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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie: Múzeum vo Sv. Antone
Sídlo organizácie: 969 72 Sv. Anton
Rezort ( zriaďovateľ): Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Kontakt: tel. 45/6913932, fax: 045/6921955, e-mail: info@msa.sk, www.msa.sk.
mobil: 0915821973
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 činosť: Ing. Monika Hricová
Vedúci poľovníckeho oddelenia: Ing. Erik Petrikovič
Vedúca umelecko-historického oddelenia: Mária Ďurianová
Vedúci prevádzkovo-technického úseku: Ján Húska
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, sprístupuje a využíva hmotné
dokumenty vo vzťahu ku komplexnej dokumentácii vývoja a súčasnosti poľovníctva na Slovesnku 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 kultúrnovzdelávacích aktivít.
2. Poslanie a strednodobý výhľad
Hlavným poslaním múzea je spravovať Národnú kultúrnu pamiatku (ďalej NKP) – areál svätoantonského
kaštieľa a vzácne zbierkové predmety. Areál NKP zahŕňa okrem budovy kaštieľa z roku 1750 taktiež cca 30
ha park, budovu sýpky, skleníka, prícestnej kaplnky a dve hospodárske budovy. Úlohou 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

zberom, darmi, nákupom, chráni ich vlastnými konzervátormi, zoopreparátorom, no taktiež dodávateľsky
reštaurátormi. V zmysle platných predpisov múzeum zbierky dokumentuje a formou expozícií, výstav a
rôznych kultúrnych i vzdelávacích podujatí ich prezentuje. Vlastnou strážnou službou i s pomocou modernej
zabezpečovacej techniky dbá múzeum o ochranu zbierok i areálu a vlastnou lektorskou službou zabezpečuje
návštevný chod. Múzeum je sprístupnenmé pre verejnosť celoročne. Okrem expozícií a výstav
realizovaných v kaštieli, spravuje múzeum vysunutú expozíciu o Ferdinandovi Coburgovi v poľovníckom
zámočku na Prednej Hore, svojimi exponátmi dopĺňa prírodovednú expozíciu na vrchu Sitno (najvyššie
postavená múzejná expozícia v SR – 1009 m n m.), v kaštieli Palárikovo, v poľovníckom zámočku
Topoľčianky a v tatranskej Javorine. Múzeum realizuje mnoho umelecko-historických a poľovníckych
výstav na Slovensku i v zahraničí. Odborní pracovníci múzea sa zúčastňujú na mnohých umeleckohistorických a poľovníckych konferenciách, seminároch a sympóziách. Publikujú mnohé odborné i
populárne príspevky v odborných periodikách, spolupracujú pri tvorbe rozhlasových, televíznych relácií a
filmov. Areál NKP využíva múzeum na organizovanie širokej škály kultúrnych podujatí: koncerty,
divadelkné predstavenia, festivaly, besedy, prednášky ..ap. V oblasti histórie a poľovníctva spolupracuje
múzeum s mnohými odbornými ustanovizňami na Slovensku i v zahraničí.
Strednodobý výhľad:
Strednodobý výhľad súvisí s postupnou opravou areálu NKP. Postupne sa ťažisko prác presúva z budovy kaštieľa na
opravu sýpky a ďalších budov. Medzi strednodobé úlohy musí však trvale patriť údržba kaštieľa a tak uvažujeme s
kompletnou a postupnou opravou strešnej krytiny. Po presťahovaní poľovníckej expozície do budovy sýpky, sa opraví
posledná časť kaštieľa – prízemie východného a časti severného krídla kaštieľa. Opravené priestory budú slúžiť ako
výstavné i reprezentačné. V budove sýpky vybudujeme okrem poľovníckej expozície i depozity poľovníckeho
oddelenia a priestor na prezentáciu celoslovenskej poľovníckej organizácie.
V rámci odbornej činnosti patrí medzi stále úlohy elektronické spracovávanie exponátov v systéme CEMUZ.
Každé dva roky bude múzeum vydávať Zborník múzea s odbornými príspevkami podanými populárnou formou od
autorov zo Slovenska i zahraničia (doteraz vyšli ročníky 2004, 2006 a 2008)
Múzeum bude neustále pracovať na filmovom projekte „Po stopách Ferdinanda Coburga“. Pôjde o zber „hrubého“
materiálu i tvorbu konkrétnych filmov - historických, zemepisných a prírodovedných. Naďalej budeme pokračovať v
spolupráci s členmi rodiny Coburg, najmä s J.V. Simeonom Saxe-Coburg Gotha – vnukom Ferdinanda Coburga –
posledného užívateľa svätoantonského kaštieľa.
Budeme pomáhať pri budovaní expozície Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri C.I.C. v
palárikovskom kaštieli, kde vznikla v roku 1928 myšlienka založiť C.I.C.
Každý rok chceme pokračovať v tradícii organizovania osvedčených podujatí - celoslovenských poľovníckych
slávností - Dní Sv. Huberta, letných nočných prehliadok s divadelnými predstaveniami, regionálnych chovateľských
prehliadok trofejí, Dní otvorených dverí pre občanov Sv. Antona, akcií k aprílu – mesiacu lesov, k Medzinárodnému
dňu múzeí – 18. máj, júnu – mesiacu poľovníctva a ochrany prírody, podujatí k novembru – mesiacu fotografie,
októbru – mesiacu úcty k starším, ... ap.
V rovine teoretickej uvažujeme v múzeu s možnosťou vybudovania rybárskeho múzea (už zbierame postupne
exponáty), s vybudovaním Centra asociácie európskych poľovníckych múzeí a centra pre agroturistiku v regióne
Banskoštiavnicka. Aktívne sa budeme zapájať do všetkých regionálnych aktivít v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

V rámci strednodobého plánovania uvažujeme s postupnou opravou parku, vodného systému (jazierka,
akvadukty, terasy). V rámci personálneho budovania potrebujeme obsadiť postupne miesta historika,
kunsthistorika a reštaurátora.
3. Činnosť organizácie a jej náklady
Za veľmi dôležité považujeme, že sme mohli pokračovať v rekonštrukcii areálu NKP. Hlavný objem prác sme
realizovali na poschodí severného krídla, ktoré je vlastne najhonosnejším a priestory i zbierky v ňom sú najvzácnejšie.
Časť severného krídla (hlavný salón, čínsky salón, Štefánkinu spálňu a kabinet) sme sprístupnili pre verejnosť k
Medzinárodnému dňu múzeí – k 18. máju – slávnostné prestrihnutie pásky vykonala ministerka pôdohospodárstva p.
Zdenka Kramplová. Pokračovali sme taktiež na rekonštrukcii neskorobarokovej sýpky, nakoľko postupne, keď
začneme rekonštruovať prízemie východného krídla, práve sem presťahujeme poľovnícku expozíciu. Z prostriedkov
kapitálového transferu sme pristúpili i k oprave havarijného stavu – strechy skleníka. Žiaľ sme v priebehu roka museli
riešiť i dve nepredvídané udalosti – spadnutie časti stropu v depozitári a nález drevokaznej huby ( drevomorky) vo
východnom krídle. Zlú situáciu sme vyriešili v najkratšom možnom čase. Náklady na rekonštrukcie činili v roku 2008
– 10 000 tisíc Sk.

Od 1. januára 2008 bol od nás oddelimitovaný útvar Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene – pod
Lesy SR. Bolo to správne rozhodnutie, pretože tak významné a odborne zdatné múzeum si zasluhuje
samostatnosť. Napriek tomu, ešte ostali k tomuto dátumu v našom vlastníctve budova Múzea Andreja
Sládkoviča v Krupine (prevádzka už patrí zvolenskému múzeu – teda Lesom SR), budova a pozemky hradu
Bzovík a kaštieľ v Sielnici. V priebehu roka sme v zmysle zákona vrátili kaštieľ v Sielnici cirkvi –
konkrétne biskupstvu v Banskej Bystrici a v súčasnosti pracujeme na predaní budovy krupinského múzea
Mestu Krupina a hradu Bzovík Obecnému úradu Bzovík. Ich rekonštrukcia a oprava by bola pre náš rezort
finančne náročná a mesto i obec majú lepšiu šancu starať sa o tieto pamiatky. Vo všetkých troch uvedených
prípadocjh postupujeme v zmysle usmernenia MP SR.
Naše hlavné poslanie v zmysle zákona o múzeách je spravovať unikátne kultúrne dedičstvo. Naše umeleckohistorické
oddelenie pokračovalo v dokumentácii zbierok v systéme CEMUZ – ide o dlhodobú úlohu. V tomto systéme pracuje
teraz každé múzeum na Slovensku a zároveň by mal byť kompatibilný s krajinami EÚ. Veľkú pozornosť sme venovali
reštaurovaniu a konzervovaniu zbierok. Potešujúcou skutočnosťou bolo získanie grantu, ktorý poskytla VÚB na
reštaurovanie troch veľkorozmerných portrétov rodiny Márie Terézie – vo výške 700 tisíc Sk. Naša vlastná
konzervátorská dielňa a zoopreparátor ošetrili 176 kusov zbierkových predmetov. Okrem troch spomínaných obrazov
sme dodávateľsky reštaurovali ďalších 25 vzácnychh exponátov. Náš vlastný zoopreparátor vytvoril 23 nových
zoopreparátov. Pokračovali sme vo fotodokumentácii zbierok – v roku 2008 pribudlo 118 položiek. V rámci
akvizičnej činnosti sme získali 118 kusov nových zbierkových predmetov, z toho 92 kusov darom. I v roku 2008 sme
venovali veľkú pozornosť ostrahe areálu, hlavne kaštieľa a ochrane zbierok. Pracujeme na zlepšení smernice pre
vlastnú strážnu službu.
Sme hrdí nato, že sa nám podarilo sprístupniť dve ďalšie miestnosti (kuchyňa a prírodovedná miestnosť s diorámou) v
našej vysunutej expozícii Ferdinanda Coburga (Bulharského cára a posledného užívateľa svätoantonského kaštieľa) v
poľovníckom zámočku na Prednej Hore. Expozíciu využíva vlastník objektu – Odborný liečebný ústav psychiatrický
nielen pre pacientov, no taktiež pre ostatnú verejnosť – hlavne školy).
V rámci filmového projektu „Po stopách Ferdinanda Coburga“ sme pokračovali v prezentáciách výsledkov projektu,
napr. V rámci festivalu Envirofilm v Banskej Štiavnici a festivalu Astorfilm v Piešťanoch. Do Piešťan sme pripravili i
novú časť prezentácie z oblasti pôsobenia Ferdinanda Coburga na Slovensku. Ucelený ďalší film vytvoríme v roku
2009. Banskobystrické štúdio STV vytvorilo dokument „Neznámy gróf Muránsky“ - film mal premiéru 1. januára
2009 na STV2. Naše múzeum svojim projektom inšpirovalo tvorcov tohto filmu a na filme spolupracovalo.
Rok 2008 bol rokom 100. výročia vyhlásenia nezávislosti Bulharska a pri tej príležitosti bola inštalovaná v októbri
2008 v kaštieli výstava „Epocha cára Ferdinanda I. Návrat Bulharska do Európy“. Výstava bola privezná zo Sofie a
pokračuje do Viedne a Coburgu. Na vernisáži sa zúčastnili významní hostia z Bulharska na čele s námestníkom
ministra kultúry Bulharskej republiky p. Javorom Miluševom. Veľkej pocty sa dostalo nášmu múzeu, keď pri
príležitosti 100. výročia nezávislosti prevzal riaditeľ múzea v januári 2009 v Sofii medailu a diplom pre múzeum ako
jedinú nebulharskú ustanovizeň z rúk J.V. Simeona Saxe-Coburg Gotha – za zásluhy pri rozvoji priateľstva medzi
Bulharskom a Slovenskom.
Medzi tie činnosti, v ktorých múzeum už dlhé roky udržiava určitý štandard patrí prezentačná činnosť. Múzeá majú
dôležité kultúrno-vzdelávacie poslanie a cez prezentačnú činnosť majú aj šance získať finančné prostriedky na
činnosť. Základ prezentačnej činnosti nášho múzea je v sprevádzaní návštevníkov v našich stálych expozíciách –
umelecko-historickej a poľovníckej. Návštevnosť oproti roku 2007 mierne klesla a to napriek tomu, že sa snažíme
neustále propagovať aktiviry múzea. Oproti návštevnosti cca 55 tisíc v roku 2007, nás v roku 2008 navštívilo cca 50
tisíc návštevníkov (z toho cca 13 % tvorili zahraniční návštevníci). Na zlepšenie propagácie organizujeme každý rok
mnoho výstav a zaujímavých podujatí prakticky pre všetky vekové kategórie. V januári sme sa prezentovali na veľtrhu
cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave v časti „Poľovníctvo a oddych“ a tiež tu sme spoluorganizovali
Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri. 16. februára sme uspriadali už 6. ročník Dňa otvorených dverí pre
občanov Sv. Antona. V marci sme už tradične realizovali formou výstavy Regionálnu chovateľskú prehliadku trofejí
za okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Pomáhali sme spoluorganizovať i ďalšie chovateľké
prehliadky v Leviciach a pre okres Krupina v Hontianskych Nemciach. V rámci mesiaca knihy sme pre deti pripravili
akciu „Po písmenkách“. V apríli odborní pracovníci poľovníckeho oddelenia pripravili pre deti niekoľko prednášok,
súťaží a besied o živočíchoch a prírode. Spoluorganizovali sme podujatie „Lesy deťom“. Pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí sme slávnostne sprístupnili časť severného krídla kaštieľa po reštaurovaní, súčasne sme
otvorili autorskú výstavu akademického maliara Viktora Bilčíka „Očami troch generácií“ a výstavu „Divadelný
kostým v rôznych historických obdobiach“. Na „Noc v múzeu“ sme pripravili nočné prehliadky spojené s vystúpenm
šermiarskej skupiny.V júni sme pripravili pre deti náučno-poznávaciu akciu „Coburgov poklad“. V letných mesiacoch
sme pripravili štyri nočné prehliadky spojené s divadelnám predstavením „Obludárium alebo Adelka ešte nevečerala“.
V júli sme spoluorganizovali koncertom v kaplnke „Festival peknej hudby“ - už 9. ročník. Múzeum bolo spolu s
Obecným úradom vo Sv. Antone realizovateľom projektu výstavby detského ihriska „Hniezdo - oddychová zóna pre
deti“, ktoré je v kaštieľnom parku. Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Sv. Huberta – už 18. ročník sa konali opäť
pod záštitou MP SR. Zúčastnili sa na nich významní hostia: pán Ivan Gašparovič – prezident SR, p. Stanislav Becík –
minister pôdohospodárstva SR, p Ján Chrbet – minister životného prostredia SR, p. Ján Slabý – predseda výboru NR

SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, P. Tibor Lebocký prezident Slovenského
poľovníckeho zväzu a podpredseda spomínaného výboru NR SR a mnohí ďalší slovenskí i zahraniční hostia. Oslavy
boli veľmi úspešné, ich súčasťou bolo mnoho sprievodných súťaží a podujatí a vyvrcholili svätohubertovskou omšou
na nádvorí kaštieľa. Omšu celebroval arcibiskup Ján Baláž. Koncom septembra sa v múzeu konala benefičná aukcia
obrazov zo združenia Elpida, ktoré podporuje postihnutých umelcov. Výstavou trofejí a kurióznych zbraní sme
obohatili Deň Sv. Huberta v Pliešovciach. V októbri sme realizovali vyššie uvedenú bulharskú výstavu a tradične v
kaplnke koncert ZUŠ Banská Štiavnica k mesiacu úcty k sarším. Súčasťou podujatia bola výstava prác občanov Sv.
Antona i detí ZUŠ. K novembru – mesiacu fotografie sme realizovali 11. ročník výstavy „Najkrajšia dovolenková
fotografia“ v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom. V decembri sme uskutočnili tradičné podujatie pre deti
v kaštieľnom parku „Vianoce pre zvieratká“ a veľmi vydarený bol viaočný koncert Barbory Legényovej a skupiny
Komets z Banskej Štiavnice.
V rámci odbornej činnosti by sme radi vyzdvyhli vydanie zborníka múzea (XVIII. ročník – tretí v nových časoch, keď
vychádzajú od roku 2004 v dvojročných intervaloch). Zborník slávnostným „krstom“ ihličím uviedol do života
prezident republiky p. Ivan Gašparovič, ktorý napísal i úvodník. Bolo to na nádvorí kaštieľa v prvý deň Dní Sv.
Huberta 30. augusta 2008. V zborníku sa prezentuje s výsledkami svojej odbornej práce i výskumu prakticky každý
pracovník múzea, no zároveň sú v ňom príspevky mnohých odborníkov zo Slovenska i zahraničia. Múzeum vydalo i
vlastný propagačný materiál - brožúru o kaštieli a činnosti múzea – taktiež v anglickom, nemeckom a maďarskom
jazyku.Odborní pracovníci sa aktívne zúčastňovali na konferenciách a seminároch z oblasti poľovníctva a múzejníctva
- Banská Bystrica, Bratislava, Levice, ... Mgr. Ivan Lukáč a Marian Číž ako členovia kultúrnovzdelávacej komisie
Medzinárodnej rady múzeí ICOM/CECA prezentovali SR na konferencii v kanadskom Montreale. P. Lukáč predstavil
projekt „Cobrurgov poklad“ a ako otázku prestíže vnímame zaradenie referátu p. Číža ( o kultúrnom turizme na
Slovensku) spoločne s riaditeľom Múzea moderného umenia v New Yorku, alebo PR riaditeľky z parížskeho Louvru.
Naši odborní pracovníci publikovali mnoho odborných i populárnych príspevkov v odborných i populárnych
periodikách a pripravili mnoho vystúpení v televíziách i rozhlase. Spolupráca s masmédiami je pre propagáciu múzea
veľmi dôležitá.

Významné bolo i vytvorenie novej web stránky múzea, ktorá má novú grafiku – vrátane virtuálnej
prehliadky kaštieľa. Múzeum ako po iné roky úspešne spolupracovalo s odbornými i kultúrnospoločenskými ustanovizňami v regióne, na Slovensku i v zahraničí. Prevádzkové náklady na činnosť múzea
podrobne popisujeme v časti 4. Rozpočet organizácie.
4. Rozpočet organizácie

Na rok 2008 bo schválený bežný transfer vo výške 5 100 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením MP SR zo dňa
10.10.2008 bol upravený – krátený o 3%, t.j. 153 tis. Sk a rozpočtovým opatrením zo dňa 10.12.2008 bol
zvýšený o 150 tis. Sk. Po týchto úpravách predstravoval bežný transfer 5 097 tis. Sk. Ministerstvom
pôdohospodárstva SR bol poukázaný v plnej výške a taktiež aj vyčerpaný. Prostriedky z bežného transferu
boli čerpané nasledovne: 61 – mzdy, platy vo výške 3 352 tis. Sk, 62 – poistné a príspevok do poisťovní vo
výške 925 tis. Sk, 63 – tovary a služby vo výške 820 tis. Sk ( z toho 632 – energie, voda a komunikácie 458
tis. Sk).
Kapitálový transfer na rok 2008 bol schválený aj poukázaný vo výške 10 000 tis. Sk a v celej čiastke vyčerpaný.
Kapitálové výdavky:
Múzeum vo Sv. Antone v roku 2008 pokračovalo v ďalšej rekonštrukcii areálu NKP. Hlavný objem prác sa realizoval
v priestoroch poschodia severného krídla, ku ktorým pribudli práce na rekonštrukcii neskorobarokovej sýpky pri
kaštieli, ale tiež riešenie havarijného stavu na objekte bývalého skleníka. Všetky práce boli realizované v súlade
s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu – pracovisko Banská Štiavnica, ostatnými orgánmi štátnej správy a
platnými technickými normami.
V roku 2008 bolo múzeu pridelených 10 000 000,-Sk, ktoré boli použité nasledovne:
na základe rozpočtového opatrenia bolo Mgr. art. Petrovi Hrachovskému doplatených 33 180,-Sk, ktoré prešli ako dlh
z roku 2007 za reštaurovanie papierových tapiet. Následne sa pokračovalo v rozbehnutých reštauraátorských prácach –
reštaurovanie severného krídla – maľby, fresky, štuky
III. etapa: miestnosti č. 368 – audienčný salón, 367 – barokový salón, 365 - zrkadlový salón.
Dodávateľ prác: Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava
Cena fakturovaná v roku 2008 v čiastke 1 354 944,- Sk
K dohodnutým prácam sa ešte pridali reštaurátorské práce na súčastiach obkladov – vsadených olejomaľbách
a) 21 obrazov m.č. 365

b) 6 supraport z m.č. 367 a 368
c) 1 supraporta aj s dubovým rámom v m.č. 307
Dodávateľ prác: Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava
Cena fakturovaná v r. 2008: 498 610,- Sk
V tomto roku bolo ukončené aj reštaurovanie veľmi vzácnej a ojedinelej tapety v m.č. 366.
Dodávateľ prác: Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava
Cena fakturovaná v r. 2008: 334 390,-Sk.
V reštaurátorských prácach bolo zahrnuté aj reštaurovanie zrkadla v m.č. 302, ktoré je súčasťou obkladu stien.
Dodávateľ prác: Ján Gorč, Bratislava
Cena fakturovaná v r. 2008: 24 395,- Sk
Podľa zmluvy sa pokračuje aj pri reštaurovaní textilných tapiet v severnom krídle kaštieľa. Podľa nálezu – staršej
vrstvy tapiet, bol k základnej zmluve podpísaný dodatok, kde sa mení cena ale aj etapizácia prác. V roku 2008 boli
ukončené aj opätovne inštalované tapety v miestnosti č. 303 – čínsky salón, 305 – spálňa. Ďalšie tapety boli zvesené a
prevezené do ateliérov v Bratislave.
Dodávateľ prác: Soňa Poórová, Bratislava
Cena fakturovaná v r. 2008: 993 231,-sk
V rámci celkovej obnovy sa pokračovalo aj v prácach na rekonštrukcii strešného plášťa východného krídla kaštieľa (
lokálne výmeny drevených šindľov a dvojnásobný nástrek Novoluxom).
Dodávateľ prác: f. Costar, s.r.o.
Cena fakturovaná v r. 2008: 504 560,-Sk
Pokračovalo sa aj v akcii rekonštrukcia kaštieľa – doplnkové práce, severné krídlo – interiér, kde došlo k niekoľkým
zmenám, ktoré sú riešené v Dodatku č. 3 k ZOD. Hlavným obsahom tejto zmeny je doplnenie niektorých prác,
ktorých potreba vznikla až počas realizácie a škrtnutie niektorých prác v južnom krídle na prízemí, kde sa mení
zadanie vzhľadom k inej náplni týchto priestorov.
Hlavný dodávateľ prác: f. PAMSTAV, s.r.o. Žilina
Cena fakturovaná v r. 2008: 686 274,-Sk
Už v roku 2007 sa začalo so zabezpečovacími prácami na objekte neskorobarokovej sýpky pri kaštieli, ktoré boli
začiatkom roka ukončené.
Dodávateľ prác. STAR – doprava Žilina
Cena fakturovaná v r. 2008: 374 743 Sk
Následne bola uzatvorená Zmluva o dielo na celkovú rekonštrukciu tejto ojedinelej stavby na Slovensku. Názov akcie:
Rekonštrukcia neskorobarokovej sýpky Múzea vo Sv. Antone. Práce budú realizované v priebehu cca 3 rokov. Do
objektu bude následne presťahovaná poľovnícka expozícia s celoslovenskou pôsobnosťou.
Dodávateľ prác: PAMSTAV s.r.o. Žilina
Cena fakturovaná v r. 2008: 3 591 010,-Sk
V súvislosti s rekonštrukciou tohoto objektu bola uzatvorená zmluva aj na Komplexnú realizáciu systémov EZS,EPS
a PTV. V roku 2008 bola realizovaná I. etapa, kedy bolo položené základné káblovanie.
Dodávateľ prác: NOVES, s.r.o., Spišská Nová Ves
Cena fakturovaná v r. 2008: 34 000,-Sk
Začiatkom roka bol konštatovaný havarijný stav na budove skleníka, kde boli následne realizované práce najmä na
statickom zabezpečení objektu a vymenila sa strecha. Vzhľadom k nedostatku financií sa celkové ukončenie
rekonštrukcii odkladá. Objekt je zatiaľ stabilizovaný.
Názov akcie: Obnova NKP – skleník, na parc. 2/2
Dodávateľ prác: PAMSTAV, s.r.o., Žilina
Cena fakturovaná v r. 2008: 1 498 311,-Sk
Okrem týchto prác bolo ešte realizované vykonávanie technického dozoru stavby – TOBI, Zdenko Šlúch v sume 72
352,-Sk
Koncom roka 2008 došlo k ďalšiemu havarijnému stavu, kedy v m.č. 319 bola objavená drevomorka.
Názov akcie: Odstránenie havarijného stavu v m.č. 319 po napadnutí drevomorkou.
Dodávateľ prác: f. PAMSTAV, s.r.o., Žilina
Vzhľadom k nedostatku financií a po dohode so zhotoviteľom prác sa vyplatenie presunulo do roku 2009. Celkovo
teda bolo preinvestovaných 10 mil. Sk. V roku 2009 budeme pokračovať vo všetkých už začatých prácach na
rekonštrukcii areálu NKP. Prednostne budú ukončené hlavné práce v severnom krídle, ktoré bude už od mája
sprístupnné pre verejnosť. Textilné tapety, ktorých reštaurovanie je náročné a zdĺhavé, budú namontované dodatočne
v rozmedzí dvoch rokov. Pokračovať sa bude aj na objekte sýpky, aby sa mohlo začať s prípravou scenára pre novú
poľovnícku expozíciu. Rekonštrukcia skleníka je zatiaľ pozastavená vzhľadom k nedostatku financií. Objekt je
zastabilizovaný a je zamedzené ďalšej deštrukcii. Nakoľko v januári 2009 vznikol havarijný stav na streche severného
krídla, bude potrebné riešiť aj výmenu strešného plášťa. Múzeum vo Sv. Antone si pri výbere prác plne uvedomuje
dôležitosť rozhodnutí a koná vždy v súlade s rozhodnutiami KPÚ Banská Bystrica.

Hodnotenie dosiahnutých príjmov z činnosti:

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie príjmov môžeme naše príjmy hodnotiť nasledovne:
212 – príjmy z vlastníctva – 330 tis. Sk
212002 – z prenajatých pozemkov – 157 tis. Sk
212003 – z prenajatých budov, priestorov a objektov – 173 tis. Sk.
223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – 4 936 tis. Sk
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb – 4 899 tis. Sk, z toho:
vstupné z návštev expozície – 3 326 tis. Sk
vstupné DSH – 699 tis. Sk
vstupné z nočných prehliadok – 59 tis. Sk
predaj propagačného materiálu – 95 tis. Sk ( z toho za predaj pohľadníc 19 tis. Sk, videokaziet 1 tis. Sk, skladačky 17
tis. Sk, Neznámy cár 2 tis. Sk, Vidiecke sídlo 2 tis. Sk, Mesačný svit 4 tis. Sk, Zborník 8 tis. Sk, Banská Štiavnica –
Perla slovenských miest 6 tis. Sk, Brožúra 32 tis. Sk, pexeso 4 tis. Sk).
služby – 720 tis. Sk
223003 – za stravné – 37 tis. Sk
292 – Ostatné príjmy – 888 tis. Sk
292006 – z náhrad z poistného plnenia – 4 tis. Sk
292012 – z dobropisov – 18 tis. Sk
292027 – iné – 866 tis. Sk (700 tis. Sk – poskytnutá účelová dotácia od Nadácie VÚB na reštaurovanie zbierkových
predmetov)
312 – Transfery v rámci verejnej správy
312001 – prijatý bežný transfer zo ŠR – 5 097 tis. Sk
322 – Transfery v rámci verejnej správy
322001 – prijatý kapitálový transfer zo ŠR – 10 000 tis. Sk
Hodnotenie výdavkov:
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
celkové výdavky na mzdy predstavujú čiastku 5 112 tis. Sk
620 – Poistné a príspevok do poisťovní – 1 746 tis. Sk
621 – poistné do VšZP – 163 tis. Sk
623 – poistné do ostatných zdravotných poisťovní – 334 tis. Sk
625 – poistné do Sociálnej poisťovne – 1 249 tis. Sk
630 – Tovary a služby – 4 389 tis. Sk
631 – cestovné náhrady – 57 tis. Sk
632 – energie, voda komunikácie –1 032 tis. Sk ( z toho za elektrickú energiu 836 tis. Sk, vodné a stočné 14 tis. Sk a
poštovné a telekomunikačné služby 182 tis. Sk).
633 – materiál – 490 tis. Sk ( z toho na interiérové vybavenie 29 tis. Sk, výpočtovú a telekomunikačnú techniku 4 tis.
Sk, na prevádzkové stroje a náradie 42 tis. Sk, kancelársky materiál 11 tis. Sk, čistiace a hygienické potreby –39 tis.
Sk, konzervátorský a preparátorský materiál 20 tis. Sk, materiál k údržbe MSA 21 tis. Sk, nákup tonerov a cartridge
16 tis. Sk, nákup kníh a časopisov 13 tis. Sk, nákup pracovných odevov 22 tis. Sk, softvér 115 tis. Sk, nákup paliva do
mechanizmov 23 tis. Sk, reprezentačné 44 tis Sk, nákup zbierkových predmetov 5 tis. Sk a ostatný materiál 86 tis. Sk)
634 – dopravné – 170 tis.Sk ( z toho nákup PHM do služobných motorových vozidiel 80 tis. Sk, oprava a údržba áut
26 tis. Sk, zákonné a havarijné poistenie 40 tis. Sk, prepravné (DSH) 22 tis. Sk, diaľničné známky 2 tis. Sk.
635 – rutinná a štandardná údržba – 721 tis. Sk ( na údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky 11 tis. Sk,
bezpečnostnej signalizácie 10 tis. Sk a na reštaurovanie zbierkových predmetov 700 tis. Sk).
636 – nájomné za nájom – 14 tis. Sk – prenájom výstavnej plochy počas výstavy Slovakiatour 2008
637 – služby- 1 905 tis. Sk ( z toho odborné vzdelávanie a školenia pracovníkov 37 tis. Sk, na propagáciu a reklamu
98 tis. Sk, na rozbor vody a odborné posudky a expertízy 19 tis. Sk, poplatky a odvody 38 tis. Sk, na stravovanie 199
tis. Sk Povinný prídel do Sociálneho fondu 61 tis. Sk, odmeny vyplatené na základe dohody o vykonaní práce 368 tis.
Sk, na dane 326 tis. Sk na dane 326 tis. Sk, pokuty a penále 12 tis. Sk, kopírovacie služby 45 tis. Sk, servisný
prenájom rohoží 19 tis. Sk, za služby BOZP 30 tis. Sk, tlač propagačného materiálu 252 tis. Sk. Ostatné výdavky
v čiastke 401 tis. Sk boli použité na organizovanie Dní Sv. Huberta iných akcií múzea.
642 – Transfery jednotlivcom – 11 tis. Sk
642006 – na členské príspevky – 7 tis. Sk
642015 – na nemocenské dávky – 4 tis. Sk
710 – Obstarávanie kapitálových aktív – 10 000 tis. Sk
717002 – rekonštrukcia a modernizácia areálu NKP – 10 000 tis. Sk

5. Personálne otázky
Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2008 bol 25 a taktiež evidenčný počet zamestnancov vo fyzických
osobách k poslednému dňu roka bol 25. V priebehu roka 2008 sme rozviazali pracovný pomer dohodou s manažérom
múzea k 31. 12. 2008 a od 1. 4. 2008 sme na ekonomický úsek prijali účtovníčku – na pracovné miesto uvoľnené od 1.
10. 2007. Lektorské práce, údržbu parku, upratovacie práce počas hlavnej návštevnej sezóny (máj – september) a
práce súvisiace s prípravou a realizáciou Dní Sv. Huberta, sme riešili zamestnaním na dohody o vykonaní práce a
študenstkými dohodami. V roku 2008 to bolo 119 brigádnikov. Využívali sme aj pomoc Úradu práce a sociálnych
vecí a zamestnávali sme uchádzačov o zamestnanie formou dobrovoľných prác. Šlo o upratovacie práce, údržbu
kaštieľa a parku a kancelárske práce. V priebehu roka 2008 bolo u nás takto zamestnaných 9 uchádzačov o
zamestnanie. Uchádzači o zamestnanie a brigádnici významnou mierou pomohli pri činnosti múzea
Priemerná mzda v múzeu činila v roku 2008 17 004 Sk.
V externom štúdiu pokračuje pracovníčka dokumentačného oddelenia v doktorantskom štúdiu v odbore
ekomuzeológia na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Pracovníčka ekonomického oddelenia si začala
dopĺňať vysokoškolské vzdelanie v odbore Bankovníctvo – právna agenda v Bankovom inštitúte v Banskej Bystrici.

Organizácia zabezpečovala v priebehu roka pre pracovníkov školenia BOZP a PO, odborné školenia pre
pracovníčky ekonomického oddelenia v počte 13 a v inej odbornej činnosti to bolo 5 školení. V zmysle
zákona
absolvolvali potrebné školenia a skúšky členovia vlastnej ochrany. Odborní pracovníci
poľovníckeho a umelecko-historického oddelenia sa zúčastňovali na mnohých odborných seminároch a
konferenciách.

6. Ciele a prehľad ich plnenia
Múzeum splnilo stanovené úlohy. V časti 3. Činnosť organizácie a jej náklady podrobne popisujeme splnenie
plánovaných aktivít, organizovanie výstav a podujatí.
Zriaďovateľ stanovil pre naše múzeum tri konkrétne ciele – všetky sme splnili.
Ukončiť rekonštrukciu severného krídla po hlavný salón. Rekonštrukcia prebieha postupne v rámci celého areálu NKP
pod prísnym odborným dohľadom pamiatkárov. Časť zrekonštruovaných priestorov – hlavný salón, čínsky salón,
Štefánkina spálňa a Kabinet – sme sprístupnili pre verejnosť k 18. máju 2008 – (Medzinárodný deň múzeí). Ďalej sme
však pokračovali v rekonštrukcii severného krídla a jeho ďalšiu časť sprístupníme v máji roku 2009.
Zdokumentovať 2600 kusov zbierkových predmetov elektronicky v systéme CEMUZ. V roku 2008 naše
dokumentačné oddelenie spracovalo elektronicky 2730 exponátov. Na systém CEMUZ nabiehajú postupne všetky
slovenské múzeá a je kompatibilný s múzeami v EÚ. Odborní pracovníci pracujú postupne na spracovaní zbierok
umelecko-historického a poľovníckeho oddelenia a to súbežne s ďalšou činnosťou (publikačná, výskumná,
prezentačná, kultúrno-vzdelávacia).
Vydať zborník múzea XVIII/2008. Múzeum vydáva po päťnásť-ročnej prestávke v dvojročných intervaloch svoj
zborník od roku 2004. Odborné poznatky z príspevkov hlavne z oblastí histórie a prírodných vied, sa snažia autori
pretaviť čo najviac do atraktívnej a populárnej formy s množstvom fotografií a obrázkov. Tak sa stávajú zaujímavé
pre širší okruh čitateľov. Slávnostne sme zborník Múzea vo Sv. Antone 2008 uviedli do života na Dňoch Sv. Huberta
– 30.augusta. Autormi príspevkov sú odborníci z viacerých krajín a úvodník napísal prezident SR – p. Ivan
Gašparovič, ktorý dobre pozná prácu múzea.
7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

Rok 2008 potvrdil správnosť rozhodnutia zriaďovateľa o odčlenení útvaru Lesníckeho a drevárskeho múzea
vo Zvolene pod Lesy SR. Obe múzeá sa tak viac mohli sústrediť na svoju hlavnú činnosť. Múzeum vo Sv.
Antone splnilo plánované úlohy i ciele stanovené zriaďovateľom – ako to uvádzame v časti 3. a 6. Dôležité
je, že múzeum mohlo pokračovať v rekonštrukcii NKP – areálu svätoantonského kaštieľa. Postupne sa
znovuzrekonštruovanými priestormi rozširuje expozícia a následne i ponuka pre návštevníkov. Ceníme si
plnenie úloh na úseku prezentácie a to nielen kvôli kultúrno-vzdelávaciemu poslaniu múzea, no i ako
prostriedku na získanie financií na prevádzku múzea. Vlastnou činnosťou sme dokázali zabezpečiť cca 45%

prevádzkových nákladov. I keď si múzeum dokáže finančne pomôcť tržbami z vlastných aktivít, predsa bez
pomoci partnerov nedokážeme pokryť všetky nákladové položky. I v roku 2008 nám veľmi pomohli partneri
z lesníckej sekcie MP SR, Vojenské lesy a majetky Pliešovce, výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné
prostredie a ochranu prírody i ďalšie ustanovizne, ktorým patrí naše poďakovanie. Veľmi kladne hodnotíme
spoluprácu s MP SR, ktorú v budúcnosti mienime viac využiť i v prospech prezentácie rezortu pred
verejnosťou.
8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov múzea

Hlavnou skupinou užívateľov múzea sú návštevníci stálych expozícií. Okrem nich sú to návštevníci výstav
realizovaných vo svätoantonskom kaštieli i na iných miestach na Slovensku, návštevníci vysunutej
expozície o Ferdinandovi Coburgovi v poľovníckom zámočku na Prednej Hore, návštevníci rozhľadne na
Sitne, či hostia v poľovníckom zámočku v Topoľčiankach, v kaštieli v Tatranskej Javorine i v Palárikove.
Ďalšími užívateľmi výstupov nášho múzea sú účastníci akcií, akými sú celoslovenské poľovnícke slávnosti
– Dni Sv. Huberta v našom areáli, Deň Sv. Huberta v Pliešovciach, podujatí v vkaštieli ako ich uvádzame v
časti 3. (nočné prehliadky s divadelnými predstaveniami, koncerty, besedy, prednášky,...), návštevníci
výstav, ktoré sme pomáhali spoluorganizovať v Leviciach, Banskej Štiavnici, Bratislave, Hontianskych
Nemciach, ...ap. ďalšími užívateľmi sú účastníci konferencií, seminárov a filmových festivalov, na ktorých
sa prezentujú naši odborní pracovníci a čitatelia zborníka múzea, odborných i populárnych periodík, diváci
filmov vytvorených múzeom, resp. filmov, rozhlasových a televíznych relácií, na ktorých sme
spolupracovali. Zatiaľ čo počet návštevníkov expozícií dokážeme určiť presne, počet užívateľov
prostredníctvom čitateľov a divákov nedokážeme stanoviť. I títo užívatelia sú však pre nás dôležití ako
potenciálni návštevníci i ako užívatelia kultúrno-vzdelávacieho pôsobenia našej práce.

Vo Sv. Antone, dňa 9.4.2009

Ing. Marian Číž
riaditeľ múzea

