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názvom Mente et Malleo – Spravodajca SGS (v skratke MeM). Pôvodný spravodajca SGS „Geovestník“ zaznamenával aktivity SGS a bol prílohou časopisu Mine-
ralia Slovaca v rokoch 1969 – 2015. O týchto aktivitách SGS si môžete prečítať v časopise Mineralia Slovaca. Vydavateľská rada ŠGÚDŠ dňa 18. 12. 2015 rozhodla 
reštrukturalizovať časopis Mineralia Slovaca a vypustila „Geovestník“ zo štruktúry časopisu. 

Mente et Malleo (MEM) je oficiálny spravodajca Slovenskej geologickej spo-
ločnosti (SGS). Vychádza dvakrát ročne – v letnom a zimnom termíne. Je to 
elektronický informačný spravodajca pre široké spektrum geologických vied, 
baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie. 

Mente et Malleo (MeM) is the official newsletter of the Slovak Geological So-
ciety (SGS). It is published twice a year - in summer and winter time. It is an 
electronic information bulletin for a broad spectrum of geological specializa-
tions, mining, mineral processing and environmental protection.
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9. Inzercia 

Časopis je vo formáte PDF, na prečítanie je nutné mať nainštalovaný program Adobe Reader. Časopis je možné voľne stiahnuť a vytlačiť, reprodukovať akékoľvek 

texty a fotografie je možné len so súhlasom redakcie. 

Redakcia Mente et Malleo (MeM): 
Zodpovedný redaktor : RNDr. Ladislav Šimon, PhD. 

Redakčná rada MeM (v abecednom poradí): 
RNDr. S. Antolíková, PhD., R. Biskupič, doc. RNDr. P. Ivan, CSc., doc. N. Hudáčková Hlavatá, PhD., Mgr. M. Hyžný, PhD.,  RNDr. V. Kollárová, PhD., doc. 
RNDr. M. Kováčová, PhD., RNDr. M. Kováčiková, RNDr. J. Madarás, PhD., RNDr. J. Maglay, PhD., doc. RNDr. J. Michalík, DrSc., Ing. Z. Németh, PhD., 
RNDr. B. Ondrášiková, doc. RNDr. D. Pivko, PhD., prof. RNDr. D. Plašienka, DrSc., RNDr. V. Sláviková, PhD., RNDr. L. Šimon, PhD., doc. Ing. Ľ. Štrba, 
PhD., RNDr. M. Šujan, PhD., doc. RNDr. L. Turanová, PhD., doc. Ing. L. Vizi, PhD., Mgr. M. Vlačiky, PhD., doc. Mgr. R. Vojtko, PhD.

Výkonná redakčná rada (v abecednom poradí): 
Radoslav Biskupič, doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., RNDr. Silvia Antolíková, PhD., doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., RNDr. Ladislav Šimon, PhD. 

Adresa redakcie:
Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava 1, Slovenská republika

Mente et Malleo (MeM) – Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti

ISSN 2453-9732 elektronické vydanie 
Elektronický časopis vychádza zvyčajne 2-krát ročne. 



3

 obsah 

Matúš Hyžný: 
Moja krabia cesta 4

Zoltán Németh: 
Aktuálne výsledky geologického a environmentálneho bádania  geológov
z východu Slovenska – prednáškové popoludnie košickej pobočky 
Slovenskej geologickej spoločnosti 28. 11. 2022 10

Ladislav Šimon, Marianna Kováčová, Silvia Antolíková, Monika Kováčiková, 
Martin Vlačiky, Natália Hudáčková Hlavatá, Matúš Hyžný, Daniel Pivko, 
Ľubomír Štrba, Ladislav Vizi, Zoltán Németh, Radovan Kyška Pipík, 
Lídia Turanová, Peter Ivan, Renáta Fľaková, Barbora Ondrášiková, 
Jozef Michalík, Michal Šujan, Rastislav Vojtko, Juraj Maglay, Radislav Biskupič, 
Dušan Plašienka, Viera Kollárová & Viera Sláviková: 
Abstrakty  (20. PVS SGS) z vedeckej konferencie  konanej  dňa 13. 1. 2023
pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenskej geologickej spoločnosti
a Českej geologickej spoločnosti 19



4
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Vo svojom paleontologickom výskume sa venujem desaťnož-
com (Decapoda), teda krabom, rakom, krevetám a ich príbuzenstvu. 
Pracoval som s materiálom rôznych skupín od sladkovodných krabov 
cez obyvateľov koralových útesov až po hlbokomorské ráčiky, pričom 
mi rukami prešli tisícky vzoriek s  vekom od triasu až po holocén. 
Študoval som potvory s  klepetami zachované v  najrozmanitejších 
horninách vrátane tmavých bridlíc, litografi ckých vápencov, 
jemných ílov či hrubozrnných pieskov a takisto naložené v etanole 
a iných médiách. Všetko sa to ale začalo pri kraboch z vápnitých pies-
kovcov borovského súvrstvia priabónskeho veku Hornádskej kotliny.

Borovské súvrstvie je typické transgresívne súvrstvie tvorené 
brekciami, zlepencami, pieskovcami, vápencami a zriedkavo aj ílov-
cami. V Hornádskej kotline boli vyčlenené oblastné litostratigrafi cké 
jednotky hornádskych, chrastianskych a tomášovských vrstiev (Gross 
et al., 1999). Posledné z nich predstavujú najmladší člen borovského 
súvrstvia, vekovo zaradený do priabónu, s  možným presahom do 
staršieho oligocénu ( Filo a Siráňová, 1996; Holec et al., 2005). Prvé 
zmienky o horninových celkoch tomášovských vrstiev, o „pieskovcoch 
s  odtlačkami rastlín a makrofaunou“ z  okolia Spišskej Novej Vsi 
a Radačova (dnes súčasť Radatíc) juhozápadne od Prešova, sa vysky-
tujú už v prácach z 19. storočia ( Hazslinszky, 1852, 1859; Miczynski, 
1891; Staub, 1891). Neskôr bola táto litofácia neformálne označená 
ako „radačovská séria, resp. radačovský vývoj alebo radačovské 
pieskovce“. Tomášovské vrstvy predstavujú komplex striedajúcich 
sa jemnozrnných pieskovcov a  prachovcov s  pyritovými konkrécia-
mi a  zriedkavými vložkami strednozrnných vápnitých arenitov 
a  jemnozrnných petromiktných zlepencov hrubý do 150 m (Filo 
s Siráňová, 1996). Horniny sú obvykle silne zvetrané, hrdzavohnedej 
až žltohnedej farby, lokálne však vidno ich pôvodné tmavosivé sfar-
benie. V smere do nadložia je možné pozorovať zmenšovanie hrúbky 
pieskovcových vrstiev a postupnú zmenu pomeru oboch zložiek od 
výraznej prevahy pieskovcov v spodnej časti k prevahe prachovcov vo 
vrchnej časti. Tomášovské vrstvy vystupujú v južnej časti Hornádskej 
kotliny a  Šarišskej vrchoviny, rudimentárne na okrajoch priľahlých 
pohorí (Nízke Tatry, Spišsko-gemerský kras, Volovské vrchy, Brani-
sko, Čierna hora, južné okraje Spišskej Magury). Pomenované sú 
podľa obce Spišské Tomášovce (okres Spišská Nová Ves) v Hornádskej 
kotline, kde sa nachádza ich stratotypová lokalita – lom Ďurkovec.

 Matúš Hyžný

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta univerzity Komenského v Bratislave, 
matus.hyzny@uniba.sk, https://geopaleo.sk/hyzny-matus/

Nájdené fosílie som si prekresľoval. Toto je nákres nálezu môjho prvého kraba.

Ďurkovec (červený bod) je lom situovaný južne od Spišských Tomášoviec.

V roku 1998 bola stena so stratotypovým profi lom ešte na svojom mieste. Neskôr 
bola úplne odťažená.

Nález z roku 1999 – môj prvý krab. S fotením mi pomohol kamarát, ktorého rodičia 
vlastnili dogitálny fotoaparát. Ako mierka poslúžilo pravítko.
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Ďurkovec som po prvýkrát navštívil v júni 1998. Mal som vtedy 
13 rokov a v  hlave nosil (takmer samé) dinosaury. Dinosaury som 
mal aj na poličke nad posteľou – bolo ich vyše tristo a všetky boli 
z  plastu. Okrem toho som mal malú zbierku fosílií, ktorej prevaž-
ná časť pozostávala zo  zakúpených artiklov popradského predaj-
cu minerálov, fosílií a  iných prírodnín. Na Ďurkovec som zablúdil 
v podstate náhodou, pretože sme v rámci rodinných výletov s otcom 
ako zanieteným horolezcom a  skalolezcom často navštevovali 
Tomášovský výhľad v  Slovenskom raji. Z  Kežmarku, miesta môjho 
vtedajšieho bydliska, to na „Tomašák“ nebolo ďaleko a pri odstavení 
auta za Spišskými Tomášovcami bol lom Ďurkovec hneď po ceste. 
Otec ma v mojom nadšení pre paleontológiu všemožne podporoval, 
a tak súhlasil, aby sme sa skúsili pozrieť do lomu, či tam niečo náj-
deme. Takmer okamžite sme našli odtlačky listov a skulptúrne jadrá 
lastúrnikov. Bol som nadšený. Otec mi neskôr povedal, že neveril, že 
hneď na prvý šup nájdeme nejaké fosílie. Krása skamenelín počarila 
aj jemu a odvtedy sme Ďurkovec navštevovali častejšie. Doma sa mi 
po rokoch snívania o vlastných nálezoch začali hromadiť kilogramy 
ťažkých vzoriek, ktorých počet veľmi rýchlo prevýšil počet plasto-
vých „dinošov“ na polici. A dvanásteho septembra 1999 som našiel 
prvého kraba.

Už Haszlinszky (1859) spomína výskyt krabov v  tzv. 
Pholadomyen-Schichten, pričom odkazuje aj priamo na Ďurkovec 
(Dzurkovecz). Tento lom bol otvorený v priebehu 19. storočia a ťažilo 
sa v ňom v dvoch etážach. Reuss (1859) na základe materiálu z jem-
nozrnných vápnitých pieskovcov z  okolia Spišskej Novej Vsi opísal 
kraba ako Ranina hazslinszkyi na počesť zberateľa materiálu. Priamo 
z Ďurkovca je známa bohatá fosílna fl óra i fauna. Makrofaunu tvoria 
machovky, mäkkýše, ježovky, žraloky, kostnaté ryby (Filo a Siráňová, 
1996; Krempaská, 1998; Holec et al., 2005; Hyžný a Zágoršek, 2012) 
aj desaťnožce. V prácach z 20. storočia spomínajú výskyt krabov na 
lokalite viacerí autori ( Papšová, 1973, 1977; Filo a Siráňová, 1996; 
Krempaská, 1998).

O  kraboch (a ďalších fosíliách) z Ďurkovca som sa rozhodol 
napísať prácu v  rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Písal sa 
rok 2000 a  bol som študentom sexty osemročného gymnázia 
v  Kežmarku. Odbornú literatúru som nemal žiadnu a  o  internete 
vtedy v  našej rodine kolovali iba chýry. Počítač sme doma ne-
mali, a  tak som všetko písal ručne na papier. Mama mi to potom 
prepisovala po troškách na počítači vo voľných chvíľkach v práci. Na 
okresnom kole SOČ bol v  komisii aj Adrián Harničár, vyštudovaný 
geológ, ktorý mal vlastnú fi rmu zameranú na inžinierskogeologický 
prieskum. Okrem aplikovanej geológie mal jednu veľkú vášeň a tou 
bola (a ešte stále je) paleontológia. Moja práca ho oslovila a rovnako 
ho zaujali aj fosílie z Ďurkovca. Odvtedy sme na lokalitu chodievali 
spolu. Zároveň mi pán Harničár pomohol aj s odbornou literatúrou 
a  takisto poskytol svoju fi remnú farebnú tlačiareň, vďaka ktorej 

Najkrajšie nálezy putovali do vitríny. Vlastnú policu mal aj Ďurkovec.

Všetky svoje nálezy som si starostlivo čísloval a zapisoval do zošita. Tejto schránke 
druhu Pholadomya puschi sa ušla okrúhla štvorstovka.

Fosílie z Ďurkovca som kreslil hnedým tušom.

Listy patria na Ďurkovci k tým najčastejším nálezom.
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boli fotografi e fosílií v  mojom nasledujúcom počine v rámci SOČ 
vo farbe. S  prácou, ktorú som nazval Skamenelé more Spiša, sa mi 
podarilo v  školskom roku 2001/2002 vyhrať celoslovenské kolo. 
Neskôr v roku 2003 som nastúpil na štúdium geológie na Prírodo-
vedeckej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave. Vďaka rozví-
jajúcej sa internetovej komunikácii som sa skontaktoval s viacerými 
zahraničnými odborníkmi, ktorí mi začali posielať separáty svojich 
odborných článkov aj fotokópie klasických prác. Bol som tak konečne 
schopný aspoň orientačne určiť svoje kraby z Ďurkovca. V roku 2006 
som obhájil bakalársku prácu s názvom Kraby centrálnokarpatského 
paleogénu, kde som prezentoval dva druhy krabov z lomu Ďurkovec 
a jeden z okolia Ružomberka.

Paleogénnym desaťnožcom Slovenska sa v  minulosti 
venovala iba malá pozornosť. Z okolia Ružomberka eocénne kraby 
v  krátkosti opísal  Dornyay (2013). Neskoršia revízia materiálu 
z lokalít Mních, Kleinov lom a Kubalov lom ( Hyžný, 2010) potvrdila 
prítomnosť dvoch druhov: Lophoranina reussi (wOOdwaRd, 1866) 
a Harpactoxanthopsis quadrilobata (desMaResT, 1822). Veľká 
monografi a  Lőrentheya a Beurlena (1929) venujúca sa fosílnym 
desaťnožcom Uhorska spomína z  okolia Ružomberka prítomnosť 
ďalších taxónov: Raninoides fabianii (lŐRenTHeY in lŐRenTHeY & BeuRlen, 
1929) a Harpactocarcinus punctulatus A. Milne-edwaRds, 1862. 
Spomenutie výskytov fosílnych krabov z  oblasti Spiša však malo 
v odborných prácach z minulého storočia iba informatívny charakter 
(napr. Papšová, 1973, 1977; Filo a Siráňová, 1996; Krempaská, 1998). 
Predbežné určenie fauny krabov z Ďurkovca neskôr prezentovali 
 Hyžný (2007, 2011) a Hyžný a Zágoršek (2012).

Moje prvé práce venované krabom z Ďurkovca sa opierali 
nielen o moje vlastné nálezy, prípadne o nálezy Adriána Harničára, 
ale aj o  bohatý zbierkový fond Múzea Spiša v  Spišskej Novej Vsi. 
Prvýkrát som do múzea zavítal ešte ako trinásťročný chalan, pričom 
ma veľmi potešilo, keď som v  trvalej expozícii „objavil“ aj vitrínu 
s  fosíliami z Ďurkovca vrátane krabov. Otec sa v  múzeu spýtal na 
možnosť stretnutia s  niektorým z vedeckých pracovníkov a  ja som 
sa tak zoznámil so Zuzanou Krempaskou, ktorá pod záštitou múzea 
viedla systematický paleontologický výskum v lome Ďurkovec už od 
roku 1988. Do zbierkového fondu Múzea Spiša sa priebežne s postu-
pom ťažby v lome dopĺňal a evidoval rozsiahly paleontologický ma-
teriál. Výsledkom spoločného úsilia napokon bola pomerne veľká 
zbierka krabov, ktorá je momentálne rozdelená medzi dve inštitúcie, 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a Katedru geológie a paleontoló-
gie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave. 
Výsledky štúdia tejto kolekcie boli nedávno prezentované v jednom 
z príspevkov v Zborníku Spiš ( Hyžný et al., 2018).

Asociácia krabov z Ďurkovca je druhovo pomerne jednotvár-
na, kvantitatívne však desaťnožce tvoria významnú časť celého M
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Študent Adam Heteš sa ukázal šikovný v preparovaní vibračnou ihlou.

Kraba Ranina hazslinszkyi opísal Reuss (1859) na základe jediného panciera 
(vľavo). Ten sa však stratil, a tak v pripravovanej revízii bude potrebné vytýčiť 
neotyp. Možno ním bude krásavec vpravo.

Toto je pancier dnes žijúceho kraba Ranina ranina. Mierka = 1 cm. Foto: Adam 
Heteš.
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spoločenstva, t. j. až 10 % všetkých makrofaunálnych zvyškov na 
lokalite patrí desaťnožcom (Hyžný a Zágoršek, 2012). Asociácii do-
minujú dva druhy, Ranina hazslinszkyi (Reuss, 1859) a Coeloma vigil 
A. Milne-edwaRds, 1865, a dopĺňa ju Calappilia tridentata (BeuRlen, 
1939), ktorá je však na Ďurkovci známa z jediného exemplára. Hyžný 
et al. (2018) uvádzajú, že približne polovica z  vyše šesťdesiatich 
fosílnych zvyškov rodu Ranina z  lomu Ďurkovec predstavuje kom-
pletné jedince aj s končatinami (40 %) alebo aspoň kompletné 
panciere (10,8 %). Niekoľko z nich sa našlo v kolmej polohe oproti 
vrstvovitosti, svedčiacej o zachovaní in situ. Ďurkovecké kraby druhu 
C. vigil často predstavujú kompletné jedince, niekedy aj so zacho-
vanými očnými stopkami (Hyžný a Zágoršek, 2012). Výskyt druhu C. 
vigil bol zaznamenaný aj na lokalite Hlinisko, nachádzajúcej sa nie-
koľko kilometrov východne od Ďurkovca. Celkom nedávno sa potvr-
dil výskyt druhu R. hazslinszkyi na ďalšej lokalite pri obci Šuňava 
(Hyžný, 2022). Typový jedinec vyobrazený Reussom (1859) sa však 
zrejme stratil, a tak taxón čaká na svoju revíziu, ktorá bude založená 
na bohatom materiáli z Ďurkovca.

Aj keď som sa s krabmi z Ďurkovca zoznámil už v roku 1998 a aj 
keď som im v roku 2006 venoval bakalársku prácu a následne ma-
teriál ako-tak vyhodnotil v rámci spoločnej štúdie v roku 2018, stále 
ešte nie je koniec. Kraby z Ďurkovca počarovali ďalšiemu mladému 
študentovi. Je ním Adam Heteš. Aj on je pôvodom z  Kežmarku, 
navštevoval miestne gymnázium a  SOČ na tému ďurkoveckých 
krabov mu pomohla vyhrať celoštátne kolo. Momentálne študuje 
paleontológiu na mojej alma mater, pričom v júni tohto roku obhájil 
bakalársku prácu. Na kraboch z Ďurkovca teraz pracujeme spoločne. 

Adam je trpezlivý preparátor, možno trpezlivejší ako ja, a tak mu kra-
by odhalili aj to, čo mne ostalo skryté.

Asociácia desaťnožcov na lokalite Ďurkovec je autochtónna, na 
čo poukazujú aj nálezy infaunálnych lastúrnikov (najmä rody Pano-
pea a Pholadomya) zachovaných in situ, ako aj analýza spoločenstva 
machoviek (Hyžný a Zágoršek, 2012). Paleoprostredie v čase depozí-
cie sa dá charakterizovať ako plytkomorské, s  normálnou salinitou 
a  stálym prúdením pri piesočnom dne, obývané prevažne eury-
halinnou faunou (Filo a  Siráňová, 1996; Hyžný a  Zágoršek, 2012). 
Pokiaľ ide o spôsob života, kraby rodu Ranina predstavujú hrabavé 
formy, ktoré sa zadnou časťou tela zabárajú do sedimentu. Zo sedi-
mentu im pritom často trčia iba oči. Viaceré in situ nálezy z Ďurkovca 
zachytávajú prirodzene zahrabané kraby, ktoré zrejme boli zasypané 
náhlym prísunom sedimentačného materiálu. Inokedy sa tieto kra-
by pohybujú mimo substrátu. Medzi zahrabávajúce sa kraby patrí 
aj Calappilia. Piesčité dno mora, ktoré dalo vzniknúť tomášovským 
vrstvám, teda tvorilo vhodný substrát pre hrabavé formy. Kraby rodu 
Coeloma s veľkými orbitami a hrubými očnými stopkami svedčiacimi 
o  dobrom zraku zrejme patrili medzi predátory alebo požieračov 
uhynutých živočíchov.

Práca s fosílnymi krabmi z lokality Ďurkovec sa pomaly chýli ku 
koncu. V príprave sú ešte dva manuskripty a ja verím, že to, čo sa za-
čalo pred bezmála štvrťstoročím, bude čoskoro hotové. Aspoň nate-
raz. Lebo ktovie, čo má pre mňa Ďurkovec ešte v zálohe nachystané...
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Prednáškové popoludnie – seminár košickej pobočky Sloven-
skej geologickej spoločnosti (SGS) sa uskutočnil v prednáškovej sále 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v regionálnom 
centre v Košiciach 28. novembra 2022. Po privítaní účastníkov vedú-
cou regionálneho centra Ing. Slávkou Grexovou, PhD., nasledovali 
vedecké a metodické prednášky v prvej časti seminára. Druhá časť 
seminára pozostávala z geologických popularizačných prednášok.

V  úvodnej prednáške Z. Németh, N. Bačová a M. Stercz 
prezentovali ojedinelý prípad spojenia priebehu dvoch geosutúr, 
a to variského a paleoalpínskeho veku v Košickej kotline v  južnom 
susedstve Košíc. Rekonštrukcia kinematiky tohto zblíženia dvoch 
sutúrnych  zón, vekom vzniku veľmi vzdialených (180 mil. r.), bola 
prezentovaná s využitím novej koncepcie XD definovania litotekto-
nických jednotiek. V  následnej prednáške K. Žecová a D. Grega 
oboznámili účastníkov s novými biostratigrafickými zisteniami 
z  najmladších sedimentov magurského príkrovu v regióne Bielej 
Oravy. Nové výsledky z  výskumu ložiska Gemerská Poloma v  Spiš-
sko-gemerskom rudohorí prezentovali J. Kondela, R. Farkašov-
ský, S. Hreus a  S. tóth. Možnosti soľaniek ako potenciálneho 

zdroja kritických nerastných surovín na území Slovenska uviedli Z. 
Kollová, D. Marcin a N. Bačová. Proveniencia alochtónnych jas-
kynných sedimentov Harmaneckej jaskyne vo Veľkej Fatre bola ná-
plňou prednášky K. Bónovej, J. Bónu, Ľ. Hraška, t. Mikuša a M. 
Kováčika†.

Nasledovala dvojica metodických prednášok. V  prvej Daniel 
Grega, Marián Stercz, Ľubomír Petro, Katarína Pačajová, 
Gabriela Bystrická, Martin Surový a Silvia Jajčišinová in-
formovali o  výhodách použitia digitálneho modelu reliéfu a  Li-
DARového zobrazenia morfológie terénu pri registrácii svahových 
deformácií. Výsledky testov použitia Schmidtovho kladiva na určenie 
geomorfologickej hodnoty hornín na príklade údolia Miglinc (Jasov-
ská planina, Slovenský kras) prezentovali i. Sládek a A. Gessert.

V bloku popularizačných prednášok autorský kolektív Ľ. 
Gazdačko, K. Žecová, Z. Németh, M. Stercz, B. Kronome, e. 
Lenhardtová, M. Košuth, J. Maglay a A. Nagy predstavil geo-
logicko-náučnú mapu regiónu Medzev – Jasov v mierke 1 : 50 000 
s rozsiahlymi textovými vysvetlivkami. V závere popularizačnej časti 
podujatia Z. Németh informoval prítomných a online sledovateľov 

 Zoltán Németh

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum, Jesenského 8, 040 01 Košice

 Abstract: 
The scientific seminar, covering geological, environmental and raw materials topics, organized by the Slovak Geological Society (SGS), 
branch Košice, was held in the State Geological Institute of Dionýz Štúr (SGUDS) on 28 Nov. 2022. Abstracts of altogether 9 lectures, ordered 
correspondingly with the program of the seminar are available in the second part of this report. 

AKtuáLNe VýSLeDKy 
GeoLoGicKéHo 

A eNViRoNMeNtáLNeHo 
BáDANiA  GeoLóGoV Z VýcHoDu 

SLoVeNSKA – PReDNáŠKoVé 
PoPoLuDNie KoŠicKeJ 

PoBočKy  
SLoVeNSKeJ GeoLoGicKeJ 
SPoLočNoSti 28. 11. 2022

cuRReNt ReSuLtS 
oF GeoLoGicAL AND 

eNViRoNMeNtAL ReSeARcH 
By GeoLoGiStS FRoM eASteRN 

SLoVAKiA – SeMiNAR  
oF tHe SLoVAK GeoLoGicAL 

Society, BRANcH KoŠice  
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Abstrakty prednášok / Abstracts of lectures

uNiKátNe SPoJeNie PRieBeHu GeoSutúR 
VARiSKéHo A PALeoALPíNSKeHo VeKu 
JuŽNe oD KoŠíc – ReKoNŠtRuKciA 
KiNeMAtiKy NA BáZe NoVeJ KoNcePcie 
DeFiNoVANiA LitoteKtoNicKýcH 
JeDNotieK

 Â Zoltán Németh, Natália Bačová a Marián Stercz

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum, 
Jesenského 8, 040 01 Košice

Mezozoické a paleozoické horninové súbory pod kvartérnymi 
a  neogénnymi uloženinami v  južnej časti Košickej kotliny sú pro-
duktmi dvoch kompletných orogénnych cyklov – paleoalpínskeho 
(Ap) a  variského (V). Recentnú tektonickú stavbu vytvorili strižné 
zóny a  zlomová tektonika neoalpínskeho (An) orogénneho cyklu. 
Na prehľadné prezentovanie geologickej stavby a  evolúcie územia 

bola použitá metodika XD definovania litotektonických jednotiek 
(Németh, 2021), kde premenná X vyjadruje orogénny cyklus (V, Ap, 
An) a číslo za D orogénnu fázu v rámci cyklu: XD0 – divergencia – rif-
togenéza, DX1 – konvergencia – subdukcia (DX1a), obdukcia (DX1b) 
a kolízia (DX1c), XD2 – pokolízne termálne procesy, výzdvih generu-
júcej sa zóny s progradujúcou metamorfózou, odstrešovanie, XD3 – 
vnútroplatňové vyrovnávanie napätí, strižné zóny, XD4 – regionálne 
zlomy dominantne ekvatoriálneho a meridiánneho smeru.

V prezentovanej časti Košickej kotliny skoršie bádanie a geo-
logický prieskum aj s využitím geofyzikálnych metód a vrtných prác 
dešifrovali severovergentnú paleoalpínsku (spodnokriedovú) násu-
novú tektoniku ApD1 severného vejára paleoalpínskej (meliatskej) 
sutúrnej zóny prebiehajúcej tzv. rožňavskou zónou diskontinuity. 
V rámci tejto stavby je pozoruhodná existencia relatívne plocho 
(s miernym sklonom na  J) uloženého telesa serpentinizovaného 
peridotitu v oblasti Komárovce – Hodkovce. Jeho exhumácia súvisí 
s  kolíznou fázou počas paleoalpínskeho ApD1 uzatvárania neote-

seminára o rozbiehajúcom sa projekte EuroGeoSurveys HORIZON-CSA 
Geological Service for Europe. Ambíciou tohto projektu je verejné 
sprístupnenie kompletných geologických informácií zo štátov EÚ 
prostredníctvom internetu.

Keďže toto odborné podujatie Slovenskej geologickej spoloč-
nosti a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa uskutočnilo 

Obr. 1. Atmosféra v prednáškovej miestnosti počas prezentácií. Okrem prítomných záujemcov bolo celé podujatie dostupné aj v priamom prenose prostredníctvom MS Teams. 

po dvojročnej pandemickej prestávke, pritiahlo pozornosť veľkého 
počtu záujemcov priamo do prednáškovej miestnosti. Novinkou 
bol aj online prenos podujatia pre záujemcov mimo Košíc, ktorý sa 
tiež stretol zo značnou sledovanosťou. Prednášatelia aj účastníci sa 
v  závere tohto úspešného odborného podujatia zhodli na potrebe 
ďalšieho takéhoto podujatia v Košiciach aj v roku 2023.
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týdneho (meliatskeho) bazénu v spodnej kriede. Paleozoická (vrch-
nokarbónska; rakovecká) geosutúra VD1 do oblasti Košickej kotliny 
oblúkovite zachádza od severozápadu a  je zvýraznená spočiatku 
kontinuálnym priebehom pruhov hornín rakoveckej a  klátovskej 
skupiny vrátane ich variského VD1b obdukčného rozhrania s podlož-
nou gelnickou skupinou gemerika. Ďalší priebeh variskej geosutúry 
do oblasti južne od Košíc indikujú rozsiahlejšie izolované polohy 
amfibolitov z rulovo-amfibolitového komplexu klátovskej skupiny 
vystupujúce spod neogénnych uloženín. Na súčasnú tektonickú 
stavbu košickej kotliny a okolitých, na povrch vystupujúcich starších 
geologických jednotiek  gemerika (zo SZ), meliatika, turnaika a si-
licika (zo Z a v menšom rozsahu z J), rovnako ako neogénnych vul-
kanoklastických a vulkanických hornín Slanských vrchov (z V), mala 
vplyv predovšetkým zlomová tektonika, a  to paleoalpínskej ApD4 
fázy (s.-j. zlomy s  vertikálnou zložkou pohybu), ale predovšetkým 
neoalpínskych AnD3 bočných posunov na strižných zónach, rovnako 
ako neoalpínskej AnD4 extenznej zlomovej tektoniky. Z rekonštruk-
cie paleoalpínskej (Ap) a  neoalpínskej (An) kinematickej evolúcie 
vychodí, že zblíženie sutúrnych zón je produktom neoalpínskych 
sinistrálnych strihov AnD3 s priebehom SZ – JV v externejších (se-
vernejších) zónach a  ZSZ – VJV v  internejších (južnejších) zónach 
Západných Karpát. Z toho dôvodu bola severnejšie situovaná variská 
(rakovecká) geosutúra počas AnD3 transponovaná vo svojom prie-
behu do smeru SZ – JV, kým južnejšie ležiaca paleoalpínska (meliat-
ska) geosutúra bola AnD3 strihmi transponovaná do miernejšieho 
oblúka, ktorý mal v jv. časti Košickej kotliny priebeh ZSZ – VJV. Táto 
geometria priebehu variskej a  paleoalpínskej geosutúry spôsobila 
ich zblíženie.

Poďakovanie 

Tento text a prednáška sú príspevkom ŠGÚDŠ do pracovných 
balíkov WP6 T6.2.4 a WP8 projektu EuroGeoSurveys HORIZON-CSA 
Geological Service for Europe.

LiteRAtúRA 
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New BioStRAtiGRAPHic DAtA FRoM 
 tHe youNGeSt SeDiMeNtS  
oF tHe BieLA oRAVA ReGioN  
(MAGuRA NAPPe, SLoVAKiA)

 Â Katarína Žecová a Daniel Grega

State Geological Institute of Dionýz Štúr, Regional Centre 
Košice, Jesenského 8, SK-040 01 Košice, Slovakia;  
katarina.zecova@geology.sk; daniel.grega@geology.sk

In 2016, a new Geological Map of the Biela Orava region was 
published at a scale of 1 : 50 000. Detailed biostratigraphic research 
has indicated that sedimentation of the youngest deposits took pla-
ce until the lower Miocene.

Three tectonic-lithofacial units of the Magura nappe are dis-
tinguished in the Biela Orava region: the Rača, Bystrica and Krynica 
(Oravská Magura) units, consisting of the deep-sea flysch sediments 
prevailingly of Paleogene, less of the Late Cretaceous age (Teťák et 
al., 2015). 

The Early Miocene age of the sample M446i2 from the Hruštín 
locality became controversial, being sampled from the Racibor For-
mation s.s. of the Krynica unit. The assemblage of calcareous nanno-
plankton indicated the Early Miocene, owing to the representation 
of species Calcidiscus leptoporus (Murray & Blackman) Loeblich & 
Tappan, Calcidiscus aff. macintyrei (Bukry & Bramlette) Loeblich, 
Helicosphaera carteri (Hay & Mohler) Locker, Helicosphaera aff. scis-
sura Miller and Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner) Gartner. 
According to Bown (1998), the presence of species Helicosphaera 
carteri in the assemblage is a positive indicator of the Neogene age. 

Based on small foraminifers from Oravská Jasenica, Soták et al. 
(2012) state the age of the latest Oligocene to earlier Miocene. Simi-
lar results manifest also Oszczypko and  Oszczypko-Clowes (2010) 
from the mountain ranges of  Beskid Sądecki and Ľubovnianska 
vrchovina.
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Early Neogene stratigraphy of the Beskid Sądecki Range and 
Ľubovnianska Vrchovina (Magura Nappe, Western Carpathians). 
Acta Geol. Pol., 60, 317 – 348.

Soták, J., Oszczypko-Clowes, M., Oszczypko, N. & Šurka, J., 2012: 
New integrated biostratigraphic studies of the youngest deposits 
of the Magura Nappe in the Horná Orava region (Slovakia). Envi-
ronmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western 
Carpathians. 8th Conference 2012, Abstract Book, 6th – 7th December, 
Bratislava, ISBN 978-80-223-3335-1. 
Teťák, F., Potfaj, M. (eds.), Havrila, M., Filo, I., Pešková, I., Boorová, D., 
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rič, Ľ., Gluch, A., Šoltés, S., Pažická, A., Iglárová, Ľ., Liščák, P., Malík, 
P., Fordinál, K., Vlačiky, M. a Köhler, E., 2015: Explanations to geo-
logical map of the Biele Karpaty Mts. (southern part) and Myjavská 
pahorkatina Upland at a scale 1 : 50 000. Bratislava, St. Geol. Inst. 
D. Štúr, 1 – 306. 
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NoVé VýSLeDKy VýSKuMu  Z LoŽiSKA  
GeMeRSKá PoLoMA

 Â Julián Kondela, Roman Farkašovský, Sebastián 
Hreus a Slavomír tóth

Ústav geovied, FBERG, TU v Košiciach

Ložisko Gemerská Poloma je najnovším banským spôsobom 
otvoreným ložiskom talku v metasomaticky premenenom karbo-
nátovom komplexe hornín Západných Karpát. Ložiskové šošovko-
vité teleso tvoria steatitizované  karbonáty situované v súvrstviach 
staršieho paleozoika gemerika v interných Západných Karpatoch. 
Zvláštnosťou ložiska je skutočnosť, že ide o tektonicky nasunutý, 
pôvodne sedimentárny karbonátový komplex hornín na granitový 
masív. Pri banskogeologickej dokumentácii na ložisku talku Gemer-
ská Poloma boli zdokumentované tektonické kontakty ložiskového 
karbonátového telesa s podložným albitizovaným granitom. V nie-
ktorých častiach ložiska je na styku medzi podložným albitizovaným 
granitom a ložiskovým karbonátovým telesom mylonitizovaný 
granit. Granitový mylonit je intenzívne kontaminovaný klinochló-
rom, ktorým je kontaminovaný aj talk v ložiskovom karbonátovom 
telese. V tesnej blízkosti kontaktu karbonátového telesa s granitom 
vznikli horečnato-silikátové a horečnato-vápenaté silikátové meta-
somatity. Vzniknuté metasomatity v karbonátovom prostredí majú 
niektoré podobné znaky so skarnom. Ich vznik nie je magmatic-
ko-hydrotermálny ale hydrotermálne metasomatický. V týchto me-
tasomaticky zmenených karbonátoch bola identifikovaná anomálna 
koncentrácia prvkov REE. Analyticky sa zistil zvýšený obsah hlavne  
Ce, La, Pr a Nd od 20 do 120 ppm. Na základe mikroanalytického 
štúdia boli identifikované apatit a xenotím (sporadicky monazit) 

ako nositelia REE prvkov. Apatity a xenotímy sa vyskytujú spoločne 
v epigenetickom hydrotermálnom dolomite aj v talku. Súčasne sa 
pri mineralogickom štúdiu potvrdila v metasomatizovanom karbo-
nátovom telese prítomnosť tetraedritu a s ním vyskytujúcich sa Bi 
sulfosolí s jonassonitom Au(Bi,Pb)5S4. Ide o jedinečné vystupovanie 
Au na ložisku talku v karbonátových horninách Západných Karpát, 
ale aj vo svete.

SoĽANKy AKo NetRADičNý ZDRoJ KRitic-
KýcH NeRAStNýcH SuRoVíN – PoteNciáL 
NA úZeMí SLoVeNSKA

 Â Zuzana Kollová1, Daniel Marcin2 a Natália Bačová1 
1Štátny geologický ústav D. Štúra, regionálne centrum Košice, 
Jesenského 8, 040 01 Košice
2Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 
Bratislava

Kritické nerastné suroviny (KNS) pre krajiny Európskej únie, 
ako ich definovala Európska komisia pri poslednom hodnotení 3. 9. 
2020 [1], sú dôležité nielen pre rozvoj ekonomiky, ale mnohé z nich 
sú kľúčové na dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov 
uhlíkovej neutrality do roku 2050 [2]. Mnohé z kovov, na ktorých 
je postavený energetický prechod z  fosílnych palív na obnoviteľné 
zdroje energie (veterné turbíny – Nb, B, Dy, Nd, Pr; fotovoltika  – 
Si, B, Ge, Ga, In) a e-mobilitu (Li-ion batérie – C, Si, Ti, Nb, Co, Li), 
sú zaradené do zoznamu KNS. Dopyt po týchto surovinách bude 
aj v  nasledujúcom období význame rásť. Výskum a vývoj v  oblasti 
technologického spracovania nerastných surovín umožňuje v  sú-

Obr. 1. Ložiskové výskyty a významnejšie mineralogické výskyty lítia – Li granitov – a potenciálne zdroje na získavanie Li z prírodných vôd v SR. Né
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časnosti prehodnocovať potenciál nekonvenčných zdrojov viacerých 
KNS. Lítium je jeden z najžiadanejších kovov na skladovanie rôznych 
foriem energie, hlavne v Li-iónových batériách. Dnes sa lítium extra-
huje hlavne zo soľaniek (soľných jazier) a  granitových pegmatitov 
– spodumen. Obrovský záujem o tento kov má za následok takmer 
trojnásobný nárast produkcie za posledných 5 rokov. Popredným vý-
robcom lítia zo soľaniek je Čile a z pegmatitov Austrália. Medzi ďalšie 
potenciálne zdroje Li patria geotermálne soľanky, soľanky ropných 
polí, íly a zeolity. 

Na území Slovenska sa nateraz nezistili žiadne ložiskové aku-
mulácie Li minerálov. V  súvislosti s  objavením greisenizovaného 
granitu s Sn mineralizáciou  sú však opísané viaceré Li minerály a od-
hadnuté prognózne zdroje na lokalite Gemerská Poloma [3,4]. Prvú 
štúdiu [5] zameranú na identifikáciu asociácie potenciálnych prvkov 
vhodných na ťažbu z podzemnej vody ako netradičného zdroja ne-
rastných surovín na Slovensku vypracovali hydrogeochemici ŠGÚDŠ  
Dušan Bodiš a Kamil Lopašovský (1996). V súčasnosti (2022 – 2024) 
prebieha medzinárodný projekt Brines of RIS countries as a source of 
CRM and energy supply, ktorého cieľom je okrem vytvorenia širokej 
databázy informácií o  možných zdrojoch lítia v  soľankách aj tech-
nologické overenie možnosti jeho získavania, prípadne aj využitie 
geotermálnej energie, ak budú takéto zdroje potvrdené.
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PRoVeNieNciA ALocHtóNNycH 
JASKyNNýcH SeDiMeNtoV  
HARMANecKeJ JASKyNe (VeĽKá FAtRA)
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Jaskyne predstavujú unikátny sedimentárny archív, v rám-
ci ktorého môžu byť zachované environmentálne informácie 
o  vývoji okolitej krajiny. Mimoriadne perspektívnymi z  hľadis-
ka množstva obsiahnutých údajov o  pôvode sedimentu a  jeho 
zdrojových oblastiach sa javia najmä ťažké (klastogénne) mine-
rály sedimentárnych hornín. V tomto príspevku poukazujeme na 
možnosti riešenia provenienčných otázok a  paleogeografickej 
rekonštrukcie územia pomocou detailnej mineralogickej analý-
zy alochtónnych jaskynných sedimentov Harmaneckej jaskyne 
situovanej v  Harmaneckom krase v masíve Kotolnica vo Veľkej 
Fatre, vyvinutej v strednotriasových gutensteinských vápencoch 
hronika. Napriek pomerne obmedzeným výskytom alochtón-
nych sedimentov v skúmanej jaskyni je ich mineralogická náplň 
pomerne rôznorodá. Dominantným ľahkým minerálom je kre-
meň, asociáciu ťažkých minerálov tvorí turmalín, granát, rutil, 
apatit, zirkón, pyroxén, amfibol, staurolit, monazit, spinel, il-
menit, magnetit a pyrit. Štúdium ich povrchových mikrotextúr-
nych znakov pomocou skenovacieho elektrónového mikroskopu 
poukázalo na kombináciu mechanického zvetrávania predovšet-
kým v subakvatickom, menej eolickom prostredí a chemického 
rozpúšťania uplatňujúceho sa po depozícii sedimentu. Analýza 
chemického zloženia ťažkých minerálov indikuje pestré zloženie 
zdrojových hornín (najmä granity, metamorfity nízkeho a stredného 
stupňa metamorfózy). Prvotnú predstavu o vulkanickom pôvode 
alochtónnych sedimentov v  Harmaneckej jaskyni, dominantne 
pochádzajúcich z Kremnických vrchov, a zvetraných permských 
kremencov a  pieskovcov (Droppa, 1974) na základe našich 
predbežných výsledkov dopĺňame o  pomerne významný (pô-
vodný) zdroj detritu (1) v  magmatických a  metamorfovaných 
komplexoch variského (dominantne veporického) fundamentu Né
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Obr. 1. Interpretácia svahovej deformácie: a – podkladová informačná vrstva, b – vykreslená svahová deformácia.

Západných Karpát a  (2) v neogénnych formáciách Dunajskej 
panvy, obsahujúcich o. i. pre-neogénny detrit z kryštalinika Vý-
chodných Álp (Kováč et al., 2018; Šujan et al., 2021), viacnásobne 
recyklovaný a distribuovaný v priestore Západných Karpát.
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VyuŽitie DMR 5.0 A LiDAR PRi ReGiStRácii 
SVAHoVýcH DeFoRMácii
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Katarína Pačajová, Gabriela Bystrická, Martin 
Surový a Silvia Jajčišinová 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,  
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Slanské vrchy v dôsledku svojej geologickej stavby predstavujú 
špecifické územie náchylné na vznik rôznych foriem svahových de-
formácií. Tie môžu predstavovať vážne riziko, najmä ak ich účinkom 
môžu vzniknúť vážne škody na majetku alebo dokonca na životoch. 
Preto je potrebné v  tomto prípade sústrediť sa najmä na ich pre-
venciu. Asi najvýznamnejšou formou takejto prevencie je inžinier-
skogeologické mapovanie a  registrácia svahových deformácií. Jej 
cieľom je zlepšiť prevenciu zosuvných rizík v geologickom prostredí 
najviac náchylnom na zosúvanie v rámci Slovenskej republiky.

Ako príklad sme si vybrali svahovú deformáciu neďaleko obce 
Slanec. Ide o  komplexnú svahovú deformáciu, ktorá sa začína ako 
bloková rozpadlina, pokračuje ako blokové pole a následne ako po-
tenciálny zosuv. Práve čelom tohto zosuvu prechádzajú trasy niekoľ-
kých vedení národného aj medzinárodného významu ako napríklad 
tranzitný ropovod a plynovod. 

Lokalita bola v minulosti niekoľkokrát preskúmaná. Vtedy po-
užívané metódy však neboli schopné poskytnúť komplexný pohľad 
ani jednoznačné vymedzenie danej svahovej deformácie. Zarastený 
terén je ťažko priechodný a aj moderné GPS prístroje tu poskytujú 
len obmedzenú presnosť. Práve v  takýchto prípadoch nachádza 
uplatnenie technológia LiDAR.

LiDAR (z angličtiny Light Detection And Ranging) je metóda 
leteckého laserového skenovania, založená na meraní časového 
intervalu medzi vyslaním laserového lúča z  vysielača v  lietadle po 
jeho návrat vo forme odrazu od skenovaného objektu. Jej výhodou 
je vysoká presnosť, vďaka ktorej vieme získať digitálny model reliéfu 
(DMR 5.0). Táto technika umožňuje zachytiť aj najmenšie morfolo-
gické zmeny, ktorými sa svahové deformácie prejavujú.

Na základe praktických skúseností s rôznymi spôsobmi vizu-
alizácie ako najlepšie využiteľná sa javí kombinácia informačnej 
vrstvy positive openness so sklonom v odtieňoch červenej farby, 
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pretože dáva vyniknúť aj malým zmenám reliéfu a veľmi dobre slúži 
ako podklad na interpretáciu a vektorizáciu vybraných geologických 
fenoménov. 

PouŽitie MetóDy ScHMiDt HAMMeR teSt 
NA uRčeNie GeoMoRFoLoGicKeJ HoDNoty 
HoRNíN  
(NA PRíKLADe úDoLiA MiGLiNc, JASoVSKá 
PLANiNA, SLoVeNSKý KRAS)

 Â imrich Sládek1 a Alena Gessert1

1 Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity  
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, 040 01 Košice, 
imrich.sladek@upjs.sk 

Geomorfologická hodnota hornín je jedným zo základných 
pojmov používaných pri geomorfologickej analýze územia. Môžeme 
ju definovať ako odolnosť hornín proti pôsobeniu exogénnych proce-
sov. Táto odolnosť závisí od viacerých faktorov, napr. od klimatických 
podmienok, štruktúry a textúry horniny, jej minerálneho zloženia 
a iných fyzikálnych a chemických vlastností. V slovenskej geomor-
fologickej literatúre sa tejto problematike venuje pomerne veľká 
pozornosť (Sládek, 2014), no istým nedostatkom je, že jednotlivé 
stupne odolnosti hornín nie sú stanovené exaktne. Tento problém by 
sa dal eliminovať použitím metódy Schmidt hammer test, ktorou je 
možné merať tvrdosť hornín a tým aj ich potenciálnu geomorfologic-
kú odolnosť (Sládek, 2009). Oblasťou, v ktorej sa realizoval terénny 
výskum, je dolina Miglinc na Jasovskej planine v Slovenskom krase. 
Ide o najvýchodnejšiu planinu Slovenského krasu, geomorfologické-
ho celku predstavujúceho najtypickejší planinový kras na Slovensku. 
Jasovskú planinu od Zádielskej planiny ležiacej na západe oddeľuje 
Hájska dolina, na juhu sa nachádza Turnianska kotlina, na východe 
susedí s Medzevskou pahorkatinou a na severe ju od Slovenského 
rudohoria oddeľuje tzv. Dolina Teplice (Mazúr a  Lukniš, 1978). Te-
rénny výskum sa uskutočnil v  letnom období 2022 v južnej časti 
údolia Miglinc. Na základe geologickej mapy (Mello et al., 1996) 
boli vytypované miesta odkryvov, kde prebiehalo meranie Schmid-
tovým kladivom. Počet meraní na jednom mieste sa pohyboval od 
7 do 23, v závislosti od charakteru odkryvu (jeho veľkosti). Po spra-
covaní údajov nasledovala základná štatistická analýza – výpočet 
minimálnej, maximálnej a priemernej hodnoty, ako aj smerodajnej 
odchýlky. Na základe priemerných hodnôt boli príslušné horniny za-
radené do stupňov odolnosti (podľa Selby, 1980). Výsledky ukazujú, 
že v oblasti sa vyskytujú dva typy geomorfologickej odolnosti hor-
nín, a to stupeň 2 – silná odolnosť, a stupeň 3 – stredná odolnosť. 
Zdôrazňujeme, že tieto výsledky sú predbežné a je potrebné ich 
ďalej spresniť, prípadne rozšíriť o väčšie územie. Ukazuje sa však, že 
Schmidt hammer test je vhodnou metódou na určenie geomorfolo-

gickej hodnoty hornín aj v krasových oblastiach a môže tak prispieť 
k presnejšiemu vyjadreniu poznatkov o tejto problematike.
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GeoLoGicKo-NáučNá MAPA ReGióNu  
MeDZeV – JASoV 1 : 50 000

 Â Ľ. Gazdačko, K. Žecová, Z. Németh, M. Stercz, B. 
Kronome, e. Lenhardtová, M. Košuth, J. Maglay  
a A. Nagy

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,  
817 04 Bratislava, Slovenská republika

Geologicko-náučná mapa oblasti Medzev – Jasov, zobrazujú-
ca segment južnej časti Spišsko-gemerského rudohoria, ale aj časť 
Slovenského krasu, vznikla s  cieľom zvýšiť povedomie o histórii 
a jedinečnosti krajiny, ktorá je etalónom poznania geológie, stavby, 
tektoniky, vzniku a ťažby ložísk nerastných surovín. Banská činnosť 
sa tu pripomína množstvom reliktov po kutacích prácach, starými 
opustenými štôlňami alebo vyťaženými povrchovými časťami žíl, 
reliktmi po opustených  (nezriedka úplne zlikvidovaných) banských 
prevádzkach a ich objektoch (administratívne budovy, šachty), erby 
miest a dedín, často nesúce znaky baníckeho remesla (kladivká). 

V  úzkych tiesňavách Zádielskej doliny a  Hájskej doliny, ktoré 
sú súčasťou  Národného parku Slovenský kras, najväčšieho a  naj-
typickejšieho krasového územia v  strednej Európe  s  chránenými 
endemickými druhmi rastlín (napr. rumenica lekárska) a živočíchov 
(napr. netopierov), rovnako ako v národných prírodných a prírodných 
rezerváciách počuť hlasy čoraz väčšieho počtu turistov. Krasové  pro-
cesy dali prírode vyniknúť vo forme jaskýň  (napr. Jasovská jaskyňa) 
či tiesňav (napr. Zádielska tiesňava a Hájska tiesňava).Né
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Geologická mapa územia a  vysvetlivky k  nej ozrejmujú geo-
logický vývoj, základné typy sedimentárnych, metamorfovaných či 
vulkanických hornín, ich štruktúrne prepracovanie, ložiská nerast-
ných surovín, minerálov a  ich využívanie v  prospech ľudí žijúcich 
v tomto regióne.

Územie zobrazené na geologicko-náučnej mape patrí do 
Vnútorných Západných Karpát. Bolo vytvorené dvomi hlavnými ho-
rotvornými procesmi: najprv otvorením a  zatvorením Paleotetýdy 
– oceánu pretiahnutého tvaru – v paleozoiku počas tzv. variského 
horotvorného procesu a neskôr v mezozoiku otvorením a zatvorením 
podobného pretiahnutého a paralelne situovaného oceánu Neotetý-
dy počas paleoalpínskeho horotvorného procesu.

Oblasť geologicko-náučnej mapy budujú severovergentné 
alpínske príkrovové jednotky v poradí smerom odspodu nahor: ge-
merikum (názov  podľa regionálneho názvu Gemer), príkrov Bôrky  
a meliatikum (názov podľa obce Bôrka a Meliata v Rožňavskom okre-
se), turnaikum (podľa regionálneho názvu Turňa) a silicikum (názov 
podľa obce Silica v  Slovenskom krase) a tiež mladšie kenozoické 
sedimenty, ktoré sčasti prekrývajú uvedené jednotky. Každá z  jed-
notiek  poukazuje na geologické javy  pozorovateľné v odkryvoch, 
zaujímavých z hľadiska  napr. vysokotlakovej metamorfózy (glauko-
fanity, mramory či eklogitizované gabrá), vyššieteplotnej premeny 
(granity, ruly), z hľadiska vydobytých stratiformných (Smolník) či  
žilných ložísk (Zlatá Idka, Jedľovec) či množstva štruktúrnych prvkov, 
z ktorých mnohé sú jedinečné.

Bohatú história územia možno pozorovať na zachovaných 
historických pamiatkach v centre Smolníka, Medzeva, Jasova či Mol-
dave nad Bodvou,  na Turnianskom či Jasovskom hrade,  v kláštore 
premonštrátskeho rádu v Jasove, v hámroch a tajchoch v Zlatnej či 
Šugovskej doline, v remeselných výrobkoch (v múzeách a historic-
kých miestnostiach) zo spracovanej železnej rudy z  blízkych baní 
preslávených po celej Európe (lopaty a rýle z Medzeva či nože zo Štó-
su), v novozavedených patentoch v  baniach,  v povrchových upra-
vovateľských objektoch či vodohospodárskych dielach (napr. tajchy 
a grony v oblasti Úhornej, Medzeva či Smolníka). 

Pre športovejšie založených návštevníkov zobrazeného re-
giónu územie geologicko-náučnej mapy poskytuje 3 cyklotrasy so 
zameraním na baníctvo, tajchy a hámre či jaskyne. Turistické trasy 
spájajú jednotlivé lokality, ktoré sú zaradené podľa zamerania geo-
logickej disciplíny (napr. štruktúrne, stratigrafické či ložiskové).

Mnohé zaujímavosti sú súčasťou  galérií alebo obecných úra-
dov. Mapa poslúži na názorné vyučovanie geológie, dejín, biológie, 
zoológie a botaniky priamo v  prírode, pri príprave a  realizovaní 
školských exkurzií a výletov a na propagáciu regiónu a zvyšovanie 
cestovného ruchu.

PRoJeKt EuroGEoSurvEyS HorIZoN-
-CSA GEoloGICAl SErvICE for EuropE 
– KoMPLetNé GeoLoGicKé iNFoRMácie 
Zo ŠtátoV eú DoStuPNé oNLiNe PRe 
KAŽDéHo ZáuJeMcu BuDú čoSKoRo 
ReALitou

 Â Z. Németh

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum, 
Jesenského 8, 040 01 Košice

Riešenie projektu asociácie európskych geologických slu-
žieb EuroGeoSurveys (EGS) HORIZON-CSA Geological Service for 
Europe (v skratke GSEU)  sa začalo 1. 9. 2022 s dátumom ukonče-
nia 31. 8. 2027 (60 mesiacov). Tento projekt je postavený na báze 
skoršieho, veľmi úspešného multidisciplinárneho geovedného 
projektu GeoERA (2018 – 2021) s účasťou 48 národných a  regio-
nálnych geologických služieb z 33 štátov Európy. Zámerom nového 
projektu Geological Service for Europe je kompletizácia geologických 
informácií v rámci jednotlivých štátov s participujúcimi geologický-
mi službami, ich zosystematizovanie a zharmonizovanie v rámci tzv. 
EGDI – European Geological Data Infrastructure, a hlavne ich verejné 
sprístupnenie na webe. Riešenie sa uskutočňuje na báze tzv. pracov-
ných balíkov (Work Package; WP), ktoré sú zamerané na jednotlivé 
geovedné oblasti či okruhy problematiky. Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra, ktorý reprezentuje geologickú službu na Slovensku, 
participuje na riešení nasledujúcich pracovných balíkov:

WP2 – Kritické nerastné suroviny – zhodnotenie ich potenciálu 
v Európe, zriadenie medzinárodného centra excelent-
nosti, reklasifikácia zásob nerastných surovín v zmysle 
klasifikácie UNFC; 

WP3 – Geotermálna energia s inventarizáciou podzemných 
úložísk; 

WP4 – Zdroje podzemnej vody – ich hodnotenie, ochrana a tr-
valo udržateľné využitie; 

WP6 – Geologický rámec európskeho digitálneho geologického 
informačného systému; 

WP7 – Európska geologická dátová infraštruktúra (EGDI); 

WP8 – Propagácia, komunikácia a  distribúcia získaných 
výsledkov;

WP9 – Prepájanie („sieťovanie“) geologických služieb a ďalších 
riešiteľských subjektov.

Hlavný logistický pracovný balík tohto projektu – WP1 – ma-
nažment a koordinácia v rámci celého projektu – riešia priamo ex-
pertní pracovníci zo sekretariátu EGS. ŠGÚDŠ neparticipuje na riešení Né
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WP5 – Hodnotenie zraniteľnosti pobrežia a optimalizované umiestne-

nie veterných elektrární na pobreží, ktorý sa týka prímorských krajín. 

Pracovné balíky sa riešia formou presne definovaných úloh 

a podúloh s presne určeným časovým rámcom na riešenie. Pracovné 

balíky, úlohy a podúlohy majú zodpovedných riešiteľov, a to medzi-

národných, so zodpovednosťou v rámci celého EGS, a národných na 

riešenie v  rozsahu národných kompetencií jednotlivých geologic-

kých služieb. Očakáva sa prezentácia a  dostupnosť dosiahnutých 
výsledkov už počas riešenia projektu po ich schválení na konci tzv. 
reporting periods (18., 30., 48. a 60. mesiac riešenia). 

Poďakovanie

Tento text a  prednáška sú príspevkom ŠGÚDŠ do pracovné-
ho balíka WP8 projektu EuroGeoSurveys HORIZON-CSA Geological 
Service for Europe.
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ABStRAKty (20. PVS SGS) 
Z VeDecKeJ KoNFeReNcie  
KoNANeJ  DŇA 13. 1. 2023 
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Rozšírený výbor Slovenskej geologickej spoločnosti (členovia 
sú aj autori tohto článku) na svojom riadnom rokovaní dňa 5. 5. 
2022 sa zhodol na tom, že Dvadsiaty predvianočný geologický se-
minár Slovenskej geologickej spoločnosti (20. PVS SGS), ktorý sa 
mal konať pôvodne 8. 12. 2022, sa bude konať symbolicky v piatok 
13. 1. 2023.   Bude to v predvečer 100. výročia vzniku geologickej 
spoločnosti, teda na počesť tohto významného výročia pre obe geo-
logické spoločnosti. Dňa 14. 1. 1923 bola založení Československá 
spoločnosť pre mineralógiu a geológiu v Československej republike. 
Jej pokračovateľkou v Českej republike je Česká geologická spoloč-
nosť a v Slovenskej republike Slovenská geologická spoločnosť. Vý-
ročný 20. PVS SGS sa uskutoční vo Veľkej sále Dionýza Štúra Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave. Na vedeckej konfe-
rencii budú prezentované nové geologické výsledky formou predná-
šok a posterov. V nasledujúcom texte publikujeme abstrakty autorov 
v abecednom poradí.

The extended committee of the Slovak Geological Society 
agreed (members are also the authors of this article) at its regular 
meeting on May 5. 2022, that the twentieth Pre-Christmas geo-
logical seminar of the Slovak Geological Society (20th PVS SGS), 
which was originally supposed to be held on 8. 12. 2022 will be held 
symbolically on Friday, January 13, 2023, on the eve of the 100th 
anniversary of the Geological Society, in honor of this significant 
anniversary for both geological societies. On 14. 1. 1923, the Cze-
choslovak Society for Mineralogy and Geology was founded in the 
Czechoslovak Republic, whose successor in the Czech Republic is 
the Czech Geological Society and in the Slovak Republic the Slovak 
Geological Society. The annual 20th PVS SGS will take place in the 
Dionýz Štúr Great Hall of the Dionýz Šrúr State Geological Institute 
in Bratislava. New geological results will be presented in the form of 
lectures and posters at the scientific conference. Below, we publish 
the abstracts of the authors in alphabetical order.

PRVý VýSKyt DRuHu ReticuLoFeNeStRA 
LocKeRi  MüLLeR, 1970 – eocéN ALeBo 
oLiGocéN?

 Â Silvia Antolíková

Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, 
Slovenská republika
Druh Rerticulofenestra lockeri Müller, 1970 patrí k  vápnitým 

nanofosíliám. Je oválneho tvaru, s relatívne otvorenou stredovou 
oblasťou preklenutou na proximálnom povrchu robustnou mriežkou 
, ktorá je jasne viditeľná vo svetelnom mikroskope pri skrížených 
nikoloch). Synonymom druhu je Dictyococcites albitectus de Kaenel 
& Bergen in Boesiger et al. (2017) a jeho výskyt je viazaný na vrch-
nooligocénne sedimenty rupelských zón NP 24–25  (podľa zonácie 

Martini, 1971) a pokračuje až do zóny NN4 (lang). Bola opísaná aj 
nová forma – Cribrocentrum lockeri (Müller, 1970b) Varol, n. comb., 
ktorá je novou varietou druhu R. lockeri.

Druh R. lockeri je významným biostratigrafickým a paleoeko-
logickým markerom pre obdobie hranice eocén/oligocén a  oligocén. 
Z paleoekologického hľadiska je druh typický pre chladné a eutrofic-
ké morské vody.

Prvý výskyt druhu je podľa Young et al. (1998 – 2022) zazna-
menaný počas bartónu, v spodnej časti zóny NP 17 a  výskyt druhu 
končí v spodnom miocéne – v spodnom burdigale, na vrchole zóny 
NN2.

Výskyt druhu R. lockeri je však v  eocéne veľmi zriedkavý, 
viazaný len na určité geografické oblasti. Podľa  Shamrock a Wat-
kins (2012) bol druh R. lockeri nájdený v  eocénnych sedimentoch 
v  rozpätí zón  NP 16 – 21 v Exmouth oblasti, vo východnej časti  
Indického oceánu. V juhozápadnom Pacifiku (od Lord Howe Rise po 
Campbell Plateau), podľa Shepherd (2017) bol tento druh nájdený 
v zónach NP 16 – 17. Podľa Jones et al. (2012) sa R. lockeri bol náj-
dený v najvrchnejšom priabone počas obdobia DEE – (34,4 – 34,7 
miliónov rokov) na Jáve v Indonézii.

V  oblasti bývalej Paratetýdy je výskyt druhu R. lockeri cha-
rakteristický najmä pre oligocén, najväčší výskyt je v zónach NP 23 
až NP25, ako to uvádza napr. Garecká (2005) v Poľsku, Ghita a Melin-
te-Dobrinescu (2021) v Rumunsku, Nagymarosy (2000) v Maďarsku, 
Švábenická et al. 2007 v  Čechách, Žecová (in Psonka et al., 2019) 
na Slovensku a iní.  Z uvedeného vyplýyva, že v oblastiach bývalej 
Paratetýdy je prvý výskyt druhu R. lockeri problematický, zazna-
menaný v  najspodnejšom oligocéne, prípadne na hranici eocén/
oligocén. Tento neskorší nástup objavenia sa druhu R. lockeri môže 
byť spôsobený geografickou situáciou počas oligocénu, alebo jeho 
zriedkavý prvý výskyt počas eocénu v  oblasti Pacifiku môže byť 
diskutabilný.

Poďakovanie

Výskum bol podporený projektami APVV-20-0079 a  VEGA 
2/0013/20.
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MetoDiKA PRePARácie KReHKýcH 
ScHRáNoK MiLioLiDNýcH DieRKAVcoV 
NA GeocHeMicKú ANALýZu LASeRoVou 
ABLáciou icP HMotNoStNýM 
SPeKtRoMetRoM

 Â J. Babejová-Kmecová1, e. Király2, K. Báldi3,  
M. Golej4 & N. Hudáčková1

1Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,  
Katedra geológie a paleontológie, Ilkovičova 6,  
842 15 Bratislava, Slovenská republika;  
e-mail: kmecova45@uniba.sk

2Mining and Geological Survey of Hungary, Stefánia út 14, 
1143 Budapest, Hungary

3Eötvös Loránd University, Faculty of Natural Sciences, 
Department of Physical and Applied Geology, 1117 Pázmány 
Péter St 1/c, Budapest, Hungary

4Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 840 07 Bratislava, 
Slovenská republika

Otázka distribúcie bentických dierkavcov a  ich dominancia 
v niektorých sedimentoch je častokrát nezodpovedaná. Na získanie 
relevantných odpovedí a ďalších informácii o depozičnom prostredí 
a limitujúcich faktoroch pôsobiacich v minulých ekosystémoch sú po-
trebné chemické analýzy. Schránky fosílnych dierkavcov majú v kal-
cite, z ktorého je schránka tvorená, zachované množstvo informácii 
o životných podmienkach a o podmienkach okolitého paleoprostre-
dia. Tieto informácie sa zachovávajú vo forme chemických signálov 
v  schránkach, počas ich kalcifikácie (Lea, 1999). Za najdôležitejšie 
chemické signály považujeme stabilné izotopy kyslíka a uhlíka (δ18O, 
δ13C), ako aj pomery stopových prvkov kov/uhlík. Tie sa následne 
využívajú ako takzvané „proxies“ indikátory paleoprostredia. Pome-
ry Mn/Ca, Mg/Ca, Ba/Ca, Sr/Ca a Cd/Ca v schránkach dierkavcov sú 
riadené prevažne obsahom rozpustného kyslíka a salinitou morskej 
vody (Meier et al., 2011). Ako indikátor hypoxie vôd morského dna 
sa využíva pomer Mn/Ca (Koho et al., 2017; Brinkmann et al., 2021), 
Ba/Ca ako indikátor salinity prostredia a zmiešavania so sladkou vo-
dou (Lea & Boyle, 1991; Groeneveld et al., 2018) a Mg/Ca a schrán-
kach ako indikátory teploty paleoprostredia (Barker et al., 2005; 
Sadekov et al., 2005).

Študované vzorky pochádzajú z  neogénnych sedimentov 
Centrálnej Paratetýdy (vrt MZ 102, Malacky; Babejová-Kmecová 
et al., 2022) z takzvaných „miliolidných horizontov (Hudáčková & 
Koubová, 2010), ktoré sú známe prevládaním miliolidných druhov 
dierkavcov: Articulina problema, Miliolinella subrotunda, Pseudotri-
loculina consobrina a Varidentella rotunda. Cieľom našej štúdie je 
nájsť najšetrnejšiu a najúčinnejšiu metodiku prípravy vysoko mag-
néziových schránok miliolidných dierkavcov na geochemickú ana-
lýzu, keďže schránky miliolíd sú veľmi krehké. Schránky používané 
na meranie musia byť uložené do epoxidu, naleštené až  následne 
je možné merať ich chemické parametre pomocou laserovej ablácie 
ICP hmotnostným spektrometrom (LA-ICP-MS). Za účelom testova-
nia rôznych metodických prístupov bolo z každej vzorky odobratých 
približne 10 – 15 druhovo určených schránok, ktoré boli rôznym 
spôsobom upevňované na podložné sklíčka pomocou rôznych médií. 
Najvyhovujúcejšou sa ukázala nasledujúca metodika: (1) schránky 
boli očistené pomocou ultrazvuku v  alkoholovom kúpeli po dobu 
15 – 20 min a následne 2x opláchnuté destilovanou vodou po dobu 
15 min (2) vysušené schránky boli za studena zaliate živicou zmie-
šanou s tužidlom značky Araldite® AY 103-1. Tvrdnutie epoxidu tr-
valo približne 24 – 30 hodín v konštantnej teplote 40 °C v peci (3) 
stvrdnuté bloky epoxidu boli následne leštené pieskovaním s gritom 
600 tak, aby boli schránky uložené len niekoľko µm pod povrchom Ab
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a pripravené na analýzu. Metodika zavedená v rámci predkladanej 
práce sa javí ako najlepšia technika prípravy krehkých porcelánových 
(miliolidných) schránok dierkavcov.
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MoNitoRoVANie eNViRoNMeNtáLNeJ 
ZáťAŽe JASeNie – LoMNiStá DoLiNA – 
KReMNičKA V RoKu 2021

 Â Michaela Blažeková &  Stanislav Šoltés 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 
3962/1, 817 04 Bratislava, michaela.blazekova@geology.sk

Lokalita Jasenie – Lomnistá dolina – Kremnička (SK/EZ/
BR/65) bola vybratá ako pravdepodobná enviromentálna záťaž kvôli 
rozsiahlym haldám. Predmetná lokalita bola v minulosti ťažená, čo 
môže predstavovať potenciálnu kontamináciu ťažkými kovmi ako 
arzén (As) a  antimón (Sb). Hodnota predbežného environmentál-
neho rizika K je 54, čo znamená, že ide o environmentálnu záťaž so 
strednou prioritou. Na skúmanom území sú známe viaceré výskyty 
Sb-mineralizácie, ktoré sa nachádzajú v kryštaliniku. Mineralizácia 
sa vyskytuje v žilách, šošovkách a puklinách, cez ktoré prúdili mine-
ralizačné roztoky a ložiská následne vznikali hydrotermálnym spô-
sobom. Prvý písomný údaj o ťažbe antimónu na ložisku Lomnistá 
je z roku 1651 a po 2. svetovej vojne boli robené nové prieskumné 
práce. Celkovo bolo v minulom storočí otvorených 6 štôlní. V súčas-
nosti sa v oblasti neťaží. Hlavné minerály na lokalite sú kremeň, pyrit 
a antimonit. Ako vedľajší minerál sa vyskytujú Fe-dolomit, arzeno-
pyrit, sfalerit, bertierit, jamesonit, pyrotit a zlato. V rámci projektu 
Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 
– 2. časť, boli na tomto území  skúmané rôzne objekty, ako pôvodné 
štôlne Gregor, Jozef, Dolná a Horná Anton štôlňa, haldy v ich oko-
lí, priľahlé toky/potoky, pramene a pôdy. Doteraz bolo skúmaných 
a zaznamenaných 16 objektov. Na zistenie environmentálnej záťaže 
boli skúmané vzorky vôd a pôd. Vzorky vôd boli odobraté po priesku-
me oblasti v rôznych časových intervaloch. Skúmaných bolo 5 objek-
tov, z ktorých 3 boli v čase odberu vyschnuté.

Výsledky chemických analýz vôd ukázali zvýšenú koncentrá-
ciu znečistenia vo forme arzénu, s obsahom 54,8 a 65,7 mg/l, ktorý 
mierne prekročil ID kritérium.

Koncentrácia Sb v skúmaných vodách bola nižšia ako hodnota 
ID kritéria. Obidva skúmané objekty s vodou majú podobné chemické 
zloženie. Taktiež boli odobraté vzorky pôdnych horizontov v 3 objek-
toch. Pôda je lesná kambizem s humusovým horizontom (0 – 10 cm) 
s kambickým Bv-horizontom, ktorá je miestami vo vrchnej časti 
obohatená oxyhydroxidmi železa. Pôdne horizonty sú ovplyvnené 
materiálom a  priesakmi z okolitých štôlní. Na základe chemických 
rozborov pôd a sedimentov sa v skúmaných oblastiach zistil zvýšený 
obsah arzénu a antimónu, ktorý vysoko prevyšuje ID a IT kritériá. Os-
tatné prvky ako Zr, Sr, Ba, Zn sú pravdepodobne viazané na primárne 
minerály a horniny, ktoré sa môžu v pôdach nachádzať. Na základe 
výsledkov z monitorovania oblasti v roku 2021 je možné konštato-
vať, že územie Jasenie – Lomnistá dolina – Kremnička môže pred-
stavovať environmentálnu záťaž. Medzi prioritné znečisťujúce látky, Ab
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ktoré môžu predstavovať potenciálne zdravotné riziko, zaraďujeme 
momentálne najmä arzén. Voda v blízkosti štôlní nie je v žiadnom 
prípade vhodná na konzumáciu. V pôdach je výrazne zvýšené množ-
stvo antimónu, nižší je obsah v sedimentoch pri potoku.
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PALeoGeoGRAFicKé A MoRFoteKtoNicKé 
PoDMieNKy VýVoJA ReLiéFu NA RoZHRANí 
VeĽKeJ FAtRy A KReMNicKýcH VRcHoV 
(oKoLie HARMANecKeJ JASKyNe)

 Â Katarína Bónová1, Ján Bóna1, Michal Gallay1,  
Jozef Hók2, Pavel Bella3, Ľuboš Hraško3, 
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Príspevok dopĺňa výskum alochtónnych sedimentov Har-
maneckej jaskyne vytvorenej v  strednotriasových karbonátoch 
hronika v masíve Kotolnica (Bónová et al., in press). Analýza po-
vrchu ťažkých minerálov indikuje ich fluviálny transport a viac-
násobnú recykláciu, chemické zloženie granátu okrem bežných 
metapelitických hornín poukazuje na jeho pôvod v granitoidoch 
(typ Hrončok). Kým široký diapazón paleozoických (ordovik – 
perm) vekov získaných SHRIMP U-Pb datovaním detritického 
zirkónu signalizuje pôvod detritu najmä vo veporickom kryšta-
liniku, miocénne dáta (13.8 ± 1 a 12.8 ± 1 Ma) potvrdzujú zdroj 
časti alochtónneho materiálu v neovulkanitoch Kremnických vrchov. 
Masív Kotolnica a jeho širšie okolie je výrazne porušený (miocénny-
mi cf. Kováč & Hók, 1993) zlomami s.-j. až ssv.-jjz. smeru, menej sú 
zastúpené zlomy vsv.-zjz. a ssz.-jjv. smeru, pričom dominuje šikmá 
poklesová kinematika. Pukliny zaznamenané v masíve aj v jaskyni 
majú charakter neotektonického systému puklín (Stewart & Han-
cock, 1994) generálne s.-j. smeru. Uvedené tektonické štruktúry, 
ktorých priestorové rozšírenie dokumentuje aj geomorfometrická 
analýza lidarového digitálneho modelu reliéfu (DMR 5.0), boli kľú-
čové pre rozvoj podzemného krasu. Smerová koincidencia puklín 

a časti zlomov poukazuje na ich vznik v uniformne orientovanom 
napäťovom poli s prevládajúcou extenziou orientovanou generálne 
v smere V – Z. Identické napäťové pole je typické pre extenziu pa-
ralelnú s oblúkom Západných Karpát v období vrchného pleistocé-
nu až holocénu  (Hók et al., 2016). Výškovú pozíciu  Harmaneckej 
jaskyne (zodpovedajúcu vrch. pliocénu, Droppa, 1974) – 260 m nad 
súčasnou eróznou bázou doliny mohli ovplyvniť relatívne vertikálne 
zdvihové tendencie masívu Kotolnica, interpretované na základe 
diferenciálnej analýzy (Slama et al., 2015) z rozdielu výšok izobázo-
vého povrchu 4. rádu a výšok súčasného georeliéfu.
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StABiLitA MoNAZitu AKo iNDiKátoR 
ALPíNSKeHo NáSuNu DVocH VARiSKýcH 
GRANitoVýcH BLoKoV 
V tRiBečSKo-ZoBoRSKoM KRyŠtALiNiKu

 Â igor Broska1, igor Petrík1, Rastislav Vojtko2, 
Jaroslav Majka3, Sergej Kurylo1, Michal Kubiš 

1Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, P. O. Box 106, 
 840 05 Bratislava
2Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
3Department of Earth Sciences, Uppsala University,  
Villavägen 16, 752 36 Uppsala, Sweden Ab

str
ak

ty
 (2

0. 
PV

S S
GS

) z
 ve

de
ck

ej 
ko

nf
er

en
cie

  k
on

an
ej 

 dň
a 1

3. 
1. 

20
23

 pr
i p

ríl
ež

ito
sti

 10
0. 

vý
ro

čia
 za

lož
en

ia 
Slo

ve
ns

ke
j g

eo
log

ick
ej 

sp
olo

čn
os

ti 
a  

Če
sk

ej 
ge

olo
gic

ke
j s

po
loč

no
sti



24

Vznik koróny apatitu a  allanitu, resp. epidotu obohateného 
prvkami vzácnych zemín okolo nestabilného  monazitu sa v prípade 
Západných Karpát dáva do súvisu s alpínskou metamorfózou. Takáto 
premena je typická hlavne pre alpínsky metamorfované granitoi-
dy veporického kryštalinika (pozri napr. Ondrejka et al., 2022), ale 
v  granitoch tatrickej jednotky vznik korón okolo monazitu nebol 
zaznamenaný. Rozpad monazitu je v hornine ovládaný hlavne ob-
sahom CaO, Al2O3 a teplotno-tlakovými podmienkami (Spear, 2012) 
a ako ukazujú experimentálne práce, aj aktivitou alkálií (Budzyn 
et al., 2011). V  prípade kryštalinika Tribeča sa zistilo, že v oblasti 
Krnče v granodiorite typu S bol najprv stabilný allanit-(Ce), ale po 
začiatku hlavnej kryštalizácie plagioklasu, ktorý odčerpal významnú 
časť CaO z materskej taveniny, sa stal stabilným monazit-(Ce). Ten 
bol alterovaný už len fluidami, aj to len v minimálnej miere (Broska 
et al., 2000). V tribečsko-zoborskom kryštaliniku v oblasti hrebeňa 
Medvedí vrch a Malý Tribeč je monazit rozpadnutý takým spôsobom, 
ako to poznáme z  granitoidov veporického kryštalinika za vzniku 
novotvoreného apatitu a   allanitu. To otvára aj otázku tektonickej 
interpretácie stability monazitu: rozpadnutý monazit sa nachádza 
v  granitoidoch vrchnej časti kryštalinika, naproti tomu, granitoidy 
s  nepremeneným monazitom sú z  hľadiska ich umiestnenia pod 
nimi.

Rozpad monazitu v  tribečsko-zoborskom kryštaliniku však 
nemôže byť interpretovaný ako produkt alpínskej metamorfózy, ale 
rozdielnym štýlom chladnutia materských variských granitoidov.  
Monazit, ktorý ostal stabilný a  nevytvoril si korónu apatitu a  alla-
nitu, je dôsledkom rýchlejšieho ochladzovania granitového systému 
pri dekompresii v plytších kôrových úrovniach. Napokon, v západnej 
časti Tribeča na to poukazujú intrúzie masívnych granitov typu S do 
fylitov. Naproti tomu, rozpad monazitu na allanit pozorovaný v nad-
ložných metamorfovaných/mylonitických žulách vznikol prekro-
čením hranice stability monazit/allanit ako dôsledok pomalšieho 
ochladzovania granitoidov umiestnených v strednej časti kôry, kde 
bolo viac času pri vyššej teplote na prekročenie hranice stability al-
lanitu oproti monazitu. Takáto interpretácia vyplýva z konfigurácie 
hranice monazit/allanit a P-T trajektórie chladnúceho telesa.

Granity v  tribečsko-zoborskom kryštaliniku však neprekonali 
len rozdielny variský, ale aj alpínsky vývoj. P-T podmienky počas 
alpínskeho orogénu (450 – 500 °C; 7,5 – 8 kbar) odvodené z rov-
novážneho termodynamického modelovania (pseudorezov) meta-
morfovaných/mylonitických granitoidov sú podobné tým, ktoré boli 
vypočítané pre metagranity veporickej jednotky Západných Karpát, 
ale vyššie ako podmienky známe z tatrických granitoidov, resp. 
tých, ktoré sú v tribečsko-zoborskom kryštaliniku odkryté v podloží 
metamorfovaných granitov. Nedosahujú však teplotu potrebnú na 
vznik alpínskeho monazitu v horninách s vyšším obsahom CaO. Tieto 
metamorfované granitoidy, slabo porfyrické monzogranity, možno 
charakterizovať ako protomylonity, pričom na mnohých miestach 
je viditeľná ich tektonická foliácia. Granitoidy z vrchnej časti tribeč-

sko-zoborského kryštalinika prešli metamorfózou vo fácii zelených 
bridlíc a datovanie novotvoreného muskovitu metódou 40Ar/39Ar 
poukazuje na kriedový vek, 78 miliónov rokov. Datovania na ióno-
vej mikrosonde preukázali rozdiely vo  variskom vývoji týchto dvoch 
granitových blokov/masívov. Na hrebeni tribečsko-zoborského 
kryštalinika monzogranit spolu s  jeho leukokratnými diferenciátmi  
má vek ca 355 miliónov rokov. Na druhej strane, podložné masív-
ne granitoidy typu S  a  I majú variský vekový diapazón širší, ktorý 
sa pohybuje od 358 do 351 miliónov rokov (Broska et al., v príprave). 

Štruktúrne merania v  granitoidoch, vekové rozdiely vo 
variskom vývoji a rozdielny spôsob variského chladnutia, ako aj roz-
diely v intenzite alpínskej metamorfózy indikujú v tribečsko-zobor-
skom bloku dva granitové masívy, ktoré sú na seba nasunuté, pričom 
metamorfované sú štruktúrne nad nealterovanými masívnymi gra-
nitoidmi. Najpravdepodobnejšie tu ide o alpínsky presun fatrického 
kôrového bloku nad tatrický v  čase alpínskeho skracovania kôry. 
Táto interpretácia sa opiera o nové údaje, ktoré budú prezentované 
v pripravovanom článku Broska  et al. (2023), a reviduje doterajšiu 
predstavu o variskom veku násunu dvoch granitových masívov v tri-
bečsko-zoborskom kryštaliniku, prezentovanú v práci Broska a Petrík 
(2015). 
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3D KARtoGRAFicKá ViZuALiZáciA 
GeoLoGicKýcH MoDeLoV

 Â Róbert cibula &  Marian Zlocha

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava

3D kartografická vizualizácia na internete patrí medzi využí-
vané techniky v rôznych aplikačných sektoroch. Tieto formy vizua-
lizácie sa čoraz častejšie objavujú aj v geológii. Napriek tomu, že na 
Slovensku bolo vyrobených niekoľko 3D geologických modelov, pre 
problémy s exportom z modelovacieho softvéru neboli dostupné na 
internete. 

V  predkladanej prezentácii budú stručne odprezentované 
používateľské a technické aspekty 3D vizualizácie všeobecne, ale aj 
s ohľadom na špecifiká v sektore geológie. 

Overenie navrhnutých konceptov a novovyvinutých technoló-
gií boli vykonané na záujmových územiach. Na údajoch z Hornonit-
rianskej kotliny (Kotulová  et al., 2010) sa hľadali metódy na export 
údajov z modelovacieho softvéru a formáty na zobrazovanie 3D mo-
delu. Podkladové údaje pre 3D model areálu Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra so vzorkami nerastných surovín boli vytvorené 
pomocou UAV fotogrametrie. Dva 3D modely areálu vzniknuté rôz-
nymi postupmi boli testované na odozvu zobrazenia. Celé riešenie 
vzniko v rámci projektu Zlocha  et al., 2020 

Výsledky v podobe 3D WebGIS aplikácie boli následne integro-
vané do firemného informačného systému. 
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GeoLoGicKá StAVBA A ŠtRuKtúRNy VýVoJ 
tAtRiKA MASíVu DeVíNSKeJ KoByLy

 Â David Miloš Droppa, Rastislav Vojtko, Jozef  Hók, 
Katarína Kriváňová, Alexander Lačný & Silvia 
Gerátová 

Katedra geológie a paleontológie, PriF UK, Mlynská dolina, 
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Výskum bol realizovaný na území Devínskej Kobyly,  ktorá tvorí 
juhozápadnou okraj Malých Karpát. Toto územie je budované infra-
tatrickou borinskou jednotkou, na ktorej je nasunutý príkrov tatri-

ka tvorený kryštalinikom a  jeho obalom. Kryštalinikum pozostáva 
z metamorfitov pezinskej a perneckej skupiny a do nich intrudujú-
cich granitoidov bratislavského masívu. Obalové jednotky na tomto 
území reprezentuje devínska obalová sekvencia, tvorená sedimen-
tárnymi horninami mezozoického veku. 

Na základe pozorovaní a meraní boli zistené dve variské a tri 
alpínske deformačné fázy. Variské deformácie boli zachytené len 
v starších horninách a teda len v pezinskej a perneckej skupine. Prvá, 
staršia fáza označená ako  bola zachovaná len čiastočne ako izoklinál-
ne až odškrterné vrásy. Nie je možne s istotou určiť, či išlo o pôvodnú 
vrstvovitosť alebo o metamorfnú foliáciu. Na rozdiel od deformačnej 
fázy  boli štruktúry fázy  pervazívne a zachovali sa na všetkých od-
kryvoch hornín metamorfného plášťa. Štruktúry  sú uklonené okolo 
50° na severozápad a svedčia teda o sz.-jv. transporte. 

V  rámci alpínskeho vrásnenia bola pozorovaná pervazívna 
stavba , ktorá je výsledkom splošťovania  (flatteningu) a je subpa-
ralelná s vrstvovitosťou  pozorovanou v sedimentárnych horninách. 
Následne bolo územie alpínsky postihnuté  deformáciou s  jv.-sz. 
priebehom, v  dôsledku ktorej bola vyvinuté klivážové plochy  so 
sklonom okolo 45° na juhovýchod. Najmladšia zónová kliváž, pozo-
rovaná v študovanom území,  má generálne smer SZ – JV, je subver-
tikálna a prestupuje cez všetky horniny tatrika. Poukazuje na sv.-jz. 
skrátenie a najlepšie je pozorovateľná vo vápencoch devínskej suk-
cesie a v granitoidných horninách tatrika.
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ZoNáLNA StAVBA PieSKoVcoV BieLycH 
KARPát, ReKoNŠtRuKciA NA ZáKLADe 
MiKRoSoNDoVéHo ŠtúDiA

 Â Rastislav Demko & Viera Kollárová

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,  
817 04 Bratislava 11

Počas riešenia geologickej úlohy Geologická mapa regiónu Bie-
le Karpaty, severná časť, v mierke 1 : 50 000 (Pešková, Teťák et al.), 
riešenej v období 2015 – 2019, bola ako náhrada za klasickú analýzu 
ťažkých minerálov zo sedimentov flyšových súvrství mapovaného 
regiónu použitá ako alternatíva mikrosondová analýza (EPMA). Po-
stupným analyzovaním vzoriek bol vypracovaný metodický postup, 
ktorý umožnil okrem kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy ťažkých 
minerálov analyzovať aj procesy, ktoré sa viažu na diagenetické 
štádium vývoja sedimentov a zodpovedajú podmienkam ich formo-
vania. Výhodou použitia elektrónovej mikroanalýzy pri štúdiu TM je 
použitie EDS spektier umožňujúcich identifikovať fázy na základe 
chemického zloženia.   V prípade minerálov, ako sú napr. granáty 
a spinely, ktorých zloženie je použiteľné na bližšiu charakteristiku 
zdrojovej oblasti, je chemické zloženie ľahko analyzovateľné a po-
užiteľné na ďalšie interpretácie. Rozlíšenie pri analýze výbrusového 
materiálu je oveľa podrobnejšie (500 – 10 μm) ako pri klasickej 
mikroskopii. Podstatnou výhodou použitia elektrónovej mikroana-
lýzy v petrológii sedimentov, na rozdiel od klasického vyhodnotenia 
drvenej a separovanej vzorky, je ľahké uchovanie preparátu a tým 
overiteľnosť výsledkov v čase. Nevýhodou analýzy TM pomocou 
EPMA je analýza len obmedzenej plochy vzorky určenej výbrusom, 
na rozdiel od väčšieho objemu vzorky používanej na klasické separá-
cie TM. Malý objem vzorky použitý na EPMA analýzu sa dá nahradiť 
počtom vzoriek, ktoré sú použiteľné ako informačná báza geologic-
kého mapovania, ak vhodne pokrývajú terén.

Výsledky štúdia 40 vzoriek pokrývajúcich väčšinu plochy vý-
skytu flyšových vrstiev na území Bielych Karpát (sever) priniesli pre-
kvapivé výsledky, ktoré sú však systematické a reálne. 

Výsledky EPMA analýzy pieskovcov rozdeľujú územie Bie-
lych Karpát na tri zóny. Smerom zo severu na juh leží severne zóna 
flyšových vrstiev, ktorá obsahuje v asociácii TM granát (Grt). Táto 
granátová zóna flyšu leží na vonkajšej, severnej strane bradlového 
pásma a je možné stotožniť ju s vonkajším flyšom bielokarpatskej 

jednotky. Južne, na vnútornej strane bradlového pásma leží zóna fly-
šových sedimentov, ktorá neobsahuje granát ani chloritoid. Autori 
geologickej mapy Bielych Karpát-sever Pešková, Teťák et al. (2020) 
časť tejto zóny priraďujú k bližšie nezaradenej litostratigrafickej jed-
notke. Medzi severnou a južnou zónou sa nachádza prechodná zóna, 
ktorá kopíruje hlavný reťazec bradiel mezozoických karbonátov. 
Ide o pieskovce, ktoré v asociácii TM obsahujú chloritoid (Cld), resp. 
o chloritoidovú zónu. Pieskovce s chloritoidom v rámci chloritoidovej 
zóny prechádzajú difúzne od pieskovcov s chloritoidom do fácie pies-
kovcov s chloritoidom a granátom. V zjednodušení môžeme flyšové 
vrstvy geograficky schematizovať: zóna bez Grt + Cld (juh) → zóna 
s Cld → zóna Cld + Grt → zóna s Grt. Samotný prechod zóny s Cld 
cez Cld + Grt do zóny s Grt ukazuje postupný prechod sedimentácie 
so zastúpením chloritoidových brídlíc v zdrojovej oblasti klastického 
materiálu po vyznievanie prísunu detritu Cld bridlíc a nástupu prí-
nosu nového klastického materiálu s granátom. Pozorovaný difúzny 
prechod môže naznačovať časové alebo priestorové prepojenie sedi-
mentácie medzi Cld + Grt a Grt zónami. 
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VyHoJeNí ZRANěNéHo oKA 
A exoSKeLetoNu u tRiLoBitA 
DALMANitiNA SociALiS:  
PříKLAD BLASteMáLNí ReGeNeRAce 
Ve SVRcHNíM oRDoViKu?

 Â oldřich Fatka1, Petr Budil2 & ondřej Zicha3

1Ústav geologie a paleontologie Univerzity Karlovy, Albertov 
6, 128 43, Praha 2, Česká republika
2Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21, Praha 1, Česká 
republika
3BioLib, z. s., Jugoslávských partyzánů 34, Praha 6, 160 00, 
Česká republika

Unikátní hlavový štít trilobita druhu Dalmanitina socialis ze 
svrchnoordovického letenského souvrství nalezený na lokalitě Vese-
lá u Berouna, uložený ve sbírkách České geologické služby v Praze 
vykazuje stopy vyhojení rozsáhlého poranění, které postihlo znač-
nou část jeho levé strany. Vyhojení tohoto poranění vyústilo mimo 
jiné i ve značné zmenšení povrchu regenerovaného oka spojené 
se změnami jeho morfologie a struktury povrchu části levé líce. 
Regenerované oko, ačkoli posunuté dozadu a odlišně orientova-
né, s poněkud nepravidelným rozložením čoček, bylo po vyhojení 
znovu funkčním orgánem. Předpokládáme, že toto poranění bylo 
důsledkem neúspěšného útoku dravce. Na základě předpokládané-Ab
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ho mechanismu poranění navrhujeme jako potenciálního útočníka 
velkého neznámého členovce. Nízký výskyt vyhojených zranění po 
subletálních útocích na hlavové štíty kambrických až karbonských 
trilobitů naznačuje, že většina takových útoků byla pro trilobita 
smrtelná. To činí popisovaný exemplář naprosto jedinečným kusem 
umožňujícím hlubší vhled do problematiky procesu hojení u trilo-
bitů. Předpokládáme, že v procesu hojení oka mohla hrát značnou 
úlohu i tzv. blastemální regenerace. Studovaný exemplář by tak byl 
jejím nejstarším známým dokladem.

NoVé PoZNAtKy o GeoLoGicKeJ StAVBe 
JuHoVýcHoDNeJ čASti  
PoDuNAJSKeJ NíŽiNy

 Â Klement Fordinál, Juraj Maglay,  
Martina Moravcová, Ladislav Vitovič,  
Alexander Nagy, Ladislav Šimon, Peter Šefčík, 
Michal Šujan, Rastislav Demko, Dušan Laurinc, 
ondrej Pelech, Adriena Zlinská & Katarína Žecová

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,  
817 04 Bratislava, klement.fordinal@geology.sk

Na území jv. časti Podunajskej nížiny bol v  rokoch 2017 až 
2021 realizovaný geologický výskum, ktorý priniesol mnoho nových 
poznatkov, ktoré budú zobrazené v pripravovanej regionálnej geolo-
gickej mape, vyhodnotené vo vysvetlivkách k nej a najvýznamnejšie 
z  nich publikované vo vedeckých časopisoch. Nové výsledky boli 
získané detailným geologickým mapovaním, podrobným biostra-
tigrafickým, petrografickým výskumom a  datovaním kvartérnych 
sedimentov metódami OSL, AMS ako aj analýzou kozmogénnych rá-
dionuklidov 10Be a 26Al. Okrem uvedených výskumov boli prehodno-
tené informácie o vrtných jadrách z hlbokých vrtov a bola zostavená 
schéma predkenozoického podložia predmetného územia.

Na stavbe predkenozoického podložia študovanej oblasti sa 
podieľajú horniny dvoch odlišných tektonických jednotiek. Sever-
ne od hurbanovského zlomu sa nachádza južné veporikum a južne 
transdanubikum. Na území jv. časti Podunajskej nížiny sa nachá-
dzajú paleogénne (oligocénne) a neogénne sedimenty, vulkanické 
horniny a   usadeniny kvartérneho veku. Oligocénne sedimenty 
(štúrovský paleogén) sú na území reprezentované usadeninami 
kišcelského a egerského veku. Sedimenty kišcelského veku boli za-
členené do súvrstvia Csatka, kišcelského a háršhedského súvrstvia 
s  ostrihomskými vrstvami. V  ich nadloží sa zistili sedimenty eger-
ského veku, reprezentované manyským a törökbálintským súvrst-
vím s  kováčovskými vrstvami a  séčénskym súvrstvím. Neogénnu 
sedimentárnu a  vulkanicko-sedimentárnu výplň Dunajskej panvy 
tvoria miocénne (stredný až vrchný miocén) a pliocénne usadeniny. 
Strednomiocénne sedimenty reprezentuje bajtavské, pozbianske, 

zbrojnícke a vrábeľské súvrstvie. Vrchnomiocénne usadeniny sú 
zastúpené nemčinianskym, ivanským, beladickým a volkovským 
súvrstvím. Pliocénne sedimenty reprezentuje kolárovské súvrstvie. 
Na geologickej stavbe pohoria Burda sa podieľa formácia Burda 
bádenského veku, tvorená sukcesiami epiklastík a pyroklastík am-
fibolicko-pyroxenických a pyroxenicko-amfibolických andezitov 
a extruzívnymi dómami amfibolicko-pyroxenických andezitov. 

Kvartérne sedimenty pokrývajú väčšinu územia regiónu. Ich 
priestorové rozšírenie, hrúbka, úložné pomery, genetická a faciálna 
rôznorodosť, litologická náplň a stratigrafický rozsahúzko súvisia 
s charakterom dominantných sedimentotvorných procesov odzr-
kadľujúcich geologický vývoj a neotektonický režim študovaného 
územia. 

Z celkovej škály genetických typov kvartérnych sedimentov 
majú dominantné postavenie fluviálne akumulácie v terasovom, 
ako aj superpozičnom aluviálnom vývoji dnovej akumulácie a niv-
ného pokryvu (spodný pleistocén – holocén). Druhým plošne naj-
väčším a objemovo najmohutnejším genetickým typom sú rozsiahle 
akumulácie sprašových sérií a sprašových hlín (stredný pleistocén – 
holocén). Spraše svojimi hrubými návejmi pokrývajú takmer všetky 
fluviálne terasové akumulácie, ako aj väčšinu plochy Hronskej pahor-
katiny a zahladzujú disekciu primárneho reliéfu. Nezanedbateľným 
fenoménom, najmä v západnej časti územia, sú eolické akumulácie 
pieskov vo forme dún a presypov. Eolické piesky väčšinou pokrývajú 
povrch vrchno- až strednopleistocénnych fluviálnych terás Váhu, Nit-
ry, Žitavy, Dunaja a Ipľa.
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PRiPRAVoVANé ZMeNy Vo VýučBe 
PRíRoDoVeDNýcH PReDMetoV  
NA ZáKLADNýcH ŠKoLácH

 Â Natália Hlavatá Hudáčková 1, elena čipková2  
a Marianna Kováčová1

1Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6,  
842 15 Bratislava
2Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogi-
ky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského  
v Bratislave, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Zmeny vo výučbe prírodovedných predmetov sú zakompo-
nované do Plánu obnovy, čo má zaistiť ich implementáciu (htt-
ps://www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti/). V doterajšom 
kurikulárnom dokumente (príloha k zákonu č. 245/2008 Z. z.) sa Ab
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prírodovedné predmety učia vo vzdelávacej oblasti Človek a prí-
roda, a to predmety fyzika, chémia a biológia. Základnou zmenou 
v  plánovanom Štátnom vzdelávacom programe (Zmeny v obsahu 
a forme vzdelávania – Vzdelavanie21) je zmena v usporiadaní ob-
sahu vzdelávania z ročníkov na tri ucelené cykly, a to: 1. cyklus (1. 
– 3. ročník), 2. cyklus (4. – 5. ročník), 3. cyklus (6.– 9. ročník) (ht-
tps://www.minedu.sk/b-groehling-predstavujeme-zakladny-do-
kument-zmien-v-obsahu-vzdelavania/). Ďalšou zmenou by mala 
byť možnosť výberu výučby prírodovedných predmetov buď v jed-
nom integrovanom predmete, alebo samostatne po predmetoch, 
čo vyžaduje zámerné využívanie interdisciplinárneho prístupu. Do 
všeobecnej informácie o charaktere a cieľoch vzdelávania vo vzde-
lávacej oblasti Človek a príroda bola doplnená geológia ako vedný 
odbor (prírodoveda, matematika, fyzika, chémia, biológia, geológia 
a  fyzická geografia) oproti pôvodným odborom (biológia, fyzika, 
chémia). Výraznou zmenou je deklarovaná zmena spôsobu vyu-
čovania z  faktografického, tradične orientovaného, na poznávanie 
reálnych objektov, javov a  procesov prostredníctvom činnostného 
prístupu tak, aby sa žiakom umožnilo rozvíjať si nielen prírodovedné 
poznanie, ale aj spoznávať základné metódy a postupy systematic-
kého a objektívneho skúmania. Zmena prístupu k prírodovednému 
vzdelávaniu môže prispieť k rozvoju prírodovednej gramotnosti žia-
kov, k zmene ich postojov k prírode, jej poznávaniu a ochrane, ako 
aj k získaniu nástrojov potrebných na celoživotné vzdelávanie. Sa-
motný obsah prírodovedných predmetov bude koncipovaný na prin-
cípe kľúčových téz prírodovedného vzdelávania, ktorých poznatky sa 
rozvíjajú a prehlbujú počas celého vzdelávania, od prvého po tretí 
cyklus. Najpriamejšiu výučbu geológie predpokladajú kľúčové tézy 
KT5 (Zloženie Zeme, jednotlivé sféry Zeme a v nich prebiehajúce pro-
cesy tvarujú jej povrch a následne ovplyvňujú klímu.), KT6 (Slneč-
ná sústava je len veľmi malou súčasťou jednej z miliónov galaxií 
vo vesmíre.) a KT10 (Rôznorodosť organizmov, ich prežitie a vyhynu-
tie je výsledkom evolúcie.). Okrem vyučovania biológie sa o kľúčové 
geologické koncepty obohatí a rozšíri aj vyučovanie fyziky a chémie. 
Uvedené zmeny kurikulárnej reformy si vyžadujú aj zmeny v prípra-
ve budúcich učiteľov. Na Univerzite Komenského boli do študijného 
plánu študijného programu učiteľstvo biológie v  kombinácii dopl-
nené o povinne voliteľné predmety a do všetkých študijných plánov 
študijných programov učiteľstva boli doplnené nové výberové pred-
mety so zameraním na rozvíjanie kľúčových geologických konceptov 
u  študentov, budúcich učiteľov. Implementácia zmien vo výučbe 
na základných školách bude podporená aj vznikom regionálnych 
centier podpory učiteľov, prípravou nových metodických podkladov 
a nových koncepcií učebníc.

MetoDiKA ZáZNAMu ZMieN 
V eLeKtRoMAGNeticKoM PoLi 
GeoLoGicKéHo PRoStReDiA  
So ZAMeRANíM NA SVAHoVé PoHyBy

 Â Michal Hoffman

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej 
geofyziky, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, 
Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, 
hoffman2@uniba.sk

Pomocou širokopásmovej zvukovej karty s vysokou vzorkova-
cou frekvenciou, použitej ako AD/DA prevodníka, zemného dipólu 
a  magnetickej „loop“ antény použitej ako anténny systém (pre 
elektrické a  magnetické pole separátne) sa nám podarilo vytvoriť 
nahrávací systém VLF (veľmi nízkych frekvencií). Dáta sa ukladajú na 
pamäťové médium pre neskoršiu analýzu v podobe raw audio *.wave 
súborov. Následnou analýzou v audio softvéry (SpectrumLab), ktorá 
umožňuje pohľad na prijímané elektromagnetické spektrum v roz-
sahu od DC po 91,5kHz, v našom prípade sledujeme pásmo VLF od 
3kHz do 24kHz v  podobe „waterfall“ spektrogramu, kde môžeme 
„in-situ a „real-time“ sledovať anomálie v EM (elektromagnetickom) 
poli v teréne. Tieto anomálie môžeme rozdeliť do troch kategórií na 
základe zdroja týchto anomálnych elektromagnetických emisií a to 
na EM emisie s pôvodom v umelom zdroji ako sú rôzne elektronic-
ké zariadenia, elektromotory, vedenie vysokého napätia, vojenské 
vysielanie (navigácia ponoriek). Druhým typom EM emisií sú emi-
sie z prírodných zdrojov ako sú blesky, fyzikálne zmeny vo vlnovode 
ionosféra-zem, geomagnetické búrky, ale aj zemetrasenia, sopečná 
činnosť a zosuvy pôd (Hanson et al., 1980; Gershenzon et al., 2001; 
Hayakawa, 2015; Rabinovitch et al., 2000)  na ktoré bol náš výskum 
zameraný. Mechanizmus vzniku EM emisií v  zosuve zapríčiňuje 
hlavne piezoelektrický jav a triboelektricita (Maniak, 2015). Tretím 
typom sú EM emisie neznámeho pôvodu, ktoré nevieme priradiť 
k prvým dvom. Táto VLF prijímacia a nahrávacia sústava je situovaná 
na aktívnom zosuvnom okraji Nitrianskej (Zálužiankej) pahorkatiny 
v obci Vinohrady nad Váhom , okres Galanta v blízkosti zosuvného 
telesa pod kótou Kamenica, ktoré bolo sanované roku 2011 a slúži 
ako komparačná primárna stanica. Sekundujú jej  mobilné stanice, 
ktoré zaznamenávajú zmeny v EM poli v  rôznych lokalitách na zo-
suvnom pásme Hlohovec – Sereď. Výskum je zameraný na svahové 
zosuvy pri ktorých sa tieto anomálne zmeny v EM poli vo VLF pásme 
vyskytujú (Maniak, 2015). Predkladaná práca je čiastková a zamera-
ná na identifikáciu  VLF-EM emisií, ktoré majú zdroj v geologickom 
prostredí zosuvného svahu. 
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NoVé PoZNAtKy o GeoLoGicKeJ StAVBe 
A VýVoJi KRyŠtALiNicKéHo JADRA 
SucHéHo (StRáŽoVSKé VRcHy)

 Â Ľubomír Hraško 1 & Zoltán Németh 2

1Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
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 2Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, regionálne centrum, 
Jesenského 8, 040 01 Košice, zoltan.nemeth@geology.sk

V  rámci zostavovania geologickej mapy Strážovských vrchov 
– východná časť (Hraško a Kováčik – eds. et al., 2021) bolo bližšie 
skúmané aj tatrické kryštalinické jadro Suchého. Na rozdiel od geo-
logickej mapy Maheľa et al. (1981) boli redefinované niektoré hor-
ninové súbory metamorfitov, geodynamické prostredie ich protolitu 
a bližšie špecifikovaná sukcesia a genéza granitoidných hornín, vrá-
tane chemického datovania monazitu (Mnz). Ako skupiny metamor-
fitov s odlišným geotektonickým pôvodom v staršom paleozoiku boli 
rozlíšené – metasedimenty a metamorfované kyslé magmatity (or-
toruly) kontinentálneho pôvodu, ktoré obsahujú vekovo najstaršie 
monazity veku 400 – 430 mil. rokov; – flyšoidné (drobovo-ílovité) 
metamorfované sedimenty kontinentálneho svahu; – komplex me-
tamorfovaných bázických magmatitov, metapelitov a  organickou 
substanciou bohatých metasedimentov oceánskeho dna. Tie boli 
amalgamované počas variského cyklu. Metamorfný postih kom-
plexov poukazuje na polymetamorfné prepracovanie v  predgrani-
tovom i  granitovom štádiu. Komplexy metapelitov,  metapsamitov 
a ortorúl vykazujú vekové spektrá Mnz medzi 375 – 380 mil. rokov, 
čo možno považovať za blízke vrcholným podmienkam regionálnej 
metamorfózy. 

Ponorenie komplexov počas kolízie nebolo dostačujúce na 
rozsiahlejšiu anatexiu. Tá je viazaná hlavne na preteplenie grani-

toidnými masami a  na zóny strižnej deformácie. Po maximálnom 
ponorení komplexov došlo k  tektonickej relaxácii ich postupnou 
exhumáciou v extenznej fáze variského cyklu. Podstatná časť leuko-
granitov intrudovala ešte vo forme syntektonických intrúzií súhlas-
ne so strmými deformačnými smermi v okolitých metamorfitoch. 
Leukogranitové magmy S-typu s dobre zachovanými štruktúrami 
magmatického toku až do subsolidových podmienok predstavova-
li málo mobilnú kryštálovú kašu, ktorá sa umiestňovala súhlasne 
s tvorbou novej metamorfnej foliácie, s typickým vekom tvorby mo-
nazitu 345 – 360 mil. rokov, v závere ktorého sa vytvárali štruktúr-
ne orientované tenzné fraktúry vyplnené pegmatitmi bohatými na 
blokový K-živec. Stavba pegmatitov (s úzkym rozsahom Mnz vekov 
343 – 345 mil. r.) poukazuje na procesy pneumatolytickej frakturácie 
v centrálnych častiach telies. Ďalší vývoj granitov potvrdzuje postup-
né zvyšovanie termality granitových porcii v hlbších častiach kryšta-
linického paketu, spojených s intrúziou neskorotektonických intrúzií 
granodioritov so znakmi vyššie teplotného miešania mafickejších 
granodioritovo-tonalitových, I-typových granitoidných magiem.

V oblasti  z. ukončenia masívu Suchého sa objavujú štruktúrne 
znaky súvisiace pravdepodobne s etapou variského potektonického 
odstrešovania masívu, ktorá sa prejavuje foliačnými plochami plytko 
uklonenými na  ZSZ, čo je v  minerálnej náplni sprevádzané diafto-
rézou pôvodných vyššieteplotných minerálov amfibolitovej fácie vo 
fácií zelených bridlíc. Prejavy diaftorézy sa čiastočne kryjú aj s naj-
mladším nízkoteplotným termálnym deformačným prepracovaním, 
ktoré je alpínskeho pôvodu hlavne periférnych častí kryštalinika. 
Najmladšou deformačnou etapou je veľmi nízkoteplotná ultraka-
takláza v blízkosti významnejších zlomových zón vnútri kryštalinika 
a jeho mezozoického obalu a  okrajových zlomov, ktoré obmedzujú 
kryštalinické masívy najmä voči terciérnym panvám.
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tAxoNoMy AND tAPHoNoMy oF 
BRAcHyuRAN cRABS FRoM oLiGoceNe AND 
LoweR MioceNe FiSH BeDS  
oF tHe ceNtRAL AND eASteRN PARAtetHyS

 Â Matúš Hyžný1, oleksandr Kovalchuk2,3, ewa 
Świdnicka3, Zoltán Barkaszi2,  
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Fossils of crabs (Arthropoda: Malacostraca: Decapoda: 
Brachyura) represent supplementary elements in Oligocene and 
Miocene fish beds (i.e., laminated deposits with exceptional fish 
preservation and high organic content) of Europe. Altogether 120 
crab specimens from 30 localities in eight countries were studied, 
including the type and reference material of previously published 
occurrences and newly collected samples. The material originated 
from the Lower Oligocene of Hungary (Tard Clay Fm.), Poland 
(Menilite Fm.), Romania (Dysodilic Shale Fm.), and Ukraine (Me-
nilite Fm.); Upper Oligocene of Poland (Menilite Fm.) and Slovenia 
(Trbovlje Fm.); and the Lower Miocene of Azerbaijan (Maikopian 
Series), the Czech Republic (Ždánice-Hustopeče Fm.), Russia (Maiko-
pian Series), and Ukraine (Arabatska Fm.). Studied crab fossils 
typically were preserved as flattened (near-)complete individuals. 
Although taxonomically important details of the body were often 
obscured and only the outline of the exoskeleton was discernible, 

in some instances characters with a very low fossilization potential 
were preserved, such as antennae, antennulae, eyes, or even go-
nopods (male sexual organs). Based on the revisions presented by 
Hyžný et al. (2022) and Kovalchuk et al. (2022), the studied crabs 
were classified within the superfamilies Majoidea and Portunoidea. 
Besides several taxa treated in open nomenclature, two species 
were recognized, including Platymaia lethaea (Smirnov, 1929) and 
Liocarcinus oligocenicus (Paucă, 1929). Several formerly recognized 
distinct taxa were recognized as junior subjective synonyms of L. 
oligocenicus, including Portunus musceli Paucă, 1929; Portunus lan-
cetidactylus Smirnov, 1929; Portunus arcuatus var. priscus Smirnov, 
1929; Nautilograpsus prior Smirnov, 1929; and Portunus atropatanus 
Aslanova & Dzhafarova, 1975. In most cases, the preserved crab indi-
viduals represent corpses, whereas clearly identifiable moults were 
present at some localities. The preservation of articulated decapod 
exoskeletons requires calm depositional conditions and a quick 
burial without subsequent physical disturbance or biotic reworking. 
The dominance of crab corpses at some localities is interpreted as 
resulting from animals swimming close to the bottom with anoxic/
dysoxic conditions and encountering the area with low oxygen 
levels causing their death with subsequent quick burial; the dom-
inance of crab moults at other localities suggests an autochthonous 
decapod assemblage scavenging on fish remains lying on the sea 
bottom (Kovalchuk et al. 2022).
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KDe Sú KoReNe ZáPADNýcH KARPát? 
PRoVeNieNciA KRyŠtALiNiKA tAtRiKA ZK

 Â Milan Kohút

Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9,  
840 05 Bratislava, milan.kohut@savba.sk

Západné Karpaty (ZK) sú najsevernejšou, v.-z. vetvou alpínske-
ho orogénneho pásma, susediace s Východnými Alpami na západe 
a s Východnými Karpatmi na východe. Korelácia variských a predva-
riských hornín kryštalického sokla ZK s oblasťami predmezozoického 
basementu európskych variscíd a alpínskych orogénnych pásiem 
je stále otázna pre nedostatok presných vekových a kompozičných 
údajov z metamorfných jednotiek a analýzy detritálnych zirkónov. 
Príspevok má ambíciu čiastočne vyplniť túto medzeru.

Kryštalické podložie Centrálnych Západných Karpát (CZK) 
zaznamenalo spoločné indikácie kadomských/avalónskych soklo-
vých prekurzorov, ako bežné kryštaliniká stabilných EU variscíd. 
Predmezozoické podložie tatrika CZK bolo študované s ohľadom na 
jeho litologické, štruktúrne, metamorfné a vekové charakteristiky. 
Komplexné údaje ukazujú, že podložie tatrika tvoria dva rozdielne 
horninové komplexy – starší spodná etáž (vek: kambrium až silúr) 
vykazujúca metamorfný vývoj vyššieho stupňa; a vrchná etáž (vek: 
vrchný silúr až devón) s metamorfózu nižšieho stupňa a  celkove 
mladším vývojom.

Spodná etáž je tvorená amfibolitovým komplexom (AC) so 
zvyškami retrogresných eklogitov, metaultramafitov, tonalitických 
rúl, kambro-ordovických ortorúl a tieto metamorfované magmati-
ty sa striedajú s piesčito-ílovitými rulovitými horninami, lokálne aj 
so šošovkami kalk-silikátov a vzácne čiernych bridlíc. Vrchná etáž 
je budovaná vulkano-sedimentárnymi sekvenciami (vrchný silúr – 
devón) zložených z meta-drôb, fylitov, metabazitov (epidotovo-ak-
tinolitové amfibolity), čiernych bridlíc, šošoviek kalk-silikátov, Fe + 
Pb-Zn Lahn-Dill mineralizácia a vzácne aj hornín bohatých na apatit. 
Metabázické horniny AC zo spodnej etáže majú nižšie pozitívne hod-
noty eNd a vyššie Nd modelové T(DM2St), čo naznačuje pôvod z recyk-
lovaného SCLM, zatiaľ čo mafické (gabroidné) horniny vrchnej etáže 
vykazujú afinitu k produktom juvenilného plášťa s vyššími pozitív-
nymi eNd hodnotami a nižšími Nd modelovými vekmi, identickými 
s ich magmatickým vekom (U-Pb datovania zirkónu). Väčšina hornín 
zo spodnej etáže vykazuje vyššie metamorfné prepracovanie a má 
svoj pôvod v Rheickom oceáne. Naproti tomu horniny vrchnej etáže 
zaznamenali iba nízko-stupňovú metamorfózu, keďže nikdy neprešli 
vysokotlakým prepracovaním, preto je zrejmé, že vulkanicko-sedi-
mentárne horniny vrchnej etáže neboli výrazne subdukované, ako aj 
sedimentovali v inom bazéne – akým bol Rheno-Hercýnsky bazén.

Geochémia metasedimentov spodnej etáže poukazuje, že 
sedimentovali v  extenznom, riftovom bazéne označovanom ako 
Pasívny okraj (PM), kým metasedimenty vrchnej etáže majú afinitu 
k sedimentom na Aktívnom kontinentálnom okraji (ACM). 

Reprezentatívne U–Th–Pb údaje detritálnych zirkónov 
z metamorfovaných siliciklastík tatrickej jednotky CZK naznačujú 
všeobecnú dominanciu neoproterozoických – najmä ediakarských 
zdrojových hornín zo severnej Gondwany, ktoré sa nachádzali 
v kadomskom oblúku zásobovanom väčšinou zo saharského meta-
kratónu. V kombinácii s menej častými archaickými a paleoprotero-
zoickými populáciami zirkónu reprezentujú spoločnú gondwanská 
provenienciu. Niektoré vzorky však obsahujú mezoproterozoické po-
pulácie detritálnych zirkónov, ktoré sú typické pre avalónsky mikro-
kontinent. Študované metamorfované horniny spodnej etáže 
pochádzajú z Rheického oceánu, kým vrchná etáž z Rheno-Hercýn-
skej panvy. Rozdiely v metamorfnom vývoji oboch etáži indikujú 
ich vzájomné zblíženie a nasunutie počas variských subdukčno-ko-
líznych procesov vo vrchnom devóne až karbóne (visean). Variská 
amalgamácia podložia Západných Karpát bola dôsledkom subdukcie 
Rheického oceánu pod Galatský superteran a finálnej kolízie s okra-
jovou Rheno-Hercýnskou zónou. Podrobnejšie pozri: Kohút, M. et al., 
2022: Int. Jour. Earth Sci., 111, 2 149 – 2 168.
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PALeoPRoStReDie, PRíčiNy úMRtiA A 
tAFoNóMiA RANo KRieDoVýcH ŠVáBoV 
Z LoKALity tASGoRoSAy (KAZAcHStAN) 
Z PoHĽADu oRGANicKeJ PetRoGRAFie

 Â Júlia Kotulová1 & Matej Majtaník2

1Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; 
julia.kotulova@savba.sk
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matomajta@gmail.com

Fosílne druhy rano kriedovývh švábov Caloblattina hracho-
va Majtaník in Majtaník and Kotulová (2022) a Praeblattela solus 
Majtaník in Majtaník and Kotulová (2022), boli objavené v čiernych 
laminovaných argilitoch na lokalite Tasgorosay (hrebeň Karzhantau 
v Kazachstane). Je pozoruhodné, že v 16 skúmaných vzorkách po-
čet odtlačkov švábov (n = 18) vysoko prevyšuje zastúpenie iných 
druhov hmyzu, reprezentovaných výlučne Tasgorosailus orlovskajae 
Gorokhov, 1990 (n = 2). Takáto nízka diverzita je veľmi nezvyčajná. 
Pre charakteristiku paleoprostredia v ktorom hmyz žil, objasnenie 
možnej príčiny úmrtia a pochopenie tafonómie bola v hornine ana-
lyzovaná organická hmota (OH). Metódy organickej petrografie ako 
macerálová analýza a analýza svetelnej odraznosti odhalili pomery 
medzi autochtónnou a allochtónou OH, ktoré vyjadrujú pomer pri-
márnej produkcie ekosystému vodného prostredia a priľahlej súše, 
a mieru zachovania OH v sedimentárnom prostredí. Autochtónna Ab
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jazerná OH, sa na celkovom objeme OH v sedimente podieľa 28,9 % 
(obj. % bez minerálnej zložky). Je zastúpená macerálmi alginitom 
a bituminitom, ktoré predstavujú diageneticky premenené riasy 
a sapropel. Prítomnosť rias typu Botryococcus je indikátorom sladko-
vodného limnického prostredia, bituminit je fosílny produkt bakteri-
álneho rozkladu rias v anoxických podmienkach. Podiel alochtónnej 
terigénnej OH tvorí 71,1 %. Do vodného prostredia bola transpor-
tovaná buď ako čerstvá rastlinná biomasa alebo v silne oxidovanej 
forme. Terigénny fytodetrit je v sedimente zastúpený macerálmi 
huminitu (7,5 %), a početnými peľovými zrnami (macerál sporinit, 
47,1 %). Ďalšia skupina macerálov, ktorá je zastúpená 16,6 %, vznik-
la prevažne horením vyšších suchozemských rastlín počas požiarov. 
Fosílne drevené uhlie (semifusinit a fuzinit) vzniklo horením sucho-
zemskej vegetácie, zatiaľ čo škvara vznikla tlením rašeliny v rašeli-
nisku, ktoré sa nachádzalo na okraji jazera. 

Z výsledkov organickej petrografie sú známe prvky paleo-
prostredia v ktorom žili identifikované druhy hmyzu, a ktoré mohlo 
zohrať úlohu v ich tafonomickom zastúpení. Hmyz žil v močiarnom 
prostredí v blízkosti sladkovodného jazera. Na dne jazera sa vytvo-
rili anoxické podmienky v dôsledku nízkoenergetického prostredia, 
vysokej produktivity fotosyntetizujúcich rias a prísunu terigénnej 
vegetácie. Charakteristickou črtou prostredia boli požiare vegetácie 
a tlenie rašelinísk. Jednou z možných príčin, ktoré predchádzali úmr-
tie hmyzu, mohli byť toxické plyny (hlavne CO2) unikajúce z tlejúceho 
rašeliniska, ktoré ovplyvňovali ich neurologické procesy a hrubé be-
haviorálne funkcie (Branscome et al., 2005). Čiastočne intoxikované 
šváby boli unášané po hladine a po čase klesli ku dnu. Jemnozrnný 
sediment umožnil detailné odtlačky ich krídel, avšak organické časti 
sa nezachovali, nakoľko anoxické podmienky na dne jazera umožnili 
anaeróbnym mikroorganizmom postupný rozklad chitínového ma-
teriálu endo a exoskeletu. 
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GeoLoGicKá StAVBA oBLASti NíZKycH 
tAtieR NA StyKu tAtRiKA A VePoRiKA 
(ZáPADNé KARPAty)

 Â Katarína Kriváňová & Rastislav Vojtko 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká 
fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Ilkovičova 6, 
842 15 Bratislava 

Nízke Tatry sú pohorím, ktoré sa rozprestiera v centrálnej časti 
Západných Karpát. Z geomorfologického hľadiska patria Nízke Tatry 
do Fatransko-tatranskej oblasti, ktorá je rozdeľovaná na dva dôležité 
podcelky. Ich východná časť je označovaná ako Kráľovohoľské Tatry, 
ktoré sú sedlom Čertovica oddelené od západnej časti pohoria nazý-
vanej ako Ďumbierske Tatry (Mazúr & Lukniš, 1986). 

Študovaná oblasť sa nachádza v  styčnej zóne medzi 
Ďumbierskymi Tatrami a  Kráľovohoľskými Tatrami. Geografická 
hranica ako aj geologická oboch podcelkov sa približne zhoduje 
s čertovickým zlomom. Čertovický zlom je možné pozorovať priamo 
na povrchu medzi obcami Mýto pod Ďumbierom a Vyšná Boca. Ide 
o významné rozhranie, ktoré je tvorené pomerne širokým zlomovým 
pásmom formovaným v  období vrchnej kriedy (alb – cenoman). 
Predstavujú širšiu kontaktnú zónu medzi celokôrovými jednotkami 
tatrika a veporika Centrálnych Západných Karpát (cf. Maheľ, 1986).

Z  geologického hľadiska je prevažná časť územia Ďumbier-
skych Tatier budovaná tatranským kryštalinikom. Jeho severná časť 
je tvorená rozsiahlymi granitovými telesami spodnokarbónskeho 
veku, pričom južnú časť budujú najmä metamorfované horniny sta-
ropaleozoického veku. Horninové súbory tatranského obalu sú za-
chované len sporadicky a ich súvislejší vrstevný sled (perm – krieda) 
je zachovaný iba v oblasti Červenej Magury. 

Východná časť Nízkych Tatier je z  hľadiska geológie tvorená 
veporskou jednotkou, ktorá je bezprostredne nasunutá pozdĺž čer-
tovického zlomu na tatrikum. Tvorená je mladopaleozoickými kryš-
talickým fundamentom ako aj permsko-mezozoickými obalovými 
sekvenciami ležiacimi priamo na nich v  autochtónnej pozícii. Ide 
o slabo metamorfované sekvencie, ktoré označujeme pod názvom 
federátska a veľkobocká sekvencia (Biely et al., 1997).

Z  hľadiska geologického členenia je veporská jednotka pre 
svoju komplikovanú stavbu i náplň stále predmetom diskusií, no 
v súčasnosti sa v oblasti Nízkych Tatier kryštalinikum veporika člení 
na severné a južné. Severné veporikum pozostáva prevažne z meta-
morfovaných hornín (ortoruly, pararuly, svory, amfibolity, migmati-
ty, fylity a pod.) rôzneho stupňa variskej a alpínskej metamorfózy. 
Menej sú zastúpené granitoidné horniny a kryštalinikum je prikryté 
veľkobockou obalovou sekvenciou so stratigrafickým rozsahom od 
permu po staršiu vrchnú kriedu. Na severné veporikum je nasunu-
té južné veporikum, tvorené dominantne z  granitoidných hornín Ab
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vrchnodevónskeho až spodnokarbónskeho veku. Kryštalinikum juž-
ného veporika je pokryté federátskou obalovou sekvenciou (vrchný 
karbón – vrchný trias). Stavbu Nízkych Tatier dotvárajú superficiálne 
alpínske príkrovy fatrika, hornika a silicika.

Výsledkom dlhodobého a  viacetapového magmatogénneho, 
metamorfného a tektonického vývoja je geologická stavba Nízkych 
Tatier pomerne zložitá. Študované územie bolo ovplyvnené mini-
málne dvoma orogenetickými cyklami – variským a alpínskym. 

Prostredníctvom terénneho výskumu a  mikroskopických po-
zorovaní planárnych (foliácia, bridličnatosť, kliváž atď.) a lineárnych 
(lineácie, osi vrás a vrások, atď.) tektonických štruktúr, ich vzťahov 
a prierezových kritérií bolo možné vyčleniť staršiu variskú a mladšiu 
alpínsku deformáciu. Na základe štruktúrnej analýzy bolo možné 
vyčleniť niekoľko deformačných udalostí v rámci variskej a alpínskej 
deformácie. 

V teréne sú najčastejšie pozorovateľné variské štruktúry, ktoré 
sa vyznačujú typickou pervazívnou metamorfnou foliáciou S V

2 , lo-
kálne so zachovanými izoklinálnymi a potrhanými (rootless) vrásami 
starších planárnych štruktúr S V

1 . Na základe asymetrie ramien vrás 
vieme, že zmysel pohybu S V

2  bol na juh. Natiahnutie a minerálne 
lineácie sú zvyčajne orientované v smere SSV – JJZ. Spomínané 
planárne a lineárne štruktúry sú na mnohých miestach intenzívne 
zvrásnené. Alpínske štruktúry možno charakterizovať zónovými 
až pervazívnymi planárnymi štruktúrami S A

1 , po ktorých ďalej na-
sleduje vývoj S-C stavby S A

2  všeobecne s juhovýchodným sklonom 
a smerom pohybu na SSZ. Skrátenie v smere SSZ – JJV dokladajú 
aj asymetrické vrásy s orientáciou VSV – JJZ osí vrás a  intersekč-
ných lineácií. Posledné pozorovania alpínskych štruktúr S A

3  súvisia 
s extenziou a exhumáciou kryštalinika tatrika s transportom smerom 
na východ definovanými alpínskymi lineáciami L A

3 .
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NieKtoRé VýSLeDKy GeoLoGicKéHo 
MAPoVANiA MuRáNSKeJ PLANiNy

 Â Balázs Kronome1, Daniela Boorová1, Stanislav 
Buček1, Rastislav Demko1, Mário olšavský2,  
ondrej Pelech1, Michal Sentpetery1, Juraj Maglay1 

& Martin Vlačiky1

1Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04, Bratislava, balazs.kronome@geology.sk
2Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Zelená 5,  
974 04 Banská Bystrica

V  rokoch 2010 až 2019 sme vykonávali geologické mapova-
nie Muránskej planiny od Telgártu na SV po Tisovec na JZ. V tomto 
príspevku chceme zhrnúť iba najvýznamnejšie výsledky mapovania.

Potvrdenie dvoch príkrovových štruktúr. Na základe podrob-
ného mapovania a mikropaleontologických údajov sa nám podarilo 
zistiť opakovanie sledu a tým existenciu dvoch príkrovových štruk-
túr: spodného a  vrchného muránskeho príkrovu.  Obidva príkrovy 
nesú tak silické ako aj hronické prvky.

V plastickom súbore premenlivej celkovej mocnosti medzi ve-
porikom a muránskym príkrovom, zahrňujúcom rauvak, spodný trias 
a v menšej miere cudzorodé prvky, ako karbónske fylity a permské 
ryolity, sa zistili početné čiastkové štruktúry (duplexy, čiastkové 
príkrovy).

Spresnenie strednotriasovej stratigrafie. Sled vyššieho anisu 
až spodného ladinu tvorí pestrá škála vápencov, od platforemných 
cez brekciovité, prechodné svahové typy až po hlbokovodné ro-
hovcové vápence. Vysvetľujeme to javom známym zo Slovenského 
a Aggteleckého krasu, ako aj z Álp pod názvom „reifling event“, keď 
sa v  lokálnych prepadlinách vzniknutých v  dôsledku tektonických 
nepokojov v rôznych hĺbkach usadzovali rôzne typy vápencov. 

V tektonickom vývoji sme na základe mapovania aj štruktúr-
nych meraní vyčlenili celkovo 10 fáz od spodnej kriedy po recent, 
pričom význam neotektonických vertikálnych pohybov pre tvorbu 
dnešnej stavby je nedocenený a vyžaduje ďalší výskum.
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StReDNotRiASoVé KARBoNáty 
iĽANoVSKeJ JeDNotKy FAtRiKA V JASKyNi 
oKNo (DeMäNoVSKá DoLiNA, NíZKe tAtRy)

 Â Juraj Littva 1, Ľudovít Gaál 1, Laura Dušeková 1, 2,  
Pavel Herich 1, 4 & Pavel Bella 1, 3
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pavel.bella@ku.sk

Jaskyňa Okno vytvorená v  strednotriasových karbonátoch 
Demänovskej doliny predstavuje unikátnu príležitosť na výskum 
týchto osobitých hornín iľanovskej jednotky zaraďovanej do fatrika. 
Steny jaskyne nie sú na mnohých miestach pokryté sintrami, vďaka 
čomu predstavuje excelentný „odkryv“ umožňujúci štúdium mater-
skej horniny. Gaál a Michalík (2017) v jaskyni zaznamenali výskyt gu-
tensteinských a annaberských vápencov, „demänovských vápencov“ 
a  ramsauských dolomitov. „Demänovské vápence“ je neformálnou 
jednotkou zahrňujúcou súbor karbonátov bohatých na organický 
detrit ako aj rohovcové vápence. Na základe nadväzujúceho výskumu 
bolo možné „demänovské vápence“ rozčleniť na dva odlišné súbory 
hornín. Prvý, nižší súbor je reprezentovaný hlavne plytkovodnými 
fosiliférnymi vápencami. Druhý súbor tvoria vrstvy bituminóznych 
vápencov, dolomitických vápencov a dolomitov s občasnými hľuzami 
rohovcov, v ktorých sa nachádzajú medzivrstvy s  karbonátovými 
intraklastmi. Možno ho teda skôr považovať za čiastočne dolomito-
zované panvové usadeniny s občasnými redeponovanými detritmi. 
Na základe nálezov pelsón-ilýrskej fosílnej fauny z  ekvivaletných 
hornín na povrchu (Havrila, 1992 in Biely et al., 1997) je možné 
oba súbory korelovať s  korešpondujúcimi horninami opísanými 
Havrilom (2011) v jednotke hronika. Nižší súbor zodpovedá gader-
ským (alebo steinalmským) vápencom, zatiaľ čo vyšší súbor možno 
korelovať so zámostským (alebo reiflinským) súvrstvím. Vzájomné 
korelácie by mohli naznačovať istú príbuznosť iľanovskej jednotky 
s  hronikom. Podobné prehĺbenie sedimentačného priestoru však 
bolo v období pelsónu až ilýru pozorované aj v oblasti Východných 
Álp ako predzvesť otvárania sa neotetýdy (pozri Gawlick et al., 2020 
a  nimi citované práce). Podobnosť hornín tak nutne nemusí sved-
čiť o paleogeografickej blízkosti alebo príbuznosti oboch jednotiek, 
ale môže byť odrazom procesov, ktoré sa v tomto období odohrávali 
v celom alpsko-karpatskom priestore. 
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KRASoVý ZVoDNeNec PoD SRDcoM  
(DeVíNSKA NoVá VeS) – NePReBáDANý 
oDKAZ BuDúciM GeNeRáciáM?

 Â Peter Malík & Jozef Kordík

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava  
peter.malik@geology.sk; jozef.kordik@geology.sk 

Dňa 16. júna 1944 v  ranných hodinách zasiahol Bratislavu 
a menovite rafinériu Apollo intenzívny nálet spojeneckých bombar-
dérov. Za necelých 10 minút dopadlo na mesto takmer 370 ton bômb 
a nimi vyvolaný požiar pretrvával ešte dlho po bombardovaní. Nálet 
si vyžiadal viac ako 100 (podľa iných zdrojov až 300) ľudských obetí 
a viac ako 700 zranených. Miesto na ktorom sa nachádzala rafinéria 
Apollo bolo tom čase na okraji mesta (hoci dnes sa nachádza takmer 
v jeho strede), sa po vojne len postupne stávalo obývateľným. O en-
vironmentálnej záťaži nachádzajúcej sa na tomto mieste v podobe 
gudrónov – kyslých živíc a kalov, vedľajších produktov spracovania 
ropy – sa takmer nevedelo. Až v  roku 1963 došlo k  ich náhodné-
mu objaveniu počas zemných prác na lokalite. Pretože ich zloženie 
a  možná toxicita však tom čase už boli viac-menej známe, padlo 
rozhodnutie premiestniť ich na iné, azda zabezpečenejšie miesto – 
pre ich relokáciu bol vybraný kameňolom Srdce na úpätí Devínskej 
Kobyly (kóta 514 m) nad Devínskou Novou Vsou, kde bola vtedy len Ab
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nedávno ukončená ťažba vápenca. Severné úpätie Kobyly totiž bu-
dujú vápence, so značným stupňom skrasovatenia – v  kombinácii 
s kyselinou sírovou, obsiahnutou v gudrónoch, by teda mohlo dôjsť 
k zintenzívneniu procesov krasovatenia a následnému úniku vedľaj-
ších produktov spracovania ropy do krasového zvodnenca s katastro-
fálnymi následkami. Našťastie (verme že aj v dôsledku v tom čase 
sa rodiacej environmentálnej predvídavosti) došlo pred uložením 
gudrónov k vystlaniu dna kameňolomu viac ako 1 m hrubou ílovou 
tesniacou vrstvou, na ktorú boli do výšky cca 15 m uložené spomína-
né gudróny. Nasledujúcich dvadsať rokov bola táto environmentálna 
záťaž opäť takmer zabudnutá až do času keď sa na tomto mieste 
nezačalo uvažovať so stavbou vodojemu. Inžinierskogeologické vrty 
z roku 1983 predchádzajúce realizácii takejto stavby preukázali jed-
nak nevhodnosť lokality pre umiestnenie vodojemu (vybudovaný 
bol napokon cca 800  m západnejšie), ako aj neželanú prítomnosť 
kontaminujúcich látok. Následné boli už ďalšie prieskumné práce  
zamerané na určenie rozsahu možného znečistenia a potenciálneho 
šírenia sa kontaminujúcich látok v podzemnej vode, v druhom prí-
pade však bez reálneho výsledku. Vrty boli totiž vo väčšine prípadov 
realizované do hĺbky 15, maximálne 30 m, pričom hladinu podzem-
nej vody v takto situovanom krasovovom zvodnenci možno s najväč-
šou pravdepodobnosťou očakávať až na výškovej úrovni  neďalekej 
rieky Moravy – lokálnej eróznej bázy, teda 80 až 90 m pod úrovňou 
kameňolomu Srdce. Z neznámych dôvodov odborníci pôsobiaci v ob-
lasti opakovane odmietali realizáciu hlbších vrtov na lokalite, a tak 
hoci objem a charakteristika pevnej zložky kontaminácie na lokalite 
boli postupne spoľahlivo opísané, jej vplyv na podzemné vody ostal 
a naďalej ostáva úplne neznámy. V  januári 2015 sa napokon zača-
lo s likvidáciou gudrónov a nimi kontaminovanej zeminy – celkovo 
bolo z lokality vyvezených 18 000 m3 gudrónov a 14 000 m3 kontami-
novanej zeminy, pričom bolo spracovaných a zlikvidovaných viac ako 
50 000 ton odpadu. Sanácia sa vtedy vykonávala už v tesnej blízkosti 
obytných štvrtí, ktoré sa tu medzičasom postupne v priebehu rokov 
vybudovali. Cieľom sanácie bolo vyťažiť a odviezť gudróny v čo naj-
kratšom čase a v zimných mesiacoch, kedy je konzistencia gudrónov 
v čo najviac pevnom stave. Materiál sa prepravoval do viac ako 40 km 
vzdialenej cementárne v Rohožníku, kde ho bolo možné počas likvi-
dácie aj energeticky zhodnotiť. Časť znečistenej zeminy bola uložená 
ako nebezpečný odpad, a jej menej znečistená časť bola biodegra-
dáciou zbavená ropného znečistenia. Areál kameňolomu Srdce bol 
napokon v  maximálnej možnej miere zbavený všetkých kontami-
nujúcich látok s nákladmi cca 12mil. €, ktoré boli väčšinou hradené 
z   fondov EÚ – Operačného programu Životné prostredie. Napriek 
všetkému vynaloženému vyššie opísanému úsiliu však rozsah mi-
nulej (a azda aj súčasnej) kontaminácie pochádzajúcej z gudrónov 
a šírenej v krasových podzemných vodách pod Devínskou Kobylou 
zostáva naďalej neznámy. Jeden z klasikov krasovej hydrogeológie 
Petar Milanović kedysi formuloval poučku „V krase vždy očakávajte 
neočakávateľné“. Tieto jeho slová sú azda predzvesťou zistení, na 
ktoré však prídu až ďalšie generácie obyvateľstva žijúceho v bližšom 
či širšom okolí kameňolomu Srdce a Devínskej Kobyly, dnes už neod-
mysliteľných súčastí hlavného mesta Bratislavy.

HoDNoteNie StAVu GeoteRMáLNycH 
útVARoV PoDZeMNýcH VôD NA úZeMí 
SLoVeNSKeJ RePuBLiKy

 Â Daniel Marcin, Katarína Benková &  
Branislav Fričovský

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra , Bratislava,   
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Hodnotenie stavu geotermálnych útvarov podzemných vôd na 
území Slovenskej republiky vyplýva zo zákona č. 364/2004 o vodách, 
§ 3, 4, 6 – spracovanie evidencie a  hodnotenia stavu geotermál-
nych vôd, ako súčasti podzemných vôd Slovenska a uznesenia vlády 
č. 46/2004 k stratégii pre implementáciu Rámcovej smernice o vode 
v SR. Hodnotenie v roku 2020 bolo zamerané na aktualizáciu vyme-
dzenia geotermálnych útvarov, databázy vrtov geotermálnych vôd 
vrátane ich využívania, ako aj hodnotenie útvarov geotermálnych 
vôd Slovenska na základe údajov o odoberaných množstvách geo-
termálnych vôd, ktoré boli získane z SHMÚ Bratislava za obdobie 
rokov 2011 – 2017, ktoré eviduje nahlasované údaje od jednotli-
vých odberateľov geotermálnych vôd. Spracované boli podklady pre 
formovanie metodík na hodnotenie kvantitatívneho aj chemického 
stavu geotermálnych útvarov podzemných vôd na Slovensku.

V rámci aktualizácie geotermálnych útvarov podzemných vôd 
za obdobie rokov 2016 – 2020 bolo vyčlenených 31 geotermálnych 
útvarov podzemných vôd. Do roku 2017 bolo na Slovensku evidova-
ných 296 zdrojov geotermálnych vôd (vrátane zdrojov v správe IKŽ 
MZ SR), z ktorých sa využívalo 91 zdrojov.

Z  uvedeného celkového počtu geotermálnych útvarov bolo 
z pohľadu kvantitatívneho hodnotenia 28 útvarov v dobrom 
stave a 3 útvary boli v zlom stave (SK300070FK Ilavská kotlina, 
SK300210FK Levická kryha, SK3002600P Hornostrhársko-trenčská 
prepadlina). Zlý kvantitatívny stav bol spôsobený najmä nízkou 
úrovňou (C, Odhad I., Odhad II.) zabezpečenia využiteľných množ-
stiev geotermálnej vody.

Kolektory geotermálnych vôd na Slovensku sú tvorené me-
zozoickými, najmä triasovými vápencami a  dolomitmi, bazálnymi 
paleogénnymi klastikami (brekcie, zlepence, pieskovce) a neogén-
nymi pieskami, prípadne štrkmi, pieskovcami, zlepencami, menej 
andezitmi a  pyroklastikami. Výdatnosť vrtov sa pohybuje v  roz-
medzí 1,5 – 100,0 l . s–1. Sumárne množstvo geotermálnych vôd 
z vrtov tvorí 3 084 l . s–1, čomu zodpovedá sumárny tepelný výkon 
vrtov 465,15 MWt. Teplota geotermálnych vôd na povrchu dosahuje 
18 – 129 °C. Mineralizácia geotermálnych vôd sa pohybuje v  roz-
medzí 0,4 – 90,0 g . l–1. Chemické zloženie geotermálnych vôd za-
stupujú typy Ca-Mg-HCO3, Ca-Mg- HCO3-SO4, Ca-Mg-SO4, Na-HCO3, 
Na-HCO3-Cl, Na-Cl a zmiešané typy medzi nimi.

Najväčšie množstvá geotermálnej vody boli počas obdobia 
2011 – 2017 odoberané z útvaru SK300240PF Centrálna  depresia Ab
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podunajskej panvy, SK300140FK Levočská panva – západná a južná 
časť, SK300130FK Liptovská kotlina. Z útvaru centrálna depresia 
podunajskej panvy a útvaru levočská panva – západná a južná 
časť odobrané množstvá prekračovali hodnotu  2 mil. m3. rok–1, 
z útvaru Liptovská kotlina odobrané množstvá prekračovali hodnotu 
1 mil. m3. rok–1.

V roku 2017 bolo na Slovensku sumárne odobrané množstvo 
geotermálnej vody v hodnote 11 881 014 m3. rok–1 (424,52 l . s–1). 
Toto množstvo tvorilo cca 20 % z overeného množstva geotermálnej 
vody na Slovensku.
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Zákon č. 364/2004 Z. z., Zákon o vodách a o zmene zákona Sloven-
skej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon).

FAcieS DiViSioN oF MiDDLe tRiASSic 
LiMeStoNe FoRMAtioNS: 
tHeiR eNViRoNMeNtS AND FoSSiLS

 Â Jozef Michalík 

Institute of Earth Science, Slovak Academy of Sciences, 
Dúbravská cesta 9, PO Box 109, 840 05 Bratislava, Slovakia 

After deposition of Scythian clastics, Middle Triassic sedimen-
tary megacycle in the Mediterranean Tethys started with dark well 
bedded micritic Gutenstein Limestone (Hauer, 1853), representing 
shallow carbonate ramp products deposited in a poorly aerated en-
vironment. Despite of generally settled definition “black limestone 
with white veinlets”, more thorough examination shows that the 
formation comprises not only vermicular and micrite limestone and 
dolomite facies, but also a variety of variegated members recording 
much more complex development.

The Annaberg Limestone (Tollmann, 1965) is formed by thick 
bedded to almost massive dark limestone sequence laid down in a 
more distal part of the carbonate ramp with traces of cyclic architec-
ture. Nevertheless, the general character and lithology is similar to 
the Gutenstein Fm. 

The Vysoká Limestone yielded an unique association compo-
sed of algae Gyroporella anisica, trepostomate bryozoans Dyscritella 
anisica, Vysokella glabra and Zozariella sugyiamai (Zágoršek, 1993), 
brachiopods Punctospirella fragilis, Coenothyris vulgaris, Mentzelia 
mentzeli, conodonts Neospathodus germanicus, Gondolella constricta 

juv., holothurian sclerites of Theelia germanica, T. mostleri, Achistrum 
triasicum, A. pulchrum, Priscopedatus sp., foraminifers Pilammina 
grandis, Meandrospira deformata, crinoidal ossicles of Dadocrinus 
gracilis, ophiuroids, ostracods, bivalve molluscs and gastropods (Mi-
chalík et al., 1993). The shallowest facies is represented by limestone 
with calcite pseudomorphs after gypsum and with levels with dense 
infaunal burrows (Šimo, 2005; Jaglarz and Uchman, 2010). Three se-
dimentary cycles have been recognized in the sequence: Pelsonian 
Uhliská- and Oberheg Mb and Illyrian Geldek Member. 

Very similar sequence of organodetrital limestones designa-
ted as the Demänová Limestone with rich benthic fauna occurs on 
the N slope of the Nízke Tatry Mts (Stur, 1868; Gaál, 2016, etc.). 
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BioAPAtiteS FRoM BoSKoVice BASiN 
(LoweR PeRMiAN, cZecH RePuBLic) 
– StAte oF PReSeRVAtioN oF tHe c 
AND o iSotoPe SiGNAtuReS AND tHeiR 
PALeoecoLoGicAL iNteRPRetAtioNS

 Â Marika Mikudíková1, Rastislav Milovský2, Pavel 
uher3, Stanislava Milovská2 & Adrián Biroň2 
1State Geological Institute of Dionýz Štúr, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava, Slovakia, marika.mikudikova@geology.sk
2Earth Science Institute, Slovak Academy of Sciences,  
Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica, Slovakia
3Department of Mineralogy and Petrology, Faculty of Natural 
Sciences, Comenius University in Bratislava, Ilkovičova 6, 
842 15 Bratislava, Slovakia

Boskovice Basin is situated on the eastern edge of the Bo-
hemian massif. It is filled with continental sediments (lacustrine, 
fluvial and eolic) from the Uppermost Carboniferous to Lower Per-
mian age. The analysed fossil material comes from the northern 
part of the Boskovice Basin from the Letovice Formation (Asselian 
after Opluštil et al., 2017), specifically from its Lower Letovice Mem-
ber (Lubě, Zbraslavec, Malá Lhota 5) and Middle Letovice Member 
(Kochov and Bačov). The investigated bioapatite comes from pa-
leoniscid fishes (scales), acanthodians (scales and fin spines), and 
amphibians (cranial and postcranial skeleton of discosauriscids and 
temnospondyls). Pulverised samples of the bioapatite were chemi-
cally purified with the use of a cleaning protocol for clay minerals 
(Jackson, 1975) due to the gentle way of cleaning the samples. We 
used Fourier transform infrared spectroscopy and X-ray diffraction 
to prove the effectiveness of this cleaning protocol for bioapatite. 
Clean bioapatites without diagenetic impurities (calcite, Fe and Mn 
oxides) were analysed for the C and O  isotope composition of the 
carbonate (δ18OAPCO3, δ13CAPCO3) and phosphate (δ18OAPPO4) components 
of the bioapatite. Moreover, we supplemented these analyses by 
stable isotope analysis of organic C (δ13CORG) from carbonised organic 
matter (plants, animals, bitumen from rocks, and in some cases from 
bioapatites). The signatures of the δ18OAPCO3, δ13CAPCO3 and δ18OAPPO4 
from bioapatites we consider to be diagenetically unaltered on the 
basis of remarkably well-preserved paleohistological conditions of 
the fossil bones and fractionation factor of δ18OAPCO3 and δ18OAPPO4 
(Δ18OAP) with values between 6,96 ‰ and 12,69 ‰, which corres-
pond to recent animals (Goedert et al., 2018). Based on the δ18OAPPO4 
signatures, we have proven different demands on hydrological lake 
regimes between studied amphibian taxa from Lower and Middle 
Letovice Member. The δ13CAPCO3 signatures indicate the presence of 
both carnivorous and herbivorous vertebrates and confirm previous 
hypotheses regarding the feeding habits of the studied taxa. In 
contrast, δ13CORG signatures from carbonised specimens are probably 

diagenetically or microbially altered and are therefore likely not sui-
table for interpreting trophic relationships.
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MAGMA-PooR/MAGMA-RicH SPReADiNG 
tRANSitioNS ALoNG tHe StRiKe oF A SLow 
SPReADiNG ceNteR

 Â Michal Nemčok1 & Brian Frost2 
1Faculty of Mining and Geology, VŠB-Technical University  
of Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, Czech Republic 
and RM Geology, Donská 38, 841 06 Bratislava, Slovakia 
2Anadarko Petroleum Corporation, 1201 Lake Robbins Drive, 
The Woodlands, TX 77380, USA

The current understanding of active spreading centers of ma-
ture oceans derived from 1D and 2D geophysical and geological data 
allows their division into stretching- and buoyancy-dominated mag-
ma-poor and magma-rich ones, respectively. An unusually large 3D 
seismic survey of the extinct spreading center in the initial proto-Ca-
ribbean crust allows us to add the third dimension and time into this 
understanding. The studied center is characterized by the transition 
between stretching- and buoyancy-dominated spreading along its 
strike. Furthermore, it is characterized by the spreading system his-
tory where the initial detachment faulting-utilizing spreading was 
a precursor to the subsequent magma-assisted spreading. Having 
the 3D imagery revealing progressively more mature portions of the 
spreading center from its propagation end in the north to its center 
in the south, our S-ward advancing seismic volume slicing approach 
allows us to see a progressively higher asthenospheric ascent and 
more advanced heating of the core complex, which was developing 
in the exhuming footwall of the initial stretching-dominated spre- Ab
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ading system. The ongoing asthenospheric ascent associated with 
progressive thermal weakening of the core complex eventually re-
sults in the ductile deformation conditions progressively spreading 
into the uppermost portions of the core complex. Subsequently, the 
core complex undergoes the upward propagation of the vertical hy-
draulic fracture, its opening by the ascending magma and the asso-
ciated feeder dyke emplacement. The dyke is roughly located above 
the summit of the asthenospheric body. This dyke subsequently 
evolves into a diapir-shaped body. It reaches the sea floor and estab-
lishes a magma-assisted spreading. Apart from slow-spreading sys-
tems, our study also provides useful information about mechanisms 
involved in the rift-drift transition process that takes place at settin-
gs with slow-extension rates.

NoVá GeoDyNAMicKá KLASiFiKáciA 
LitoteKtoNicKýcH JeDNotieK KoLíZNycH 
oRoGéNNycH PáSieM

 Â Zoltán Németh2, Ľubomír Hraško1 & ondrej Pelech1

1Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 
817 04 Bratislava; 
2Regionálne centrum, Jesenského 8,  
040 01 Košice, zoltan.nemeth@geology.sk

V  zmysle definície INSPIRE (Infrastructure for Spatial Infor-
mation in Europe), vytvorenej na základe skorších geologických/
tektonických definícií, je litotektonická jednotka geologickou jed-
notkou, definovanou na základe štruktúrnych alebo deformačných 
znakov, vzájomných vzťahov a spôsobu vzniku alebo jej historickej 
evolúcie. Litotektonická jednotka môže byť vytváraná magmatic-
kými, sedimentárnymi alebo metamorfnými horninami. Z  tejto 
definície explicitne vyplýva, že litotektonickou jednotkou môže 
byť každá geologická jednotka, ktorá má známy spôsob jej vzniku 
a zadefinované genetické atribúty.

Nová klasifikácia litotektonických  jednotiek, označovaná ako 
XD klasifikácia (v angličtine sa používa tiež termín XD labelling; 
Németh, 2021) je postavená na sukcesii jednotlivých fáz orogén-
neho (Wilsonovho) cyklu. Názov orogénneho cyklu sa vyjadruje 
nahradením premennej X kodifikovaným označením konkrétneho 
orogénneho cyklu. Napr. Cd – kadomský orogénny cyklus, Cl – ka-
ledónsky cyklus, V – variský cyklus, A – alpínsky cyklus, konkrétne 
v podmienkach Západných Karpát sú to – Ap – paleoalpínsky cyk-
lus, An – neoalpínsky cyklus. V ramci orogénnych cyklov sa zadaním 
indexu od 0 po 4 za písmeno D ďalej definuje, ktorej orogénnej fáze 
v rámci konkrétneho cyklu daná litotektonická jednotka patrí: XD0 
označuje litotektonické jednotky, ktoré vznikli počas divergentných 
pochodov riftingu v rámci kôry kontinentálneho, alebo oceánskeho 
typu. S  procesom oceánskeho riftingu je spojená metamorfóza 

hornín MX0. Konvergenciu v  rámci orogénneho cyklu vyjadruje 
označenie XD1, pri detailnejšom členení sú  to XD1a – subdukčné 
pochody a  XD1b – kolízia. Metamorfnú rekryštalizáciu hornín pri 
týchto procesoch vyjadruje označenie MX1, pričom spravidla ide 
o metamorfózu spojenú so subdukčným pochodom. Pokolízne ter-
málne procesy vyjadruje metamorfóza MX2 a  s nimi  súvisiace od-
strešovanie vyjadruje označenie XD2. Elimináciu vnútroplatňových 
napätí spravidla kinematickou aktivitou na strižných zónach vyjad-
ruje označenie XD3 a finálnu fázu orogénneho cyklu s dominujúcou 
regionálnou extenziou a  vznikom penetratívnych regionálnych 
zlomov vyjadruje označenie XD4. Táto fáza spravidla kontinuálne 
prechádza do riftogenézy v rámci nového orogénneho cyklu. V pod-
mienkach Západných Karpát sú dobre doložené viaceré orogénne 
fázy troch orogénnych cyklov – VD012, ApD012 a  AnD0134. Po-
dobne ako v Z. Karpatoch, aj v  iných orogénnych oblastiach nie sú 
v  súčasnosti doložené, či dokonca známe niektoré orogénne fázy 
v  rámci konkrétnych orogénnych cyklov. Môže byť byť motiváciou 
k ďalšiemu geologickému bádaniu. 

Metodika XD označovania navrhuje výrazné zjednodušenie, 
sprehľadnenie a zosystematizovanie označovania sukcesie tek-
tonometamorfných pochodov v kolíznych orogénnych pásmach. Na 
variabilitu v doterajšom označovaní upozorňuje napr. Fossen (2019). 

Okrem variských, paleoalpínskych a  neoalpínských litotek-
tonických jednotiek poskytujeme v  prezentácii príklady aplikácie 
metodiky XD definovania litotektonických jednotiek v  oblastiach 
s kaledónskym a hellenickým orogénnyn cyklom. 
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GeoLóGiA A StRAtiGRAFiA oBALoVeJ 
MALoMAGuRSKeJ JeDNotKy tAtRiKA 
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2Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,  
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Príspevok sumarizuje výsledky výskumu obalovej sekvencie 
tatrika Strážovských vrchov, ktoré boli získané v rámci geologického 
mapovania východnej časti pohoria (Hraško et al., 2021). Vrstevný 
sled tatrickej malomagurskej jednotky tvoriacej obal paleozoicky 
konsolidovaného bloku kryštalinického jadra Suchého a Malej Ma-
gury sa začína lúžňanským súvrstvím. V jeho nadloží majú prevahu 
dolomity stredného triasu, ktoré sú prekryté väčšinou piesčitými až 
drobnozlepencovými sedimentami karpatského keupra a charakte-
ristickými karbonátovými zlepencami jedľovinských vrstiev (norik). 
V západnej časti územia bola potvrdená aj prítomnosť pre tatrikum 
inak zriedkavých organodetritických vápencov rétu až hetanžu. Faci-
álne pomerne pestré sú spodnojurské súvrstvia (grestenské vrstvy, 
súvrstvie Slávikovej doliny) a slienité vápence a bridlice allgäuského 
súvrstvia (sinemúr – álen). V ich nadloží sa nachádzajú tmavosivé 
krinoidové, miestami rohovcové vápence striedajúce sa s tmavými 
bridlicami a silicitmi (veku vrchný álen až oxford). Vyššie časti re-
prezentujú lokálne zachované sakokómové vápence jaseninského 
súvrstvia a pomerne dobre vyvinuté rohovcové slienité vápence 
lučivnianskeho súvrstvia. V ich nadloží sú miestami zachované 
tmavé ílovité bridlice s vrstvami organodetritických vápencov, kto-
ré možno korelovať s párnickým súvrstvím (apt). Najmladšiu časť 
vrstevného sledu tvoria synorogénne klastiká flyšového porubského 
súvrstia veku alb – cenoman. Vrstvový sled malomagurskej jednotky 
je značne redukovaný, tektonicky a dynamometamorfne postihnu-
tý. Výrazná je redukcia sedimentov triasu. Na jz. svahoch Temešskej 
skaly dolomity stredného triasu a karpatský keuper tvoria spolu iba 
cca. 3 – 5 m hrubé teleso, pričom v úlomkoch sú prítomné všetky 
členy sledu. K významnej tektonickej redukcii mladších členov ma-
lomagurskej obalovej jednotky došlo vo väčšom rozsahu aj pozdĺž 
západného ukončenia tatrika a jeho styku s fatrikom (zlom Brekov-
ského potoka). Miestami predpokladáme výskyt hiátov. V staršej 
jure zrejme došlo k výraznej erózii počas riftingu, ktorá odstránila 
podstatnú časť súvrství vrchného triasu. Na väčšine územia absentu-
jú sedimenty vrchnej jury a barému a spodného aptu.
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AKtuALiZoVANá SLoVeNSKá VeRZiA 
MeDZiNáRoDNeJ cHRoNoStRAtiGRAFicKeJ 
tABuĽKy

 Â Slovenská stratigrafická terminologická komisia 
(za komisiu zostavil ondrej Pelech)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,  
817 04 Bratislava 11

Od vydania poslednej slovenskej verzie chronostratigrafic-
kej tabuľky (Samuel et al., 1987)  pribudlo v Medzinárodnej chro-
nostratigrafickej tabuľke (Cohen et al., 2013, ICS2022/10) množstvo 
nových termínov. Najviac pre predkambrium (10) a hlavne paleo-
zoikum (33). Drobné zmeny zaznamenalo členenie mezozoika (2) 
a v rámci kenozoika hlavne kvartér (6). Slovenské termíny sa tradič-
ne používajú bez prípony -an/-ian a viaceré sa tradične prepisujú fo-
neticky. Pre niektoré nové preto neexistoval jednoznačný slovenský 
prepis a ich použitie sa u autorov rôznilo. Slovenská stratigrafická 
terminologická komisia sa 11. 10. 2021 uzniesla na podobe sloven-
ských názvov geochronologických jednotiek podľa Medzinárodnej 
chronostratigrafickej tabuľky (vtedy najnovšej ICS 2021/10). Pri jej 
aktualizácii bolo prihliadnuté na originálne geografické názvy, od 
ktorých boli názvy jednotiek odvodzované. Došlo k zjednoteniu po-
užitia zaužívaných aj nových označení kategórií chronostratigrafic-
kých jednotiek (eontem, eratem, útvar, oddelenie, stupeň, prípadne 
aj podstupeň). Aktualizované bolo regionálne (centrálnoparate-
týdne) členenie miocénnej a pliocénnej stratigrafie, kde sa podľa 
najnovších trendov upustilo od použitia stupňov pliocénu – pont, 
ruman a dák. Medzi ostatné odporúčania patrí ďalej nepoužívať 
označenia oddelení jury – lias, doger a malm, ani zastaralé slo-
venské termíny prahory, starohory, prvohory, druhohory, treťohory 
a štvrtohory, ktoré je vhodnejšie nahradiť medzinárodnými. Názvy 
uvedené kurzívou predstavujú neformálne jednotky (napr. hadean) 
a miesta pre doteraz nepomenované jednotky. Tabuľka obsahuje ak-
tuálne numerické veky bázy (začiatku) geochronologických jedno-
tiek, spravidla s určitou mierou nepresnosti (±). Pri jednotkách bez 
definovaného numerického veku, je použitý približný numerický vek 
(~). Slovenská verzia Medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky 
bola publikovaná v časopise Mineralia Slovaca (Pelech et al., 2021), 
je uverejnená aj na stránkach slovenských geologických inštitúcií 
(NGK SR, ŠGÚDŠ, ÚVZ SAV) a Medzinárodnej stratigrafickej komisie 
(stratigraphy.org).

LiteRAtúRA

Cohen, K. M., Finney, S. C., Gibbard, P. L. & Fan, J.-X., 2013 (upra-
vená): The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes, 
36, 199 – 204. Dostupné online: http://www.stratigraphy.org/
ICSchart/ChronostratChart2022-10.pdf (prístup 25.11.2022).

Pelech, O., Michalík, J., Aubrecht, R., Fordinál, K., Hudáčková, N., Ko-
hút, M., Kováčová, M., Levická, J., Lintnerová, O., Maglay, J., Morav-
cová, M., Ondrejka, M., Potfaj, M., Reháková, D., Sabol, M., Schlögl, Ab

str
ak

ty
 (2

0. 
PV

S S
GS

) z
 ve

de
ck

ej 
ko

nf
er

en
cie

  k
on

an
ej 

 dň
a 1

3. 
1. 

20
23

 pr
i p

ríl
ež

ito
sti

 10
0. 

vý
ro

čia
 za

lož
en

ia 
Slo

ve
ns

ke
j g

eo
log

ick
ej 

sp
olo

čn
os

ti 
a  

Če
sk

ej 
ge

olo
gic

ke
j s

po
loč

no
sti



40

J., Sliva, Ľ., Soták, J., Šarinová, K., Šujan, M., Vančová, I. & Vozárová, 
A., 2021: Slovenská verzia medzinárodnej chronostratigrafickej ta-
buľky. Mineralia Slovaca, 53, 2, 103 – 114.

Samuel, O., Chlupáč, I., Cicha, J., Tyráček, J., Kovanda, J., Fejfar, O., 
Biely, A. & Fusán, O., 1987: Chronostratigrafická a synoptická tabuľ-
ka. Bratislava, Geol. Úst. D. Štúra.

tMAVé iNtRuZíVNe HoRNiNy Z euRóPy 
PouŽité AKo DeKoRAčNé KAMeNe  
NA SLoVeNSKu

 Â Daniel Pivko

Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta UK, 
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, daniel.pivko@uniba.sk
Intruzívne magmatické horniny sa začali hojne používať ako 

dekoračné kamene od prelomu 19. a 20. storočia. Umožnil to rozvoj 
strojovej techniky ťažby a  opracovania kameňa. V  celej Európe sa 
využívali na pomníky, náhrobníky, dlažby a obklady. Na Slovensku 
je ich najviac na historických cintorínoch. Ilustračne bol spracovaný 
Ondrejský cintorín v Bratislave. Z vyše 1 300 náhrobníkov tvoria mag-
matity najväčšiu skupinu (34 %). Menej pomníkov je vyrobených 
z mramorov (25 %), z ozdobného betónu (24 %), vápencov a pies-
kovcov (14 %) a  liatiny (3 %). Z  takmer 450 magmatitov je 18 % 
prevažne sivých granitoidov a najmenej 3 % syenitoidov. Najviac je 
tmavých intruzív príbuzných dioritu a gabru (79 %). V tomto počte je 
aspoň 58 % (cca 260) doleritov. Na Ondrejskom cintoríne a podobne 
aj inde na Slovensku je po sliezskom mramore na 2. mieste švédsky 
dolerit čiernej farby, ktorý zo všetkých náhrobníkov cintorína pred-
stavuje 18 %. Kamenári nesprávne nazývali túto horninu švédska 
žula. Prvá ťažba proterozoických doleritových dajok (1,2 mld rokov) 
začala v  roku 1890. Železnica do prístavu bola vybudovaná v  roku 
1901, čo umožnilo vyvážať dolerity najmä do Európy. Vrchol využitia 
u nás bol v 30. rokoch 20. storočia. Počas socializmu bol nahradený 
českým šluknovským „syenitom“. Tento dolerit bol vtedy najtmavším 
leštitelným kameňom u nás. V 90. rokoch sa začal dovážať sivočier-
ny norit Impala z  Južnej Afriky a  čierny dolerit zo Zimbabwe, Indie 
a  Číny. Na historických cintorínoch možno nájsť aspoň 20 druhov 
hornín zo skupín dioritu, gabra a  syenitu. Pochádzajú z  Nemecka, 
Rakúska, Nórska, Česka a  Švédska. Ich presné určenie si vyžaduje 
odobrať vzorky z pomníkov. 
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KLAStiKá „GReSteNSKéHo“ tyPu AKo 
ZáZNAM SPoDNoJuRSKýcH RiFtoVýcH 
PRoceSoV V ZáPADNýcH KARPAtocH

 Â Dušan Plašienka & Marína Molčan Matejová
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Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  
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Triasový superkontinent Pangea sa počas spodnej a  strednej 
jury začal rozpadávať, pričom postupne vznikali kontinenty a  oce-
ány ako ich poznáme dnes. Najskôr sa za sprievodu mohutného vul-
kanizmu nad plášťovým chocholom otvoril v najstaršej jure stredný 
Atlantik, ktorého riftové vetvy prenikali smerom na SV do priestoru 
dnešných Álp a  Karpát. Vznikli tak kontinentálne mikroplatne ako 
Iberia, Adria, Tisia, či Dacia a menšie fragmenty ako Cervinia alebo 
Oravia, ktoré boli oddelené rôzne širokými a v rôznom veku od jury 
až do spodnej kriedy sa otvárajúcimi a  rozširujúcimi zónami s  no-
votvorenou oceánskou litosférou. Pasívne okraje riftových grábenov 
boli vrúbene klastickými apronmi a turbiditovými vejármi materiálu 
derivovaného z  priľahlých pevninských oblastí. Štúdium veku, dis-
tribúcie a zloženia klastického materiálu v  čase a  priestore pomá-
ha dešifrovať priebeh riftových procesov v spodno-strednojurských 
panvách Západných Karpát a  ich nadväznosť na analogické panvy 
a sedimentárne komplexy v priľahlých orogénoch.

Významné paleogeografické premeny a s nimi súvisiace náhle 
zmeny depozičných podmienok na hranici triasu a  jury sú výrazne 
zaznamenané vo viacerých sedimentárnych sledoch Západných Kar-
pát. Súviseli s extenzným rozpadom rozsiahlej triasovej germánskej 
karbonaticko-klastickej epikontinentálnej platformy a prienikom rif-
tových grábenov vypĺňaných terigénnymi tererstrickými fluvio-lim-
nickými, deltovými a  postupne šíromorskými hemipelagickými 
klastickými a  zmiešanými klasticko-karbonátovými sedimentmi. 
Litosférická extenzia vytvorila široké riftové panvy lemované tilto-
vanými domino blokmi s halfgrábenmi, ktoré boli oddelené užšími 
hrastovými eleváciami. Hrasty sú charakterizované plytkomorskými 
uloženinami, synsedimentárnymi brekciami, neptunickými žilami 
a kondenzovanou sedimentáciou s  početnými hiátmi. Poskytovali 
tiež materiál pre synriftové klastiká priľahlých subsidujúcich bazé-Ab
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nov. Príkladmi sú zliechovská panva fatrika oddelená juhotatrickým 
prahom od šiprúnskej panvy tatrika a tá oddelená severotatrickým 
prahom od pieninsko-šarišskej panvy oravika. Mantinely tejto širo-
kej spodnojurskej extenznej zóny tvorili zo severu okraje severoeu-
rópskej platformy (tzv. vindelická pevnina) a z juhu oblasť dnešného 
veporika, ktorá však na rozdiel od severných zdrojov neposkytovala 
siliciklastický terigénny materiál. Ďalší riftový impulz na hranici 
spodnej a  strednej jury postihol najmä elevačné domény, ktorých 
časti sa na nových poklesových zlomoch ponorili až do batyálnych 
hĺbok (napr. sukcesie tatrických paniev Malých Karpát – severotat-
rický prah; alebo sukcesia Javorinskej Širokej na juhotatrickom prahu 
v Tatrách). Ukončenie riftingu a následná postriftová termálna subsi-
dencia zliechovskej a šiprúnskej panvy znamenala ukončenie príno-
su terigénnyck klastík, pokles paniev do batyálnych hĺbok sčasti aj 
pod CCD a ponorenie väčšiny prahových elevácií.

Rifting v  strednej jure kulminoval roztrhnutím („breakup“) 
oslabenej kontinentálnej litosféry a  otvorením nových oceánskych 
zón nadväzujúcich na stredný Atlantik – ligursko-piemontskej 
v Apeninách a Alpách, hypotetickej vážskej v Západných Karpatoch 
a severinskej vo Východných Karpatoch. Tento proces je dokumen-
tovaný sedimentárnym záznamom oravických sukcesií dnešného 
bradlového pásma. Pôvodne súvislá spodnojurská pieninsko-šariš-
ská panva bola počas bajoku rozdelená výzdvihom czorszynského 
chrbta na severnú šarišskú a južnú pieninskú panvu, ktorá sa zároveň 
stala okrajom vážskej oceánskej panvy. Podobne ako v Alpách mal 
oceánsky rifting asymetrický charakter (tzv. Wernickeho typ) s celo-
litosférickým, na sever skloneným „detachment“ zlomom. Oravický 
okraj vrchnej platne s czorsztynským chrbtom sa v dôsledku výstupu 
astenosféry vyzdvihol, kým tatrický okraj spodnej platne sa stal pa-
sívnym kontinentálnym okrajom so sytémom halfgrábenov (borin-
ská sukcesia) pozdĺž „breakaway“ zlomu oddeľujúceho riftovú zónu 
od juhotatrického prahu.
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DiDAKticKá APLiKáciA PoZNAtKoV  
o GeoLoGicKoM VýVoJi A StAVBe  
oKoLiA BRAtiSLAVy  
(DeVíNSKe KARPAty A HAiNBuRSKé VRcHy)

 Â imrich Sládek1

1 Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5, 040 01 Košice, imrich.
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Na Slovensku už dlhodobo pretrváva nelichotivý stav vo vyučo-
vaní geológie na základnej a strednej škole, a to predovšetkým v dô-
sledku zrušenia výučby geológie na gymnáziách v  80-tych rokoch 
20. storočia. Priamym dôsledkom tejto situácie sú nedostatočné ve-
domosti z oblasti neživej prírody u širokých vrstiev obyvateľstva, čo 
nezmenilo ani zaradenie časti geologického učiva do predmetu ge-
ografia. Z uvedeného dôvodu je potrebné popularizovať neživú prí-
rodu a zvyšovať tak geologické povedomie u obyvateľov. Jedným zo 
spôsobov môže byť didakticky prijateľné spracovanie geologických 
poznatkov, keďže zdroje geologických informácií sú pre verejnosť bez 
geologického vzdelania častokrát málo zrozumiteľné. Hlavným cie-
ľom tohto príspevku je prezentovať zjednodušenú geologickú mapu 
okolia Bratislavy zahŕňajúcu ako slovenskú, tak aj rakúsku časť so 
spoločnou legendou, ktorá bude zrozumiteľná aj laickej verejnosti. 
Nami vytvorená zjednodušená geologická mapa obsahuje 18 geo-
logických jednotiek vrátane antropogénnych sedimentov. Pre lepšiu 
názornosť bola mapa naložená na digitálny model reliéfu a následne 
vytvorená 3D vizualizácia, ktorú je možné umiestniť napr. na webo-
vú stránku. Pomocou tejto vizualizácie je možné napr. demonštrovať 
transgresiu mora v minulých geologických dobách a pod.
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eocéNNo-oLiGocéNNe RoZHRANie 
V PRoFiLe iSteBNé: FoRAMiNiFeRoVé 
A NANoPLANKtóNoVé BioeVeNty  
A ZMeNy PALeoPRoStReDiA

 Â Ján Soták1 & Silvia Antolíková2

1Ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1,  
974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, 
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Referenčný profil pri Istebnom na Orave bol študovaný z hľa-
diska vysokorozlišovacej mikrobiostratigrafie, sekvenčnej stratigra-
fie, chemostratigrafie a ďalších indikátorov hranice eocén/oligocén. Ab
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V profile vystupujú súvrstvia turbiditov, hlbokovodných ílovcov a  he-
mipelagických slieňovcov s  hrúbkou cca 220 m. Okrem distálnych 
turbiditov, sa v  profile objavujú aj hrubé megavrstvy pieskovcov, 
polohy podmorských skĺzov a  bioklastických vrstviev preplnených 
machovkami, ktoré sa koncentrujú v dôsledku spádu morskej hladi-
ny pri eocénno-oligocénnej hranici (cf. Miller et al., 2009).  

Eocénne súvrstvia sú tvorené hlavne nevápnitými ílovcami 
s mikrofaunou hlbokovodných aglutinovaných foraminifer Reophax 
pilulifer, Rhabdammina cylindrica, Ammodiscus cretaceous, Glomo-
spira charoides, a i. Hemipelagické intervaly obsahujú bohaté plank-
tonické foraminifery, ktoré patria k  indexovým druhom neskorého 
eocénu, ako sú Hantkenina alabamensis, Globigerinatheka index, 
Turborotalia cerroazulensis, Subotina linaperta, Catapsydrax unica-
vus, etc. (cf.  Coccioni, 1988; Premoli Silva & Jenkins, 1993; Pearson 
et al., 2008). Blízkosť eocénno-oligocénnej hranice indikujú aj vrstvy 
tufitov, ktoré by mohli zodpovedať „tufitu 25“ datovaného vekom 
cca 32,8 – 34,6 mil. r. vo vonkajších Karpatoch (v zmysle Van Couve-
ringa et al., 1981). Tufitové vrstvy z profilu Istebné obsahujú hojnú 
prímes apatitu, čo dokumentuje syngenetickú aktivitu alkalického 
bázického vulkanizmu.  

Nad eocénno-oligocénnou hranicou dochádza z  výrazným 
zmenám mikrofauny, a to  redukciou veľkosti foraminifer a objavo-
vaním sa oligocénnych druhov. Výrazný nárast hojnosti drobných 
foraminifer naznačuje zvyšovanie bioproduktivity v  dôsledku eu-
trofizácie, klimatického ochladenia a/alebo upwellingu.  Prevažné 
zastúpenie tu  majú subtílne druhy oportunistických foraminifer 
Globigerina (bulloides – officinalis plexus), Tenuitella a Chiloguembe-
lina, ktoré sú asociované so stratigraficky mladšími Dentoglobigerina 
(D. tapuriensis, D. venezuelana, D. galavisi), Paragloborotalia a Turbo-
rotalia (P. nana, T. ampliapertura), Globoturborotalita (G. ouachitaen-
sis, G. martini) a i.

V študovanom profile bol uskutočnený biostratigrafický a pa-
leoekologický výskum na základe vápnitých nanofosílií. Boli nájde-
né spoločenstvá vápnitých nanofosílií typické pre stredný a vrchný 
eocén, spoločenstvo charakteristické pre hranicu eocén/oligocén 
a oligocénne spoločenstvá.

Stredno- až vrchnoeocénne spoločenstvo bolo tvorené druhmi, 
ktoré majú svoj prvý výskyt počas eocénu a pokračujú ďalej až do 
oligocénu, ako napríklad druhy Reticulofenestra hillae, Reticulofene-
stra umbilicus, Reticulofenestra bisecta. Vo vzorke IS 22 sa objavuje 
druh Isthmolithus recurvus, ktorý je typický pre priabonskú zónu 
NP19/20. Vo vzorke IS 32 sa objavujú druhy Helicosphaera bipuncta 
a Helicosphaera recta, ktoré majú svoj prvý výskyt v  rupeli, v zóne NP 
22. Vo vzorke IS 39 sa objavuje Reticulofenestra ornata, ktorá je ty-
pická pre rupelskú zónu NP 23 (Martini, 1971; Young a Bown, 2022). 

Vo vzorkách prevažovalo spoločenstvo vápnitých nanofosílií 
tvorené druhmi Coccolithus pelagicus, Cyclicargolithus floridanus, 
Lanternithus minutus, Sphenolithus moriformis a Zygrhablithus 
bijugatus. 

Spoločný výskyt druhov Lanternithus minutus a Zygrhablithus 
bijugatus je typický pre hranicu eocén/oligocén (Nyerges et al., 
2021). 

Paleoekologické podmienky sedimentárneho prostredia, 
v ktorom bolo nájdené nano-spoločenstvo, možno na základe majo-
ritného výskytu druhov C. pelagicus, C. floridanus, L. minutus, Z. biju-
gatus určiť ako eutrofické, mierne teplé morské vody, s normálnou 
salinitou. V eocénnom spoločenstve sa vo veľkom množstve vyskyto-
val druh S. moriformis, ktorý preferuje teplovodné podmienky. S ná-
stupom druhu I. recurvus klesá výskyt druhu S. moriformis a mierne 
klesá aj výskyt Z. bijugatus (Aubry, 1998; Villa et al., 2008; Nyerges 
et al., 2021). Z toho možno usudzovať chladnejšie podmienky v ob-
dobí hranice eocén/oligocén .

Spodnooligocénne sekvencie preukazujú nápadnú zmenu li-
tológie, a to prechodom do tmavých bridlíc so znakmi menilitového 
súvrstvia. Euxinické podmienky sa prejavujú  výrazným ochudob-
nením mikrofauny planktonických foramimifer (len drobné glo-
bigeríny), zvýšený prínos organického uhlíka však bol aj v  týchto 
podmienkach vyhovujúci pre bentické aglutinované foraminifery. 
Okrem mikrofauny sú vo výplavoch menilitových ílovcov časté aj 
zvyšky rýb a fosfáty.  V menilitových súvrstviach sa objavujú aj tufi-
tové vrstvy (až 38 cm) s výraznou koncentráciou apatitu a leukoxé-
nu. Ide o tufitový horizont ekvivalentný pravdepodobne „tufitu 26“ 
zo spodných menilitových vrstiev vonkajších Karpát (v zmysle Van 
Couveringa et al., 1981). Vyššie v menilitovom súvrství sa objavujú aj 
horizonty menilitových rohovcov, ktoré naznačujú postupný nárast 
klimatického ochladenia, eutrofizácie a  biosilicitovej produktivity 
počas oligocénu.  
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40AR/39AR DAtoVANie PocHoVANéHo 
VuLKANicKéHo ceNtRA KRáĽoVá 
A ďALŠícH PyRoKLAStíK Z DuNAJSKeJ 
PANVy

 Â Katarína Šarinová1, Samuel Rybár2,  
Fred Jourdan3,4, Ľubomír Sliva5 & Michal Kováč2
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V Dunajskej panve sa vyskytuje pomerne veľké množstvo vul-
kanického materiálu, včítane niekoľkých pochovaných vulkanických 
centier. Pre 40Ar/39Ar datovanie boli vybrané pyroklastiká, ktoré sa vo 
výplni panvy objavili ako prvé a zároveň obsahovali minerály vhod-

né na 40Ar/39Ar datovanie. Okrem už publikovaných výsledkov dato-
vania amfibolov z vulkanických pieskovcov a  vitroklastického tufu 
z  blatnianskej depresie (Šarinová et al., 2018), boli datované aj 
pyroklastiká pochovaného vulkanického centra Kráľová a pyroklas-
tiká z  výplne želiezovskej depresie. Vulkanické centrum Kráľová 
bolo zastihnuté vrtom Kráľová-1 v hĺbke 2 450 – 2 700 m. Litokryš-
taloklastické lapilové tufy z  hĺbky 2 600 m obsahujú veľké kryšta-
loklasty biotitu, ktoré boli datované. Vek vypočítaný z 10 meraných 
biotitov je 14,09 ± 0,15 Ma. Inverzná izochróna dokladá vek 14,13 
± 0,20 Ma. Jemnozrnné kryštalovitroklastické tufy vrtu Modrany-2 
tvoria vrstvu interkalovanú v sedimentoch NN5-zóny (Vlček et al., 
2020). Získané veky z plagioklasov a amfibolu vykazujú veľkú chybu 
merania, ktorá je spôsobená malou veľkosťou kryštálov a nízkym 
obsahom K. Naopak, hrubozrnné, vitrokryštaloklastické tufy vrtu 
Nová Vieska-1 (NV-1) obsahovali dostatočne veľké kryštaloklasty 
(1 650 m; Rybár et al; in review). Vek 13,75 ± 0,14 Ma bol vypo-
čítaný z desiatich meraní amfibolu a jedenástich meraní biotitu. 
Inverzná izochróna poukázala na vek 13,73 ± 0,15 Ma. Vulkanizmus 
v  Dunajskej panve bol teda súveký s  vývojom štiavnického strato-
vulkánu (Chernyshev et al., 2013) a najväčšie rozšírenie v panve do-
siahol na hranici spodný/vrchný báden (~13,8 Ma). Zároveň získané 
veky indikujú, že časť sedimentov NN5-zóny, ktoré boli pôvodne ge-
nerálne radené do spodného bádenu (langu), v skutočnosti zodpo-
vedajú vrchnému bádenu (seravalu). V prípade vrtu NV-1 sa hranica 
vrchnobádenských sedimentov posúva minimálne o  500 m hlbšie 
(v porovnaní s Kováč et al., 2018).
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DyNAMiKA eRoZNícH A AKuMuLAčNícH 
PRoceSů NA oBNAŽeNéM PoVRcHu 
VátýcH PíSKů NA VyBRANýcH LoKALitácH 
BoRSKé NíŽiNy: VýSLeDKy NA ZáKLADě 
DeNDRoGeoMoRFoLoGicKé ANALýZy

 Â Karel Šilhán1  & ivan Ružek2
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fakulta OU v Ostravě, karel.silhan@osu.cz, 
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Vývoj reliéfu na akumulacích vátých písků podléhá v ideál-
ních podmínkách značné dynamice. Morfologii povrchu silně 
modifikuje větrná i vodní eroze, ale i následná akumulace trans-
portovaného materiálu. Oblasti s  obnažených povrchem písečných 
akumulací představují i velmi specifický biotop, jehož plochy se ale 
obecně v  evropském prostoru zmenšují. Pro aktivní ochranu a na-
stavení efektivních opatření pro uchování těchto chráněných oblastí 
je důležité poznat právě jejich historickou dynamiku. S ohledem na 
velmi limitované archivní záznamy a nekompletní řady leteckých 
historických snímků se stává nástrojem poznání vývoje písečného 
reliéfu dendrogeomorfologický výzkum. Tento specifický výzkumný 
přístup je založený na dendrochronologickém datování růstových 
odezev stromů na působení geomorfologických procesů. Stromy 
jsou ve svých letokruhových řadách schopny zaznamenat jak udá-
losti akumulační, které částečně pohřbily báze jejich kmenů, ale 
i události erozní, které obnažily jejich kořeny. Akumulační i erozní 
události, spojené s  pohybem vátých písků byly pomocí dendro-
geomorfologických metod studovány na dvou lokalitách v  oblasti 
Borské nížiny. První lokalita představuje obnažený povrch závětrné 
strany pleistocenní duny na SZ okraji Lakšárské Nové Vsi. Na této lo-
kalitě bylo studováno 11 jedinců borovice lesní (Pinus sylvestris L.). 
Báze všech kmenů byla pohřbena vátými písky, což svědčí o jejich 
aktivním eolickém transportu a akumulaci. Pohřbené části kmenů 
byly obnaženy až na úroveň kořenové koruny a ze čtyřech jedinců 
byla odebrány vrtná jádra ve výškových rozestupech 5 cm. U os-
tatních kmenů byly vzorkovány advektivní kořeny, vyrůstající z po-
vrchu pohřbeného kmene. Z odebraných vrtných jader bylo možné 
identifikovat růstové odezvy stromů na pohřbení pískem v podobě 
náhlých růstových uvolnění, které byly navíc doprovázeny anato-
mickými změnami v buňkách letokruhů. Tyto odezvy byly následně 
dendrochronologicky odatovány s  roční přesností. U advektivních 
kořenů bylo zjištěno jejich stáří, které nemůže být větší něž okam-
žik pohřbení pískem. Na základě kombinace chronologických dat 
a naměřených mocností naakumulovaného materiálu byla následně 
vypočtena intenzita písečné akumulace na průměrných 2,5 cm za 
rok (Šilhán a kol., 2021). Druhá studovaná lokalita leží na severním 
břehu Lakšárského jezera. Obnažený písečný povrch zde představuje 

pláž, která je postižena vodní erozí, která se projevuje jak plošným 
splachem, tak i morfologicky přítomností erozních stružek až 0,5 m 
hlubokých. Erodovaný písečný materiál se hromadí při ústí těchto 
erozních forem, ve kterých vystupovaly obnažené kořeny P. sylvestris. 
Cílem dendrogeomorfologického výzkumu na této lokalitě tak byla 
rekonstrukce intenzity eroze. Vzorkované kořeny (63 vzorků) na své 
obnažení reagovaly výraznými anatomickými změnami v  podobě 
zmenšení velikosti buněk letokruhů (i více jak o 50 %). Kombinace 
dendrochronologického datování těchto růstových odezev a měřené 
hloubky strží umožnila výpočet průměrné hodnoty intenzity hloub-
kové eroze na 1,7 cm za rok (Šilhán a Ružek, 2022). Dendrogeomor-
fologická analýza se tak i v  podmínkách erozních a akumulačních 
procesů na obnaženém povrchu vátých písků ukázala jako efektivní 
nástroj pro historickou rekonstrukci jejich dynamiky. 
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VýSLeDKy GeoLoGicKéHo 
MAPoVANiA VuLKANitoV PoHoRiA BuRDA 
PRi ŠtúRoVe Sú ZNáZoRNeNé NA NoVeJ 
GeoLoGicKeJ MAPe
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Vulkanity pohoria Burda  pri Štúrove vystupujú  v rámci hras-
ťového bloku Burdy. Hrasťový blok je uklonený na severozápad. 
Zlomovú zónu pri južnom okraji hrasti smeru V – Z sleduje tok 
Dunaja. Vulkanity reprezentujú formáciu Burda bádenskeho veku 
(Bezák et al., 2009). Horniny formácie Burda v  smere na Z  a  SZ 
prechádzajú do bajtavského súvrstvia, ktoré je s formáciou kontem-Ab
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porárne. Súvrstvie obsahuje bohatú morskú faunu lagenidovej zóny 
a  nanplanktón spoločenstva zóny NN-5 zodpovedajúce spodnému 
bádenu (Nagy et al., 1998). Rádiometrickým datovaním metódou 
stôp po delení uránu (Fe) bol stanovený vek andezitového fragmen-
tu pri Kamenici nad Hronom na 15,7 ± 1,4 mil. r. (Repčok, 1978) 
a metódou K/Ar datovania andezitového telesa na 15,2 ± 1,2 mil. r. 
(Vass et al., 1979). Na báze formácie sa vyvinula sukcesia epiklas-
tík a  pyroklastík amfibolicko-pyroxenických andezitov. V  strednej 
časti formácie sa vyvinuli vulkanické produkty spojené s  aktivitou 
submariného vulkanizmu bádenského veku. Typické sú podmorské 
andezitové extruzívne vulkanické dómy amfibolických andezitov 
s  biotitom a  ortopyroxénom. Tieto dómy reprezentujú centrálnu 
vulkanickú zónu vulkanickej stavby pohoria Burda. Submarinné ex-
truzívne dómy andezitov majú eliptický až izometrický prierez s roz-
merom do 220 m. Tvorí ich masívny andezit s  nepravidelnou 
blokovitou odlučnosťou s prechodom do zbrekciovateného andezitu  
až do brekcie s chaotickou orientáciou úlomkov. Vplyvom postupnej 
deštrukcie týchto vulkanických dómov sa tvoril úlomkovitý materiál 
a ukladal sa aj mimo svojho vulkanického centra ďalej do priesto-
ru prostredníctvom masových brekciovitých prúdov, úlomkových 
prúdov a  uloženiny hrubých až blokových brekcií. Vo vrchnej časti 
formácie Burdy sa vytvorili  fácie pyroklastík a  epiklastík pyroxe-
nicko-amfibolických andezitov. Uloženiny pyroklastických prúdov 
a redeponovaných pyroklastík sú charakteristické prítomnosťou re-
liktov petrifikovaných kmeňov stromov, čo poukazuje na transport 
z vynorených svahov pokrytých lesom z vyšších úrovní vulkanickej 
stavby Börzsóny v Maďarskej republike. Táto časť vulkanickej stavby 
vulkanitov pohoria Burda reprezentuje prechodnú vulkanicku zónu 
stratovulkánu Börzsóny.  Výsledky geologického mapovania vulka-
nitov pohoria Burda pri Štúrove sú znázornené na novej geologickej 
mape Podunajskej nížiny juhovýchodnej časti v mierke 1 : 50  000 
(Fordinál et al., 2022).
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Despite the rich tradition of sedimentary studies in the Magura 
Nappe, there is still a lack of systematic processing and publication 
of high-quality lithological logs. Sedimentary logging at outcrops 
remains a basic method of sediment description in the field and 
the fundamental source of information for the interpretation of the 
depositional environment and paleogeographic evolution. The area 
of sedimentological study in this work was the Slovak western part 
of the Magura Nappe, which is the largest tectonic unit of the Outer 
Western Carpathians. The sedimentary facies were formed by depo-
sition from gravity flows of various characters, mostly by turbidite 
currents and debris flows in the predominantly deep-sea environ-
ment of the foreland Magura Basin. The stratigraphic extent of the 
studied deposits is Late Cretaceous (Cenomanian) to Oligocene/early 
Miocene. Up to 113 sedimentological logs have been documented 
in detail with a total thickness of 2,022 m. Simplified logging and 
interpretation of the depositional environment was additionally de-
veloped for 15 of the most interesting logs. 

The purpose of the study was to log the most important 
outcrops in the region, detail logging of all observed sedimentary 
structures, interpretation of the most interesting logs, provide GPS 
location of the outcrops and thus preserve them and make them 
accessible to the greater public for further processing, as well as 
supplement the characteristics of lithostratigraphic units and 
knowledge on the sedimentary evolution of the Magura Basin.

Two methods of the documentation of outcrops were used: 
logging by notation and logging graphically. An important element Ab
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of the study was the inclusion of paleocurrent directions in the anal-
ysis of logs. Sedimentation by debris-flows, turbidity currents, slides, 
and slumps in the environment of the distributary channel, levee, 
inter-channel, and basin plain was interpreted. Most of the docu-
mented logs for the purpose of this article apparently do not have 
developed sedimentation cycles. The vertical trend of bed-thickness 
seems to follow without any obvious rule. Some of the logs, howev-
er, show signs of cyclicity of the bed-thickness or a gradual change 
in the direction of the paleocurrents. The cycles can be best observed 
in the channel-levee complexes. Thanks to the measurement of pa-
leocurrent directions, it is possible to recognise a certain regularity 
of paleocurrent directions rotation even in logs in which the vertical 
change of the layer thickness and grain size is significantly irregular. 
Paleotransport measurements in the case of regular cycles indicate 
the shifting of the channel/lobe.

VNútoRNá ZoNALitA AKceSoRicKýcH 
MiNeRáLoV MAGMAticKýcH A 
MetAMoRFoVANýcH HoRNíN:  
iNDiKátoR GeoLoGicKýcH PRoceSoV

 Â Pavel uher

Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie,  
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Ilkovičova 6, 
842 15 Bratislava; pavel.uher@uniba.sk

Akcesorické minerály tvoria len malú časť magmatických 
a metamorfovaných hornín (obyčajne menej ako 1 obj. %), ale ich 
vnútorná zonalita (textúra) a  variácie chemického zloženia pred-
stavujú významný zdroj genetických informácií. Príspevok odráža 
dlhoročné skúsenosti autora pri štúdiu akcesorických minerálov na 
základe vlastnej databázy, prevažne z granitov, pegmatitov a meta-
morfovaných hornín rôznych geologických jednotiek, najmä zo Zá-
padných Karpát a Českého masívu. Kryštály akcesorických minerálov 
majú často idiomorfný vývoj a zreteľne vyvinutú vnútornú zonalitu, 
ktorá odráža zmeny ich chemického zloženia, ako aj neskoršie alte-
račné procesy počas zmeny fyzikálno-chemických parametrov (naj-
mä teplota, tlak, fugacita kyslíka, pH, pôsobenie fluíd).

Vnútornú zonalitu akcesorických minerálov možno najlepšie 
pozorovať v rezoch ich kryštálov v prechádzajúcom optickom svetle 
polarizačného mikroskopu, ale najmä na elektrónovom mikroanaly-
zátore v režime BSE (spätne rozptýlených elektrónov), CL (katódovej 
luminiscencie), alebo mapovania koncentrácie jednotlivých prvkov. 
Najlepšie výsledky poskytuje štúdium zonality minerálov s obsahom 
vzácnych litofilných prvkov (REE, Zr-Hf, Nb-Ta, U-Th), najmä zirkó-
nu, fluórapatitu, monazitu-(Ce), xenotímu-(Y), allanitu-(Ce), oxidov 
Nb-Ta (skupina columbitu, pyrochlóru atď.); ale aj titanitu, vesuvia-
nitu, minerálov skupiny granátu, turmalínu (skoryl, dravit atď.), ko-
rundu a oxidov Fe-Ti (rutil, magnetit, ilmenit). Zonalita je spôsobená 

prítomnosťou pravidelných alebo nepravidelných zón rovnakého 
resp. izoštruktúrneho minerálu s rôznym chemickým zložením, ale-
bo zón (domén) iných minerálov, ktoré vznikli v dôsledku alterácie 
(premeny, rozpadu) primárneho minerálu.

Možno rozlíšiť nasledovné základné genetické typy vnútornej 
zonality akcesorických minerálov, pozorované v študovaných mag-
matických a  metamorfovaných horninách: (1) Primárna rastová 
zonalita; (2) Sekundárna exsolučná zonalita; (3) Sekundárna rekryš-
talizačná a  metasomatická zonalita. V  rámci primárnej rastovej 
zonality možno pozorovať najmä jemnú oscilačnú zonalitu, zried-
kavejšie sektorovú zonalitu (sektory zodpovedajúce určitým kryš-
talografickým smerom s odlišným chemickým zložením) v dôsledku 
kryštalizácie a rastu minerálu v magmatickom, metamorfnom alebo 
hydrotermálnom procese. Procesy exsolúcie (odmiešania) dokumen-
tujú nestabilitu pôvodného minerálu a jeho spontánnu rekryštalizá-
ciu za prítomnosti nového stabilného minerálu, zvyčajne v dôsledku 
poklesu teploty alebo tlaku. Obvykle však dochádza k alterácií (roz-
padu) pôvodného minerálu nielen vplyvom zmeny teploty a tlaku, 
ale súčasne aj s prínosom fluidnej fázy (najmä H2O, CO2, F). V dôsled-
ku takýchto neskorších alteračných procesov dochádza k rekryštali-
zácii pôvodného minerálu, často spojenou s  jeho čiastočnou alebo 
úplnou metasomatickou premenou na nové sekundárne minerály.

Detailné štúdium vnútornej zonality a  chemického zloženia 
akcesorických minerálov tak výborne dokumentuje často kompli-
kovanú evolúciu predmetnej horniny (jej magmatické, resp. meta-
morfné alebo hydrotermálne štádia) v kontexte geologickej evolúcie 
predmetného územia. 

HLiNA – tRADičNý StAVeBNý MAteRiáL

 Â Peter uhlík1, Faisal Mohamed Gread1 & Ľubica 
Puškelová2

1Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta, UK 
v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina 842 15 Bratislava, 
peter.uhlik@uniba.sk
2Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava

Hlina ako stavebný materiál sa používa viac ako 9 000 rokov. 
V  minulosti to bol hlavný stavebný materiál suchého tropického 
a mierneho podnebia. Ešte aj dnes asi 1/3 ľudí žije v obydliach z hli-
ny pre jej dostupnosť (Minke, 2009). Tradičné využitie hliny v ľudo-
vej architektúre sa začalo vytrácať z územia strednej Európy v 19. 
storočí, čo vyvolali napríklad prichádzajúce priemyselné procesy na 
výrobu stavebných materiálov, ako sú nápr. pálené tehly. 

Diskusia o ekologickej udržateľnosti počas posledných de-
saťročí znovu objavila pozoruhodné výhody hliny ako stavebného 
materiálu (Minke, 2009; Schauppenlehner et al., 2021). Poznanie 
materiálu a  technológií stavania je preto dôležité nielen pre za-
chovanie kultúrneho dedičstva, ale aj pre využite hlineného sta-Ab
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viteľstva v  súčasnosti a v  budúcnosti. Príspevok sa zameriava na 
charakterizáciu zrnitostného a  minerálneho zloženia ôsmich vzo-
riek, ktoré sa s rôznou intenzitou používajú pri staviteľstve v súčas-
nosti, predovšetkým ako hlinené omietky, podlahy (leštený hlinený 
povrch), alebo ako lisované tehly bez výpalu, ale skôr pre nenostné 
múry. Tri vzorky pochádzajú z aktívnych alebo opustených ťažobných 
jám ílových surovín a päť vzoriek z náhodne alebo cielene odkopa-
ných plytkých jám do 1 m, okrem jednej 7 m studňovej jamy. Tri 
vzorky sú upravené sušením a  mletím. Päť vzoriek bolo dodaných 
v prirodzenom stave bez úpravy. 

Pojem hlina je zaužívaný predovšetkým v odbornej stavebnej 
spoločnosti a v širokej verejnosti. Často sa hlavne v druhom prípade 
používa ako synonymu pre pôdu, íl, blato, zeminu. V  inžinierskej 
geológii sa pojem hlina používa pri charakterizácii súdržných zemín 
aj spolu s ílom, slieňom, sprašou. V sedimentárnej petrológii nie je 
pojem hlina exaktne zadefinovaný. Pre jemnozrnné klastické sedi-
menty sa používajú pojmy íl, prach, piesok. Minke (2009) hlinu defi-
nuje ako zmes ílu, prachu a piesku, ktorá môže obsahovať aj hrubšie 
zrná ako je štrk a organický materiál. Takže minimálne z  pohľadu 
zrnitosti sa jedná o pomerne heterogénny materiál. Veľmi dobre to 
vystihuje aj klasifikáci zrnitosti pôdy, kde okrem samotnej hliny, je 
zadefinovaných ďalších päť typov hlíny od piesčitej po ílovitú hlinu 
(USDA, 2017). Heterogenitu hliny ako klastického sedimentu výraz-
ne ovplyvňuje vznik. Dominujú alochtónne jemnozrnné sedimenty 
jazerného, riečneho a morského pôvodu, ale môžu to byť aj svahové 
alebo glaciálne hliny. Pestrosť formovania hlín dopĺňajú autochtón-
ne eluviálne hliny. Fácialna pestrosť ovplyvňuje aj variabilitu mi-
nerálneho zloženia. Čo bolo dokumentované aj pri našom štúdiu, 
predovšetkým v  kvantitatívnom zastúpení hlavných minerálnych 
fáz (napr.: kremeň (12 – 64 hm. %), kalcit (0 – 52 hm. %), kaolinit 
(0 – 15 hm. %), 2 : 1 dioktaedrické fylosilikáty (18 – 44 hm. %).
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LitHoLoGicAL cRoSS-SectioN  
AND MiNeRALoGicAL-PetRoGRAPHicAL 
cHARActeRiZAtioN oF tHe oZReN  
AND BoRJA-MAHNJAčA oPHioLite 
coMPLexeS iN BoSNiA AND HeRZeGoViNA

 Â Samir ustalić 1, Marián Putiš 1, elvir Babajić 2, 
ondrej Nemec 1& Peter Ružička 1

1Department of Mineralogy, Petrology and Economic Geology, 
Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, 
Slovakia; ustalic1@uniba.sk
2Department of Mineralogy and Petrology, Faculty of Mining, 
Geology and Civil Engineering, University of Tuzla, Tuzla, 
Bosnia and Herzegovina

The Ozren ophiolite complex (OOC) and neighbouring Borja 
and Mahnjača ophiolite complex (BMOC) in Bosnia and Herzegovina 
are part of Dinaridic Triassic-Jurassic ophiolite belt (Putiš et al., 2022, 
and references). This contribution comprises mineralogical-pet-
rographical characterization of representative rocks of the OOC and 
BMOC. The mineral composition of representative rock samples was 
determined by polarized transmitted light microscopy and EPMA. 
The ophiolites are surrounded by Jurassic-Cretaceous or Paleoge-
ne-Neogene sediments. The top to bottom lithological cross-section 
of these ophiolitic complexes starts with pillow basalts to dolerites, 
alternating or covered by radiolarites. A sheeted dyke layer is mis-
sing. Irregularly preserved gabbroic layer consists of medium-grai-
ned but mainly fine-grained gabbro-dolerites. We also determined 
an ophiolite breccia horizon on gabbro-dolerites containing centi-
metric – metric size fragments of gabbros, dolerites and radiolarites 
within a fine-grained matrix. Rare plagiogranite body occurs at the 
contact with underlying peridotites. The main part of ophiolites is 
built of serpentinized and rodingitized peridotites. Grt-Cpx metaba-
zites at the bottom represent a metamorphic sole of these ophiolites 
included into the Adriatic continental margin accretionary wedge 
mélange. Basalts and dolerites have an ophitic texture, composed 
by fine-grained prismatic Pl, Cpx and Amp. Secondary Amp and Chl 
follow the grain boundaries of magmatic minerals. A remnant of the 
inferred gabbroic layer, crosscut by a basalt dyke, was determined 
from a borehole core in the northern margin of the OOC. Gabbros 
are characterized by ophitic texture and contain primary magmatic 
porphyric Pl which is weakly altered, Cpx and green Amp1. Clinopy-
roxene and Amp1 are partially replaced by the secondary Act or Tr 
aggregates and Chl. Plagiogranite is composed of Ab-Pl, Qz, Amp, 
Bt, and Ilm. Peridotitic ultramafics build 80–90 % of the ophiolite 
complexes. Lherzolites contain Ol (55 %), Opx1 (25 %), Cpx1 (10 %) 
and Spl1 (1 %). The rest is composed of tiny Px and Spl aggregates. 
Layering is a dominant anisotropic mesostructure, while micro- 
scopic anisotropy is defined by flattened Opx and Cpx porphyroclasts 
in a partly serpentinized Ol matrix. The mineral assemblage of 
harzburgite consists of Ol within the serpentinized matrix (60 %), Ab
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Opx (35 %), and Cpx (<5 %). Spinel occurs in the form of anhedral 
grains. Opx in harzburgite and lherzolite contain Cpx exsolution la-
mellae and vice versa. Dunites are rare and they have homogeneous 
texture composed of serpentinized Ol and accessory Spl. The ultra-
basic rocks provide a contribution of percolating gabbroic magmas 
at a higher lithosphere level, crystallizing Pl and Cpx. We revealed 
a lot of cross-cutting dykes of microgabbros to gabbro-pegmatites 
in peridotites. An exclusive discovery is troctolitization of dunite 
layers in peridotites. Troctolites show interstitial crystallization of Pl 
and Cpx in the Ol matrix, thus providing evidence of the replacive 
character of impregnating gabbroic (Pl-Cpx) melt within the dunite 
layers. Grt-Cpx eclogites, granulites to amphibolites may have for-
med during the intra-oceanic subduction. In the present-day struc-
ture of the OOC and BMOC they indicate the metamorphic sole of the 
ophiolitic thrust sheets.

Acknowledgement

Project No. APVV-19-0065 (M.P.) is greatly acknowledged.

ReFeReNceS

Putiš, M., Nemec, O., Ustalić, S., Babajić, E., Ružička, P., Koller, F., 
Kurylo, S., Katanić, P., 2022. Mineralogical-Petrographical Record 
of Melt-Rock Interaction and P–T Estimates from the Ozren Massif 
Ophiolites (Bosnia and Herzegovina). Minerals, 12, 1 108.

GeoLoGicKá StAVBA A DeFoRMáciA 
PRíKRoVu BôRKy A JuŽNoGeMeRSKeJ 
oBALoVeJ SeKVeNcie ceNtRáLNycH 
ZáPADNýcH KARPát (PRieBeŽNé VýSLeDKy)

 Â Rastislav Vojtko1, Alexander Lačný1,2,  
tomáš Potočný1, Marína Molčan Matejová1 
& Dušan Plašienka1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 
Katedra geológie a paleontológie, Ilkovičova 6,  
842 15 Bratislava

2Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

Vnútorná zóna Centrálnych Západných Karpát má zložitú 
imbrikovanú stavbu tvorenú celokôrovými jednotkami, ktoré sú 
prekryté superficiálnymi príkrovmi. Vrchnopaleozoicko-mezozo-
ické sedimentárne sekvencie v príkrovovej pozícii sa nachádzajú 
na gemerskej jednotke tvorenej najmä permskými obalovými 
súvrstviami (gočaltovská skupina). Tieto, prevažne sedimentárne 
horniny patria k meliatskému akrečnému klinu, ktorý je zastúpený 
príkrovmi generovanými zo stenčeného kontinentálneho okraja. 
Časť meliatskeho klinu bola ovplyvnená HP/LT metamorfózou a tra-
dične sa označuje ako príkrov Bôrky, ktorý je tektonicky prekrytý 
príkrovom turnaika a  štruktúrne najvyšším silickým príkrovom. Na 
základe štruktúrnej analýzy je možné vyčleniť štyri hlavné defor-

mačné fázy. Alpínska deformácia (DA
1 ) je v príkrove Bôrky charak-

terizovaná fylitickou foliáciou, bridličnatosťou a S-C štruktúrami, 
ktoré sa vyvinuli v podmienkach jednoduchého strihu. Kinematické 
indikátory a S-C stavby naznačujú tektonický transport generálne 
top na západ. Permské konglomeráty sa v  bôrčianskom príkrove 
vyznačujú výrazne stlačenou a  natiahnutou štruktúrou vymedze-
nou doménami, ktoré predstavujú identifikovateľné deformova-
né objekty. Prakticky je možné konštatovať, že primárna stavba 
týchto hornín bola kompletne transponovaná do novej planárnej 
S A

1  stavby. Výrazné sú aj strečingové lineácie L A
1  orientované vo v.-

-z. smere. Naproti tomu permské konglomeráty gemerskej jednotky 
neprekonali významnejšiu deformáciu a pôvodná vrstvovitosť je 
takmer vždy zachovaná. Štruktúry DA

1  súvisia s  v.-z.  skrátením, 
ktorý interpretujeme ako prejav subdukcie oceánskej kôry počas 
neskorojurského uzavretia Meliatského oceánu. Mladší smer 
násunu (DA

2 ) príkrovového systému sa vyvíjal v  podmienkach jed-
noduchého strihu s  top na SSZ kinematikou, ktorá je definovaná 
na juh sklonenými vrásovými rovinami, asymetrickou krenulačnou 
klivážou, ssz.-jjv. orientovanými strečingovými a  minerálnymi li-
neáciami a S-C stavbami. Štruktúrny záznam (DA

2 ) je prítomný tak 
v súvrstviach príkrovu Bôrky, ako aj v obalových sekvenciách južného 
gemerika. Príkrov Bôrky je však touto deformáciou ovplyvnený pod-
statne viac ako obal gemerskej jednotky. Deformácia sa v horninách 
prejavuje zónovou foliáciou, ktorá na niektorých miestach úplne 
transformuje pôvodnú foliáciu S A

1 . Zmena orientácie kompresného 
tektonického režimu súvisí s rozsiahlym a  heterogénnym prepra-
covaním celého meliatskeho akrečného klinu a pod ním ležiacej 
gemerskej jednotky. Tento deformačný prepis súvisí s kolíziou typu 
kontinent-kontinent počas strednej a začiatkom neskorej kriedy a je 
zodpovedný za príkrovové usporiadanie meliatského mezozoického 
klinu na gemerskej/veporskej tektonickej jednotke. V príkrove Bôrky 
bolo možné pozorovať aj prejavy extenzného tektonického režimu 
v podmienkach jednoduchého strihu s kinematikou top na východ. 
V gemerskej obalovej sekvencii sa to nateraz nepodarilo identifiko-
vať. Tieto štruktúry zaraďujeme na základe deformačných kritérií 
do štádia DA

3  a  pravdepodobne ich je možné datovať do obdobia 
exhumácie gemerskej a  veporskej tektonickej jednotky (vrchná 
krieda). Posledné pozorované štruktúry (DA

4 ) sa vzťahujú na paleo-
génne v.-z. skrátenie so symetrickým jemným až otvoreným vrásami 
so subvertikálnymi osovými rovinami, lokálne symetrickou klivážou. 
Na rozdiel od starších deformačných štádií je deformácia výrazne zó-
nová, nepervazívna a nepravidelne roztrúsená v študovanom území.
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NoVé VýSLeDKy FoSíLNycH RýB 
VNutRoKARPAtSKéHo PALeoGéNu 
Z LoKALity ByStRé NAD toPĽou 
(VycHoDNé SLoVeNSKo)

 Â Barbara Zahradníková 1 & Dominique tkáč 2

1Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum  
v Bratislave, Vajanského nábr. 2, P.O. BOX 13,  
810 06 Bratislava, Slovensko, barbara.zahradnikova@snm.sk

2Stankovská 82, 094 14 Sečovská Polianka, Slovensko,  
tkacdominique443@gmail.com

Lokalitu Bystré nad Topľou objavil v  90. rokoch minulého 
storočia amatérsky zberateľ M. Dolinský, ktorý tu počas niekoľkých 
rokov nachádzal rôzne druhy skamenelých rýb. Lokalita sa preslávila 
nálezom fosílnej vtáčej nohy, ktorú opísali vo svojom príspevku Fulín 
a Holec (2008). Zo skúmanej lokality je doposiaľ známych niekoľko 
prác zaoberajúcich sa fosílnou rybou faunou. Prvá práca je od Grego-
rová a Fulín (2001), kde autori opísali nálezy rýb z čeľade Clupeidae 
gen. indet., rodov Palaeogadus sp., Hemiramphus sp. a druhu Ser-
ranus budensis. Ďalej rybiu faunu z  tejto lokality opísala aj Chalu-
pová v rôznych krátkych príspevkoch. Zahradníková (2013) vo svojej 
práci priradila nálezy k týmto taxónov – čeľaď Clupeidae gen. indet. 
a druhy Holosteus mariae, Palaeogadus simionescui, Hemiramphus 
georgii a Serranus budensis.

Obec Bystré nad Topľou sa nachádza juhovýchodne od mesta 
Hanušovce nad Topľou na Východnom Slovensku. Odkryvy sú situova-
né v údolí bezmenného potoka a to približne 700 m severozápadne od 
obce Bystré nad Topľou a 500 m od železničného násypu. Celé územie 
potoka je tvorené vnútrokarpatským paleogénom, reprezentujúce 
hutianske súsvrstvie (stredný oligocén). Údolie je viacmenej tvorené 
hrubými polohami piesčitých prachovcov a ílovcov. Pieskovce tvoria 
dm lavicovité polohy, pritom sú jemno až strednozrnné, hnedej 
až sivohnedej farby. V spodných častiach vystupujú jemnozrnné 

(pelitické) pieskovce, ktoré miestami prechádzajú do laminovaných, 
húževnatých pelokarbonátov s hranolovitým rozpadom. Eróziou 
potoka sa na viacerých miestach obnažili vrstvy sivočiernych ílovcov, 
v ktorích sa nachádzajú fosílne zvyšky rýb. Ílovce majú tabuľkovitý až 
bridličnatý rozpad. Tmavé sfarbenie bridlíc nasvedčuje o redukčnom 
prostredí v dobe sedimentácie (Gregorová a Fulín, 2001). Lokalita je 
po veľkých dažďoch značne poškodená.

V ostatných dvoch rokoch prebiehal terénny výskum na lokali-
te. Študovaný materiál predstavuje fosílne zvyšky rýb a to izolované 
kosti, šupiny, nekompletné kostry, ale aj celé zachované jedince. 
Najčastejšie boli nájdené jedince patriace druhu Serranus budensis 
(Heckel, 1856). Ďalej boli nájdené jedince patriace druhom Holos-
teus mariae (Menner, 1948), Palaeogadus simionescui (Simionescu, 
1905), Hemiramphus georgii Jerzmańska, 1968 a  Clupea sardinites 
Heckel, 1850. Novoobjavenými druhmi na lokalite sú Anenchelum 
glarisianum Blainville, 1818 a Glossanodon musceli  (Paucă, 1929). 
Nájdené boli aj drobné zúbky žralokov.

Nové nálezy potvrdzujú litorálny charakter prostredia počas 
oligocénnej sedimentácie v oblasti dnešnej lokality Bystré nad Top-
ľou. Menilitové vrstvy zaraďujeme do zóny IMP 2 na základe rybej 
fauny. O  plytkovodnom charaktere prostredia svedčí nález vtáčej 
nohy pochádzajúci z pieskovcových vrstiev ako aj prvý objav kraba 
druhu Liocarcinus oligocenicus (Paucă, 1929) na Slovensku, či odtlač-
ky listov.
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 inštrukcie autorom

Mente et Malleo (MeM) je oficiálny spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti (SGS). Je to elektronický informačný spravodajca pre široké 
spektrum geologických vied, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie. 

 Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík: 
1. Slovenská geologická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, kalendár akcií 
2. Články – krátke vedecké, odborné a vedecko-populárne príspevky 
3. Reportáže – odborné reportáže z vedeckých podujatí, prednášok a exkurzií 
4. Prednášky, semináre, konferencie – abstrakty zo seminárov, konferencií 
5. 5. Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií s geologickou tematikou 
6. 6. Kronika, jubileá, výročia – informácie o významných udalostiach, životných jubileách, spomienkach a výročiach osobností slovenskej 

geológie 
7. 7. Fórum – diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie od členov a sympatizantov SGS 
8. 8. Fotogaléria – komentované autorské fotografie geologických zaujímavostí z celého sveta 
9. 9. Inzercia 

 Príspevky 
Príspevky pozostávajú z textu (vrátane súhrnu použitej literatúry), obrazových príloh a tabuliek.

 texty 
Redakcia prijíma všetky príspevky týkajúce sa geológie a príbuzných vied. Texty sú v slovenskom jazyku, ale je možné publikovať aj texty v českom 
alebo anglickom jazyku. Rozsah príspevkov (okrem súhrnu abstraktov zo seminárov a konferencií) je obmedzený na 15 strán čistého textu na 
A4 pri riadkovaní 1,5. Príspevky nie sú honorované. Vedecké a odborné články sú recenzované. Text príspevku by mal byť členený nasledujúcou 
formou: 
1. názov práce;
2. meno a priezvisko autora či autorov bez titulov, adresa pracoviska alebo bydliska, kontaktná e-mailová adresa korešpondenčného autora; 
3. pri vedeckých a odborných textoch je vhodné pripojiť anglický abstrakt v rozsahu max. 200 slov, 5 – 10 kľúčových slov v anglickom jazyku, 

a krátke zhrnutie (conclusion). Pri vedecko-populárnych nie sú nutné; 
4. vlastná práca, rozsiahlejšie príspevky by mali byť štruktúrované do kapitol; 
5. literatúra; 
6. texty k obrázkom a tabuľkám; 
Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora MS Word s riadkovaním 1,5, font Times New Roman, veľkosť písma 12, pokiaľ 
možno bez použitia štýlov, odsadzovania odsekov a špeciálneho editovania. Text bude editovaný redakciou. 

 Literatúra 
Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s názvom Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte. Pri 
citáciách v texte používajte formu: Novák & Kováč (2005); (Novák, 2011); (Novák, 2011; Novák & Kováč, 2005; Novák et al., 2016); (Novák – in 
Kováč et al., 2010). 

citácie prác sú zoradené abecedne a upravené by mali byť takto: 
citácie článkov v časopisoch 
Novák, J., 2011: Geologická stavba a tektonické pomery Ďumbierskych Tatier. Acta Geologica Carpathica, 29, 30 – 47. 
Novák, J. & Kováč, S., 2005: Amonity a stratigrafia trangošských vápencov v jure tatrika v Nízkych Tatrách. Palaeontologica Slovaca, 16, 223 – 248. 

citácie knižných publikácií 
Novák, J., Fehér, A., Tkáč, R., Lomnický, T. & Haraj, P., 2016: Atlas textúr a štruktúr sedimentárnych hornín. VEDA (Bratislava), 245s. ISBN 
978-85-123-4569-1. 

citácie kapitol v knihách 
Horváth, D., 1996: Paleoalpínske deformačné štádiá v tatriku, fatriku a hroniku Malých Karpát. In: Haluška, E. & Helšmíd, F. (eds.): Tektonika 
jadrových pohorí Západných Karpát. ACADEMIA NATURA (Banská Bystrica), 143 – 167. ISBN 268-85-345-3468-8. 
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 citácie konferenčných príspevkov 
Veľký, A., Hermann, M. & Vysocký, D., 2013: Vplyv ropných látok z prevádzky čerpacích staníc na kvalitu podzemných vôd v povodí Handlovky In: 
ORGANICA 2013, Spoločnosť slovenských geochemikov, 11.-12.9. 2013, Prievidza, Slovenské chemické zvesti. Abstrakty z konferencie, 6, 234. 
– Inštrukcie autorom - 42 – 

 citácie webových stránok 
Ak je autor webovej stránky známy, uvedie sa jeho meno a rok uverejnenia informácie. Ak je neznámy, resp. ide o inštitucionálne dielo: Geologická 
mapa Slovenska M 1 : 50 000 [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. [cit. Doplň presný dátum citácie]. Dostupné na 
internete: http://mapserver.geology.sk/gm50js. 

 obrazová príloha 
Obrazové prílohy, fotografie a tabuľky zasielajte už finálne upravené, vo formáte JPEG, TIFF, pdf. v rozlíšení minimálne 300 dpi, pri JPEG obrázkoch 
vo veľkosti min. 3 000 x 2 000 pixelov, resp. cca 1,5 MB. Ideálne je posielať obrázky nekomprimované, nie však vo formáte RAW. Prílohy (vrátane 
tabuliek) nebudú už redakciou upravované, preto dbajte na ich čitateľnosť a výpovednú hodnotu aj po zmenšení. Obrázky a tabuľky posielajte 
osobitne, nie len komprimovane včlenené v texte, riadne označené, s uvedením autora prílohy. 

 Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou 
Príspevky v elektronickej podobe posielajte na e-mailovú adresu info@geologickaspolocnost.sk. V prípade väčších súborov (nad 10 MB) je vhodné 
použiť niektorý úložný server, napríklad uschovna.cz. 

 etický kódex 
Autori príspevkov určených na publikovanie v Mente et Malleo (MeM) sa riadia všeobecnými zásadami autorskej etiky. Je to najmä vedecká 
korektnosť údajov, správne citovanie prevzatých podkladov a iných autorov, dodržiavanie zásad autorského a duševného vlastníctva. Príspevky 
nesmú dehonestovať iných ľudí, útočiť na iné názory bez relevantných argumentov a dôkazov. Redakcia si vyhradzuje právo po kolektívnom 
posúdení odmietnuť celý príspevok alebo jeho časti, ktoré by boli v rozpore s vedeckou alebo morálnou etikou. Príspevky nie sú profesionálne 
jazykovo upravované, redakcia však má právo na základnú gramatickú a štylistickú kontrolu a úpravu, prípadne na zaradenie adekvátnych 
medzinadpisov alebo odsekov.

 Adresa redakcie:
Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava 1, Slovenská republika
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