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Rok 2007 bol druhým a zároveň aj posledným, keď sme v organizačnej štruktúre mali ako
samostatný útvar začlenené i Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Samotné
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a jeho časť Múzeum Andreja Sládkoviča
v Krupine uvádzajú svoje aktivity v rámci tejto správy osobitne. Pre múzeum vo Sv.
Antone i zvolenské múzeum nebolo dvojročné spojenie najlepším riešením. Súbežne
s odbornou činnosťou múzea sme hľadali vhodných zriaďovateľov. Pre krupinské
múzeum sa javí ako najlepší zriaďovateľ Mesto Krupina, pre hrad Bzovík obec Bzovík a
pre samotné zvolenské múzeum - Lesy SR, štátny podnik Banská Bystrica. V spolupráci
s MP SR sme dosiahli k 1.1.2008 začlenenie útvaru LDM pod Lesy SR, ktoré už
v priebehu roka pomáhali pri aktivitách i investíciách múzea. Lesy SR prevzali všetok
majetok zvolenského múzea vrátane pracovnoprávnych vzťahov s výnimkou majetku,
ktorý by v budúcnosti aj tak Lesom SR nepatril. Tak ostali zatiaľ v správe MSA budova
krupinského múzea (i keď prevádzka múzea patrí pod LDM), hrad Bzovík a kaštieľ
v Sielnici, na ktorý má preukázateľný nárok Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Banská
Bystrica. Veríme, že už v roku 2008 dôjde k prevodu majetku v Krupine a Bzovíku pod
mestskú a obecnú samosprávu, ktorá prejavila záujem a ktorá má omnoho výhodnejšiu
pozíciu zabezpečiť aktivity v krupinskom múzeu i na hrade Bzovík. Momentálne sme
v štádiu rokovaní.
V správe uvádzame odborné kapitoly pre obe múzeá ešte osobitne a spoločne
všeobecné kapitoly. Kvôli tomu nie je vždy rovnakým spôsobom formulovaný obsah
jednotlivých kapitol u oboch múzeí.
1. Identifikácia organizácie

Názov organizácie: Múzeum vo Sv. Antone
Sídlo organizácie: 969 72 Svätý Anton
Rezort (zriaďovateľ): Ministerstvo pôdohospodárstva SR od 1. 7. 2001
Kontakt: tel. 045 6913932, fax:045 6921955, e-mail: info@msa.sk, www.msa.sk
mobil: 0915 821973
Forma hospodárenia: Príspevková organizácia
Riaditeľ: Ing. Marian Číž
Členovia vedenia organizácie:
Vedúca ekonomického úseku a zástupca riaditeľa pre ekonomiku: Ľubica Prieberová
Zástupca riaditeľa pre odbornú činnosť: Ing. Monika Hricová
Vedúci poľovníckeho oddelenia: Ing. Erik Petrikovič
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Vedúca umelecko-historického oddelenia: Mária Ďurianová
Vedúci prevádzkovo-technického úseku: Ján Húska
Manažér: Mgr.Ivan Lukáč
Hlavné činnosti:
Múzeum vo Sv. Antone je príspevková organizácia priamo riadená Ministerstvom
pôdohospodárstva SR. Je to špecializovaná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.
Múzeum cieľavedome a systematicky zhromažďuje zbierkové predmety, odborne spracováva
umelecko-historický a poľovnícky zbierkový fond múzea, zbierkové predmety sprístupňuje
verejnosti formou stálych expozícií, dlhodobých, krátkodobých a putovných výstav. Múzeum
vo Sv. Antone je celoslovenským poľovníckym múzeom a má mnohé zahraničné aktivity.
Vykonáva odborno-metodickú činnosť, spracováva, sprístupňuje a využíva hmotné
dokumenty vo vzťahu ku komplexnej dokumentácii vývoja a súčasnosti poľovníctva na
Slovensku a dejín rodov Koháry a Coburg. V oblasti poľovníctva, výskumu dejín rodov
Koháry a Coburg spolupracuje s odbornými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. Všetky
poznatky využíva pri rozvoji kultúrno-vzdelávacích aktivít.
Názov organizácie: Múzeum vo Sv. Antone – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Sídlo organizácie: Zvolen, Nám. SNP č. 35
Rezort : Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Organizačno- právna forma : organizačný útvar štátnej príspevkovej organizácie
Vedúca útvaru: Mgr. Ľubica Miľanová
Kontakt: tel. 045/ 5321 886, 532 469, tel./fax. 045/5320 649, e-mail:muzeum@ldmzvolen.sk,
www.ldmzvolen.sk
Pracoviská múzea:
Zvolen, Nám. SNP č. 35 – sídlo múzea
Zvolen, Nám. SNP č. 31 – výstavné priestory múzea, stále výstavy Rezbárstvo a Stromy
našich lesov
Krupina, Sládkovičova 20 – pobočka LDM Múzeum A. Sládkoviča
Zvolenský zámok – expozícia Z histórie Zvolena
Zvolen – Podborová, Smreková 11, 13, 15 – prevádzkové priestory
Sielnica 68 – kaštieľ, prevádzkové priestory
Hlavné činnosti:
LDM je celoslovenským špecializovaným múzeom dokumentujúcim historický vývoj
lesníctva a drevárstva s rozšírenou regionálnou vlastivednou zložkou. Na základe vedeckého
výskumu zbiera, zhromažďuje a uchováva, ošetruje a následne prezentuje doklady minulosti
z oblasti lesníctva a drevárstva na Slovensku a z oblasti histórie a ľudovej kultúry na území
regiónu Zvolena . V súvislosti so základným poslaním múzea rozvíja tieto hlavné činnosti:
1. zbierkotvornú
2. výskumnú
3. edičnú a publikačnú
4. kultúrno-výchovnú
5. poradenskú
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2. Poslanie a strednodobý výhľad
Múzeum vo Svätom Antone
Medzi hlavné poslania Múzea vo Sv. Antone patrí spravovanie areálu Národnej kultúrnej
pamiatky svätoantonského kaštieľa a zbierkového fondu z pôvodného kaštieľneho mobiliáru
po rodoch Koháry a Coburg ako i zbierok celoslovenského poľovníckeho múzea. Budovy,
park i zbierky spravuje múzeum s ohľadom na ich čo najširšie využitie v prospech odbornej
i laickej verejnosti. Zbierky múzeum zhromažďuje nákupom, zberom i darmi, chráni pomocou
konzervátorov a dodávateľsky i cez preparátorov a reštaurátorov, v zmysle platných predpisov
múzeum zbierky dokumentuje, katalogizuje a prezentuje pomocou expozícií, výstav a rôznych
podujatí. Zbierky, areál i mozgový potenciál odborných pracovníkov využíva múzeum i pri
kultúrno-vzdelávacích aktivitách. Vlastnou strážnou službou i s pomocou modernej
zabezpečovacej techniky dbá múzeum o ochranu zbierok a vlastnou lektorskou službou
zabezpečuje návštevný chod. Múzeum je sprístupnené pre verejnosť celoročne. Okrem stálej
umelecko-historickej a poľovníckej expozície v kaštieli spravuje múzeum i najvyššie
postavenú expozíciu v rámci SR v rozhľadni na Sitne (1009 m.n.m.) a Expozíciu o
Ferdinandovi Coburgovi v poľovníckom zámočku na Prednej Hore (od r. 2007). Formou
výstav sprístupňuje mnohé vzácne zbierky inak uložené v depozitoch. Výstavy realizuje
múzeum vo svojich vlastných priestoroch i v rámci iných slovenských i zahraničných
inštitúcií. Múzeum spolupracuje v oblasti poľovníctva so všetkými slovenskými
ustanovizňami, ktorých sa táto ľudská aktivita bezprostredne dotýka (Slovenský poľovnícky
zväz, Lesy SR, výskumné ústavy, školy, univerzity, Klub histórie slovenského poľovníctva ...
atď.) i s organizáciami podobného zamerania v zahraničí. Odborní pracovníci prezentujú
svoju činnosť i formou prezentácie na konferenciách, seminároch, ďalej prostredníctvom
odborných a populárnych článkov v periodikách, zborníkoch, pri tvorbe odborných publikácií,
televíznych i rozhlasových relácií, filmov ... ap. Areál NKP svätoantonského kaštieľa využíva
múzeum na organizovanie širokej škály kultúrnych podujatí: koncerty, divadelné
predstavenia, festivaly, besedy, prednášky ...ap. Múzeum má svoje nezastupiteľné miesto i v
štúdiu histórie a prezentácii regiónu a obce Sv. Anton.
Strednodobý výhľad
Múzeum vo Sv. Antone musí postupne opravovať budovy a park v rámci NKP areálu
svätoantonského kaštieľa. Prednostne sa musia riešiť opravy statických porúch v budove
kaštieľa s nadväzným reštaurovaním stien, vzácnych historických tapiet a historických
nábytkov. V rámci ostatných budov NKP je potrebné prebudovať pôvodnú budovu sýpky na
výstavné účely, ďalej je potrebné vzhľadom na živý botanický materiál neustále a pravidelne
udržiavať historický park i lesopark. Pri strednodobom výhľade musíme uvažovať
s rekonštrukciou kaštieľa i areálu pri súčasne realizovanej návštevnej prevádzke, nakoľko
tržby zo vstupného sú nezanedbateľné. S ohľadom na reálny prísun financií, nie je možné
naraz opraviť všetko potrebné a je nutné postupovať etapovite. Už v najbližších rokoch treba
posilniť počet odborných pracovníkov o miesta kunsthistorika, historika a reštaurátora.
V oblasti odbornej práce treba strednodobo rátať s medzinárodným výskumno-prezentačným
projektom „Po stopách Ferdinanda Coburga“, ktorého výsledkom bude rozsiahly
dokumentárny film, odborné štúdie, publikácie a mnoho menších náučných filmov –
zemepisných i prírodovedných na pomoc výučbe v školách. Na tomto projekte sa už
intenzívne pracuje. Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri C.I.C. poverila
Múzeum vo Sv. Antone odbornou garanciou vybudovania svetovej expozície histórie C.I.C.
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a centra C.I.C. v kaštieli v Palárikove – i tejto úlohe musia odborní pracovníci venovať
patričnú pozornosť. MP SR, pod ktorého garanciu patrí oblasť rozvoja poľovníctva na
Slovensku, bude čoraz viac spolupracovať s múzeom pri príprave celoslovensky
i medzinárodne významných odborných poľovníckych podujatí. Medzi významné aktivity
strednodobého výhľadu patrí zintenzívnenie spolupráce s členmi rodiny Coburg. Medzi
strategické ciele múzea patrí vybudovanie centra Asociácie európskych poľovníckych múzeí
(už v rokoch 1992,1993 a 1995 sa konali za týmto účelom stretnutia riaditeľov kolegiálnych
múzeí z viacerých európskych krajín). Po vstupe do EÚ je tu reálna možnosť zviditeľniť
oblasť poľovníckej kultúry, v ktorej má Slovensko mnohoročné tradície a preto má
k vybudovaniu takéhoto centra odborné predpoklady. Činnosť Múzea vo Sv. Antone je
v medzinárodných odborných kruhoch vysoko cenená – ako prvé v histórii získalo múzeum
za svoje aktivity svetovú Cenu C.I.C. (Svetová poľovnícka organizácia) udelenú pre
poľovnícke múzeum (v roku 2001). Múzeum strednodobo uvažuje s vydávaním zborníka
odborných prác, ktorý by mal vychádzať každé dva roky. Prvé číslo po 15-ročnej prestávke
vyšlo v roku 2004, druhé v roku 2006 – ide o zborníky s príspevkami, ktoré sú písané
atraktívnejšou formou, než strohé vedecké práce s rozšíreným obrázkovým materiálom, aby
oslovili čo najširší okruh čitateľov (možnosť predaja). Do rámca strednodobého výhľadu patrí
vybudovanie celoslovenského rybárskeho múzea. Zbierkotvorná činnosť týmto smerom sa
začala roku 2003. V strednodobom výhľade uvažujeme o prezentácii aktivít agroturistiky i
domácich remeselníkov v regióne – v blízkych obciach a viac sa budeme angažovať v rozvoji
cestovného ruchu v okolí mesta Banská Štiavnica, zapísanom v Zozname svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Poslaním Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene je na základe prieskumu a vedeckého
výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, odborne spracovávať zbierkové
predmety ako súčasti kultúrneho dedičstva a prezentovať ich verejnosti spolu
s prislúchajúcimi dokumentačnými a informačnými fondmi prostredníctvom výstav,
publikačných a poradenských aktivít, rôznych kultúrnovýchovných podujatí. LDM je
špecializovaným pracoviskom
s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti múzejnej
dokumentácie lesníctva a drevárstva a súčasne vykonáva múzejnú dokumentáciu vývoja
prírody a spoločnosti regiónu Zvolen.
Strednodobý výhľad zvolenského pracoviska sa nesie naďalej v duchu zabezpečenia rozvoja
múzea a jeho premeny z klasického vlastivedného múzea s okresnou pôsobnosťou z roku
1992 na celoslovenské špecializované múzeum zamerané na dokumentáciu lesníctva a
drevárstva s rozšírenou regionálnou vlastivednou zložkou zabezpečujúcou plnohodnotnú
dokumentáciu vývoja spoločnosti vo zvolenskom a dnes i krupinskom regióne. Zmyslom
transformácie bolo využitie tradičného lesnícko-drevárskeho potenciálu Zvolena a jeho
najbližšieho okolia (B. Bystrica) a doplnenie zvolenského lesníckeho komplexu pracovísk ,
inštitúcií a organizácií zabezpečujúcich všetky jeho súčasti od výskumu cez školstvo a
výrobu o pracovisko zamerané na dokumentáciu lesníckej a drevárskej histórie s dôrazom na
prácu s verejnosťou. Výborné výsledky dosiahlo zvolenské múzeum na poli dokumentačnej,
prezentačnej a publikačnej práce. Jeho rozvoj je ovplyvnený finančným zabezpečením
zameraným najmä na dokončenie rekonštrukcie objektov múzea na Nám. SNP č. 33 a 35
(prízemie),vybudovaním lesníckej a drevárskej expozície (1. poschodie), upravením
dvorového areálu a jeho zapojením do programových podujatí múzea.
Ďalším pozitívnym krokom v súvislosti so strednodobým výhľadovým plánom bolo
skolaudovanie kancelárskych priestorov v rekonštruovaných budovách na Nám. SNP č. 33 a
35 a presťahovanie pracovní zvolenského múzea do nových priestorov. Získali sme nový
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atraktívnejší priestor a zároveň sme čiastočne vyšli v ústrety Mestu Zvolen, ktoré požadovalo
starú budovu múzea – bývalú radnicu vrátiť.
Konkrétnejšia predstava strednodobého výhľadu zrealizovaná po zlepšení našej ekonomickej
situácie:
Zbierkotvorná činnosť
zamerať sa na zvýšenie a skvalitnenie akvizičnej činnosti v lesníctve a drevárstve
− zabezpečiť plnohodnotnú konverziu zbierkových dát z aplikácie AMIS do programu
ESEZ a technicky vybaviť pracovisko a vyškoliť odborných pracovníkov na spracovanie
zbierok v programe ESEZ
− zlepšiť technické vybavenie depozitných priestorov, doplniť depozitný mobiliár (regály)
− zabezpečiť konzervátora a archeológa v súvislosti so zabezpečením ošetrenia zbierok a
odborným spracovaním archeologického fondu
−

Výskumná činnosť
položiť dôraz na úlohy zabezpečujúce vybudovanie celoslovenskej lesníckej a drevárskej
expozície
− vypracovať koncepciu výskumnej práce lesníckeho a drevárskeho oddelenia v súvislosti
s prípravou vytvorenia centra lesníckych odborných služieb
− vypracovať koncepciu výskumnej práce spoločenskovedného oddelenia
−

Publikačná a edičná činnosť
zamerať sa na odbornú publikačnú tvorbu v oblasti lesníctva, drevárstva, histórie a
etnológie
− zamerať sa na tvorbu katalógov menších tematických celkov jednotlivých zbierkových
fondov
− zamerať sa na prípravu publikácií prezentujúcich históriu lesníctva a vychádzajúcich
z informačnej databázy centra lesníckych odborných služieb
−

Kultúrno-výchovná činnosť
− obsahovo a organizačne skvalitniť atraktívne a populárne súťaže Zelený objektív a Etudy
z dreva a zabezpečiť prezentácie ich výstav za hranicami Slovenska
− rozšíriť formy práce s mládežou a ponúknuť rôzne doplňujúce aktivity v rámci stálych
výstav Rezbárstvo a Stromy našich lesov
− rozšíriť spoluprácu s učiteľmi a ponúknuť možnosť jednotlivé obsahové celky z dejepisu,
prírodopisu, technických a pestovateľských prác odučiť v múzeu
Projektová činnosť
− zabezpečiť školenie na prípravu projektov pre odborných pracovníkov i ekonomické
oddelenie
− príprava projektu na vytvorenie centra lesníckych odborných služieb
Poradenská činnosť
personálne rozšírenie dokumentačného oddelenia vzhľadom na nárast požiadaviek zo strany
verejnosti i Mesta Zvolen
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3. Činnosť organizácie a jej náklady
Múzeum vo Svätom Antone
Múzeum splnilo všetky stanovené úlohy. Podarilo sa nám sprístupniť zrekonštruovanú
časť severného krídla, hlavné schodisko s reštaurovanými freskomaľbami, rodovú galériu
a hudobný salón s komplexne zreštaurovanou freskomaľbou. Múzeum zreštaurovalo a
zakonzervovalo 370 kusov zbierkových predmetov, prírastok vo fotodokumentácii bol
376 kusov, zdokumentovalo sa 3 100 kusov exponátov a akvizičná činnosť činila 144
kusov nových zbierkových predmetov.
V januári sme sa zúčastnili cestovného veľtrhu Slovakiatour v Bratislave. Našu
prezentáciu sme zamerali na osobu bulharského cára Ferdinanda Coburga. Vo februári
sme už piaty krát privítali svätoantončanov v múzeu v rámci Dňa otvorených dverí. K sv.
Valentínovi sme pripravili malú výstavku „ Je prestreté“ s ukážkou slávnostnej svadobnej
tabule. V marci bola otvorená Regionálna chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí
ulovených v sezóne 2006/2007. Veľmi peknou a vydarenou akciou, na ktorej sa zúčastnil
aj bulharský veľvyslanec bola prezentácia a krst knihy Antona Hykischa „ Spomeň si na
cára“. K Medzinárodnému dňu múzeí sme za prítomnosti ministra pôdohospodárstva M.
Jureňu otvorili ďalšiu časť zreštaurovaných priestorov severnej časti kaštieľa. Pre
oživenie historickej expozície sme pripravili malú výstavku so scénkou „ Prídem hneď“.
Hubári sa potešili výstave „ Z hubárskeho košíka“. V rámci 2. ročníka Noc v múzeu sme
pripravili pre návštevníkov nočné prehliadky s humorným textom a multimediálnou show
sokoliarskej skupiny Sv. Bavona na nádvorí kaštieľa. V spolupráci so Slovenskou
agentúrou životného prostredia – strediskom environmentálnej výchovy v Banskej
Štiavnici sme pripravili pre deti prírodovednú súťaž „Hypericum“ a „Jar pod Sitnom“.
Boli sme spoluorganizátormi akcie Lesnícke dni – Lesy deťom. V roku 2007 sme
pripravili nultý ročník akcie pre deti „ Coburgov poklad“, v ktorom sa nám podarilo
presvedčiť deti, že múzeum nie je len miestom kde sa ukazujú a oprašujú staré veci, ale je
aj miestom prekvapení, zážitkov, pozoruhodných zaujímavostí a zábavy. V júni sme
inštalovali expozíciu Ferdinanda Coburga v Poľovníckom zámočku na Prednej Hore. Je to
pekný drevený historický objekt, ktorý kúpil bulharský cár Ferdinand Coburg na
poľovníckej výstave vo Viedni a dal ho previesť a postaviť na Prednej Hore pri Muráni.
Objekt v súčasnej dobe spravuje Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná Hora.
V prázdninovom období sme pre návštevníkov pripravili nočné prehliadky s humorne
ladenými scénkami „Nebo, peklo, raj a späť“. V kaštieľnej kaplnke sa konal už 8. ročník
Festivalu peknej hudby s medzinárodnou účasťou. V auguste si deti mohli prezrieť
divadelné predstavenie „ O kukučke ktorá prestala kukať“ a dospelí sa potešili koncertu,
v ktorom odznela hudba zo 14. storočia v podaní francúzskych umelcov.
1. a 2. septembra sa konal pod záštitou MP SR už XVII. ročník Dní Sv. Huberta. Pre
návštevníkov sme pripravili zaujímavé akcie, výstavy a súťaže, ktoré prebiehali v celom
areáli kaštieľa. Okrem XII. ročníka súťažnej prehliadky fotografií s poľovníckou
tematikou si návštevníci mohli prezrieť výstavu „ Unikátne trofeje Šariša“. Celodenný
program bol obohatený IX. ročníkom Majstrovstiev Európy vo vábení jeleňov. DSH sa
zúčastnili významní štátni činitelia, prezident SR Ivan Gašparovič, minister
pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa, podpredseda NR SR Viliam Veteška a iní.
V septembri sme pre Vojenské lesy Pliešovce pripravili výstavu „Abnormity parožia“ a
výstavu obrazov „Poľovnícky rok“. Október sa niesol v znamení mesiaca úcty k starším.
Múzeum v spolupráci s Obecným úradom pripravilo akciu pre dôchodcov „ Mladí
duchom“. V novembri sme inštalovali výstavu v rámci mesiaca fotografie „Dovolenková
fotografia 2007“. Začiatkom decembra sme pripravili výstavu abnormít parožia v rámci
výstavy „Poľovníctvo, lesníctvo a výstava nožov“ v Košiciach. V predvianočnom období
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sme pripravili pre deti akciu „ Vianoce pre zvieratká“ a na sviatok sv. Štefana malé
občerstvenie pre návštevníkov v rámci prehliadky múzea. Odborní pracovníci pokračovali
na dlhodobom filmovom projekte „Po stopách Ferdinanda Coburga“ Tentoraz sme
zmapovali oblasť Horehronia, Muráňa a Prednej Hory. Navštívili sme ľudí, ktorí si ešte
pamätali cára Ferdinanda Coburga.
Odborní pracovníci prispeli svojimi referátmi na viacerých múzejných a poľovníckych
podujatiach ( konferencie, semináre). Úspešné boli i medzinárodné aktivity múzea. Mgr.
Ivan Lukáč a Ing. Marian Číž sa aktívne s referátom zúčastnili na generálnej konferencii
Medzinárodnej rady múzeí ICOM a jej Kultúrno-vzdelávacej komisie CECA vo Viedni.
Odborní pracovníci
múzea navštívili kolegov v poľskom Muzeu Zamoyskich
v Kozlowke, s ktorými máme zmluvu o spolupráci a prijali sme návštevu kolegov
z Poľska i Maďarska. Navštívilo nás i mnoho významných zahraničných hostí.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Činnosť organizácie sa v roku 2007 riadila plánom práce, ktorý bol predovšetkým pomocným
orientačným dokumentom napĺňaným v tom rozsahu, v akom sa podarilo získať finančné
prostriedky nevyhnutné pre jeho realizáciu. Dôraz sa znova položil na krátkodobé výstavné
prezentačné aktivity ako klasické múzejné výstupy, ktoré privádzajú do jeho múrov najväčší
počet návštevníkov po celý rok a zároveň na kultúrno-vzdelávacie podujatia (vedomostná
súťaž Stromy našich lesov, vyučovacie hodiny ) zamerané prioritne na školskú mládež.
Na rozdiel od minulého roka mohlo múzeum rátať od jeho začiatku s príspevkom 3,3 mil. Sk,
čo nebolo dostačujúce a pokrývalo predovšetkým mzdové náklady, ale poskytovalo určitú
istotu a pokoj, čas na prácu, čas na hľadanie nových zdrojov financovania a bolo potvrdením
faktu, že sa i naďalej s múzeom počíta. V druhej polovici roka dostalo múzeum ešte príspevok
350 tis. Sk z dôvodu výdavkov súvisiacich s presťahovaním múzea v septembri roku 2006
do nových priestorov ( platenie nájmu za výstavné priestory v starej budove múzea, náklady
na vykurovanie v nových priestoroch, napojenie garáže na signalizáciu ). Suma pridelená od
zriaďovateľa bola dohromady zaokrúhlene 3 650 tis. Sk. Z toho 2 326 tis. Sk išlo na mzdy (
a to ešte bez OON). Výstavná prezentačná aktivita sa realizovala za 133 tis. Sk a na edičnú
činnosť išlo 33 tis. Sk (katalóg a CD nosič na výstavu Rytier vzdelanosti- Jozef Kozáček
a jeho zvolenskí súputníci; katalóg Zelený objektív 2006). Vlastné výnosy boli celkom 903
tis. Sk a tvorili sa z prenájmu ( 428 tis. Sk), sponzorských príspevkov ( 415 tis. Sk) a tržieb
za vstupné ( 52 tis. Sk) a služby (kopírovanie literatúry, fotografovanie a snímanie zbierok,
zapožičanie zbierok, pomoc pri inštalácii výstav ).
Prezentačné aktivity sa riadili plánom výstav a podujatí, ktorý bol pripravený ešte
v predchádzajúcom roku a vychádzal z krátkodobých výskumných úloh odborných
pracovníkov, aktuálnych tém rezonujúcich v spoločnosti a z ponuky zo strany odbornej
a laickej verejnosti a viazal sa k výročiam významných osobností a udalostí.
V ďalšom slede sa realizovali činnosti, ktoré si nevyžadovali väčšie finančné náklady –
akvizičná činnosť prostredníctvom výskumu a daru, dokumentačná činnosť mapujúca
kultúrny a spoločenský život Zvolena a sprevádzajúca krátkodobé výskumné úlohy, edičná a
publikačná práca zabezpečujúca finančné prostriedky a zabezpečujúca propagáciu múzea
najmä v lesníckej obci. Naďalej sme pokračovali v snahe o prevod Múzea Andreja Sládkoviča
(MAS) v Krupine na Mesto Krupina a prevod kláštornej pevnosti Bzovík na obec Bzovík.
Zmyslom tohto kroku bolo riešiť už i tak havarijnú situáciu v MAS ( potreba rekonštrukcie
budovy) a poskytnúť obciam možnosť vlastnej prezentácie a múzeu a historickej architektúre
možnosť rozvoja prostredníctvom financií z fondov EÚ. Zároveň sme rozpracovali aj
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materiál na predaj prebytočného majetku - pozemku za múzeom vo Zvolene. Prostriedky
z prevodu a predaja sme chceli sčasti využiť na zaplatenie dlhu vytvoreného v súvislosti
s kolaudáciou a presťahovaním sa múzea do nových priestorov a sčasti na pripojenie sa na
trafostanicu a zabezpečenie elektrickej energie pre celé múzeum (aj výstavné priestory a
priestory 3. poschodia určené na prenájom). Žiaľ, tieto aktivity rozbehnuté ešte v prvej
polovici roku 2006 sa nepodarilo zrealizovať, nakoľko až do polovice roka platil zákaz
prevodu a predaja majetku štátu a následne sa situácia v múzeu vyvíjala smerom k novým
organizačným zmenám, z ktorých vyplývali nové úlohy a povinnosti pre vedenie múzea
a ekonomické oddelenie.
Počas celého roka bolo potrebné udržiavať náklady na minime a rozširovať ponuku
prezentačných aktivít so sponzorskými vstupmi (výstavy a iné kultúrno-výchovné podujatia)
s cieľom presvedčiť zriaďovateľa, verejnosť o zmysle zachovania plnohodnotného a
funkčného celoslovenského muzeálneho pracoviska vo Zvolene. Atmosféra v múzeu začínala
byť napätá a súvisela s pretrvávaním provizórneho režimu. Zamestnanci pracovali naplno,
zodpovedne, tvorivo, ochotne, prinášali nové nápady, písali nové projekty. Tlak na nich a na
ich prácu sa sústavne zvyšoval a napätie v súvislosti s nejasnou finančnou situáciou
pretrvával.
Situácia si vyžadovala intenzívnejšie hľadanie nového riešenia ako zabezpečiť fungovanie
múzea a jeho činnosť. Pod Múzeom vo Sv. Antone sa dalo prežiť, ale nie splniť ciele
načrtnuté v strednodobom výhľade, ktoré by viedli k jeho rozvoju. Jedným z možných
východísk bola podpora štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Banská Bystrica,
s ktorým sme od roku 2003 spolupracovali. Obrovskou pomocou z jeho strany bol v polovici
roku 2007 finančný príspevok 1,5 mil. Sk, ktorým sme splatili dlh firme Unios s.r.o.
vytvorený v súvislosti s presťahovaním múzea ešte v roku 2006.
Od augusta sa postupne stále intenzívnejšie uvažovalo o možnom prechode pod LESY SR,
š.p. Zorganizovalo sa stretnutie vedenia Múzea vo Sv. Antone a vedenia Lesníckeho
a drevárskeho múzea s generálnym riaditeľom LESOV SR, š.p. doc. RNDr. Ing. Jozefom
Minďášom a ekonomickým riaditeľom Ing. Ľubošom Némethom, na ktorom sa zástupcovia
štátneho podniku oboznámili s činnosťou, personálnym obsadením a s majetkom LDM
Zvolen.
6. novembra 2007 sa na pôde Ministerstva pôdohospodárstva SR pod vedením vedúceho
služobného úradu Ing. Vladimíra Pavelku uskutočnilo pracovné rokovanie s cieľom
pripraviť delimitáciu LDM vo Zvolene z organizácie MSA do organizácie LESY SR, š.p.
Banská Bystrica v termíne do 31. 12. 2007. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia LESOV SR,
š.p. Banská Bystrica, zástupcovia Múzea vo Sv. Antone a LDM Zvolen a zástupcovia
generálnych riaditeľov sekcií MP SR. Pracovné rokovanie sa odvolávalo na rokovanie
porady vedenia ministerstva dňa 22. marca 2007, na ktorom bolo uložené realizovať už
spomínanú delimitáciu LDM .
3. decembra 2007 podpísala ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová
Rozhodnutie o vložení s účinnosťou od 1. januára 2008 časti majetku štátu vrátane súvisiacich
práv, pohľadávok, záväzkov a iných majetkových práv v správe štátnej príspevkovej
organizácie Múzeum vo Sv. Antone uvedenom v súpise o vecnom a finančnom vymedzení
majetku k 31. 12 2007 do štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.
Na základe tohto Rozhodnutia č. 4972/2007-250 vydal generálny riaditeľ LESOV SR š. p.
Banská Bystrica Rozhodnutie č. 14/2007 z 20. decembra 2007 o zriadení Strediska Lesnícke
a drevárske múzeum s účinnosťou od 1. januára 2008 na generálnom riaditeľstve LESOV
SR, š.p.. Banská Bystrica na úseku generálneho riaditeľa. V rozhodnutí sa uvádza, že dňom
vloženia časti majetku Múzea vo Sv. Antone do majetku štátneho podniku LESY SR Banská
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Bystrica prechádzajú v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. § 4a ods. 2 aj práva a povinnosti
vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov na štátny podnik LESY Slovenskej republiky.

4. Rozpočet organizácie
Bežný transfer múzea na rok 2007 bol schválený vo výške 5 100 tis. Sk. V tejto sume bol
zahrnutý transfer aj pre LDM Zvolen. ( začlenené do organizačnej štruktúry MSA od
1.1.2006). Nakoľko po vyčíslení skutočných nákladov za rok 2006 sme zistili, že transfer je
nepostačujúci, rozpočtovým opatrením č. 9/2007 bol zvýšený o 1 800 tis. Sk, ( prostriedky
určené na úhradu prevádzkových nákladov LDM Zvolen). Rozpočtovým opatrením č.
14/2007 bol ďalej bežný transfer zvýšený o 413 tis. Sk na zvýšenie platových stupníc, RO č.
38/02007 o 700 tis. Sk a upravením záväzných ukazovateľov ŠR o 33 180,-Sk. Po všetkých
úpravách predstavoval bežný transfer 8 046 tis. Sk. MP SR bol poukázaný v plnej výške a
čerpaný tiež v plnej výške. Prostriedky z bežného transferu boli použité na mzdy pracovníkov
vo výške 5 159 tis. Sk, na úhradu poistného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
vo výške 1 414 tis. Sk, na tovary a služby 1 471 tis. Sk ( elektrická energia 730 tis. Sk).
Kapitálový transfer bol na rok 2007 schválený vo výške 10 000 tis. Sk Upravením záväzných
ukazovateľov bol znížený o 33 180,-Sk , takže v roku 2007 bol poskytnutý vo výške 9 967
tis. Sk.
Kapitálové výdavky 2007
Múzeum vo Sv. Antone v roku 2007 pokračovalo v rekonštrukcii areálu NKP s hlavným
zameraním na reštaurovanie severného krídla a začalo aj s prácami na rekonštrukcii
neskorobarokovej sýpky pri kaštieli – zatiaľ len so zabezpečovaním objektu.
Všetky práce boli realizované v súlade s Rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu –
pracovisko Banská Štiavnica ako aj ostatnými platnými technickými normami.
V roku 2007 boli kapitálové prostriedky použité nasledovne:
Po rozpočtových opatreniach z roku 2006 (1 760 000,-Sk) boli začiatkom roka v prvom rade
uhradené dlhy z roku 2006
- reštaurovanie kamenného portálu ( Mgr. art. T. Molnár, Bc. A. Hudec) – 93 970,- Sk
- rekonštrukcia kaštieľa – doplnkové práce ( PAMSTAV, s.r.o.) – 1 427 217,-Sk
- reštaurovanie výmalieb na schodisku ( Akad. mal. V. Mýtnik) – 200 000,- Sk
- reštaurovanie papierových tapiet ( Mgr. art. P. Hrachovský) – 38 813,- Sk
Následne sa pokračovalo v rozbehnutých prácach reštaurátorských – reštaurovanie severného
krídla – maľby, štuky, fresky – II. etapa: miestnosť č. 305, 303, 302, 366 – reprezentačná
spálňa, čínsky salón, hlavný salón, rodová galéria – v dohodnutom objeme 1 845 571,-Sk.
(plus doplatok 86 tis. Sk zvýšenie ceny v Dodatku č. 1 – väčší rozsah prác na freskách
schodiska).
Dodávateľ prác: Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava.
K už dohodnutým prácam sa pridala kompletná rekonštrukcia a reštaurovanie výmaľby v m.č.
309 - ( nová miestnosť v minulosti používaná ako depozit nábytku, v ktorej sa pri
reštaurátorskom prieskume našla zakrytá výmaľba z 19. stor.)
Dodávateľ prác: Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava
Cena: 496 468,-Sk
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V súvislosti s prácami v rodovej galérii ( m.č. 366) boli realizované aj práce na reštaurovaní
veľmi vzácnej a ojedinelej tapety. Až po je sňatí zo steny sa zistili nové skutočnosti, na
základe ktorých bol k ZOD uzavretý ešte dodatok.
Dodávateľ prác: Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava
Cena: 842 520,- Sk ( z čoho v r. 2007 bolo faktúrovaných len 508 130,-Sk). Tapeta bude
ukončená až v roku 2008.
Súčasťou obkladov stien severného krídla sú aj vzácne olejomaľby – supraporty. Ich
reštaurovanie bolo realizované v miestnostiach, ktoré majú byť otvorené v r. 2008.
Reštaurovanie 7 ks obrazov, dodávateľ: Akad. mal. Vojtech Mýtnik, cena – 349 979,-Sk.
Reštaurátorské práce pokračovali aj reštaurovaním papierových tapiet v severnom krídle –
dodávateľ prác Mgr. art. Peter Hrachovský. (II. etapa – m.č. 302- hlavný salón)
Dohodnutý objem na rok 2007: 176 000,-Sk + 33 180,-Sk – rozpočtové opatrenia z r. 2007 a
40 tis. Sk – Dodatok na zmenu času ukončenia m.č. 307, ktoré prešli z r. 2006.
( výška reálne vyplatených financií v r. 2007 – 221 633,-Sk)
K obdobným prácam bolo pridané aj reštaurovanie textilných tapiet v severnom krídle (m.č.
303,305,368,367)
Dodávateľ prác: Soňa Poórová, Bratislava
prvá etapa- m.č. 303 a 305, resp. spálňa a čínsky salón
Vzhľadom k veľkému rozsahu prác tieto dve miestnosti budú ukončené až v r. 2008.
Cena prác za rok 2007 –853 352,-Sk ( celková cena prác 3 400 437,-Sk).
V rámci celkovej obnovy sa pokračovalo aj v prácach na rekonštrukcii strešného plášťa
západného krídla kaštieľa, ( lokálne výmeny poškodených drevených šindľov a dvojnásobný
nástrek Novoluxom).
Dodávateľ prác: f. COSTAR, s.r.o. Ján Rafaj v dohodnutom objeme 523 600 Sk.
Ďalším veľkým objemom prác bola rekonštrukcia kaštieľa – doplnkové práce, severné krídlo
– interiér.
Hlavný dodávateľ prác: f. PAMSTAV, s.r.o. Žilina. Stavba bola zahájená už v r. 2005, v r.
2006 bolo plánovaných 6 188 136,-Sk z čoho 1 427 217,-Sk prešlo ako dlh do roku 2007 na
základe rozpočtových opatrení. V r. 2007 boli realizované práce vo výške 1 188 418,-Sk.
Do areálu NKP kaštieľa vo Sv. Antone patria ešte 4 objekty. Na Slovensku ojedinelou je
budova neskorobarokovej sýpky. V r. 2007 sa začalo v prvom rade so zabezpečovacími
prácami na objekte.
Neskorobaroková sýpka pri kaštieli – zabezpečovanie práce
Dodávateľ prác: STAR doprava s.r.o. Žilina
Cena: 1 655 350,-Sk
V súvislosti s týmito prácami bola realizovaná aj elektrická prípojka k neskorobarokovej
sýpke.
Dodávateľ: STAR doprava, s.r.o. Žilina
Cena: 355 500,-Sk
Na základe vysokej umelecko-historickej hodnoty objektu, jeho ďalšie smerovanie a náplne
(univerzálny výstavný priestor) bolo koncom roka realizované verejné obstarávanie na
dodávateľa rekonštrukčných prác. Práce sa začnú až v r. 2008.
Okrem týchto hlavných prác boli ešte realizované:
- rekonštrukcia kanalizácie – PAMSTAV, s.r.o. v sume 271 865,-Sk
- vykonávanie technického dozoru stavby: TOBI, Zdenko Šlúch v sume 70 448,-Sk
- prípojka vody do kaštieľa vo Sv. Antone – PAMSTAV, s.r.o. v sume 169 063 Sk
- Projektová dokumentácia k čističke odpadových vôd a rekonštrukcii odkanalizovania
objektu kaštieľa – A-Z projekt, Žilina v sume 45 000,-Sk
Celkovo bolo teda preinvestovaných 9 966 820,-Sk ( z pôvodných 10 mil. Sk.)
Rozpočtové opatrenie zo 14.12.2007 na 33 180,-Sk
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V nasledujúcich rokoch sa budú ukončovať práce v severnom krídle – III. etapa reštaurovania
– maľby, štuky, obklady, textilné tapety, podlahy, ako aj práce na neskorobarokovej sýpke.
Podľa výšky financií sa zváži nasledovný postup tak, aby boli v ucelenej podobe odovzdané
aspoň jednotlivé časti. Výhľadovo (r. 2009) bude nutné pristúpiť k rozsiahlejšej rekonštrukcii
južnej strany strechy severného krídla. Tiež by bolo efektívne ukončiť rekonštrukciu sýpky
v plnom objeme, aby poľovnícka expozícia bola presťahovaná naraz a mohli sa začať práce
v miestnostiach východného a severného krídla na prízemí.
Hodnotenie dosiahnutých príjmov z činnosti
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie príjmov možno naše príjmy hodnotiť nasledovne:
212 - Príjmy z vlastníctva : 680 tis. Sk
212002 - z prenajatých pozemkov počas akcie DSH 147 tis. Sk
212003 - z prenajatých priestorov 533 tis. Sk z toho MSA 27 tis. Sk a LDM 421 tis. Sk
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb: 5 867 tis. Sk
223001 - za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 5 809 tis. Sk
z toho vstupné z návštev expozícií – MSA 3 432 tis. Sk, LDM 53 tis. Sk
vstupné z akcie DSH 716 tis. Sk
vstupné z nočných prehliadok 89 tis.
predaj propagačného materiálu vo výške 93 tis. Sk ( z toho za predaj pohľadníc 30 tis
Sk, Vidiecke sídlo 5 tis. Sk, videokazety 5 tis. Sk, Neznámy cár 2 tis. Sk, Mesačný
svit 6 tis. Sk, skladačka 24 tis. Sk, Zborník 10 tis. Sk, DVD Nočné prehliadky 4 tis.,
kniha 1 tis. Sk, LDM ZV 6 tis. Sk) a za služby 1 426 tis. Sk
223003 za stravné – predstavuje príspevok na stravu zamestnancov zo Sociálneho fondu a
odborovej organizácie vo výške 58 tis. Sk.
292 - Ostatné príjmy : 2 023 tis. Sk
292006 - z náhrad z poistného plnenia 15 tis. Sk
292012 - z dobropisov 165 tis. Sk
292027 - iné 1 843 tis. Sk.
312 - Transfery v rámci verejnej správy
312001 - prijatý bežný transfer vo výške 8 046 tis. Sk
322001 - prijatý kapitálový transfer vo výške 9 967 tis. Sk
Hodnotenie výdavkov
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy, a ostatné osobné vyrovnania
celkové náklady na mzdy predstavujú čiastku 6 958 tis. Sk.
620 - Poistné a príspevok do poisťovní – v celkovej výške 2 419 tis. Sk
621 - poistné do VšZP vo výške 302 tis. Sk
622 - poistné do SZP vo výške 53 tis. Sk
623 - poistné do ostatných zdrav. poisťovní vo výške 339 tis. Sk
625 - poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 1 725 tis. Sk
630 Tovary a služby –celková čiastka predstavuje sumu 5 787 tis. Sk
631 - cestovné náhrady v sume 89 tis. Sk z toho 64 tis. za tuzemské služobné cesty našich
zamestnancov
a 25 tis. Sk na zahraničnú služobnú cestu ( výročná konferencia ICOM CECA vo
Viedni).
632 - energie, voda a komunikácie vo výške 1 595 tis. Sk z toho na el. energiu 1 263 tis. Sk
( celý objekt MSA je vykurovaný el. energiou a LDM ZV vlastní viac budov), vodné
a stočné 51 tis. Sk, poštovné a telekomunikačné služby 281 tis. Sk.
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633 - materiál vo výške 605 tis. Sk z toho nákup kancelárskych potrieb v sume 29 tis. Sk,
čistiace a hygienické potreby v čiastke 40 tis. Sk , nákup kníh a časopisov 25 tis. Sk,
na nákup náhradných dielov na opravy a náradia 25 tis. Sk, nákup paliva do
mechanizmov 27 tis. Sk, na elektromateriál 5 tis. Sk, nákup nehmotného majetku 38 tis.
Sk ( software používaný v účtovníctve a mzdách), nákup výpočtovej a kancelárskej
techniky vo výške 242 tis. Sk, pracovné odevy 4 tis. Sk, nákup reprezentačného 51 tis.
Sk a ostatného materiálu 119 tis. Sk.
634 - dopravné vo výške 337 tis. Sk bolo použité na nákup PHM do služobných motorových
vozidiel 167 tis. Sk, na opravu a údržbu áut 75 tis. Sk, na zákonné a havarijné poistenie
62 tis. Sk na prepravné počas DSH 30 tis. Sk, na diaľničné známky 3 tis. Sk.
635 - rutinná a štandardná údržba – vo výške 815 tis. Sk z toho na údržbu výpočtovej
techniky 11 tis. Sk, na údržbu strojov a zariadení 17 tis. Sk, na opravu bezpečnostnej
signalizácie 63 tis. Sk, na reštaurovanie zbierkových predmetov 58 tis. Sk, pokládka
kobercov v historickej expozícii 649 tis. Sk a ostatná údržba 17 tis. Sk
636 – nájomné za nájom – vo výške 60 tis. Sk z toho prenájom výstavnej plochy počas výstavy ITF Slovakiatour 2007 v sume 14 tis. Sk, nájomné LDM ZV 22 tis. Sk a prenájom
hľadiska počas DSH 24 tis. Sk
637 - služby v celkovej výške 2 286 tis. Sk z toho náklady na odborné vzdelávanie a
školenia pracovníkov 26 tis. Sk, na propagáciu a reklamu 66 tis. Sk, na špeciálne
služby 36 tis. Sk.(LDM ZV je napojené na policajný pult), na rozbor vody a odborné
posudky 43 tis. Sk, na poplatky a odvody 18 tis. Sk. Náklady na stravovanie tvoria
čiastku 321 tis. Sk, poistné 9 tis Sk, povinný prídel do Soc. fondu 59 tis. Sk, na
kolkové známky 4 tis. Sk. Odmeny vyplatené na základe dohody o vykonaní práce
boli vyplatené v čiastke 409 tis. Sk, na dane z nehnuteľností 297 tis. Sk. Náklady
na usporiadanie Dní Sv. Huberta a iných akcií organizovaných MSA a LDM Zvolen
predstavovali výšku 998 tis. Sk.
642 Transfery jednotlivcom: 6 tis. Sk
642006 - na členské príspevky 4 tis. Sk
642015 - na nemocenské dávky 2 tis. Sk
710 -Obstarávanie kapitálových aktív: 11 481 tis. Sk
716 - prípravná a projektová dokumentácia v sume 45 tis. Sk
717002 - rekonštrukcia a modernizácia areálu NKP vo výške 9 922 tis. Sk
717002 - rekonštrukcia budovy LDM Zvolen vo výške 1 514 tis. Sk (práce vykonané v roku
2006 a faktúry boli hradené r. 2007).

5. Personálne otázky
Múzeum vo Svätom Antone
Činnosť v múzeách je zabezpečená 3 útvarmi.
− Útvar ekonomický – zabezpečuje všetky ekonomické činnosti ( rozpočet, účtovníctvo,
personalistika, mzdová učtáreň), správu majetku, skladové hospodárstvo, archivácia,
písomností, styk s verejnosťou, pokladňa, kontrolór
− Útvar odborných a prevádzkovo-technických činností
- oddelenie umelecko-historické – zabezpečuje dokumentáciu zbierkových predmetov,
sprevádzanie návštevníkov, dokumentáciu knižnice, konzervátorskú dielňu a sprístupňuje
dokumenty vo vzťahu ku komplexnej dokumentácii dejín rodov Koháry a Coburg.
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−

- oddelenie poľovníctva – vykonáva odborno-metodickú činnosť, spracováva, využíva
a sprístupňuje dokumenty vo vzťahu ku komplexnej dokumentácii vývoja a súčasnosti
poľovníctva na Slovensku, spolupracuje s odbornými inštitúciami na Slovenku
i v zahraničí v oblasti poľovníctva a výskumu dejín.
oddelenie odborných a prevádzkových činností – zabezpečuje opravy a údržbu kaštieľa,
parku, upratovanie priestorov, autodopravu, elektrikárske práce a strážnu
službu.
Útvar Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene sa skladá zo 4 oddelení:
- oddelenie spoločensko-vedné
- oddelenie lesnícke a drevárske
- oddelenie dokumentačné
- oddelenie hospodárske

Múzeum vo Sv. Antone nemalo v roku 2007 v rozpise záväzných ukazovateľov ŠR stanovený
počet pracovníkov. Priemerný evidovaný počet zamestnancov k 31.12.2007 bol 38 a
evidenčný stav vo fyzických osobách k poslednému dňu r. 2007 bol 37. V Múzeu vo Sv.
Antone bol fyzický stav zamestnancov 24. K 1.1.2007 sme mali 26 zamestnancov, v priebehu
roka bol rozviazaný pracovný pomer dohodou s pracovníkom, ktorý pracoval na údržbe parku
a jedna pracovníčka v účtovníctve z úseku ekonomického rozviazala pracovný pomer k
30.9.2007. Pracovné miesta sme do konca roka nepreobsadzovali. Údržbu parku sme
zabezpečovali pracovníkom na dohodu o vykonaní práce. Týmto spôsobom sme riešili aj
práce lektorské počas hlavnej sezóny, práce súvisiace s prípravou a realizáciou
celoslovenských poľovníckych slávností Dní Sv. Huberta ( jednalo sa o upratovacie práce,
dozornú službu, pomoc pri realizácii súťaží a výstav). Celkový počet dohôd o vykonaní práce
bol v MSA v roku 2007 –116.
Okrem klasickej formy zamestnávania vytvorilo múzeum v spolupráci s Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny dve pracovné miesta v rámci absolventskej praxe na sprievodcovské
práce v poľovníckej expozícii. Múzeum privítalo a umožnilo zamestnávať 4 uchádzačov o
zamestnanie formou aktivačných činností. Druh vykonávania aktivačných činností boli práce
spojené s údržbou historického parku pri kaštieli a upratovacie práce v areáli kaštieľa.
Priemerná mzda v múzeu v r. 2007 bola 15 570,-Sk.
Múzeum umožnilo pracovníčke dokumentačného oddelenia pokračovať v externom štúdiu
na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici – odbor ekomuzeológia. Organizácia
zabezpečovala v priebehu roka pre pracovníkov školenia BOZP a PO, preškolenie vodičov
z povolania a jeho zástupcov . Počas roka sa zamestnanci zúčastňovali na odborných
školeniach a seminároch v počte 12 týkajúcich sa hlavne ekonomických otázok a odborných
činností múzea.
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Útvar Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene bol samostatným odborným pracoviskom
organizačne začlenením pod Múzeum vo Sv. Antone. Organizačná štruktúra útvaru
zodpovedala poslaniu pracoviska a predmetu jeho činnosti. V strednodobom výhľade sa ráta
s nárastom pracovníkov aspoň o štyri miesta oproti súčasnému stavu a to o miesto
archeológa, konzervátora – reštaurátora, výtvarníka, kultúrno-výchovného pracovníka.
Štandardnú situáciu po zastabilizovaní múzea predstavuje v personálnej oblasti zabezpečenie
20 pracovných miest. V tomto roku sa podarilo udržať 13 pracovných miest, ale v inom
personálnom a funkčnom obsadení. V polovici januára dala výpoveď konzervátorka –
výtvarníčka, ktorá pracovala v múzeu viac ako 20 rokov. Po jej odchode bola do múzea
prijatá historička - kurátorka na lesníckom a drevárskom oddelení, ktorá nastúpila vo februári
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2007 a jej náplňou nebola len práca v oblasti lesníckej histórie, ale aj dokumentácia
a spracovanie regionálnych dejín. Hlavným dôvodom takéhoto postupu bolo stagnovanie
v oblasti výskumu, spracovania a prezentácie histórie regiónu, nakoľko jediná historička bola
od februára 2006 vymenovaná do funkcie vedúcej LDM a nevyhnutnosť rozšírenia
a zintenzívnenia práce na poli lesníckej a drevárskej histórie. Zbierky sa z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov neošetrovali a výtvarná činnosť sa zatiaľ riešila prácou na dohodu.
Situácia sa značne skomplikovala i na dokumentačnom oddelení, kde knihovníčka –
dokumentaristka odišla na dlhodobú PN, ktorá skončila až ukončením pracovnej zmluvy na
dobu určitú (Dodatok č. 3) 30. 11. 2007. Z uvedených skutočností je jasné, že stagnovala
nielen práca so zbierkami – ich ošetrovanie, ale rovnako aj práca v knižnici a práca v oblasti
spracovania primárnej dokumentácie a propagácia múzea.
V tomto roku sa konečne prijatím novej pracovníčky vyriešil problém aj okolo lektorského
miesta, ktoré sa dlhodobo riešilo prácou na dohodu o vykonaní práce a zastupovaním
odbornými pracovníkmi.
Okrem klasickej formy zamestnávania pracovníkov na základe pracovnej zmluvy vytvorilo
múzeum v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny jedno pracovné miesto
(dokumentarista – lektor) v rámci absolventskej praxe.
Múzeum v priebehu roka využívalo v menšom rozsahu aj pracovníkov na dohodu o vykonaní
práce. Týmto spôsobom sa zabezpečovali najmä pomocné práce (údržba objektov a
priľahlých priestorov, výroba pútačov, upratovanie, lektorovanie) a po odchode výtvarníčky
aj výtvarnícke práce súvisiace najmä s prípravou výstav a s propagačnými aktivitami múzea.
Starostlivosť o odborný i všeobecný rast pracovníkov je primeraná rozsahu pracoviska.
Organizácia zabezpečovala povinné vstupné školenie pre nových pracovníkov, školenie
BOZP a PO a povinné školenie vodiča z povolania. V medziach šetriaceho režimu bez
finančného vstupu bola účasť odborných pracovníkov na podujatiach súvisiacich s ich
profesijným zameraním. V tomto roku úplne vypadlo v súvislosti s organizačnými zmenami
školenie pracovníkov hospodárskeho oddelenia. V priebehu hodnoteného roka si svoju
odbornosť zvyšovali externým štúdiom na vysokej škole dvaja pracovníci a to v odbore
muzeológia a drevárstvo – konštrukcia drevených stavieb a nábytku.
V súvislosti s rozsahom a so stúpajúcou náročnosťou úloh vo všetkých oblastiach činnosti
múzea je treba skonštatovať , že múzeum je v personálnej oblasti na všetkých oddeleniach
hlboko poddimenzované. Najhoršie je na tom spoločenskovedné oddelenie, kde chýba
archeológ a historik popri dnes zastúpenej etnologičke a dvoch lektorských miest. V týchto
dvoch oblastiach činnosti dosť výrazne absentuje starostlivosť a spracovanie doteraz
vytvoreného zbierkového fondu. K rozšíreniu pracovného kolektívu by sa malo pristúpiť čo
najskôr inak vytvorený tlak na pracovníkov s rozsahom a zabezpečovaním jednotlivých
aktivít v rámci strednodobého výhľadu sa odrazí na ich znižujúcej sa kvalite a utrpí úroveň
výstupov celého pracoviska. Na záver tejto kapitoly treba vyzdvihnúť, že pracovníkom LDM
sa za jeden rok bez finančnej motivácie a pod značným psychickým tlakom podarilo v mene
zachovania múzea vyvinúť nevídanú aktivitu a odviesť v prospech múzea kus kvalitnej
odbornej práce.
Stav k 31. 12. 2007
vedenie múzea (1 VŠ)
lesnícke a drevárske odd. (3 VŠ)
spoločensko-vedné odd. (1 VŠ), do odd. sú začlenení lektori (1 VŠ, 1 USO)
dokumentačné odd. (2 VŠ)
hospodárske odd. (3 USO, 1 SO)
spolu 13 (8 VŠ, 4 USO, 1 SO)
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Vybrané údaje z personálnej oblasti za obdobie posledných päť rokov:

Priemerný evidenčný počet zamestnancov

Rok

Priemerná
mesačná mzda

vo fyzických osobách k 31. 12.
Prepočítaný
z toho odborní
pracovníci

2002

15,5

16

9

11 135,-

2003

15

14

9

11 561,-

2004

11

11

7

14 291,-

2005

11

13

8

14 627,-

2006

11,7

12

8

13 174,-

2007

13

13

9

14 642,-

6. Ciele a prehľad ich plnenia
Múzeum vo Svätom Antone
Ciele múzea z hľadiska poslania i strednodobého výhľadu sa nám podarilo naplniť. V zmysle
plánu pokračovali opravy svätoantonského kaštieľa – sprístupnili sme časť severného krídla
pre verejnosť a úspešne pokračovali práce v kaštieľnom parku.
V rámci výchovno-vzdelávacích i prezentačných aktivít sme plánované úlohy i prekročili.
Zopakovali sme osvedčené aktivity s deťmi: Jar pod Sitnom, Deti prírode, Lesy deťom,
Hypericum, Vianoce pre zvieratká a ako novinku sme uviedli prvýkrát akciu „ Coburgov
poklad“. Realizovali sme všetky plánované výstavy, koncerty a nočné prehliadky (viď
Činnosť…). Ceníme si, že sa nám podarilo vybudovať a dať do prevádzky novú expozíciu o
Ferdinandovi Coburgovi v poľovníckom zámočku na Prednej Hore, kde pôsobil. Expozciu
sme vybudovali v spolupráci s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým na Prednej
Hore jednak pre pacientov ústavu, no taktiež pre školy regiónu. Úspešne sme pokračovali pri
zbieraní filmového materiálu v rámci projektu „Po stopách Ferdinanda Coburga“ – v r. 2007
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to bolo najviac v oblasti Gemera. Na úrovni sme zorganizovali celoslovenské poľovnícke
slávnosti Dni Sv. Huberta a pomohli sme pri organizovaní prvého ročníka Lesníckych dní.
Ciele stanovené zriaďovateľom sme splnili i prekročili:
- získať do zbierkového fondu min. 350 nových jednotiek – skutočnosť 673
- dosiahnúť zvýšenie prezentačných aktivít o 25% oproti roku 2006 (48) – skutočnosť 86
- zreštaurovať a zakonzervovať o 20% viac exponátov ako v roku 2006 (278) – skutočnosť
413.
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Hodnotený rok bol pre zvolenské múzeum druhým provizórnym rokom po v roku 2006
zrealizovaných organizačných a ekonomických zmenách. LDM si v tomto roku postavilo cieľ
podľa finančného a obsahového plánu zrealizovať pripravené výstavy, presadiť a uskutočniť
nové menšie projekty, navrhnúť kultúrno-výchovné podujatia oslovujúce širokú verejnosť.
Hektická pracovná atmosféra , ktorá sa preniesla z roku 2006 sa nezlepšila a neuvoľnila po
celý rok. Základným rozdielom však bolo získanie finančného príspevku 3,3 mil. Sk
prideleného pre potreby LDM. Jednoznačná odpoveď na nasledujúci vývoj múzea však stále
nebola zodpovedaná. Vedenie múzea naďalej hľadalo cesty a odpovede na otázky aký postup
zvoliť a na koho sa obrátiť, aby sa dosiahla v múzeu stabilita a vytvorili sa podmienky
normálneho fungovania bez sústavného finančného obmedzovania, neustáleho získavania
a vyhľadávania nových finančných prostriedkov a vytvorila sa pôda pre nasledujúci rozvoj
jediného lesníckeho a drevárskeho múzea na Slovensku. Základná činnosť múzea bola
zneistená a najmä uvedená finančná neistota neumožňovala koncepčne pripravovať
a realizovať pracovné úlohy ako základné formy komunikácie s verejnosťou. Veľkou
pomocou bola najmä dôvera a podpora vedenia Múzea vo Sv. Antone, pomoc a podpora zo
strany Mesta Zvolen, finančná podpora a spolupráca zo strany silných lesníckych subjektov
(Lesy SR š.p. Banská Bystrica, Vojenské lesy a majetky ) a najmä vlastná viera v zmysel
a význam múzejnej práce. Vďaka značnému pracovnému nasadeniu každého zamestnanca
múzea sa podarilo prežiť druhý rok v provizórnom režime, s určitými obmenami
v personálnom obsadení a finančne zabezpečiť bežné výdavky bez ktorých by sa múzeum
nezaobišlo. Podarilo sa získať financie od mesta Zvolen (50 000 Sk na výstavu o Jozefovi
Kozáčekovi) a od Banskobystrického samosprávneho kraja ( 70 000 na nový projekt Múzejný
„bazár“). Menšie sponzorské finančné a materiálne vstupy získalo múzeum od Mäspomy,
firmy Continental a Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Najvýznamnejšou úlohou zostávalo
zabezpečiť získanie 1,5 mil. Sk na splatenie dlhu firme Unios. Tento finančný príspevok nám
nakoniec poskytli LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica.
Jednou z podstatných i keď menších úloh bolo postupné zabývanie a zariadenie sa počas
prvého roka v nových priestoroch, čo prinieslo so sebou zariadenie prednáškovej miestnosti
pre 25 ľudí na 2. poschodí, zabudovanie mreže v príručnom depozite na 4. poschodí,
zakúpenie mobiliáru (stoly a stoličky) potrebného pre rôzne podujatia nevýstavného
charakteru, výstavné využívanie nového neuzavretého priechodného výstavného priestoru na
1. poschodí múzea.
Práca so zbierkami
Zbierkový fond múzea sa rozrástol o 529 predmetov, čo v prvostupňovej evidencii znamená
486 čísiel (história 116, národopis 2, drevárstvo 9, lesníctvo 43, fotografie 316) a v súčasnosti
predstavuje 47 704 zbierkových predmetov v druhostupňovej stupni evidencii. Väčšina
nových zbierkových predmetov pochádza z vlastných výskumov (414) a darov (115).
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Nezbierkový fond múzea tvorí v roku 2007 : archív s 851 položkami (prírastok v roku 2007 –
86 položiek), fond negatívov 42 109 položiek, fond videokaziet 90, fond CD a DVD 52
položiek (prírastok v roku 2007 – 23). Fond fotografií má v súčasnosti 6298 položiek (316
prírastkových čísel) a fond negatívov 42 109 položiek čo predstavuje nárast o 56 negatívov
oproti minulému roku. Komisia pre tvorbu zbierkových predmetov zasadala len raz a to
v júni. Aj keď sa v akvizícii pokračovalo a získali sa ďalšie predmety z pozostalosti,
z Technickej univerzity, z výskumu priemyslu vo Zvolene, pravidelná koncoročná Komisia..
nebola zvolaná z dôvodu povinného čerpania dovolenky súvisiaceho s prechodom LDM pod
LESY SR š.p. Banská Bystrica.
V sledovanom roku boli zbierkové predmety zaevidované iba v prvostupňovej evidencii a to
v programe AMIS v počte 170 záznamov. Celkovo je prvostupňovo spracovaných 47 704
predmetov a druhostupňovo je spracovaných 37 138 predmetov. V odbornej druhostupňovej
evidencii sa múzeum neposunulo ďalej z dôvodu nedostatočného počítačového vybavenia.
Aktuálnou úlohou naďalej zostáva zabezpečiť konverziu z programu AMIS do ESEZU,
počítačové vybavenie odborných pracovníkov programom ESEZ a zabezpečiť školenie
kurátorov zbierok v tomto programe.
Práce na úseku ošetrenia zbierkových predmetov sa nerealizovali z dôvodu odchodu
konzervátora – výtvarníka. I napriek stagnácii práce na tomto úseku podarilo sa ošetriť a
čiastočne aj zakonzervovať 45 zbierkových predmetov. Ošetrenie zabezpečovali
konzervátorky z Múzea vo Sv. Antone. Tie previedli aj petrifikáciu veľkorozmerného
dreveného kríža z Podzámčoku. Počas celého roka boli prioritne očistené predovšetkým
zbierky použité pri prezentačných aktivitách.
Aj v tomto druhom roku sme museli pristúpiť k odstaveniu kúrenia v expozičných priestoroch
a k temperovaniu v niektorých depozitárnych priestoroch.
Pri celkovom hodnotení práce so zbierkami je možné skonštatovať, že tak ako v každej oblasti
činnosti aj tu sa odzrkadlilo nedostatočné finančné zabezpečenie múzea a, žiaľ, nie je
v silách pracovníkov urobiť v tomto smere pri nezmenených finančných podmienkach
nápravu.
Výskumná práca
Výskumná práca a zhromažďovanie informácií v sledovanom roku súviselo predovšetkým
s prezentačnými výstupmi a publikačnými aktivitami. Reprezentovaná bola najmä
krátkodobými úlohami zameranými na jednej strane na historikov slovenského lesníctva, na
významné lesnícke miesta na Slovensku a už druhý rok trvajúci terénny výskum tradičnej
a súčasnej drevárskej výroby na Podpoľaní a v Honte. Na druhej strane vďaka prijatiu
odborného pracovníka historika – kurátora realizoval sa aj výskum z histórie regiónu a to
zameraný na sústredenie informácií a dokumentov o zvolenskom rodákovi Jozefovi
Kozáčekovi a na vývoj priemyslu vo Zvolene od poslednej tretiny 19. storočia až do
súčasnosti . V tomto roku sa podarilo rovnomernejšie rozložiť a zabezpečiť výskumnú prácu
v oboch skúmaných oblastiach múzea – v lesnícko-drevárskej i vo zvolenskej regionálnej
oblasti.
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Publikačná a edičná práca
Edičnú činnosť múzea v roku 2007 predstavujú štyri konkrétne výstupy. K celoslovenskej
fotografickej súťaži na tému Les a pri príležitosti jej výstavy boli vydané 2 katalógy: Zelený
objektív 2006 s výberom najkrajších fotografií posledného 6. ročníka súťaže
a Retrospektívny katalóg prác účastníkov súťaže mladých v dokumentárnej fotografii
na tému LES 2001 – 2006. Súčasťou krátkodobej výstavy zo zvolenských dejín Rytier
vzdelanosti – Jozef Kozáček a jeho súputnici bolo vydanie CD, na ktorom bola
prezentovaná celá výstava. Samotné CD bolo distribuované do základných a stredných škôl
regiónu, nakoľko ho pedagogickí pracovníci na hodinách dejepisu môžu veľmi dobre využiť
pri vyučovaní národných dejín 19. storočia aj po skončení výstavy. Tento spôsob „zachovania
výstavy“ a jej opakovanej a nenáročnej prezentácie pre každého kto si ju nestihol prezrieť v
múzeu počas 4 až 6 týždňov jej trvania, je spôsob práce v ktorom chceme i ďalej pokračovať
najmä čo sa týka prezentácie regionálnych tém. V závere roka bola pre Lesy SR š.p. Banská
Bystrica po druhýkrát vydaná dvojjazyčná kniha Z história lesníctva v majetku koruny,
komory a štátu.
Vlastnú publikačná činnosť tvorilo 17 príspevkov v odbornej tlači a 45 popularizačných
a propagačných príspevkov prevažne v regionálnej tlači. Príspevky odborného zamerania sa
orientovali predovšetkým na výročia významných lesníckych osobností a na prezentáciu
zbierkových predmetov a niektorých výskumných tém a uverejňované boli najmä
v lesníckych časopisoch Lesník, Lesokruhy ,Vojenské lesy, v Univerzitných novinách
a v časopise Múzeum. Príspevky v regionálnej tlači prezentovali najmä podujatia múzea
a informovali o jeho aktivitách. Propagácia múzea bola zabezpečená aj v podobe 35 vstupov
do rozhlasu a televízie.

Kultúrno-výchovná činnosť
Nosnými aktivitami pracovníkov múzea v hodnotenom roku boli krátkodobé výstavné
prezentácie v počte 23, ktoré spolu s expozíciami navštívilo 23 674 ľudí. Na deviatich
prednáškach a besedách sa v priebehu roka zúčastnilo 248 poslucháčov. Vyučovacích hodín
zrealizovali pracovníci múzea 26 a zúčastnilo sa ich 889 žiakov a študentov. Špecializované
akcie boli 2 a zúčastnilo sa ich 180 návštevníkov a iné podujatia v počte 7 si prezrelo 863
návštevníkov. Celkovo sa v tejto oblasti činnosti múzea zrealizovalo 44 podujatí a múzeum
v rámci nich navštívilo 2 198 ľudí.
Výstavy sa realizovali vo všetkých voľných priestoroch múzea a ich ponuka vychádzala
z klasického dramaturgického plánu orientovaného na vlastné autorské výstavy, výstavy
tvoriace bodku za celoslovenskými súťažami (Zelený objektív a Etudy z dreva, výstavy
realizované v spolupráci so školami a výstavy reagujúce na výročia či významné udalosti
a sviatky ( Vianočné motívy). Do IX. ročníka celoslovenskej súťaže vo výrobe drobných
predmetov z dreva na tému drevená hračka sa prihlásilo 45 výrobcov so 121 prácami a na
VII. ročník celoslovenskej súťaže mladých v tvorbe fotografií na tému les sa prihlásilo
rekordný počet fotografov 175 so 479 fotografiami. Z výstav v sledovanom roku zarezonovala
obsahom a grafickým stvárnením i návštevnosťou autorská výstava 200 rokov vysokého
lesníckeho školstva na Slovensku a výstava o Jozefovi Kozáčekovi, ďalej prevzatá výstava
Móda v 20. storočí.
Novým podujatím, do ktorého sa veľmi aktívne zapojilo aj LDM, bol nultý ročník Lesníckych
dní 2007 organizovaných Národným lesníckym centrom
pod záštitou ministra
pôdohospodárstva SR. Počas ich trvania (22. 4. – 1. 5. 2007) múzeum okrem klasických
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výstavných podujatí – stále výstavy, Zelený objektív 2006, Rok v lese, Klenoty múzea historické modely lesníckych stavieb, Vodný žľab v Harmanci pripravilo prvýkrát
vedomostnú súťaž odvíjajúcu sa obsahovo od našej stálej výstavy Stromy našich lesov. Išlo
o súťaž pre žiakov 5. – 8. ročníka základných škôl zvolenského regiónu, ktorej sa zúčastnilo
48 súťažiacich z 10. škôl.
Zaujímavým podujatím sa už po druhýkrát stala Noc múzeí s programom „Úsmev je dar“(
bábkové predstavenie, francúzske šansóny a pásmo poézie z tvorby francúzskych básnikov,
výstava historických svietidiel). Nočnými priestormi múzea prešlo 150 návštevníkov.
Novým a veľmi vydareným podujatím bol Zvolenský múzejný „bazár“, ktorý sa uskutočnil
za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja a išlo o spoločnú prezentáciu
prác súčasných výrobcov z dreva vo zvolenskom regióne pod názvom Majstri dreva sa
predstavujú a prezentáciu zberateľov pod názvom Burza zberateľov všetkých zberateľských
odborov. Sprievodnými podujatiami bola detská zberateľská burza, tvorivá dielňa, zbierka
starých a nepotrebných predmetov pre múzeum.
Druhýkrát bolo múzeom zrealizované v novembri 2007 podujatie „Tradičná ľudová kultúra
a jej uplatnenie vo vidieckom cestovnom ruchu“ financované zo sektorového operačného
programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Školenia sa zúčastnilo 48 ľudí.
V súvislosti s výstavnou prezentáciou, ktorá narástla do rozlohy, počtu i tematickosti
pristúpilo múzeum k zvýšeniu vstupného. Vstupenka pre dospelého návštevníka je v cene 30,Sk, vstupenka pre dieťa do 15 rokov je v cene 15, - Sk, ale pre hromadné školské návštevy
sme ponechali vstupenky v cene 10,- Sk.
Napriek rozšíreniu počtu a druhu kultúrno-vzdelávacích podujatí musíme skonštatovať, že
počet návštevníkov sa nezvýšil a zostal pomerne na rovnakej úrovni ako v roku
predchádzajúcom. Návštevnosť podujatí bola celkovo 26 000 osôb. Žiaľ, nárast vo výške
financií zo vstupného sa nedostavil. Vstupné prinieslo sumu 51 805,- Sk, čo je len 80 % zo
vstupného v minulom roku. Jednou z príčin môžu byť voľné vstupy pre návštevníkov počas
niektorých výstav (napr. požiadavka TU Zvolen, ktorá výstavu financovala, pre svojich
zamestnancov a študentov počas výstavy 200 rokov vysokého lesníckeho školstva) a najmä
počas Lesníckych dní. Rovnako výstavy prezentované na 1. poschodí novej budovy múzea sú
bezplatné, nakoľko tu nie sú vytvorené podmienky na vyberanie vstupného, ale zároveň
chceme prostredníctvom nich postupne verejnosť naučiť chodiť do nových priestorov múzea.
Jednoznačne môžeme skonštatovať, že sa značne rozšírila téma výstav a spestril sa register
foriem kultúrno-vzdelávacích podujatí. V rámci našich finančných možností sa udržala
grafická úroveň výstav a primeraná technická realizácia. Pracovníci dokázali, že sú schopní
tvorivo myslieť, reagovať na požiadavky verejnosti, pripraviť, zrealizovať a v plnej miere
organizačne zabezpečiť i väčšie a zložitejšie podujatia.
Prehľad výstavnej produkcie :
Krátkodobé výstavy:
LDM Zvolen
Šperk - práce žiakov ŠÚV Kremnica, prevzatá výstava

17.01.2007-11.02.2007

Etudy z dreva VIII - Drevené bytové doplnky, autorská výstava 16.02.2007-01.04.2007
(Ing. M. Rošková)
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Rok v lese, autorská výstava
05.04.2007-23.05.2007
(Ing. M. Vanga)
Zelený objektív 2006, autorská výstava
12.04.2007-23.05.2007
(Ing. M. Vanga)
Z histórie scénografie DJGT vo Zvolene, autorská
06.06.2007-10.06.2007
(Mgr. M. Šorecová)
Výstava prác študentov I. a III. ročníka TU Zvolen, dizajn05.06.2007-15.06.2007
nábytku, prevzatá
Výstava maturitných prác ZSŠ - drevárska, Zvolen, prevzatá
23.05.2007-17.06.2007
Móda v 20.storočí, prevzatá

21.06.2007-19.08.2007

Zo zvolenskej klenotnice. Historické modely, autorská výstava23.04.2007-02.09.2007
Vodný žľab v Harmanci, prevzatá
Universitas Technica Veterosolii 1807-1957-2007.
08.08.2007-27.09.2007
(Ing. M. Rošková, Ing. M. Vanga), autorská
Huby XII. ročník, hubárska poradňa
03.10.2007-05.10.2007
(Ing. M. Vanga), autorská
Rytier vzdelanosti J.Kozaček a jeho zvolenskí supútnici.
04.10.2007-04.11.2007
(Mgr. Tatiana Figurová), autorská
Od Unionky po Continental.
08.11.2007-09.12.2007
(Mgr. M. Šorecová), autorská
Masarykovci a Bystrička, prevzatá
14.11.2007-28.12.2007
Akí sme si podobní.
(ZŠ M. Rázusa), prevzatá
Vianočné motívy XVIII - Anjeli Vlada Morávka, prevzatá

12.12.2007-13.01.2008

Príroda objektívom ekológa, prevzatá
(Ústav ekológie lesa SAV Zvolen)

20.11.2007-31.01.2008

14.12.2007-27.01.2008

LDM Zvolen – MAS Krupina
Čo sa skrýva za bránou krupinského múzea?
(Mgr. M. Šorecová), autorská
Etudy z dreva VIII - Drevené bytové doplnky, repríza
(Ing. M. Rošková)
Rok v lese.
(Ing. M. Vanga), repríza
Móda v 20.storočí, prevzatá

30.01.2007-30.04.2007

Pomôžme rozprestrieť krídla. Výrobky ŠZŠ v Krupine.

30.10.2007-09.11.2007

Rytier vzdelanosti J.Kozaček a jeho zvolenskí supútnici.
(Mgr. Tatiana Figurová), repríza

19.11.2007-15.01.2008

03.05.2007-30.06.2007
01.06.2007-30.08.2007
28.08.2007-28.10.2007

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava
Zelený objektív – pohľad na predošlé ročníky, výber.
(Ing. M. Vanga)
Zelený objektív 2006.
(Ing. M. Vanga)

30.03.2007-05.04.2007
15.06.2007-15.08.2007
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Stále expozície:
Rezbárstvo (1997), Stromy našich lesov (2006)

Zvolen, Námestie SNP 31

Z histórie Krupiny

Krupina, Ul.Sládkoviča 20

Z histórie Zvolena

Zvolenský zámok, SNG

Horáreň

Skanzen Vydrovo

Poradenská činnosť
Značný nárast za posledné obdobie zaznamenali v muzeálnom prostredí služby verejnosti,
odborná metodická pomoc, či poradenská činnosť. Záujem je predovšetkým o poskytovanie
informácií najmä z oblasti kultúry a histórie regiónu, ktoré sa poskytli 135 návštevníkom.
Obracajú sa na nás hlavne študenti stredných a vysokých
škôl
s požiadavkami
vychádzajúcimi z prípravy prác v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, seminárnych
a diplomových prác. . Pracovníci múzea boli konzultantmi pri príprave jednej diplomovej
a dvoch bakalárskych prác. Výbornou službou je pre študentov možnosť štúdia na
dokumentačnom oddelení, možnosť štúdia v muzeálnej knižnici i priamy kontakt s odborným
pracovníkom. Veľmi žiadaná je v poslednom období možnosť absolvovať na pracoviskách
múzea odbornú prax. Využilo ju 6 študentiek z UMB Banská Bystrica a zo stredných škôl vo
Zvolene a Banskej Štiavnice.
Múzeum poskytlo pre prípravu plastickej mapy Zvolena staršie zvolenské mapy. Zbierkové
predmety z expozície na Zvolenskom zámku boli zapožičané k príprave nového
multimediálneho CD nosiča „ Zvolen a Pustý hrad“ vydaného Mestom Zvolen.

Hospodárska činnosť
Fungovanie v provizórnom režime naďalej pokračuje a konkrétne znamená maximálne
šetriaci režim (minimálne poštovné, minimálne cestovné, minimálny nákup spotrebného
materiálu, zníženie spotreby elektrickej energie – nevykurovanie expozície a len
temperovanie depozitov), zníženie výdavkov (žiadny výskum, žiadny nákup a ošetrenie
zbierok, žiadny nákup kníh a viazanie novín a časopisov) a neustále hľadanie nových zdrojov
financovania (sponzoring, projektová činnosť, zvýšenie vstupného, zvyšovanie platieb za
služby).
Vďaka neustále pozitívnemu prístupu vedenia Múzea vo Sv. Antone, jeho morálnej a
finančnej podpore a vďaka porozumeniu zo strany predstaviteľov rezortu MP SR, sa
postupne podarilo nájsť finančné prostriedky na bežnú prevádzku počas celého roka i keď len
v rozsahu 3,6 mil. Sk, čo predstavuje rozpočet, ktorým múzeum disponovalo pred dvomi
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rokmi bez zohľadnenia nárastu cien a nových podmienok v akých múzeum funguje ( nové
priestory, výstavné priestory a v prenajatých priestoroch).
Hospodárenie múzea bolo podmienené čiastkou, ktorá bola poskytnutá na bežný transfer
a ktorá nemohla pokryť všetky náklady múzea. Z uvedeného dôvodu sa sústavne kládol dôraz
na získavanie financií z iných zdrojov a na šetrenie a znižovanie nákladov vo všetkých
oblastiach činnosti.
Hospodárenie múzea bolo
poddimenzované a z prostriedkov
poskytnutých transferom zo štátneho rozpočtu bolo 5/6 potrebných len na pokrytie mzdových
nákladov pracovníkov LDM a na ostatné oblasti zostala z rozpočtu len 1/6. Úplne stagnovala
oprava a údržba objektov v MAS Krupine, v depozitári vo Zvolene-Podborovej a v Sielnici.
V roku 2007 nebol LDM poskytnutý kapitálový transfer na investičnú akciu „Rekonštrukcia
domov 33, 35 Nám. SNP Zvolen“. Dodávateľovi stavebných prác stavebnej firme UNIOS,
spol. r. o., ktorá dokončila časť rekonštrukcie z dôvodu kolaudácie a urýchleného
presťahovania sídla múzea v roku 2006 bez úhrady faktúr vo výške 1 514 491,- Sk boli tieto
financie zaplatené vďaka finančnému príspevku LESOV SR, š.p. Banská Bystrica.
Uvedený prehľad nákladov a výnosov vychádza len z vlastnej účtovnej evidencie vedenej na
pracovisku LDM, ako organizačného útvaru MSA.

7. Hodnotenie a analýza múzea
Druhý rok pôsobenia oboch múzeí v spoločnej organizácii sme síce všetky úlohy splnili,
no napriek tomu prinieslo toho riešenie opäť viac problémov ako výhod. I preto musíme
veľmi kladne hodnotiť rozhodnutie MP SR pričleniť od 1.1.2008 Lesnícke a drevárske
múzeum vo Zvolene pod Lesy SR štátny podnik Tak Múzeum vo Sv. Antone ako i LDM
Zvolen vykonali v roku 2007 veľký kus práce v oblasti odbornej i kultúrno-vzdelávacej.
Prezentačnými aktivitami pomáhali utvárať dobrý obraz slovenského lesníctva, drevárstva
i poľovníctva pred verejnosťou a veľmi prispeli i k zviditeľneniu rezortu MP SR. Ako
veľmi dôležité môžeme označiť splnenie naplánovaných opráv pri rekonštrukcii Národnej
kultúrnej pamiatky areálu svätoantonského kaštieľa a pri záchrane vzácneho kultúrneho
dedičstva vo svojich regiónoch. múzeá zorganizovali i viac medzinárodných podujatí a
veľmi kladne môžeme hodnotiť aktivity v oblasti lesnej pedagogiky a podpory tvorivosti
detí a mládeže. Spolupráca múzeí s vedením MP SR je dobrá a i v budúcnosti je tu veľká
možnosť využiť múzeá na reprezentáciu rezortu i SR.

8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov múzea
Hlavnými skupinami užívateľov výstupov múzea sú návštevníci stálych expozícií, výstav
a podujatí múzea. Ide o veľmi širokú škálu slovenských i zahraničných občanov prakticky
všetkých vekových kategórií. Väčšinu z nich tvoria turisti, žiaci, študenti a poslucháči škôl,
ďalej poľovníci – členovia SPZ, lesníci, drevári, prírodovedci, historici, kunsthistorici,
umelci, múzejníci, rybári, členovia záujmových klubov súvisiacich so špecializáciou múzea
(umelecko-historická, poľovnícka, lesnícka a drevárska), kúpeľní hostia, spolupracovníci
mnohých ustanovizní z banskoštiavnického, zvolenského a krupinského regiónu...ap. Asi 10%
návštevníkov múzea tvoria zahraniční. Ďalšiu skupinu užívateľov výstupov múzea tvoria
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prostredníctvom médií napr. čitatelia odborných a populárnych periodík, diváci televízií,
poslucháči rozhlasových relácií...ap., ďalšími sú účastníci odborných seminárov, sympózií
a konferencií v SR i v zahraničí, na ktorých prednášajú odborní pracovníci múzea. Presnú
štruktúru užívateľov výstupu múzea za rok nevieme predložiť, nakoľko ju sledujeme len
čiastočne – najviac z hľadiska štruktúry návštevníkov stálych expozícií. Medzi ďalšiu skupinu
užívateľov treba priradiť vlastníkov nových videofilmov, DVD (náučno-metodických), ktoré
pripravilo múzeum spolu so Slovenským poľovníckym zväzom a inými ustanovizňami i
samostatne. Od roku 2003 pribudli i účastníci prezentácií filmového projektu „Po stopách
Ferdinanda Coburga“. Samostatnou skupinou užívateľov výstupov múzea sú obyvatelia Sv.
Antona, Zvolena, Krupiny, Bzovíka a príslušných regiónov. V roku 2006 sme už piatykrát
realizovali Deň otvorených dverí pre obec Sv. Anton a prakticky v rámci regiónov neexistuje
žiadna ustanovizeň, s ktorou by múzeum určitým spôsobom – obojstranne prospešne
nespolupracovalo. Medzi novú skupinu užívateľov výstupov nášho múzea pribudli v roku
2007 i návštevníci novovybudovanej expozície o Ferdinandovi Coburgovi v poľovníckom
zámočku na Prednej Hore.

Vo Svätom Antone 21. 04. 2008

Ing. Marian Číž
riaditeľ Múzea vo Svätom Antone
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Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe
Múzea vo Svätom Antone o činnosti za rok 2007

Múzeum vo Svätom Antone je štátnou príspevkovou organizáciou v zriaďovacej
pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR. Je celoslovenským múzeom so zameraním na
lesníctvo, poľovníctvo a drevárstvo. Vykonávalo odborno-metodickú činnosť, komplexne
spracovávalo a sprístupňovalo zbierkové predmety súvisiace s vývojom lesníctva,
poľovníctva a drevárstva na Slovensku a spravovalo jedinečnú poľovnícku
a umeleckohistorickú zbierku z pôvodného zariadenia kaštieľa vo Svätom Antone. Význam
činnosti múzea je znásobená aj jeho poslaním správcu národnej kultúrnej pamiatky areálu
svätoantonského kaštieľa s viacerými objektmi a 30 hektárovým parkom a lesoparkom.
Múzeum na rok 2007 neuzatváralo kontrakt so zriaďovateľom, pretože múzeá sú
vyňaté z povinnosti uzatvárania kontraktu so zriaďovateľom. Činnosť múzea bola v súlade
s jeho poslaním a vyplývala zo zriaďovacej listiny. Múzeum pôsobilo už druhý rok v štruktúre
platnej od 1. 1. 2006, kedy sa zlúčením jeho organizačnou zložkou stalo Lesnícke a drevárske
múzeum vo Zvolene. Táto organizačná zmena spôsobovala zlúčenému subjektu značné
ťažkosti, ktoré vyplývali z nedoriešenia delimitácie finančného rozpočtu. Operatívnymi
krokmi na úrovni múzea a ministerstva sa v priebehu roka 2007 postupne eliminovali
najmarkantnejšie negatívne dopady na činnosť múzea vyplývajúce zo zlúčenia oboch múzeí
do jednej organizácie. Pretože toto zlúčenie sa neosvedčilo, pripravovalo sa odčlenenie
Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene od Múzea vo Svätom Antone a jeho prechod do
š. p. Lesy SR Banská Bystrica od 1. 1. 2008.
Aktivity múzea svojím významom presahovali rezort pôdohospodárstva, majú
nenahraditeľný celospoločenský dosah pri ochrane kultúrneho dedičstva a jeho prezentácii
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Okrem tradičných a obľúbených podujatí, ktoré sú navštevované širokou verejnosťou,
ako sú celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Svätého Huberta, Deň otvorených dverí, Noc
v múzeu, Múzeum vo Svätom Antone na oboch pracoviskách zorganizovalo mnoho pútavých
podujatí, ktoré významnou mierou prispeli k formovaniu vzťahu verejnosti k rezortnému
kultúrnemu dedičstvu.
Obsah výročnej správy vychádza z publikovaného manuálu pre vypracovanie
výročných správ a v jednotlivých častiach podrobne hodnotí činnosť organizácie.
K výročnej správe múzea nemáme pripomienky a odporúčame ju predložiť na
prerokovanie v rámci verejného odpočtu.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
poverená zastupovaním
generálneho riaditeľa
sekcie poľnohospodárstva
V Bratislave 23. 04. 2008
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