a prehľad ich plnenia. 18. a 19. septembra sme navštívili kolegov v priateľskom
múzeu v poľskej Kozlowke – pri príležitosti 70. výročia od založenia Muzea Zamoyskich. Cestou
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sme navštívili aj ďalších kolegov – v múzeu na hrade v Starej Ľubovni. 20. septembra sme –
v rámci výbornej spolupráce s Vojenskými lesmi a majetkami SR, pomohli realizovať Deň
sv. Huberta v Pliešovciach. 4. októbra 2014 sme zorganizovali Deň otvorených dverí pre občanov
Svätého Antona. 18. novembra sa konala v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Banskej
Štiavnici vernisáž výstavy „Najkrajšia dovolenková fotografia“, ktorú sme pomáhali realizovať
a ktorá sa v roku 2014 nemohla z priestorových dôvodov uskutočniť v našom múzeu (oprava
vodárne a následné presuny exponátov). 1. decembra sme vo vitrínach pokladne inštalovali výstavy
vtáčích búdok a kŕmidiel. 2. decembra 2014 sme privítali v múzeu účastníkov jubilejného
30. ročníka medzinárodného stretnutia sokoliarov – absolventov SOŠL Banská Štiavnica.
17. decembra sme v parku realizovali tradičné milé podujatie s deťmi „Vianoce pre zvieratká“.
Po programe v parku a naplnení kŕmidiel pokračoval program v barokovej sýpke. 19. decembra
zasadala v múzeu Múzejná rada.
Múzeum vo Svätom Antone sa okrem vlastných výstav podieľalo zapožičaním zbierkových
predmetov na výstavy, ktoré usporiadali iné múzeá: Slovenské múzeum prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši - výstava Človek a hory, SNM Bratislava - výstava Na čom sedela Európa,
SNG Bratislava - výstava fotografií Od Tatier k Dunaju, SNM Bojnice – výstava Umenie Orientu,
SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni - výstava Historické kočíky, SBM
v Banskej Štiavnici - výstava Ich veličenstvá prichádzajú a J. Lackovič Genius Loci a Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - Tihányovský kaštieľ v Radvani - výstava Medvede a my.
Spolupráca s médiami
Dôležitá pre múzeum je aj propagácia, ktorá bola realizovaná 69 výstupmi v tlači, 15 v rozhlase,
16 v televízii, 72 na internete a 1326 – formou exteriérovej reklamy.
Múzeum má vlastnú webovú stránku, www.msa.sk, kde sú aktualizované všetky akcie a informácie
o múzeu. Stránka je prepojená s webovými stránkami mnohých partnerských a priateľských
ustanovizní.
Pre múzeum je mimoriadne dôležitá spolupráca s poľovníckymi a lesníckymi médiami, nakoľko
veľká časť potenciálnych návštevníkov sleduje práve tieto médiá: TV magazín Halali, Poľovnícka
informačná databáza – Fridrich Takács, časopisy – Poľovníctvo a rybárstvo, Hubertlov, Naše
poľovníctvo, Lovu zdar!, Les & Letokruhy, Myslivost, Poľovníctvo na Slovensku, Lesník
a Vojenské lesy.
Okrem Slovenského rozhlasu a televízie múzeum spolupracuje s Rádiom Lumen, Rádiom Regina,
Rádiom Expres, TV VIO Banská Štiavnica, TV 13 Banská Bystrica a príspevky o múzeu odzneli
i v TV Markíza a TV JOJ a dvakrát v bulharskej televízii. Pre spoluprácu a informovanosť je
dôležitá spolupráca s regionálnymi novinami: Štiavnické noviny, My Žiara a OSA – Občasník
Sv. Antona.

4. Rozpočet organizácie
Na rok 2014 bol pre Múzeum vo Svätom Antone schválený bežný transfer vo výške 130 067 Eur.
Rozpočtovým opatrením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 23/2014 bol
rozpočet upravený a krátený o 6 503 Eur, ďalším rozpočtovým opatrením č. 38/2014 upravený
a zvýšený o 5 700 Eur, rozpočtovým opatrením č. 80/2014 zvýšený o 25 000 Eur a rozpočtovým
opatrením č. 93/2014 zvýšený o 15 000 Eur. Po týchto úpravách bežný transfer predstavoval
čiastku 169 264 Eur a v takejto výške bol múzeu poukázaný.
Finančné prostriedky z bežného transferu boli čerpané podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie nasledovne:
610 – Mzdy, platy – 99 664 Eur
620 – Poistné a príspevok do poisťovní – 33 885 Eur
630 – Tovary a služby – 35 672 Eur
640 – Bežné transfery – 43 Eur
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Kapitálový transfer na rok 2014 nebol schválený. Rozpočtovým opatrením č. 24/2014 bol pridelený
kapitálový transfer a upravený o 38 500 Eur.
Celková výška prideleného kapitálového transferu v roku 2014 predstavovala čiastku 38 500 Eur
a v tejto výške bol múzeu aj poukázaný.
Finančné prostriedky kapitálového transferu boli čerpané na rekonštrukčné práce v rámci investičnej akcie 3371 – Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP Múzeum Svätý Anton v čiastke 14 988 Eur
na rekonštrukciu silne poškodených častí šindľovej strechy sýpky a zámockej viechy. Ďalšie
finančné prostriedky boli použité v rámci dvoch nových investičných akcií a to v sume 17 000 Eur
na nákup mechanizácie do parku Rider - IA č. 30637 a v sume 6 512 Eur na rekonštrukciu studne
na nádvorí MSA – IA č. 30638.
Nevyčerpané kapitálové prostriedky z roku 2013 v čiastke 27 511,40 Eur boli použité v roku 2014
v plnej výške na reštaurovanie tympanónu so slnečnými hodinami s chronostichonom na nádvorí
kaštieľa v rámci investičnej akcie 3371 – Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP Múzeum Svätý
Anton.
Hodnotenie dosiahnutých príjmov z činnosti
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie možno príjmy hodnotiť nasledovne:
212 – Príjmy z vlastníctva: 12 528 Eur
212002 – z prenajatých pozemkov – krátkodobý prenájom počas akcie Dni sv. Huberta 8 829 Eur,
ročný prenájom pozemku 684 Eur
212003 – z prenajatých priestorov – ročné prenájmy priestorov 2 495 Eur a krátkodobý prenájom
520 Eur
223 – Poplatky a platby z priemyselného a náhodného predaja a služieb: 200 446 Eur
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 200 446 Eur, z toho:
vstupné z návštev expozícií – 147 937 Eur
vstupné z akcie DSH – 22 992 Eur
predaj propagačného materiálu – 2 308 Eur (z toho: pohľadnice 251 Eur, skladačka 98 Eur,
Neznámy cár 47 Eur, Brožúra MSA 1 094 Eur, Veľká skladačka 148 Eur, Zborník MSA 93 Eur,
videokazeta 6 Eur, Pexeso 77 Eur, DVD Panovník prírodovedec 45 Eur, DVD Spomienky spod
Muránskej planiny 25 Eur, turistické drevené známky 418 Eur, leták MSA 3 Eur, poľovnícke mapy
3 Eur)
komisionálny predaj propagačného materiálu – 3 637 Eur
ostatné služby – 23 572 Eur
292 – Ostatné príjmy: 2 718 Eur
292027 – iné – 2 718 Eur
(z toho: tvorba Sociálneho fondu 2 387 Eur a ostatné príjmy 331 Eur)
312 – Transfery v rámci verejnej správy
312001 – prijatý bežný transfer vo výške 169 264 Eur
322 – Transfery v rámci verejnej správy
322001 – prijatý kapitálový transfer vo výške 38 500 Eur
Hodnotenie výdavkov na činnosť
V roku 2014 sú výdavky hodnotené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
a čerpané nasledovne:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 198 401 Eur
611 - tarifný plat – 137 286 Eur
612001 – osobný príplatok – 20 163 Eur
612002 – ostatné príplatky – 24 206 Eur
614 – odmeny – 16 746 Eur
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620 – Poistné a príspevok do poisťovní: 80 405 Eur
621 – poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne – 7 434 Eur
622 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – 14 762 Eur
625 – poistné do Sociálnej poisťovne – 57 188 Eur
627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní – 1 021 Eur
630 – Tovary a služby: 107 033 Eur
631 – cestovné náhrady - 815 Eur
(z toho: 763 Eur na tuzemské pracovné cesty a 52 Eur na zahraničné pracovné cesty)
632 - energie, voda a komunikácie – 26 543 Eur
(z toho: spotreba elektrickej energie 22 156 Eur, spotreba vody 641 Eur, telekomunikačné služby
738 Eur, služby mobilného operátora 1 865 Eur, poštové služby 687 Eur, internetové služby
456 Eur)
633 – materiál – 18 836 Eur
(z toho: materiál na vybavenie výstavnej miestnosti 130 Eur, USB kľúče 52 Eur, mobilné telefóny
18 Eur, náradie na vybavenie údržbárskej a stolárskej dielne 523 Eur, kancelárske stroje 109 Eur,
chladnička 279 Eur, mikrovlnná rúra 69 Eur, odvlhčovače do historickej expozície 338 Eur,
digitálny fotoaparát s príslušenstvom 695 Eur, nové hasiace prístroje 344 Eur, monitorovacia
kamera a dodatočné vybavenie EZS 213 Eur, propagačný materiál 2 761 Eur, komisionársky
propagačný materiál 3 063 Eur, materiál na údržbu MSA 256 Eur, kancelársky materiál 592 Eur,
čistiaci materiál 536 Eur, hygienický materiál 871 Eur, materiál do konzervátorskej a preparátorskej dielne 176 Eur, žiarovky 1 180 Eur, elektroinštalačný materiál 191 Eur, materiál na
zabezpečenie akcie DDSH 44 Eur, materiál na DSH 317 Eur, reproduktory 70 Eur, náhradné diely
na mechanizmy a pracovné stroje 319 Eur, materiál na interiérové vybavenie expozícií 184 Eur,
banery 411 Eur, toner 29 Eur, ostatný spotrebný materiál 524 Eur, nákup kníh a časopisov
do knižnice múzea 339 Eur, softvér do knižnice 83 Eur, palivo do mechanizmov 680 Eur,
reprezentačné výdavky 3 180 Eur, nákup zbierkových predmetov 260 Eur)
634 – dopravné – 3 436 Eur
(z toho: pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel 1 759 Eur, oprava a údržba služobných motorových vozidiel 522 Eur, zákonné a havarijné poistenie služobným motorových vozidiel
858 Eur, preprava trofejí na DSH 197 Eur, diaľničné známky 100 Eur)
635 – rutinná a štandardná údržba – 4 923 Eur
(z toho: mesačná údržba výpočtovej techniky 1 200 Eur, oprava a údržba hasiacich prístrojov
1 102 Eur, servisná údržba registračnej pokladne 30 Eur, oprava mechanizmov 30 Eur, oprava EZS
18 Eur, údržba SAP softvéru 2 211 Eur, servis knižničného programu 55 Eur, update ESET NOD
antivírusový program 277 Eur)
636 – nájomné za nájom – 1 284 Eur
(z toho: prenájom plochy na výstave Slovakiatour 2014 – 480 Eur, prenájom hľadiska počas DSH
804 Eur)
637 – služby – 51 196 Eur
(z toho: účastnícke poplatky za školenia a semináre 368 Eur, kultúrne vystúpenia počas DSH
570 Eur, za propagáciu a reklamu 780 Eur, pranie rohoží 674 Eur, služby BOZP 1 004 Eur, výkon
pracovnej zdravotnej služby 40 Eur, kopírovacie služby 3 008 Eur, ubytovacie služby počas
pracovných ciest 297 Eur, digitalizácia VHS kaziet 184 Eur, vyhotovenie videozáznamov z akcií
múzea 450 Eur, preklady textov do Zborníka múzea 1 045 Eur, služby súvisiace so zabezpečením
DDSH 1 030 Eur, revízie: hasiacich prístrojov 119 Eur, EZS 456 Eur, EPS 600 Eur a elektrickej
inštalácie 900 Eur, služby súvisiace so zabezpečením akcie DSH: ozvučenie 450 Eur, tlač
vstupeniek 530 Eur, hygienické služby 600 Eur, zdravotný dozor 250 Eur, elektroinštalačné práce
420 Eur, ubytovanie 728 Eur, odvoz a likvidácia odpadu 304 Eur, ostatné služby 484 Eur, poplatky
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a odvody 644 Eur, stravovanie zamestnancov MSA 10 735 Eur, poistenie zamestnancov na
aktivačnú činnosť 13 Eur, povinný prídel do Sociálneho fondu 2 387 Eur, nákup kolkových známok
21 Eur, odmeny vyplatené na základe dohody o vykonaní práce 15 930 Eur, daň z nehnuteľností
a komunálny odpad 2 673 Eur, koncesionárske poplatky 223 Eur, daň z príjmu 1 832 Eur,
darčekové poukážky zo Sociálneho fondu pre zamestnancov múzea 1 447 Eur)
642 – Transfery jednotlivcom: 512 Eur
(z toho: členské príspevky záujmovým združeniam 338 Eur a nemocenské dávky 174 Eur)

5. Personálne informácie
Počet zamestnancov k 31.12.2014 vo fyzických osobách bol 22 a priemerný evidenčný počet
zamestnancov bol 22,00.
V roku 2014 sme zamestnávali 4 dlhodobo nezamestnaných na aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby na druh vykonávanej služby v oblasti sprevádzania návštevníkov a pomoc
pri organizovaní kultúrnych podujatí. Mali sme uzatvorené dve dohody s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.
Počas hlavnej sezóny máj - september boli v múzeu zamestnávaní študenti – brigádnici na lektorské
práce a tiež v súvislosti s prípravou a realizáciou celoslovenských slávností Dní Svätého Huberta
2014 boli zamestnávaní brigádnici, na preklad sprievodného textu do cudzích jazykov sme tiež
využili služby 5 brigádnikov spolu v roku 2014 bolo zamestnaných 103 brigádnikov.
Priemerná mzda v roku 2014 bola v múzeu vo výške 721,56 Eur.
V priebehu roka 2014 si zvyšovala kvalifikáciu jedna pracovníčka z ekonomického oddelenia na II.
stupni vysokoškolského štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore Podnikový
manažment v drevospracujúcom priemysle.
Pracovníci dokumentačného, ekonomického a poľovníckeho sa zúčastňovali priebežne odborných
školení organizovaných našim zriaďovateľom a aj komerčnými organizátormi školení.

6. Stanovené ciele a prehľad ich plnenia
1. Zrealizovať celoslovenské poľovnícke slávnosti
V dňoch 6. a 7. septembra sa konali v areáli svätoantonského kaštieľa celoslovenské poľovnícke
slávnosti Dni sv. Huberta. Hlavnými organizátormi podujatia boli Slovenská poľovnícka komora,
Slovenský poľovnícky zväz a Múzeum vo Svätom Antone.
K najvýznamnejším spoluorganizátorom patrili Lesy SR,
š.p., Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a prirodzene obec Svätý
Anton. Oslavy sa konali pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a navštívilo ich takmer
osem tisíc návštevníkov. Medzi nimi nechýbali ani vzácni
hostia: doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. - prezident SR –
výborný poľovník a pravidelný hosť našich osláv, prof. Ing.
Ľubomír Jahnátek, CSc. - minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, J.E. Margarita Ganeva - mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharska v SR,
Ing. Tibor Lebocký, PhD. – poslanec NR SR, prezident Slovenskej poľovníckej komory
a Slovenského poľovníckeho zväzu, poslanci NR SR Ing. Marian Záhumenský, Ing. Róbert Puci,
Ing. Peter Gaži, generálny riaditeľ š.p. VLM SR - Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ š. p. Lesy SR
- Ing. Ctibor Határ a mnoho ďalších významných osobností. Návštevníci osláv odchádzali spokojní
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a plní zážitkov. Hneď po slávnostnom otvorení, na ktorom zaspieval hymnu Slovenskej poľovníckej
komory sólista Komornej opery a opery SND maestro Otokar Klein, boli odovzdané rezortné
vyznamenania MPRV SR a Medaile sv. Huberta SPZ - vzácnym ľuďom, ktorí prispeli k úspešnému
rozvoju nášho poľovníctva. Zaujímavým bolo pásmo „Od pračloveka
po Žídeka“, ktorým bola humorne i vážne predstavená história
stolovania a stravovania od najstarších čias po dnes (pravek, stredovek,
baroko a súčasnosť). Expert z oblasti gastronómie Jaroslav Žídek
v závere vyzdvihol stravu z diviny a pozval všetkých na výstavu
„Prestreté“, ktorá bola v priestoroch Múzea vo Svätom Antone
sprístupnená do konca roka. V dôstojnom prostredí nádvoria
svätoantonského kaštieľa boli uvedené do života aj tri nové publikácie –
Zborník Múzea vo Svätom Antone č. XXI/2014 – tento ročník je
venovaný pamiatke prof. RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc., ďalej kniha
poézie Oldřicha Koudelku „Partitury zelených lásek“ s fotografiami
Jozefa Ferenca, Ivana Kňazeho a Jana Hlaváča a kniha Ľudovíta Šurinu
„Srdce lesníka“. Trubači zo SOŠL Banská Štiavnica spoločne s ďalšími
priateľmi slávnostne uviedli text svätohubertovskej fanfáry, ktorého
autorom je Jakub Badrna - študent 3. ročníka SOŠL. Medzi osvedčenými bodmi programu osláv
nechýbali: ukážky sokoliarstva, poľovníckej kynológie, atraktívny rybolov, módna prehliadka
poľovníckeho oblečenia, poľovnícky chodník a súťaž „Stopami zveri“, ktoré pre deti pripravila
SOŠL v Banskej Štiavnici, ukážky streľby z lukov, kuší a historických zbraní, divadelné
predstavenie Paradájz Pikčr, špeciálna klubová výstava alpských jazvečíkovitých duričov, laserové
strelnice, dychová hudba Sitňanka, súťaže Hájnikova žena – o najsympatickejšiu poľovníčku,
Poľovníctvo vo fotografii, Poľovnícky nôž 2014, Poľovnícky šperk 2014, Poľovnícky klobúk, Naj
brada – o najdlhšiu a najkrajšiu bradu, vtipné súťaž „ 5F poľovníka“ a v hádzaní flinty do žita,
Antonský diviak 2014 – v streľbe lukom na terč. Tradične medzi najzaujímavejšie patrili
Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Hubertlov-Halali a MS vo vábení srnčej, diviačej
a dravej zveri. V barokovej sýpke boli do Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku uvedené dve
ďalšie významné osobnosti: hosť. prof. doc. Ing. Pavel Hell, CSc. (1930 – 2009) - najvšestrannejší
slovenský odborník na poľovníctvo, autor najrozsiahlejšieho diela našej odbornej poľovníckej
literatúry, uznávaný expert C.I.C. a Mgr. Ladislav Grman (1932 – 2011) najuznávanejší slovenský
poľovnícky žurnalista, šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo (od začiatku v roku 1958 až
do roku 1992), spolutvorca mnohých výstav, Dní sv. Huberta, vábičských i lesničiarskych súťaží.
V sýpke si mohli návštevníci prehliadnuť aj výstavu „Unikátne trofeje Turca“, výstavu drevorezieb
Jána Homolu a fotografií členov Asociácie fotografov prírody. Zlatým klincom programu osláv
bola už tradične svätohubertovská omša so sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi.
Bohoslužba bola dôstojným vzdaním vďaky Stvoriteľovi za prírodu a život v nej. Pred omšou sa
konal koncert, na ktorom vystúpili už tradične Barbora Schaling Legényová a kvarteto lesných
rohov Laugarício. Tohto roku ich krásne na koncerte i počas omše doplnil aj domáci spevokol
zo Svätého Antona. Veľmi si vážime, že aj počas tohto ročníka sa zapojili návštevníci do
„Hubertovskej kvapky krvi“. Tohto roku darovalo najvzácnejšiu tekutinu 35 dobrých ľudí. Počas
5 ročníkov sa zúčastnilo odberu spolu už 176 darcov.
2. Zrealizovať Detské dni sv. Huberta
V dňoch 18. a 19. júna 2014 sa v areáli svätoantonského kaštieľa konal už tretí ročník Detských dní
sv. Huberta. Podujatie sa uskutočnilo v rámci júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody
a zúčastnilo sa na ňom 2 271 návštevníkov (1 915 detí a 356 dospelých). Bohatý program pripravilo a realizovalo 126 organizátorov z 25 ustanovizní: Lesníci, poľovníci a študenti zo Strednej
odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici – ako sprievodcovia, postupne sprevádzali vybrané
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skupiny – triedy ZŠ a MŠ z celého Slovenska po stanovištiach, kde sa dozvedeli všetko o prírode,
mohli sa zabaviť, zasúťažiť si, poučiť sa a získali suveníry. Na stanovištiach s prezentovali ďalší
poľovníci, lesníci a lesní pedagógovia. Každá trieda získala kŕmidlo pre vtáčiky a sadenicu
stromčeka a každé dieťa aj voľnú vstupenku na Dni sv. Huberta 2014. Podujatie je pre múzeum
zaujímavé aj skutočnosťou, že partnerské ustanovizne nám ho pomáhajú realizovať bez nároku
na financie - v rámci výbornej spolupráce. Vstupné z podujatia získavame priamo i cez kultúrne
poukazy – s pomocou OÚ Svätý Anton, nakoľko naše múzeum nemôže poberať kultúrne poukazy.
3. Vydať zborník múzea XXI/2014
Zborník Múzea vo Svätom Antone XXI/2014 bol slávnostne uvedený do života 6. septembra 2014
– v rámci hlavného programu Dní svätého Huberta. Úvodník do zborníka napísal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. Z úvodníka citujeme záverečné
vety: “Verím, že aj prostredníctvom tejto cesty, ktorou kráča zborník múzea, prispejeme k šíreniu
dobrého mena slovenského lesníctva, poľovníctva a agrorezortu vrátane Múzea vo Svätom Antone.
Chráňme si bohatstvá, ktoré nám zanechala matka príroda a zveľaďujme ich. Lesu a lovu zdar!“
Publikácia bola venovaná pamiatke významného prírodovedca prof. RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc. priateľa Múzea vo Svätom Antone. Do zborníka prispelo 28 autorov zo SR i zahraničia. Publikácia má 300 strán, 256 fotografií a obrázkov. Ako každý zo zborníkov, ktoré vydalo múzeum
za ostatných 12 rokov (2004, 2006, 2008, 2010, 2012), snaží sa zborník svojimi príspevkami podať
odbornú tému populárnou formou, aby bol zaujímavý pre čo najširší okruh čitateľov. V rubrike
„Predstavujeme“ sa prezentujú ďalšie partnerské ustanovizne, ktoré pomáhajú múzeu pri jeho
činnosti. Keďže finančná situácia múzea nie je najlepšia, opäť nám pri vydaní zborníka pomohli
partneri - najviac Vojenské lesy a majetky SR, š. p.. Zborník vyšiel v náklade 500 kusov a obsahuje
aj anglické a nemecké resumé príspevkov.
4. Návšteva J. V. Simeona Sachse-Coburg Gotha
Základnej škole s materskou školou vo Svätom Antone bol 26. júna 2014 odovzdaný certifikát
k udeleniu čestného názvu ZŠ s MŠ Ferdinanda Coburga. My v múzeu túto myšlienku od začiatku podporujeme. Veľmi dobre vieme, že žiadny panovník inej krajiny nemal tak rád naše
Slovensko ako práve Ferdinand Coburg (1861 – 1948). Nie nadarmo tvorili práve Slováci
jeho najbližší personál. Neustále podporoval
šikovných mladých ľudí na našom území. Vďaka
nemu sa uchovali vzácne exponáty vo svätoantonskom kaštieli i počas druhej svetovej vojny. Cez
osobu Ferdinanda Coburga sa môžu deti ZŠ
zdokonaľovať vo viacerých predmetoch: histórii,
biológii (cár ako výborný prírodovedec objavil
aj nové druhy rastlín a motýľov, ktoré nesú jeho
meno v latinskom názve), znalosti cudzích jazykov
(cár ovládal aktívne 18 jazykov), vo výtvarnom
prejave (cár bol talentovaný a dobre maľoval),
geografii (ako cestovateľ navštívil mnoho krajín aj na iných kontinentoch), hudbe a iných. Okrem
toho bol výborným poľovníkom. Pri profilácii a aktivitách školy bude naše múzeum pomáhať.
Spoločne – hlavne vďaka výbornej spolupráci s J. E. Margaritou Ganeva – mimoriadnou
a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharskej republiky v SR, sa nám podarilo zabezpečiť
návštevu J. V. Simeona Sachse - Coburg Gotha s manželkou kráľovnou Margaritou na slávnostnom
zhromaždení k udeleniu čestného názvu školy. Vnuk bulharského cára Simeon II. prijal pozvanie
starostu obce a Múzeum vo Svätom Antone zabezpečilo bohatý program pre kráľovskú návštevu
na Slovensku. Treba poznamenať, že s J.V. Simeonom II. sa pracovníci nášho múzea už neraz
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stretli. Spoločne s kráľovnou Margaritou navštívil naše múzeum už v roku 2002 a v roku 2003 nás
prijal na Úrade vlády Bulharskej republiky v Sofii – ako premiér. Naša cesta bola súčasťou
filmového projektu „Po stopách Ferdinanda Coburga“. V januári 2009 prevzal riaditeľ múzea z rúk
Simeona II. v Sofii medailu udelenú pri príležitosti 100. výročia od vyhlásenia nezávislosti
Bulharska (Múzeum vo Svätom Antone získalo ocenenie ako prvá nebulharská ustanovizeň).
26. februára roku 2011 sme spoločne s ním v Prírodovednom múzeu v nemeckom Coburgu dávali
do vitríny vzácny exponát – drevenú čutoru (dar cárovi Ferdinandovi z roku 1908) na výstave, ktorú
sme pomohli realizovať pri príležitosti 150. výročia od narodenia cára Ferdinanda. Keď teda prišli
vzácni hostia po rokoch opäť na Slovensko, prirodzene si prezreli aj kaštieľ vo Svätom Antone.
V barokovej kaplnke sme pripravili koncert s vystúpením speváčky zo Svätého Antone Barbory
Schaling Legényovej a trubačov zo Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. Tu sme
kráľovskej návšteve odovzdali dary, osobne predstavili všetkých zamestnancov múzea a vzácnych
partnerov obce. Pred kaštieľom ich zaujalo vystúpenie fujaristov zo súboru Sitňan a v parku posadil
J.V. Simeon Coburg lipu, ktorá bude vzácnu návštevu pripomínať aj v budúcnosti. Naše múzeum
zorganizovalo aj program kráľovskej návštevy na druhý deň – 27. júna 2014, keď sme spoločne
navštívili Pohorelskú Mašu, Zlatno, Prednú Horu, Muránsku planinu a Slovenskú Ľupču. Na
Prednej Hore si vzácni hostia so záujmom prezreli aj vysunutú expozíciu Múzea vo Svätom Antone
v poľovníckom zámočku, ktorú sme tu vybudovali v roku 2007. Súčasťou prehliadky, bolo
aj premietanie filmu „Spomienky spod Muránskej planiny“, ktorý sme vytvorili v spolupráci
s horehronskými pamätníkmi na cára Ferdinanda.

7. Hodnotenie a analýza činnosti v roku 2014
Začiatkom roka 2014 dostalo múzeum pridelený vyšší bežný transfer na činnosť než po ostatné
roky. Zriaďovateľ - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - plne chápe poslanie
i potreby múzea. V priebehu roka získalo múzeum ďalšie prostriedky. Keďže aj návštevnosť múzea sa zlepšila, mohli sme pristúpiť - po troch rokoch, k vráteniu 10 % krátenia platov zamestnancov.
Pridelený kapitálový transfer pomohol pri pokračovaní rekonštrukcie areálu NKP svätoantonského
kaštieľa, a to v časti reštaurátorských prác - tympanón so slnečnými hodinami na nádvorí,
rekonštrukčných prác - šindľové strechy barokovej sýpky a zámockej viechy a odstránenie
havarijného stavu studne na nádvorí. Nákup nového zariadenia RIDER kvalitatívne aj kvantitatívne ovplyvnil údržbu historického parku.
Zlepšená finančná situácia sa prejavila aj pri plnení hlavných cieľov a stanovených úloh múzea.
Darilo sa v oblasti odbornej činnosti, digitalizácie zbierok, prezentačnej činnosti i v kultúrnovzdelávacích aktivitách.
Napriek uvedeným kladom stále pretrvávajú finančné problémy. Múzeu chýba systémové riešenie
a stabilita pri prideľovaní bežného transferu na činnosť. Napríklad už čiastka pridelená na rok 2015
je najnižšia v histórii múzea. Ako problémové vnímame taktiež množstvo štátnych predpisov,
noriem a nariadení, ktorých plnenie je finančne náročné. Neustále chýbajú financie na dostatočné
vykurovanie kaštieľa, na nákup zbierkových predmetov, pomôcok a prostriedkov na údržbu,
konzervovanie, reštaurovanie, preparovanie zbierok, na výstavnú činnosť. Ostatné roky získava
múzeum väčšinu nových zbierok len darmi.
Múzeum vo Svätom Antone by malo byť ako pamäťová inštitúcia posudzované v rezorte osobitne,
nakoľko má špeciálne poslania stanovené zákonom. Múzeum v správe štátu má prioritne plniť
úlohy štátnej kultúrnej politiky. Miesto a úloha múzea je nezastupiteľná. Podľa zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je Múzeum vo Svätom Antone ako správca majetku národnej
kultúrnej pamiatky, povinné chrániť hnuteľný a nehnuteľný majetok tak, aby boli zachované jeho
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kultúrne hodnoty. Všetky odborné činnosti vykonáva naše múzeum v súlade so zákonom
č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a ochrane kultúrnej hodnoty.
V zmysle tohto zákona je zriaďovateľ povinný zabezpečiť priestorové, personálne a finančné
podmienky na vykonávanie základných odborných činností v múzeu. O nezastupiteľnej úlohe
múzeí v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva hovorí aj Deklarácia NR SR č. 91/2001, ktorá
vychádza z medzinárodných zmlúv, dohovorov a odporúčaní medzinárodných organizácií
pôsobiacich v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, UNESCO a EÚ, Uznesenie vlády SR č. 1230
z 15. 12. 2004, Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 schválená vládou SR v roku
2006 a o povinnosti chrániť kultúrne dedičstvo hovorí aj čl. 44.
Múzeum si dokáže vlastnými aktivitami zabezpečiť väčšinu prostriedkov na bežnú prevádzku a tak
vlastne supluje úlohu štátu, ktorý by mal cez zriaďovateľa poskytnúť potrebné prostriedky - bežný
transfer, na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o múzeách.
Podrobnou analýzou by sme zistili protichodnosť medzi koncepčnou prácou múzea a každoročným
prispôsobovaním sa momentálnej ekonomickej situácii. Paradoxom je fakt, že ostatné roky je
situácia podobná až do takej miery, že tento „štýl“ práce si osvojujeme a s ním nakoniec
dosahujeme relatívne dobré výsledky. Treba však pravdivo priznať, že ide o nesystémové
a nekoncepčné riešenie, ktoré funguje len vďaka zanietenosti zamestnancov múzea, ktorí svoju
prácu vykonávajú s láskou a pochopeniu dobrých ľudí, s ktorými sa stretávame u našich partnerov.
Veľmi kladne hodnotíme pochopenie a podporu zo strany zriaďovateľa – najmä sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu. Hlavne s touto pomocou sme opäť mohli ekonomicky úspešne
ukončiť rok. Kladne môžeme hodnotiť prínos múzea k rozvoju cestovného ruchu a k medzinárodnej
spolupráci v oblasti lesníctva, poľovníctva a kultúry. Rezervy má múzeum v zbierkotvornej
a vedecko-výskumnej činnosti, ktorú chceme v budúcnosti zlepšiť.
Z hľadiska plnenia odborných úloh múzeum splnilo stanovené ciele, a nielenže vykonalo v prospech zachovania kultúrneho dedičstva všetko potrebné, no podarilo sa mu navyše prispieť
k dobrému menu slovenskej kultúry a slovenského poľovníctva aj v zahraničí. Viac aktivít, ktoré
sa podarilo realizovať sú na Slovensku jedinečné a vzorne reprezentujú taktiež rezort MPRV SR.

8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov múzea
Najviac užívateľov výstupov múzea tvoria návštevníci umelecko-historickej a poľovníckej
expozície múzea. Ďalej sú to návštevníci expozície o Ferdinandovi Coburgovi na Prednej Hore,
v kaštieli v Palárikove a v kaštieli kniežaťa Hohenlohe v Tatranskej Javorine. Významná je pre
múzeum účasť na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v areáli výstaviska Incheba v Bratislave,
kde navštívia výstavný stánok múzea každý rok desaťtisíce návštevníkov. Okrem nich sú to
návštevníci výstav, ktoré realizuje múzeum vo svojich priestoroch, no taktiež na iných miestach
na Slovensku. Významnú skupinu užívateľov výstupov múzea tvoria čitatelia publikácií a tlačovín,
ktoré múzeum priamo vydáva, resp. do ktorých odborní pracovníci prispievajú: zborník múzea
(Zborník Múzea vo Svätom Antone XXI/2014), propagačný materiál o múzeu, odborné a populárne články zverejnené v odborných poľovníckych, lesníckych, múzejných a iných periodikách.
Ďalšími sú poslucháči rozhlasových a diváci televíznych relácií, v ktorých sa múzeum prezentuje.
Významnú skupinu tvoria poslucháči prednášok odborných múzejných a poľovníckych podujatí,
ktoré prezentujú naši odborní pracovníci. Deti a mládež oslovujeme prostredníctvom prednášok,
besied a prírodovedných kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré múzeum realizuje vo vlastných
priestoroch, no taktiež v školách a kultúrnych centrách aj mimo Svätého Antona. Keďže múzeum
tvorí taktiež filmy, ďalšou skupinou užívateľov výstupov múzea sú tí, ktorí majú možnosť vidieť
filmy v rámci projektu „Po stopách Ferdinanda Coburga“ (Panovník prírodovedec, Spomienky spod
Muránskej planiny), resp. iné: „Vábenie jeleňov“, „Hodnotenie poľovníckych trofejí metódami
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C.I.C.“, groteska „Ako Pišta Slaninák k parohom prišiel“ a podobne. Ďalšími užívateľmi sú
návštevníci webovej stránky múzea.
Veľkú skupinu tvoria návštevníci špeciálnych akcií organizovaných múzeom: Dni sv. Huberta,
Detské dni sv. Huberta, Regionálna chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí, Deň otvorených
dverí pre občanov Svätého Antona, nočné prehliadky, divadelné predstavenia, výstavy, koncerty,
súťaže, Vianoce pre zvieratká a iné.
Múzeum svojou prezentačnou činnosťou (web, publikácie, reklama, výstavy, podujatia, médiá)
oslovuje ďalších potenciálnych užívateľov výstupov činnosti – hlavne návštevníkov zo Slovenska
i zahraničia.

Vo Svätom Antone, dňa 4. mája 2015

Ing. Marian Číž
riaditeľ múzea
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9. Príloha - tabuľkové časti
Výdavky príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014
(v Eur)
Zdroj: 111

Kód
08206
08206
08206
08206
08206
08206

600 – Bežné výdavky
Rozpočet
Plnenie
Názov
Schválený Upravený
Suma
610 Mzdy, platy
79 982
99 664
99 664
620 Poistné,prísp.do poisť.
27 953
33 885
33 885
630 Tovary a služby
22 132
35 672
35 672
640 Bežné transfery
0
43
43
710 Obstaráv.kapitál.aktív
Úhrn
130 067
169 264
169 264

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

700 – Kapitálové výdavky
Rozpočet
Plnenie
Schválený Upravený
Suma
%

0
0

100,00

38 500,00
38 500,00

38 500,00
38 500

100,00
100,00

Zdroj: 131D

Kód
08206
08206

600 – Bežné výdavky
Rozpočet
Plnenie
Názov
Schválený Upravený
Suma
%
710 Obstaráv.kapitál.aktív
0
0
0
Úhrn

700 – Kapitálové výdavky
Rozpočet
Plnenie
Schválený Upravený
Suma
%
0
0
27 511
0,00
0
0
27 511
0,00

600 – Bežné výdavky
Rozpočet
Plnenie
Názov
Schválený Upravený
Suma
610 Mzdy, platy
35 292
97 366
98 737
620 Poistné,prísp.do poisť.
15 617
46 242
46 520
630 Tovary a služby
53 091
69 211
71 361
640 Bežné transfery
0
481
469
710 Obstaráv.kapitál.aktív
0
0
0
Úhrn
107 000
213 300
217 087

700 – Kapitálové výdavky
Rozpočet
Plnenie
Schválený Upravený
Suma
%

Zdroj: 46

Kód
08206
08206
08206
08206
08206
08206

%
101,41
100,6
103,11
97,51
0
101,78

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014
(v Eur)

Príjmy/ Výdavky
Príjmy
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
220 Administratívne a iné poplatky a platby
230 Kapitálové príjmy
243 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
292 Iné nedaňové príjmy
310 Tuzemské bežné granty a transfery
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery
Úhrn príjmov
Výdavky
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
710 Obstarávanie kapitálových aktív
Úhrn výdavkov

Rozpočet
schválený
upravený

Skutočnosť
Abs.
%

7 000
100 000
0
0
0
130 067
0
237 067

12 525
200 445
0
0
330
169 264
38 500
421 064

12 528
200 446
0
0
2 718
169 264
38 500
423 456

100,02
100
0
0
0,00
100,00
100,00
100,57

118 274
43 570
75 223
0
0
237 067

197 031
80 126
104 883
524
38 500
421 064

198 401
80 405
107 033
512
66 011
452 362

100,7
100,35
102,05
97,71
171,46
107,43

