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Zmapovanie územia (audit) 
 
 
 
 
1.Vymedzenie a charakteristiky 
 
 

Rozloha: 2262,9 ha 

Počet obyvateľov: 1203 

 

 

Obec Svätý Anton sa nachádza v Štiavnických vrchoch, 4 km na JV od Banskej Štiavnice 

pri riečke Štiavnica. Nadmorská výška stredu obce je 452 m. n. m.. Obec hraničí na severe 

s mestom Banská Štiavnica a obcou Banský Studenec, na východe s mestom Krupina, na 

juhovýchode s obcou Žibritov, na juhu s Prenčovom a na západe s Ilijou. 

 

Na základe územno-správneho členenia patrí do okresu Banská Štiavnica, 

Banskobystrického kraja. Geograficky je súčasťou krajinného celku Štiavnické vrchy.  

 

V rámci hlavných zdrojov vidieka – v rámci územia obce Svätý Anton je bohaté kultúrne 

dedičstvo, historická a poľovnícka expozícia Kaštieľa Svätý Anton a ostatné historické 

budovy. Historický lesopark v areáli kaštieľa, existencia poľovníckeho revíru. Okolité 

lesy poskytujúce možnosti na aktívne a pasívne prežitie voľného času, CHKO Štiavnické 

vrchy, početné množstvo turistických chodníkov a cykloturistických trás a iné... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Všeobecný opis krajiny 

 

Obec Svätý Anton leží južne od Banskej Štiavnice pod legendami opradeným 

majestátnym Sitnom, pri riečke Štiavnica a je súčasťou územia lokality UNESCO. Táto 

oblasť sa vyznačuje množstvom kultúrnych a historických pamiatok.  

 

V obci sa našlo sídlisko a popolnicové pohrebisko z mladšej doby bronzovej. Najstaršia 

zmienka o obci je z roku 1266, keď sa Scentantollo spomína ako jedna z dedín 

čabraďského panstva, ktoré vlastnil starý hontiansky rod Huntovcov. V 16. storočí už 

obec patrila panstvu Sitno, ktoré vlastnili Pálffyovci. V polovici 16. storočia sídlo panstva 

hrad Sitno násilne obsadil Melichar Balassa. Od roku 1580 panstvo pripadalo 

Illésházyovcom. Roku 1629 daroval kráľ Ferdinand II. za vojenské zásluhy v bojoch proti 

Turkom hrad Sitno spolu s majetkami Petrovi Kohárymu, ktorý mal panstvo v prenájme 

už od roku 1622. Koháryovci vlastnili Svätý Anton až do roku 1826, keď ich rod vymiera 

po meči. Roku 1829 získal sitnianske panstvo Ferdinand Juraj August Cobrug, manžel 

jedinej dedičky koháryovských majetkov Mária Antónie Gabriely. Cobrugovci sa vo 

Svätom Antone zdržiavali s prestávkami až do roku 1944, keď odtiaľ odchádza posledný 

Coburg – bulharský cár Ferdinand. 

 

Prvé zmienky o hrade Svätý Anton siahajú do 15. storočia, keď obce vlastnili bratia 

Kazovci. Roku 1415 sa spomína ako menšia opevnená stavba – castellum. Ďalšie zmienky 

sú až z druhej polovice 16. storočia, keď sa začínala prejavovať hrozba tureckých 

nájazdov na Slovensko. Na mieste staršieho hradu dal v roku 1744 jeden z príslušníkov 

roku Koháryovcov postaviť neskorobarokový jednoposchodový štvorkrídlový kaštieľ 

s obdĺžnikovým nádvorím. 

 

Kataster obce prislúcha k povodiu rieky Ipeľ. Hlavným vodným tokom odvodňujúcim 

oblasť je potok Štiavnica, ktorá predstavuje pravostranný prítok rieky Ipeľ. Ostatné toky 

južných a juhovýchodných svahov, vzhľadom ma pomerne nízke sklony územia, ako aj 

väčšiu vzdialenosť pramenných oblastí tiež ústia do Ipľa, mohli eróziou vytvoriť 

zložitejšiu a vyvinutejšiu zlievajúcu sa vejárovitú riečnu sieť. Predstavujú ich Štiavnica, 

Klastavský, Belujský potok a Krupinica s prítokmi. 



Hlavnými zásobovateľmi povrchových tokov Štiavnických vrchov, podobne ako aj 

ostatných tokov Slovenska, sú dažďové a snehové zrážky. Najviac vody v tokoch preteká 

na jar v období topenia snehu. Najmenej koncom leta a začiatkom jesene, keď je málo 

zrážok a pomerne vysoký výpar. Toky teda nemajú najväčšie prietoky v najdaždivejších 

obdobiach, pretože v mesiacoch najbohatších  na zrážky sú i vysoké teploty vzduchu 

a veľa vody sa zo zrážok priamo vyparí, resp. je spotrebované vegetáciou. 

 

Všeobecne možno povedať, že Štiavnické vrchy ako pohoria budované výhrevnými , na 

vodu málo bohatými horninami a pomerne teplým podnebím, sú málo bohaté na 

povrchovú vodu. Zo zrážok, ktoré tu do roka spadnú, odtečie asi jedna tretina, z južných 

častí dokonca menej. Preto i špecifický odtok tokov Štiavnických vrchov je nízky. 

 

Lokalita Štiavnické vrchy: Reliéf je silne členená vrchovina; v západnej časti sa vyskytujú 

aj iné morfoštruktúry a druhy reliéfu – reliéf pedimentovaných podvrchovín a pahorkatín, 

planačno-rázsochový reliéf. Nadmorská výška má široké rozpätie od 370 m. n. m. až do 

761 m. n. . Najnižšie položený bod sa nachádza pri toku Štiavnica, na hranici s k. ú. 

Prenčov. Maximálnu výšku dosahuje na hranici s k. ú. Krupina (na kóte Jabloňový vrch). 

Stred zastavaného územia je vo výške 452 m. n. m. Viac ako 600 m. n. m. dosahujú vrchy 

Bukovina (706 m. n. m.), Račnov (611 m. n. m.), Káčerky (670 m. n. m.), Biely Kameň 

(657 m. n. m.). 

 

Z hľadiska regionálneho geologického členenia patrí dotknuté územie do 

stredoslovenských neovulkanitov, konkrétne do štiavnického stratovulkánu. Na 

geologickej stavbe územia sa podieľajú najmä horniny vulkanického pôvodu neogénneho 

veku a kvartérne sedimenty. Staršie horniny sa vyskytujú len v nepatrnom rozsahu. Vývoj 

hornín vulkanického pôvodu sa uskutočnil v období báden – panón a bol rozdelený do 

viacerých vývojových etáp. 

 

Obec Svätý Anton je súčasťou krajinného celku Štiavnické Vrchy. Tento celok spolu 

s okolitými krajinnými celkami, t. j. Krupinskou planinou a Pliešovskou kotlinou na juhu 

a juhovýchode, Pohronským Inovcom a Žiarskou kotlinou na západe, Kremnickými 

vrchmi a Zvolenskou kotlinou na severe predstavujú časť Vnútorných Západných Karpát, 



ktorý sa nazýva  Slovenským stredohorím. Oblasť Štiavnické vrchy vyniká množstvom 

kultúrnohistorických a stavebnotechnických pamiatok, počtom výskytov minerálov. 

Najvyšší vrchol Štiavnických vrchov je Sitno (1009m).  

 

Atraktívnosť územia zvyšujú vodné nádrže – tajchy. Ich budovanie si vynútil rozvoj 

baníctva v minulých storočiach a slúžili ako zdroj energie i úžitkovej vody. Dnes slúžia 

najmä na rekreačné účely, najznámejšie z Tajchov sú Počúvadlianske, Richňavské, 

Evičkino, Belianske, Hodružské, Studenské jazero.  

 

Významným je aj najjužnejšie situované lyžiarske stredisko Salamandra Resort. Moderné 

a technicky vysokokvalitné stredisko ponúka lyžiarom ideálne športové vyžitie na stredne 

náročnej zjazdovke v jedinečnom prostredí s mimoriadnym historickým dedičstvom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Prírodné podmienky 

 

Pôvodný špecifický charakter zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny ponúka 

príležitosť na oddych ľuďom z prašných a hlučných miest. Hlavná dominanta Kaštieľ vo 

Svätom Antone s priľahlým lesoparkom a prostredie „pod kaštieľom“ predstavujú 

možnosť aktívneho oddychu. Tieto miestne danosti ponúkajú potenciál pre rozvoj 

vidieckeho prostredia s historickou a kultúrnou hodnotou. 

 

Výrobné aktivity v oblasti reprezentuje poľnohospodárska a lesohospodárska 

výroba. Územie patrí do krmovinársko-pšenično-jačmennej oblasti. V rastlinnej 

výrobe prevládajú bežné obilniny a krmoviny. Celková výmera poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu predstavuje 33,7 % a výmera lesného pôdneho fondu 61 % z výmery 

katastrálneho územia. 

 

Výrobné funkcie nie sú výraznejšou mierou zastúpené. Južne od obce, 

sa nachádza výrobný areál Roľníckeho družstva Sitno. V areáli je v súčasnosti chov 250 

ks hovädzieho dobytka. Oproti minulosti bol počet hospodárskych zvierat výrazne 

redukovaný. V obci je pracovisko lesného závodu Lesy SR. 

 

Sekundárny sektor (priemyselná výroba) nie je rozvinutý. V obci vznikli menšie 

podnikateľské prevádzky remeselno-výrobných služieb (spracovania dreva, spracovanie 

kovu, rôzne stavebné profesie / firmy). Celkovo v obci pôsobí 58 živnostníkov a 4 

spoločnosti s ručením obmedzeným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kultúrno – historické dedičstvo 

 

Analýza kultúrnych pamiatok obce: 

 

NKP Kaštieľ Svätý Anton s parkom 

− Pod lesom v obci sa nachádza pomerne dobre zachovaný neskorobarokovo-

klasicistický kaštieľ s rozsiahlym parkom. Poschodový objekt štvorkrídlového 

pôdorysu s ústredným nádvorím má všetky znaky reprezentačného sídla. Klenutý 

podjazd s priehľadom do nádvoria vedie na reprezentačné schodište, ktorého 

architektúru doplnili maliarskymi a sochárskymi dielami odzrkadľujúcimi vplyv 

talianskeho a rakúskeho umenia. Z južného  traktu kaštieľa vystupuje kaplnka 

bohato zdobená freskami neskorobarokového iluzionistického priestoru s voľným 

priehľadom. Kaplnka je zvýraznená aj navonok na priečelí, ktoré ukončuje freska 

spájajúca cirkevný námet s motívom obraz donátora. Na prvom poschodí kaštieľa 

je viacero honosných izieb, ktorých sa len minimálne dotkli neskoršie 

modernizačné zásahy z 1816 a 1860. Z čias výstavby kaštieľa podchádza ja 

rokoková kaplnka s bohatou kovanou mrežou, situovaná na rázcestí v dedine, kde 

sa odbočuje ku kaštieľu.  

O kaštieli sa traduje, že jeho stavba symbolizovala kalendárny rok – má 4 brány (= 

ročné obdobia), 12 komínov (= mesiacov), 52 izieb (=týždňov) a 365 okien (=dní), 

dnes po prestavbe to už  nie je možné potvrdiť.  

 

 

 



Súčasťou areálu kaštieľa je aj historický park (5 ha) a lesopark (25 ha). Historické 

dokumenty o tom, ako vyzeral park v minulosti, sa nezachovali. Predpokladá sa, že 

najväčší rozsah a rozkvet zažil park pri dostavbe kaštieľa na luxusné šľachtické 

sídlo v období okolo r. 1750. V súčasnosti sú na terasách pri kaštieli plochy so 

zvyškami pravidelnej barokovej úpravy, ktoré prechádzajú do prírodne – 

krajinárskeho parku. Za zmienku stojí unikátny vodný systém – horné a dolné 

jazierko spojené kaskádami a vodopádmi. V parku je niekoľko romantizujúcich 

prvkov – umelo navŕšená jaskyňa (grotta), studnička s kamennými lavičkami, 

drevené mostíky, altány... K novodobejším patrí aj kaplnka Sv. Huberta – patróna 

poľovníkov.  

 

 

Rímsko-katolícky kostol sv. Antona Pustovníka 

 

Jednoloďová stavba má obdĺžnikový pôdorys, so 

segmentovým uzáverom presbytéria. Do priečelia je 

vstavaná hranolovitá veža – zvonica, štvorcového 

pôdorysu, k bočnej fasáde je pristavaná sakristia. 

Kostol ako baroková budova bol postavený po zrútení 

starého kostola za pomoci grófa Štefana Koháryho 

a kurátora Pavla Jána Volfa, v r. 1754-1755. Neskoršie 

v r. 1799 prešiel klasicistickou interiérovou prestavbou. 

Patrónom nového kostola je opäť Svätý Anton 

Pustovník. Kostol bol vybudovaný z kameňa, má 

svätyňu a sakristiu s relikviárom, čo sa spomína 

v kanonickej vizitácii v roku 1561. V kanonickej  

vizitácii v r. 1894 sa uvádza ako starobylá farnosť vo Svätom Antone, ktorá mala 

vlastného farára už od roku 1446.  

V interiéri kostola možno vidieť barokovú kazateľnicu, pod ňou kamennú krstiteľnicu 

a vzácnu neskorogotickú tabuľová maľbu Narodenie pána od banskoštiavnického majstra 

M.S. z roku 1506. 



V r. 1968 sa začalo s generálnou opravou kostola. Po jej skončení, pri konsekrácii bol 

inštalovaný obetný stôl tvárou k ľudu, podľa smerníc Druhého vatikánskeho koncilu. 

V roku 1995 bola svätyňa vyložená mramorom. 

 

Opevňovacia bašta 

Vybudovaná bola približne v polovici 16. 

storočia ako súčasť systému protitureckej 

obrany. Predpokladom je, že bašta bola 

súčasťou obrannej pevnosti, v ktorej bol 

zahrnutý aj starší kostol. Opevňovací 

obranný systém svojou rozlohou zasahoval 

do katastra viacerých obcí. S výstavbou 

súčasného kostola v r. 1754 - 1799 bola 

zrejme odstránená časť opevnenia a zostala len bašta.  Je to kamenná stavba murovaná 

v kruhovom pôdoryse so šindľovou strechou. 

Výstavba staršieho kostola, ktorý bol súčasťou obrannej pevnosti sa datuje do r. 1592. 

Vybudoval ho gróf Stanislav Illesházy. Bol zasvätený Sv. Antonovi Pustovníkovi. Mal 

tri oltáre – oltár Blahoslavenej Panny Márie, oltár Sv. Anny a hlavný oltár Sv. Antona 

spolu s bohostánkom a sochou Zmŕtvychvstalého Krista. 

V druhej polovici 18. storočia sa zrútil a miesto na ktorom stál sa volá „starý kostol“. 

Na tomto mieste dnes stojí kríž a budova Domu smútku. 

 

Súsošie sv. Trojice 

Pamiatka bola podľa nápisu postavená obyvateľmi obce 

v roku 1858, v barokovom slohu, na znak vďaky. Súsošie 

sv. Trojice sa stavalo za  účelom oslavy cirkvi a viery. 

Tvoria ju tri sochy a vrcholové súsošie sv. Trojice, ktoré sú 

osadené na stĺpovej architektúre. Vľavo je socha sv. 

Antona Paduánskeho, vpravo je socha sv. Jána 

Nepomuckého a v strede na drieku stĺpa na oblakoch 

„vznáša“ socha Immaculaty – Nepoškvrnená Panna Mária.  

V roku 1984 bolo reštaurované Jánom Hockom. 



Socha sv. Vendelína 

− Božia muka pochádzajúca pravdepodobne z obdobia okolo roku 1860. Dal ho 

postaviť spolok roľníkov obce Sv. Anton ako svojho patróna. Pod sochou  je reliéf 

Sv. Floriána, patróna požiarnikov. 

Sochu reštauroval Zoltán Otokar Szontagh v roku 1996. 

 

NKP Mýtnica vo Svätom Antone 

− Kultúra v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou kultúrno- 

spoločenského vyžitia obyvateľov. Na uskutočňovanie kultúrnych aktivít je 

k dispozícii obyvateľom v obci kultúrny dom, ktorý bol v minulosti Mýtnou 

bránou pre vstup do Banskej Štiavnice. V roku 2011 bol uznaný za národnú 

kultúrnu pamiatku – Mýtnica vo Svätom Antone.  

Budova má kapacitu 200 osôb. Slúži na uskutočňovanie pravidelných 

a nepravidelných kultúrnych aktivít. Z pravidelných kultúrnych akcií sa v obci 

usporadúvajú slávnosti pri príležitosti Dní Svätého Huberta, v priebehu ktorých 

navštívi Svätý Anton približne 

8 000 návštevníkov. Z ďalších 

podujatí je to Svätoantonský 

Hajnál, karneval na ľade, rôzne 

podujatia pri príležitosti dňa 

matiek, dňa detí, októbra mesiaca 

úcty k starším, vianočné trhy a mnohé iné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Hospodárske využitie územia 

 

Obec Svätý Anton má ideálne podmienky na uskutočňovanie poznávacej turistiky. Bohatá 

história obce spätá s Banskou Štiavnicou, je prezentovaná bohatou historickou 

architektúrou, ktorej dominuje hlavne kaštieľ Svätý Anton. V kaštieli je alokované 

poľovnícke múzeum. Poľovnícka expozícia je jedinou špecializovanou expozíciou 

s celoslovenskou pôsobnosťou. Samotná expozícia poľovníctva tvorí 12 miestností.  

 

Ponuku cestovného ruchu v regióne tvorí hlavne kultúrno-poznávací cestovný ruch, 

zameraný najmä na možnosť spoznávania kultúrno - historických pamiatok a návštevu 

kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v regióne. V rámci pobytovo 

rekreačného cestovného ruchu je to pobyt pri existujúcich vodných nádržiach spojený so 

športovo-rekreačným cestovným ruchom prostredníctvom aktívneho pohybu v prírode ako 

pešia turistika, cykloturistika, lyžovanie a v obmedzenej miere i jazdectvo. 

 

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu by sa mal súčasne ďalej zameriavať na zvyšovanie 

kvality poskytovaných služieb návštevníkom regiónu, vrátane komplexnosti 

poskytovaných služieb, na zabezpečenie zvýšenia návštevnosti regiónu a tým dosiahnuť aj 

lepšie ekonomické zhodnocovanie rekreačného potenciálu regiónu prostredníctvom 

vidieckeho turizmu a na vytváranie efektívnej propagácie prírodného potenciálu vidieka 

a tiež kultúrnych – spoločenských a športových podujatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Potenciál miestnych zvláštností pre ideový zámer Ekomúzea 

 

Pestrá ponuka podujatí rôzneho charakteru od tradičných osláv rôznych kalendárnych 

zvykov – na Luciu, na Ondreja, na Mikuláša, vianočné trhy, Svätoantonský Hajnal, 

veľkonočné zvyky, dožinky a podobne. Tradície sú vlastne návodom ako sa má človek 

správať v konkrétnej situácii, ktorá sa určitým spôsobom opakuje. Vo výročných zvykoch 

sú obsiahnuté vzťahy človeka k prírode, k príbuzenstvu, k vekovej, stavovskej i lokálnej 

skupine. Tieto podnety pomáhajú potlačiť ľahostajnosť k svojmu okoliu, prírode, 

pomáhajú obnoviť narušené vzťahy v rodinách. Sú výborným prostriedkom pre spájanie 

občanov regiónu a zároveň potenciálom pre zapojenie týchto aktivít do ponuky 

cestovného ruchu. 

 

Obec Svätý Anton má ideálne podmienky na poznávaciu turistiku. Bohatá história obce 

spätá s Banskou Štiavnicou, je prezentovaná historickou architektúrou, ktorej dominuje 

barokový kaštieľ. Okolie obce ponúka široké možnosti rekreácie v krajine pre horskú 

cykloturistiku, pešiu turistiku (značkované turistické chodníky do obcí Ilija a Banský 

Studenec), poľovníctvo. V zimnom období sú vhodné podmienky pre beh na lyžiach; trate 

pre zjazdové lyžovanie nie sú vybudované. V obci sa nachádza ranč, ktorý poskytuje 

rekreačné jazdenie. Pre telovýchovné a športové aktivity obyvateľov sa využíva futbalové 

ihrisko. Ihrisko nemá žiadne prevádzkové zázemie ani tribúny. V zimnom období sa 

intenzívne využíva ľadová plocha. Menšie ihrisko je aj v areáli základnej školy. 

 

V rámci auditu ľudských zdrojov sa skúmal aj potenciál rôznych kultúrnych 

a spoločenských organizácií, ktoré sú v riešenom území nositeľmi aktivít, ktoré spájajú 

občanov jednotlivých obcí aj celého územia a ktoré sa môžu podieľať na tvorbe stratégie 

a jej realizácii. 

 

Zo spoločenských organizácií je to Dobrovoľný hasičský zbor, poľovnícke združenie, 

urbárske združenie, Klub seniorov a pod., avšak zastúpené sú aj Občianske združenia so 

špecifickými cieľmi a oblasťami pôsobenia (OZ Mládež pod Sitnom, OZ Mýto, OZ 

Nadšenci ľadového hokeja), ktoré sú významnými nositeľmi aktívneho postoja občanov 

k záujmu o veci verejné. 



V riešenom území majú veľkú tradíciu aj slávnosti a trhy (Dni Svätého Huberta, 

Svätoantonský Hajnál, Vianočné trhy...) tieto každoročne organizované kultúrne podujatia 

tiež predstavujú zaujímavý turistický produkt. Z organizovaných podujatí mikroregiónu 

ešte treba spomenúť športové podujatia, ktoré sa tešia veľkej navštevovanosti ( hokejové 

a futbalové turnaje). 

 

Rekreačný potenciál regiónu je značný. Vytvárajú ho všetky funkčné typy rekreačnej 

krajiny vrátane vodných plôch a vysoká koncentrácia historických, kultúrnych a 

technických pamiatok mimoriadnej hodnoty. Banská Štiavnica s okolím je zapísaná na 

listinu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Územie okresu pokrýva CHKO 

Štiavnické vrchy. Potenciál umožňuje rozvíjať horskú rekreáciu, rekreáciu pri vode, 

mestskú a prímestskú rekreáciu, vidiecku rekreáciu, turizmus poznávací, kultúrny, 

kongresový, športový, kúpeľný. Využitie potenciálu je relatívne vysoké, ale nezodpovedá 

charakteru a významu. Návštevnosť je výrazne sezónna, orientuje sa na letnú sezónu. 

Koncentruje sa v okolí vodných nádrží, málo sú využívané kultúrne a historické danosti 

územia mesta a okresu. V blízkej budúcnosti prvoradou úlohou pre rozvoj cestovného 

ruchu v mikroregióne bude zabezpečovať vysoko kvalitné služby cestovného ruchu 

(ubytovacie, stravovacie), ako aj rozvíjať kvalitnú propagáciu a marketingové aktivity 

produktov. 

 

Téma produktu Gazdovský dvor: 

 

Produkt „Gazdovský dvor“ v sebe konkrétne zahŕňa návštevu dedinského dvora, s 

pôvodným náradím a nástrojmi spojenú s ukážkami remeselnej výroby. Príležitostne tu 

hrá ľudová hudba, pečú sa koláčiky, kováč kuje, prípadne iný remeselník vyrába svoj 

výrobok.  

 

V exteriéri sú lavičky a stoly. Po celej dĺžke je drevený plot, ktorý lemuje políčko 

s kukuricou. Pri plote je umiestnený štôs dreva. Súčasťou dedinského dvora je pec na 

pečenie chleba, drevárnička, kováčska dielňa, svoje miesto tu má tesársky kútik, senník, 

pri ktorom nemôže chýbať voz na seno, sečkáreň a šrotár.  

 



Zaujímavosťou produktu je obnovenie tradícií kalendárnych zvykov predkov, ktoré už 

prestali oslovovať našich ľudí, pretože nepoznajú ich zmysel a celkový prínos pre 

spolunažívanie obyvateľov. Návštevník sa oboznámi so životom „pod kaštieľom“, 

ochutná koláče, vyskúša si naštiepať drevo a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 

Obec Svätý Anton disponuje potenciálom pre rozvoj vidieckeho turizmu a prostredia so 

zameraním na históriu a kultúru územia. Produkt „Gazdovský dvor“ v sebe konkrétne 

zahŕňa potenciál územia – dedinský dvor, bohaté kultúrne dedičstvo, tradičné remeslo, 

ľudová hudba.  Ponuka umožňuje prezentáciu tradičných jedál s pohostením v miestnych 

reštauračných a ubytovacích zariadeniach (zakáľačka, miestne špeciality, pečenie chleba 

a pod.).  

 

 

 

 

 


