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.
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