Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe
Múzea vo Svätom Antone o činnosti za rok 2008

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.
Múzeum na rok 2008 neuzatváralo kontrakt so zriaďovateľom, pretože múzeá sú
vyňaté z povinnosti uzatvárania kontraktu so zriaďovateľom. Od 1. januára 2008 bol
oddelimitovaný útvar Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene – Lesy Slovenskej
republiky, š.p.. Napriek tomu, ešte ostali k tomuto dátumu vo 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 sa v zmysle zákona
vrátil kaštieľ v Sielnici cirkvi – konkrétne biskupstvu v Banskej Bystrici a v súčasnosti sa
pracuje na predaní budovy krupinského múzea Mestu Krupina a hradu Bzovík Obecnému
úradu Bzovík.
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 Sv. Antone zorganizovalo mnoho pútavých podujatí, ktoré významnou
mierou prispeli k formovaniu vzťahu verejnosti k rezortnému kultúrnemu dedičstvu.
Z pohľadu MP SR bola činnosť Múzea vo Sv. Antone v roku 2008 v súlade s jeho
poslaním a vyplývala zo zriaďovacej listiny.
K výročnej správe múzea nemáme pripomienky a odporúčame ju predložiť na
prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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