
 

Obec Hnilčík, 
Obecný úrad, č. 38,  053 32 Hnilčík 

 
 
 
 

týmto vydáva 
  

zriaďovaciu listinu pre múzejné zariadenie 
Banský skanzen v Hnilčíku 

 
 

1. Údaje o zriaďovateľovi 
 

1.1 Základné údaje: 
Názov zriaďovateľa: Obec Hnilčík 
Sídlo: Obecný úrad Hnilčík, č. 38, PSČ 053 32, okres Spišská Nová Ves, Košický 
samosprávny kraj 
Právna forma: miestna samospráva 
Identifikačné údaje: 00329134 
 
1.2. Zriaďovateľ je vlastníkom nehnuteľností, v ktorých je zriadená stála muzeálna 
expozícia a je nositeľom právnych vzťahov k majiteľom nehnuteľností v prípade 
komponentov Banského skanzenu v Hnilčíku, umiestnených na nehnuteľnostiach vo 
vlastníctve iných právnych subjektov. 
 
1.3 Zriaďovateľ zabezpečuje ochranu múzejného zariadenia a plnenie povinností 
podľa príslušných ustanovení zákona č. 206/2009 Z.z. „o múzeách a o galériách 
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty...“. 
 
1.4 Zriaďovateľ je držiteľom banského oprávnenia v zmysle zákona č. 51/1988 Zb. „o 
banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe“ a v prípade podzemnej 
expozície umiestnenej v štôlni Ľudmila bude plniť podmienky povolenia banskej 
činnosti pre využitie starých banských diel pre múzejné účely. 

 
2. Partner zriaďovateľa 

 
2.1 Partnerom zriaďovateľa je Občianske združenie Hnilčík pre prítomnosť, pre 

budúcnosť so sídlom v Hnilčíku, č. 38, 053 32 Hnilčík, registračné číslo: 
Ministerstvo vnútra SR – číslo VVS/1-900/90-222 71, IČO: 35555122 

 
2.2 Partner zriaďovateľa sa bude podieľať na činnosti muzeálnej expozície 

dobrovoľnou prácou pri nadobúdaní, evidovaní, odbornom spracovaní 
a verejnej prezentácii zbierkových predmetov, pri koncipovaní a organizovaní 
prezentačných aktivít, tvorbe databázy a publikačnej činnosti. 

 
2.3 Partner zriaďovateľa bude mať rovnocenné postavenie so zriaďovateľom pri 

rozhodovaní o aktivitách uvedených v bode 2.2, ako aj pri rozhodovaní 
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o zmenách zamerania, špecializácie, či celkovej koncepcie múzejných  
expozícií Banského skanzenu v Hnilčík a v prípade rozhodovania o zániku 
muzeálnej expozície. Rozhodnutia v týchto otázkach sa riešia konsenzom. 

 
2.4 Zriaďovateľ poskytne partnerovi všestrannú pomoc pri získavaní múzejných 

exponátov, ich evidovaní, zriaďovaní depozitu a výstavných priestorov. 
 

2.5 Partner zriaďovateľa bude pre zriaďovateľa spracovávať dokumentáciu 
potrebnú pre úradné rozhodnutia podľa príslušných právnych úprav. 

 
2.6 Partner zriaďovateľa zabezpečí sprievodcovskú službu pre návštevníkov 

podzemnej expozície a vypracuje odborný text pre múzejnú expozíciu a pre  
jednotlivé zástavky sprievodcovskej trasy podzemnej expozície. 

 
2.7 Partner zriaďovateľa je vlastníkom vnútorného zariadenia múzejnej expozície 

(regálov, závesných panelov a banerov), ktoré nadobudol v rámci projektu 
Banský skanzen v Hnilčíku  z finančných zdrojov poskytnutých Karpatskou 
nadáciou. Toto zariadenie partner zriaďovateľa poskytne zriaďovateľovi 
počas celého trvania múzejnej expozície Banského skanzenu v Hnilčíku pre 
zriadenie stálej múzejnej expozície. 

 
3. Územný rozsah 

 
3.1 Činnosť Banského skanzenu v Hnilčíku sa viaže na súčasný kataster obce Hnilčík, 

pričom stála muzeálna expozícia je lokalizovaná v miestnej časti obce Hnilčík 
Jerohuta a podzemná expozícia v štôlni Ľudmila v miestnej časti Roztoky. 

 
3.2 Tematický a obsahový rámec odbornej náplne múzejného zariadenia sa viaže na 

početné bývalé banské lokality umiestnené v celom katastri obce Hnilčík 
s početnými presahmi do okolitých katastrov obcí Markušovce, Nálepkovo, Závadka, 
Teplička nad Hornádom, Hnilec a mesta Spišská Nová Ves.  

 
3.3 Banský skanzen je určený občanom a návštevníkom obce Hnilčík v rámci rozvíjania 

turistického ruchu a je súčasťou rozvojových plánov obce. Je súčasťou širšie 
koncipovaných rozvojových zámerov smerovaných k hospodárskemu a sociálnemu 
rozvoju obce. 

 
4. Zameranie a špecializácia 

 
4.1 Štruktúra Banského skanzenu v Hnilčíku 

 
4.1.1 Banský skanzen v Hnilčíku bude pozostávať z 3 častí:  
 

A) zo stálej múzejnej expozície v objekte drevenej dvojpodlažnej budovy bývalej 
školy v miestnej časti obce Hnilčík v Jerohute pri Obecnom úrade, parcela č. 
KN 109/5, vlastník: obec Hnilčík, LV č. 1, 

B) z podzemnej banskej expozície umiestnenej v štôlni Ľudmila na konci miestnej 
časti Roztoky na parcele č. KNE 8647/1, vlastník: Mesto Spišská Nová Ves, 
LV č. 1034, 
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C) zo sústavy náučných montánnych chodníkov v miestnych častiach Roztoky, 
Bindt, Grétla-Cechy a údolie Železného potoka. 

 
4.1.2 Štruktúru zloženia Banského skanzenu v Hnilčíku bude možné v budúcnosti 
doplniť o ďalšie časti. Rozšírenie o nové objekty sa rieši doplnkom k tejto zriaďovacej 
listine.  
 

4.2 Zameranie a špecializácia stálej muzeálnej expozície 
 
4.2.1 Múzejná expozícia Baníckeho skanzenu v Hnilčíku sa primárne bude 
zameriavať na banskú (montánnu) minulosť obce Hnilčík v jej súčasnom vymedzení 
a blízkeho okolia s dôrazom na prezentačné aktivity. 
 
4.2.2 Expozícia bude mať charakter múzejnej prezentácie v zmysle § 5 ods. 10 
zákona č. 206/2009 Z.z. „o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty...“ a je podľa § 7 ods. 5) písm. j) zapísaná v evidencii Slovenského 
národného múzea v Martine ako zariadenie charakteru múzejnej expozície. 
 
4.2.3 Úlohou múzea bude nadobúdať, odborne zaevidovať, spracovať a verejnosti 
sprístupniť zbierkové predmety dokumentujúce vývoj miestneho baníctva a miestnej 
ľudovej kultúry spätej s bežným životom miestnych obyvateľov.  
 
4.2.4 Muzeálna expozícia zabezpečí v potrebnom rozsahu odbornú ochranu 
zbierkových predmetov. 
 

4.3 Zameranie banskej expozície umiestnenej v štôlni Ľudmila 
 

4.3.1 Štôlňa Ľudmila slúžila ako účelové banské dielo – sklad výbušnín. Jej 
sprístupnenie verejnosti bude možné na základe zákona č. 51/1988 Zb. „o banskej 
činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe“ a vyhlášky Ministerstva 
hospodárstva SR č. 524/2011 Z.z. „o postupe pri povoľovaní sprístupňovania starých 
banských diel na múzejné účely...“. 
 
4.3.2 Adaptácia podzemných priestorov štôlne Ľudmila na podzemnú expozíciu 
umožní návštevníkovi zoznámiť sa viacerými druhmi práce baníka v podzemí a 
s používaním výbušnín v hnilčíckych baniach vrátane unikátneho používania 
kvapalného kyslíka na trhanie hornín.  
 
4.3.3  Návšteva podzemného priestoru štôlne Ľudmila bude súčasťou krátkej náučnej 
trasy po povrchu, počas ktorej sa návštevník zoznámi s montánnou históriou 
Hnilčíka. 

 
4.4 Expozičná a publikačná činnosť 

 
4.4.1 Sprístupnenie zbierkových predmetov bude zabezpečené formou stálej 
expozície, zameranej na:  
a) históriu osídlenia, dokumentáciu miestnych remesiel a významu osobnosti obce,  
b) živú prírodu – faunu a flóru, 
c) neživú prírodu - geologickú charakteristiku prírodného prostredia, 



 4
 

d) históriu baníctva, t.j. dobývania miestnych medených (strieborných) a železných 
rúd, ich spracovania v hutách a hámroch a dopravy do hutníckych a obchodných 
centier. 
 
4.4.2 Múzejná prezentácia bude koncepčne prepojená s expozíciou v štôlni Ľudmila 

a so systémom náučných chodníkov. Návštevník bude môcť nadobudnúť 
komplexnejšie vedomosti o miestnej histórii, najmä o význame miestneho 
baníctva medených a železných rúd. 

 
4.4.3 Súčasťou činnosti múzejnej expozície bude vytváranie databázy o histórii 

obce a histórii tunajšieho baníctva. Zriaďovateľ a jeho partner (podľa čl. 2 tejto 
zriaďovacej listiny) podporujú a podieľajú sa na publikačnej činnosti založenej 
na spracovaní tejto databázy. Zriaďovateľ pre publikačnú činnosť poskytne 
priestor v obecnom občasníku a na internetovej stránke. 

 
4.4.4 Zriaďovateľ bude podporovať spoluprácu s odbornými pracoviskami 

a inštitúciami, najmä s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a pobočkou 
Slovenského technického múzea Košice, ktorá sídli v Spišskej Novej Vsi.  

 
5. Prevádzkový poriadok sprístupňovania podzemnej expozície 

 
5.1 Pre činnosť podzemnej expozície je vypracovaný „Prevádzkový poriadok 

sprístupňovania starého banského diela Ľudmila v Hnilčíku“, ktorý podľa 
ustanovení prílohy ku vyhláške MH SR č. 524/2011 Z.z. obsahuje spôsob 
a rozsah oboznámenia návštevníkov s bezpečnostnými predpismi, vybavenie 
návštevníkov osobnými ochrannými pomôckami, zdravotníckym 
zabezpečením a označením ciest na chôdzu. 

 
5.2 Prevádzkový poriadok sprístupňovania starého banského diela Ľudmila 

v Hnilčíku je súčasťou »Plánu sprístupňovania starého banského diela štôlne 
Ľudmila v Roztokách (Banský skanzen Hnilčík) na múzejné účely a postupu 
prác na ich udržiavanie v bezpečnom stave«, na základe ktorého Obvodný 
banský úrad v Spišskej Novej Vsi schválil banskú činnosť. 

 
6. Doba 

 
6.1 Činnosť múzejného zariadenia Banícky skanzen v Hnilčíku začne dňom 

zápisu do evidencie Slovenského národného múzea v Martine ako zariadenia 
charakteru múzejnej expozície. 

 
6.2 Predpokladá sa činnosť bez stanovenia časovej hranice. 

 
7. Druh poskytovaných služieb 

 
7.1 Zriaďovateľ v rámci Banského skanzenu v Hnilčíku verejnosti bude 

poskytovať viacero služieb v oblasti vzdelávacích aktivít a náučnej turistiky: 
 

a) návštevu stálej muzeálnej expozície v miestnej časti Jerohuta, 
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b) návštevu podzemnej expozície v štôlni Ľudmila spojenú s krátkou náučnou 
trasou s kvalifikovaným sprievodcom, 

c) návštevu viacerých náučno-turistických chodníkov spájajúcich významné 
banské lokality v miestnych častiach obce Hnilčík Roztoky, Grétla-Cechy, 
Bindt, Hrubá žila roztocká, Gezwäng. Náučný charakter má trasa Údolím 
Železného potoka. 

 
7.2 Náučné aktivity bude možné kombinovať so športovou turistikou a športom 

(cykloturistikou, cyklokrosom, lyžiarskymi športmi). 
 

8. Hospodárenie 
 
8.1 Zriaďovateľ bude znášať náklady súvisiace s prevádzkou zariadenia charakteru  
muzeálnej expozície. 
 
8.2 V kompetencii zriaďovateľa bude rozhodnúť o vyberaní vstupného od 
návštevníkov muzeálnej expozície, alebo o umožnení bezplatného vstupu. Príjmy zo 
vstupného sa použijú na úhradu prevádzkových nákladov muzeálnej expozície. 
 

9. Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

9.1 Táto zriaďovacia listina sa riadi ustanoveniami § 21 až 23 zákona č. 523/2004 
Z.z. „o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení zákonov 
v znení neskorších predpisov“. 

 
9.2  Zriaďovaciu listinu prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík. 

 
9.3  Zriaďovacia listina je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom jeden 

exemplár je poskytnutý štatutárnemu zástupcovi partnera zriaďovateľa a jeden 
exemplár je umiestnený v priestoroch múzejnej expozície. 

 
 
 
 
V Hnilčíku, dňa             
 
 
                                                                        Vladimír Fabián  


