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AbStRAkt
V súčasnosti je jednou z mimoriadne diskutovaných tém 

sledovanie a hodnotenie klimatických zmien a ich vplyv na všetky 

oblasti života človeka. Čoraz extrémnejšie klimatické výkyvy 

mnohokrát priamo ohrozujú obyvateľov a majú vplyv na kvalitu ich 

života. V nemalej miere ohrozujú aj majetok obyvateľov v oblastiach 

pravidelne postihovaných záplavami, či naopak nedostatkom 

zrážok.  Je dôležité, aby ľudia poznali základné prírodné procesy, 

ktoré sú za tieto zmeny zodpovedné, aby si uvedomili, ktoré faktory 

ich ovplyvňujú. Zároveň je dôležité vedieť, aké nástroje slúžia na 

ich dešifrovanie. Prírodné vedy a najmä geovedy (vo vzťahu ku 

geohazardom) v celosvetovom meradle majú nezastupiteľné miesto 

v elementárnej edukácii každej spoločnosti. Len prostredníctvom 

chápania histórie a vývoja Zeme od jej počiatkov a poznaním 

dynamiky rôznych typov paleoprostredí môžeme predikovať 

modely abiotickej a biotickej interakcie a ich spoločný vplyv na 

antropogénnu sféru. Od roku 1974 sa hodinová dotácia priamej 

výučby prírodovedných predmetov (biológia, geológia a geografia) 

na základných a stredných školách postupne redukuje, a preto 

nastáva potreba dopĺňať vedomostný deficit aj prostredníctvom 

externých vzdelávacích inštitúcií. 

HiStóRiA Výučby geOlógie A geOVednýcH 
pRedMetOV:

Postavenie výučby geológie a geovedných predmetov sa 

menilo od šestnásteho storočia, kedy sa v jozefínskom študijnom 

poriadku objavili. Za Rakúsko-Uhorska sa vyučovali v obecných 

školách a gymnáziách predmety: Ríša nerastná, Fyzikálny zemepis, 

Fyzika, Nerastopis, Mineralógia a Chémia. Na začiatku dvadsiateho 

storočia sa geovedy vyučovali v predmetoch Prírodopis a Prírodozpyt 

(od 3. ročníka 2,3,6,4,4,4 hodiny týždenne). Až v roku 1948 sa 

vyučovanie geológie zredukovalo a roztrieštilo do predmetov 

Fyzický zemepis, Biológia a Chémia, aby sa školy opäť po reforme 

v rokoch 1960-1962 vrátili k výučbe geológie v dvojpredmete 

Biológia-Geológia. Učivo geologických vied na ZDŠ bolo zlúčené 

do jednotných celkov a zaradené do 9. ročníka v rámci prírodopisu, 

na SVŠ však od r. 1962 do r. 1967 bola geológia s mineralógiou 

nepovinným predmetom a učila sa v rozsahu 2 hodiny týždenne. Od 

r. 1967/68 sa učila geológia povinne v 3. ročníku predmetu biológia 

a geológia. 

V tom čase, výučba geológie rozložená do osnov základných, 

stredných odborných škôl a gymnázií zabezpečovala kontinuitu 

vzdelávania žiakov a študentov tak, že stredné a následne vysoké 

školy tohoto zamerania vyškolili dostatočný počet absolventov 

geológie pre potreby geologického mapovania, ťažobného priemyslu, 

zakladania stavieb, hodnotenia zásob a kvality podzemných vôd, 

pedagógov i vedcov v rôznych oblastiach geologického výskumu. 

V nasledujúcich obdobiach každá školská reforma priniesla 

utlmovanie výučby geológie, pričom jeho totálna decimácia nastala 

vyradením predmetu geológia z osnov; redukovaný obsah učiva bol 

začleňovaný do biológie a geografie. 

dneŠný StAV Výučby geOVednýcH
pRedMetOV

Prírodoveda sa v súčasnosti vyučuje metódou nabaľovania 

špirály, kedy sa žiaci postupne počas štúdia venujú približne 

rovnakým témam, vždy s náročnejším obsahom. Napriek tomu, 

že pre 3. a 4. ročník majú v pláne tému vesmír a planéty, o neživej 

prírode Zeme, o procesoch na nej a v nej majú v osnovách minimum 

informácií. Výučba o neživej prírode je zabudovaná do Vlastivedy 

(oblasť Človek a spoločnosť), kde sa k prírodným javom pristupuje 

len z estetického hľadiska – prírodné krásy.

Predmet s názvom prírodopis, ktorého náplňou bola aj 

geológia, sa vyučoval v 8. ročníku základných škôl do roku 2011, 

kedy vošla do platnosti úprava ISCED 2 a geológia bola začlenená 

do výučby vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda (fyzika, chémia, 

biológia);  názov geológia a prírodopis vymizol z učebných osnov. 

1natália Hudáčková, 1Marianna kováčová,
1Miroslav bielik a 2Vlasta Jánová

StAV Výučby geOlógie nA ZáklAdnýcH
A StRednýcH ŠkOlácH (gyMnáZiácH)
nA SlOVenSku

1katedra geológie a paleontológie pRiF uk, v bratislave, ilkovičova 6, 842 15 bratislava
2Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojovbukureštská 4, 812 35  bratislava
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Napriek definícii slova „PRÍRODA: súhrn všetkých vecí a javov na 
svete, ktoré nevznikli zámernou ľudskou činnosťou“ (Krátky slovník 
slovenského jazyka 4, Veda 2003), neživá zložka prírody bola 
v osnovách výrazne oklieštená a zákonitosti, ktoré vyplývajú 
z podstaty Zeme a procesov v nej a na nej prebiehajúcich sa v nich 
nenachádzajú.  

Výučba geológie (veda o zložení a vývine zemskej kôry) bola 
paradoxne presunutá do predmetu s názvom Biológia (veda o živote 
organizmov) a výučba bola z dotácie 66 hodín ročne znížená na 33 
hodín ročne, do osnov na jej úkor pribudlo vyučovanie ekológie, teda 
objem vyučovania geológie sa ešte znížil (Hudáčková et al. 2012). 

Na stredných školách (gymnázium) bola geológia vyučovaná 
v prvom ročníku od roku 1968 až do roku 1984 v objeme 2 + 1 hodín 
týždenne. V súčasnosti sa na gymnáziách upustilo od povinnej 
výučby geovedných predmetov, geológia sa vyučuje v rámci 
predmetu Geografia, zaradenom do výučby vo vzdelávacej oblasti 
Človek a spoločnosť, kde by sa výučba geológie mala premietnuť 
v rámci získavania kľúčových kompetencií: (i) práca s informáciami 
o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku, (ii); - 
porozumenie premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek, (iii) 
porozumenie a rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, 
grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov ako prostriedkov 
geografie.

pRíčiny A dôSledky cHýbAJúceJ Výučby 
geOVednýcH pRedMetOV:

Geologická obec aj v minulosti opakovane (no bezvýsledne) 
poukazovala na dôsledky nedostatkov vo výučbe geológie 
a geovedných predmetov vôbec sa začali postupne ukazovať a dnes 
geologické profesie patria v našom hospodárstve k nedostatkovým. 
Počet študentov geologických odborov na stredných, ale aj vysokých 
školách rapídne klesá, neúmerne voči populačnej krivke (Hudáčková 
et al. 2012).

Kde teda pramení problém nedocenenia geológie, nedostatku 
geológov a nízkeho geologického povedomia? Už na prvom stupni 
(ISCED 1) výučba prírodovedy podľa predložených materiálov 
nezodpovedá definovanému cieľu a nie je v súlade s názvom 
predmetu Prírodoveda. V prílohe ISCED 1 Prírodoveda - je z rôznych 
predmetov vyplývajúcich z definície prírody do výučby zahrnuté iba 
torzo prírodovedných predmetov (biológia, geogragfia), ktorému sa 
žiaci venujú, vynechávajú sa procesy súvisiace s neživou prírodou. 
Súčasný počet hodín (časová dotácia) prírodovedných predmetov na 
druhom stupni základnej škole predstavuje iba 9,93% zo všetkých 
vzdelávacích oblastí (po pripočítaní geografie 13,36%) a na 
štvorročných gymnáziách 12,9% (po pripočítaní geografie 16,13%). 
Nedostatok času na vyučovaní a nemožnosť si overiť priebeh 
geovedných procesov vedie u žiakov k upevňovaniu miskoncepcií 
(Held et al. 2016) a z toho vyplývajúci vedomostný deficit má 

vplyv na chladný vzťah študentov k prírode a minimálny záujem o 

štúdium geovedných tém na školách tretieho stupňa (Lukianenko 

2011). Nestálosť postavenia geovedných predmetov v metodických 

plánoch a učebných osnovách všeobecnovzdelávacích škôl vedie k 

podceňovaniu ich významu (Turanová, et al. 2012). 

Vzhľadom na uvedené údaje a absenciu predmetu geológia 

v učebných osnovách je problémom aj príprava budúcich učiteľov 

na univerzitách (v rámci dvojodborového štúdia, spravidla 

biológia+iný predmet). Dvojodborové štúdium geológie nie je 

v súčasnosti otvorené. V osnovách prípravy učiteľov na predmety, 

v rámci ktorých je geológia vyučovaná (biológia, geografia), sa do 

5 ročného univerzitného štúdia dostane 1, alebo žiadny semester 

výučby geológie (všeobecná geológia, petrografia, stratigrafia, 

paleontológia). 

Najväčší negatívny dopad však vidíme v bežnom živote 

ľudí. Neadekvátna geovedná vzdelanosť obyvateľstva mnohokrát 

zapríčiňuje nedostatočnú prevenciu dopadov veľkých tragédií 

v podobe povodní, zosuvov pôd, či iných prírodných katastrof. 

Postupné znižovanie hodín priamej výučby geológie vedie 

automaticky mladého človeka k predstave o jej nedôležitosti. 

Minimalizácia kontaktu s prírodou, praktických cvičení a samotných 

terénnych exkurzií automaticky vedie k odťažitej a predovšetkým 

teoretickej výučbe.  Na stredných školách sa tento nepriaznivý 

proces ešte zvýrazňuje a náročnosť obsahu tak spolu s nejasnými 

osnovami spôsobuje u študentov nezáujem o ďalšie štúdium abioty 

napr. na vysokej škole.

ZáVeR:

Geovedy, vedy o Zemi, patria spolu s filozofiou a matematikou 

medzi prvé vedné disciplíny, ktorých predmetom skúmania bol 

práve vzťah človeka k planéte Zem. V súčasnosti sú kľúčovými 

vednými disciplínami na pochopenie fungovania komplexného 

systému našej planéty a zároveň na získavanie poznatkov, ktoré 

sú potrebné pre trvalo udržateľný rozvoj na Zemi. Vzhľadom na 

uvedené problémy sa do popredia didaktík jednotlivých odborov 

dostáva aktívne učenie sa žiakov, ktoré zabezpečuje, že žiak 

vlastným učením sa pod vedením pedagóga dospieva k záverom, 

ktoré si sám overil riešením určitých problémových situácií. Riešením 

týchto problémov a implementovaním do kurikúl chceme reagovať 

na výzvy Agendy 2030, ktorú prijala vláda SR a zabezpečiť rozvoj 

globálneho vzdelávania. Hlavný dôraz kladieme na motivovanie 

učiteľov a žiakov k výučbe geovied.

poďakovanie:
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Na Slovensku je veľa opustených banských diel z dávnych dôb 
ako sú pingy a štôlne. Veľa bádateľov sa venuje vyhľadávaniu týchto 
diel a skúmaniu, ako sa v nich ťažilo. Menej je však známe o ťažbe 
ušľachtilého kameňa na výrobu kvádrov, architektonických článkov 
a sôch. Podľa výrobkov z kameňa sa zistilo, že na našom území sú 
najstaršie kvádre na Bratislavskom hradnom kopci, ktoré tesali 
Rimania pre keltského panovníka v 1. stor. pr. Kr. V stredoveku sa ťažil 
ušľachtilý kameň zriedkavo od 9. storočia a viacej od 13. storočia. 
Boli to pórovité vápence, pieskovce a vulkanické pieskovce (tufy), 
menej travertíny, rauvaky, ryolity a andezity. Ak sa v okolí mesta 
nachádzali ruiny rímskych stavieb, tie slúžili ako zdroj kvalitného 
kameňa. Od renesancie sa ťažili na Slovensku leštiteľné kompaktné 
vápence na výrobu náhrobníkov a iných interiérových výrobkov ako 
sú oltáre alebo portály. 

Vo viacerých kameňolomoch možno pozorovať archaické 
spôsoby ťažby blokov kameňa, ktoré sa v podstate nezmenili od 

daniel pivko

HiStORické kAMeňOlOMy nA SlOVenSku

prírodovedecká fakulta univerzity komenského, ilkovičova 6, 842 15 bratislava

čias Egypťanov. V období stredoveku bol vzhľad kameňolomov 
stupňovitý s chaotickým získavaním blokov. Niekedy kvalitný 
kameň ťažili i v podzemných komorách. Od 17.-18. storočia sa 
v kameňolomoch zefektívnila práca, uprednostňovala sa ťažba 
s rovnými kolmými stenami. 

Bloky kameňa sa najčastejšie ťažili využívaním prirodzených 
puklín, do ktorých sa vbíjali kliny a potom sa bloky vypačovali 
sochormi. Kliny sa využívali aj prípade vytvorenia umelej pukliny na 
odštiepenie bloku od steny. Iným spôsobom bolo u mäkších hornín 
odtesávanie bloku od steny špicákom (nástrojom podobným na 
čakan ale špicatým na obidve strany) alebo špicatým dlátom. Asi 
od 18. storočia bol používaný na ťažbu čierny prach. V 20. storočí 
sa začalo využívať strojové odvŕtavanie sústavou paralelných vrtov 
a v malej miere lanové, kotúčové a reťazové píly.

liteRAtúRA:
Bessac, J.-C. a Aucher, M.-R. 1996: La pierre en Gaule narbonnaise et les carrières du Bois des Lens (Nîmes) : histoire, archéologie, ethnographie, 
et techniques. Journal of Roman archaeology, 16, 322-33.

Korres, M. 2001: From Pentelicon to the Parthenon: The Ancient Quarries and the Story of a Half-Worked Column Capital of the First Marble 
Parthenon. Melissa Publishing House, 128s.
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Obr. 1: Stredoveká alebo stredoveko vyzerajúca časť kameňolomu v Dobrej Vode 
s chaotickou ťažbou malých blokov zlepenca.

Obr. 2: Nerovnomerná ťažba andezitových blokov v stredovekej podzemnej komore 
Barlangy pri Banskej Štiavnici.

Obr. 3a: Novoveká stena kameňolomu nad Devínom vytvorená 
systematickou ťažbou blokov kameňa špicákom.

Obr. 3b: Oblúkové ryhy po špicáku na stene bývalého kameňolomu nad Devínom. Na kresbe je 
znázornená ťažba v období staroveku, ktorá sa veľmi nelíšila od novovekej (Bessac a Aucher 1996).

Obr. 4: Rovné steny vytvorené otesávaním s čiastočnou podzemnou ťažbou 
vulkanických zlepencov v kameňolome v Krupine. Časť komôr mohla byť vytesaná 
úmyselne pre obydlia.

Obr. 5: Archaické získavanie blokov v 20. storočí v kameňolome Chtelnica Malé 
skalky. Na čelných stranách blokov vidno paralelné takmer zvislé ryhy po zatĺkaní 
sekáča.Hi
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Obr. 6a: Hrubolavicovité pieskovce pri Oravskom Bielom Potoku boli ťažené pozdĺž vertikálnych 
a horizontálnych puklín.

Obr. 6b: Stopy po špicatých dlátach, ktoré slúžili ako kliny na oddelenie 
bloku vulkanického pieskovca v kameňolome v Nižnom Skálniku.

Obr. 6c: Ťažba v starovekom kameňolome na mramor, v ktorom s pomocou páčidiel a klinov 
využívali prirodzené pukliny (Korres 2001).

Obr. 7a: Ťažobné komory vo vulkanických pieskovcoch pri Vyšnej Pokoradzi.

Obr. 7b: Okrúhle stopy po explózii čierneho prachu a lineárne stopy po 
vyvŕtaných dierach v podzemnej komore pri Vyšnej Pokoradzi. Hi

sto
ric

ké
 ka

m
eň

ol
om

y n
a S

lo
ve

ns
ku



10

V dňoch 5. - 7. apríla 2018 sa v školiacom stredisku Technickej 
Univerzity Košice, v bývalom kúpeľnom areáli v Herľanoch, 
uskutočnil 19. ročník Medzinárodnej konferencie mladých geológov. 
Uskutočnila sa pod inštitucionálnou záštitou Fakulty BERG TU v 
Košiciach, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Akadémie 
Gorničo-Hutničej v Krakove. O otvorenie konferencie sa postarali jej 
zakladatelia doc. Mgr. Julián Kondela, PhD a doc. RNDr. Marianna 
Kováčová, PhD spolu s dr hab. inž. Maciejom Maneckim, prof. AGH. 
Program konferencie bol rozdelený do dvoch dní a tradične ho 
sprevádzala aj erupcia studeného Herlianského gejzíru. V programe 

1Marianna kováčová

odznelo 23 príspevkov s výraznou prevahou poľských autorov a nie 
len z regiónov zo Západných Karpát. Konferencia skončila tretí deň 
terénnou exkurziou v opálovej bani na Dubníku. Opäť sa potvrdilo, že 
prezentácie mladých autorov geovedných disciplín, prezentovaných 
na konferencii, mali široký záber a stále sa zvyšujúcu vedeckú úroveň. 
Cenu Rudolfa Mocka za najlepší študentský príspevok, tentokrát 
sponzorovanú SGS obhájil Michał Bukała. Priateľská komunikácia 
mladých geológov opakovane vytvorila atmosféru jedinečnú pre 
túto konferenciu. 

Viac na: http://people.fberg.tuke.sk/herlanyconference/

1katedra geológie a paleontológie pRiF uk, v bratislave, ilkovičova 6, 842 15 bratislava

XiX. MedZináROdná kOnFeRenciA MlAdýcH 
geOlógOV, HeRĽAny, 5.-7.4.2018

katarzyna Adamek & Michał lupa

tHe uSAge OF SAtellite ReMOte SenSing
in cOMpleX AnAlySiS OF enViROnMentAl cHAngeS 
ReSulting FROM illegAl gOld
Mining in SOutH AMeRicA

department of geoinformatics and Applied computer Science, AgH university of Science and technology, 
Mickiewicza 30, 30-059 kraków, kadamek@student.agh.edu.pl, mlupa@agh.edu.pl

Illegal extraction of gold has grown to be a great problem 
in countries, which for multiple reasons often do not have 
possibilities for the right response to such practice. Illegal gold 
mining in South America concentrates on alluvial deposits, causing 
significant contamination e.g. with mercury and cyanide. The idea 
focuses on building a tool that will allow to standardize the scale-
devastation of the environment caused by the illegal extraction of 
mineral resources. It should be noted that performing field tests 
for sampling the contamination can be often very difficult or even 
impossible as a great part of the illegal exploitation is managed by 
organized crime groups. Also, more often criminal mining term is 
being used due to many elements associated to mining, including 
money laundering, human trafficking, sex exploitation. The project 

aims to verify the use of remote sensing methods in obtaining 
comprehensive, multi-level information of the broadly understood 
damage caused during exploitation. The main purpose is to check 
the possibility of observation of surface pollution, detection of its 
type and propagation in the aquatic environment. The scope of 
research also includes soil contamination, conditions and changes 
of vegetation and air quality status. Another aspect of this project 
is the use of radar images to measure the scale of land deformation 
resulting from illegal exploitation. The number of analyses result 
in a complex assessment of the environmental deterioration and 
possibly the elaboration of a single degradation index. This allows 
for the mapping of areas vulnerable to degradation, potentially 
leading to quick analysis of risks of the propagation of contamination 19
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Agnieszka bracławska & Adam Filip idziak

HOw tO uniFy SeVeRAl SeiSMic cAtAlOgS
in tHe eXAMple FROM cARpAtHiAnS?

Till now seismologist community of Central Europe countries 
has not been focused on the analysis of the whole Carpathian arch, 
but only on the individual regions of the research area (Shenk et al. 
2001; Kováč 2002; Marmureanu & Cioflanc 2011; Kováčiková 2016). 
Analysis of the entire area requires data from all particular catalogues 
that need to be completed, standardized and joined because 
compilation of a homogeneous earthquake catalogue is an essential 
tool for the seismic hazard evaluation. This work is intended to show 
the problem of collecting data from various seismic catalogues from 

individual national seismic networks and the data from Internet 
seismic platforms such as IRIS Data Management Center and the 
European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) and on-line 
Bulletin from International Seismological Centre, as well as the need 
for their very careful verification, in order to create an uniform set of 
seismic data across a large area. The results suggest that compiling 
a consistent and solid earthquake catalogue is a crucial part of 
reliable seismic hazard studies.

Agnieszka bracławska

cHAngeS in SeiSMic ActiVity between 1976 And 
2016 in tHe cARpAtHiAn ARc

The Carpathians Mountain are part of the Alpine Mediterranean 
Belt and they are the seismically most active area in Central Europe. 
Distribution of the earthquakes is not homogeneous, there are 
significant differences between the seismic activity of the inner 
part of the Carpathians arc and the surrounding mountain chains. 
The Carpathians Mountain arc is divided into Western, Eastern 
and Southern Carpathians. The Western Carpathians region is the 
northwestern part of the Carpathian mountain chain and it can be 
characterised by a moderate earthquake activity (Kovac et al., 2002). 

However, tremors in this region are mostly observed in the 
Vrancea zone in Romania (the Southern end of Eastern Carpathians). 
The earthquakes are located in a restricted area in the bending zone 
between the Eastern and Southern Carpathians where at least 
three units are in contact: the East European plate, Intra-Alpine 

and Moesian subplates (Marmureanu et al., 2011). In most cases 
the seismic events are immediately related to the movements on 
existing fault surfaces (Kovac et al., 2002).

Presented study focused on the seismic activity of strong 
seismic shocks (ML

 ≥ 2,0) occurred in the Carpathian Mountain arc 
area since 1976 to 2016. The aim of the study was to trace temporal 
changes of seismic activity in the whole the Carpathians Mountain 
arch.

Faculty of earth Science, university of Silesia, 60 bedzinska Str., 41-200, Sosnowiec, abraclawska@us.edu.pl

Faculty of earth Science, university of Silesia, 60 bedzinska Str., 41-200, Sosnowiec, abraclawska@us.edu.pl

for any of the local communities. As exposure to pollution caused by 
illegal exploitation is a big threat to the human life and health it is 

important to develop tools to identify and manage such hazards and 
current devastation of the environment.
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Aleksander brom

SeiSMic eVentS cluSteRing in equiVAlent 
diMenSiOnS- tHe eXAMple FROM uppeR
SileSiAn cOAl bASin

the values of their cumulative distributions. To date, various authors 
dealt with a similar task. They carried out studies and deemed the 
results encouraging.  Presented data derived from IS-EPOS Platform 
and consisted of 353 events above completeness magnitude. 
Described tremors were associated with longwall coal exploitation 
in Bobrek mine. The objective was to obtain cumulative distributions 
of an interevent time dt and interevent distance dr then set up an 
corresponding space and carry out fractal dimension calculations. 
The aim was to verify whether clustering in this simple space can be 
observed before high-energy events. Fractal dimension calculation 
was done in windows comprising of 10,25 and 50 events in a row 
with a step of one event. Cumulative distribution function was 
averaged in 1-, 3- and 10-event length moving window. The effect 
of the clustering was expressed by sudden variations of the fractal 
dimension. Its temporal changes did not have the same character in 
the different studied events, although some similarities among the 
events are observed. The impact of focal mechanism did not provide 
the clear answer. 

Faculty of earth Sciences, university of Silesia in katowice, będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, poland. aleksander.
brom@gmail.com

Earthquakes, rock bursts, and other seismic events are 
represented by a point in a multidimensional space, quantified 
by a number of vectors of parameters. These parameters obtained 
from catalogue: origin time t, coordinates of the epicentre (x,y) 
etc. Events can be described by secondary parameters as interval 
time dt, geometrical distance dr between consecutive events 
etc. The possibility of occurrence of high-energy seismic event 
can be evaluated based on temporal clustering of mentioned 
parameters. Cluster analysis is involves considering distances 
separating events, however, the parameters comprise numbers of 
different orders of magnitude, hence a definition of proximity in 
space is rather ambiguous. A methodology of transformation to 
equivalent dimensions (ED) was used here. The main advantage 
of this method is that it solves the problem of different metrics of 
earthquake parameters. The aim of transformation is to turn the 
original parameters into its cumulative distribution function. In 
other words, the distances between seismic events’ parameters in 
multidimensional space are assessed correctly while are placed by 
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Michał bukała1,2, iwona klonowska2, Jarosław Majka1,2, pauline 
Jeanneret2, karolina kośmińska1 & christopher barnes1

SeiSMic cOnSequenceS OF tHe Subducting SlAb 
MetAMORpHiSM: A cASe Study FROM tHe SeVe 
nAppe, SwediSH cAledOnideS

Subducting slabs generate and thereby are affected by 
abundant earthquake activity, however, the evidence for the fossil 
earthquakes have been sparsely reported. The Tsäkkok tectonic 
lensconsists of sediments and pillow basalts of E-MORBaffinity, 
metamorphosed in eclogite-facies, representing outermost parts of 
the rifted passive margin of Baltica (Kullerud et al. 1990) currently 
belonging to the Seve Nape Complex which constitutes the upper 
part of the Middle Allochton of the Scandinavian Caledonides 
(e.g. Gee et al. 2013). Garnets in eclogite are euhedral and contain 
abundant polyphase inclusions (Czo±Ky±Qz± Par ± Amp ±Chl) in 
the cores, which are interpreted as pseudomorphs after lawsonite 
(e.g. Orozbeav et al. 2015). Garnet cores show zoning with a slight 
rimward increase of Mg (Prp

10-23
) and decrease of Mn and Fe (Sps

5-

1
 and Alm

61-56
, respectively). High-contrast BSE images revealed 

presence of Mg-enriched and Fe-depleted irregular channels within 

a core. Garnet rim has a constant composition of Alm
50

Prp
30

Grs
19

Sps
1
.

In many eclogites, garnets are heavily fractured, whereas cracks 
are infilled by omphacite and phengite. Garnet record two-stage 
growth along prograde P-T path. Lawsonite breakdown might 
cause the brittle failure of rock, in this case manifested by garnet 
fissuring, and accelerate the transition from blueschist to eclogite 
(e.g. Okazaki & Hirth, 2016). Fracturing had to be followed by 
omphacite and phengite, fluid-assisted crystallization in a garnet 
cracks. Our observations provide evidence for brittle deformation 
at HP conditions, and importantly, support the experimental work 
suggesting that breakdown of hydrous minerals (e.g. lawsonite) 
can trigger seismic events within the subducting slab. Indication of 
the deformation mechanism is still debatable, but textual evidence 
favor dehydration embrittlement. This work is financially supported 
by the NCN “CALSUB” research project no.2014/14/E/ST10/00321.

1AgH - university of Science and technology, Faculty of geology, geophysics and environmental protection, al. 
Mickiewicza 30, 30-059 kraków, poland; (michal.bukala91@gmail.com), 2department of earth Sciences, uppsala 
university, Villavägen 16, 752 36 uppsala, Sweden.
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igor Ďuriška1 & klaudia Vargová2

utiliZAtiOn OF engineeRing geOlOgy And 
HydROgeOlOgy wellS FOR 3d SpAtiAl MOdeling 
in SediMentOlOgy: cASe Study FROM HORnád 
RiVeR FluViAl depOSitS in kOŠice depReSSiOn

In the Košice Depression has been drilled for the purposes of 
engineering geology and hydrogeology several hundreds of wells 
during the past 60 years. The description of these borehole cores 
is well archived in the archives of Slovak geological survey. In this 
work we are exploiting the potential of this older and easy accessible 
geological data for the 3D spatial modeling with the usage of 
modern 3D sedimentological visualization tools represented by 
Petrel software. Studied area is taking part in the Košice Depression 
stretching from the northern margin of town Košice to the state 
border with Hungary. It is built by the Holocene fluvial Hornád 
River deposits, bordering in the west with Pleistocene Hornád River 
terraces and Neogene sediments in the east. For the construction 
of 3D spatial model in fluvial deposits of Košice Depression we are 

using archive data from 323 wells. In the modeling four different 
Holocene fluvial lithological facies has been used for creation of 
modeled surfaces. Namely: floodplain fines; sands, gravels and 
gravel sands. In the model also two more non-fluvial facies have 
been added: top part of neogene sediments and anthropogenic 
sediments – consisting mostly from the construction waste with the 
local occurrence in the settled areas. Analysis of Košice depression 
Hornád River deposits shows variable thicknesses of sediments that 
are building the valley fill with depression and elevation forms. 
The thickness varies in the N-S cross section as well as in the W-E 
cross section possibly showing 3 new neotectonic faults with the 
orientation perpendicular to the recent drainage network. 

Solid oil bitumen deposits are relatively rare.More often, 
migrabitumen are dispersed in rocks. They indicate the inherence of 
crude oil or gas deposits. Unique in the world are Ukrainian deposits 
of ozocerite (earth wax) e.g. in Boryslav and Staruniavicinity. 
The Boryslav region is localised in three structural units, from 
northeast to southwest: Sambir, Boryslav-Pokuttya and Skiba 
Unit. The Boryslav-Pokuttya Unit is the most important oil-bearing 
megastructure in the Ukrainian part of Carpathians. Ozocerites are 

one of the two general migrabitumen genetic groups. Ozocerite is a 
solid mixture of organic compounds, mainly saturated hydrocarbons. 
Discoverer of ozocerite is Filip Walter. He provided afirst chemical 
description of earth wax in 1840. Ozocerite in thenineteenth century 
and in the first half of thetwentieth century was the most important 
export goods in Galicia (Eastern Europe). Nowadays, the ozocerite 
is not exploited at such significant scale as around150 years ago, 
but it is utilized in health resorts in ozocerite therapy. In research 

krzysztof Jurek

biOlOgicAl MARkeRS AnAlySiS OF bORySlAV 
OZOceRite

1 institute of geosciences, Faculty of Mining, ecology, process control and geotechnologies, technical university of 
košice, park komenského 15, 040 11 košice, igor.duriska@tuke.sk; 2 Ministry of environment of the Slovak Republic, 
environmental geology department, bukureštská 4, 812 35 bratislava, klaudia.vargova@enviro.gov.sk

department of geology, geophysics and environmental protection, AgHuSt in cracowAl. Mickiewicza 30, 30-059 
kraków, email: krzysztof.jurek94@gmail.com
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Jaroslav kapusta1,2, Zdeněk dolníček3 & karel Malý4

HiStORicAl SlAgS AFteR SMelting OF 
pOlyMetAllic OReS FROM Selected SiteS in 
JiHlAVA (cZecH Republic)

Jihlava as the center of the Jihlava Ore District was one of the 
top producers of silver in the Czech lands in medieval times. The 
beginnings of silver mining are dated back to the first half of the 
13th century. A common evidence of historical silver production in 
Jihlava is the presence of various amounts of slags. Three localities 
within Jihlava were selected for this study. Collected samples of 
slags were divided into two groups (A1 and A2) on the basis of 
bulk chemical composition, phase association and macroscopic 
appearance. The A2 slags were identified only on a single locality 
while the A1 slags are omnipresent. The A1 slags are black and 
glassy and contain significant amount of BaO (8.16–34.51 wt. % of 
BaO) which is coupled by elevated CaO contents (up to 10.17 wt. % 
of CaO). The A2 slags are usually grey with bluish or greenish tint and 
have high contents of FeO (42.99–45.58 wt. % of FeO). There is also 
strong negative correlation between BaO and FeO contents in all the 
studied samples (R2= -0.98). The A2 slags are typically depleted in 
ZnO (as low as 0.18 wt. % of ZnO) which is in contrast with mined 
mineralization rich in sphalerite. Lead contents are in average lower 
in the A1 slags. Contents of SiO

2
, Al

2
O

3
, K

2
O and Na

2
O are surprisingly 

similar in both slag types. The A2 slags consist mainly of fayalitic 
olivine and glass. Sulphidic inclusions as well as relicts of unmelted 
quartz are only accessories. Pb is usually bound in sulphides or glass 
in the A2 slags while metallic prills embedded within glass are a 

main career of lead in the A1 slags. The A1 slags are mostly glassy. 
The only newly formed crystalline silicate phase is feldspar. Feldspar 
commonly exhibits strong zonation with a core enriched in K and 
a Ba-rich rim (up to 33.2 wt. % of BaO).  The sulphidic inclusions, 
metallic lead and unmelted quartz grains are only accessoric 
phases. Sulphidic inclusions are complex in their composition. The 
vast majority of volume occupies pyrhotite followed by wurtzite. 
Space between pyrhotite and wurtzite is usually filled by a non-
stoichiometric Cu-Fe-S phase. Galena and native metals (silver and 
lead) are sometimes present within these inclusions. 

1katedra geologie přF up, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc; e-mail: jaroslav.kapusta@gmail.com; 2ústav 
geologických věd přF Mu, kotlářská 2, 611 37 brno; 3cirkusová 1740, 193 00 praha 9 - Horní počernice; 4Muzeum 
Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava

was used molecular fossils – biomarkers. Biological markers 
are complex organic substances derived from biochemicals. The 
analysis of biomarkers was based on paleoenvironments indicators 
i.a. n-alkanes distribution, steranes and diasteranes. The results 
of analysis of normal alkanesdistribution, pristane/n-C17and 
phytane/n-C18 ratios indicate the terrigenous source of organic 
matter. The dominance of long-chain alkanes between n-C19 and 
n-C36, the presence of retene (highly specific for conifers) oleanane 
and cadaleneindicateorganic matter dominated by higher plants. 
The Carbon Preference Index (CPI) near 1 indicate for mature organic 

matter from which was generated oil. For almost all samples of 
ozocerite CPI > 1, which could indicate the dominance of siliciclastic 
in the basin. The pristane (Pr) to phytane (Ph) ratio shows that the 
accumulation of organic mattertook place in redox conditions. The 
steranesdistribution confirms theterrigenous source of organic 
matter deposed in estuarial condition. Summarize, the source rock 
organic matter for Boryslav ozocerites was likely deposed in shallow 
coastal reservoir charged by theriver with terrigenous sediments. 
The main source of organic matter was terrigenous plants, and to 
lesser extend marine organisms.
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The Polish Outer Carpathians and their foredeep basin 
represent one of the largest petroleum provinces of Central Europe. 
Numerous oils accumulated in this area are biodegraded. In the 
moderately and heavy biodegraded oils genetic indices (e.g. 
Pr/Ph, Pr/n-C

17
) cannot be defined. Studies of asphaltenes and 

their pyrolysis products from biodegraded and non-biodegraded 
oils show that biodegradation does not affect the structure of 
asphaltenes. Py-GC-MS is a method of rapid cracking of organic 
matter into low-weight molecular fragments in a temperature range 
of 300-600°C.In the study 8 samples of biodegraded oils from Cz-56, 
BF, Wi-6, Mn-6, Wl-15, Ha-6, Mi-8 and GW-97 wells were analysed. 
Py-GC-MS allows to determine the composition and distribution of 
hydrocarbons in the range of C

7
-C

25
 for all of pyrolysates. All samples 

are characterized by a bimodal distribution of n-alkyl chains with 
maximum at C

13
-C

14.
The Pr/n-C

17
 and Ph/n-C

18
 ratios change from 

0.13 to 1.0 and from 0.13 to 0.86, respectively indicating that oils 
from Cz-56 and Mi-8 wells are the most mature of all oils. Some of 
tested oils (Cz-56, Mi-8, BF and Mn-6) were generated from marine, 
Type-II organic matter and next 4 (Ha-6, Wl-15, Wi-6, GW-97) - 
from mixed, marine-terrestrial Type-II/III kerogen. Relative content 
of sum of m- and p-xylenes, n-1-octene and phenol describes all 
asphaltenes as generated from Type-III organic matter, consistent 
with terrigenous source rocks.Based on Pr/Ph ratio it is possible to 
define the deposition environment of organic matter. For all oils 
the ratio takes values ca. 1, indicating variable conditions (anoxic/
suboxic) during deposition of organic matter. The values ofPr/Phand 
DBT/Phen ratio shows that all oils were generated from organic 
matter deposited most probably in marine shales. The research has 
been financially supported by the National Science Centre grant No. 
UMO-2014/15/B/ST10/00131 (18.18.140.666/N84).  

pReliMinARy dAtA On ApplicAtiOn OF tHe 
ASpHAltene pyROlySiS-gAS
cHROMAtOgRApHy-MASS SpectROMetRy
(py-gc-MS) AnAlySiS FOR genetic StudieS
OF biOdegRAded OilS FROM SileSiAn nAppe
OF tHe pOliSH OuteR cARpAtHiAnS

natalia kmiecik, Adam kowalski & Maciej Jerzy kotarba
1AgH-university of Science and technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 kraków, poland, nkmiecik@agh.edu.pl

19
. m

ed
zin

ár
od

ná
 ko

nf
er

en
cia

 m
lad

ýc
h 

ge
ol

óg
ov

, H
er

ľan
y 2

01
8



17

Smectites are excellent host structures for the construction 
of organo–mineral materials, which are studied as sorbents, 
catalysts, fillers, and others. They were also employed in the 
production of photoresponsive materials through intercalation 
with azobenzenes, which exhibit trans–cis isomerization upon 
UV treatment. The molecules motions can be transferred to the 
movement of the whole hybrid structure. This study aimed to 
explore the behavior of p-aminoazobenzene (pAz) intercalated 
smectites upon UV light and find the mechanisms of the observed 
changes. Na-montmorillonite (SWy) and beidellite (BId), were 
pre-intercalated with two surfactants (cetrimonium bromide - C

16
, 

and cetalkonium chloride - BC
16

) and then intercalated with pAz. 
The products were characterized with the XRD and FTIR methods, 
and their photoactive behavior was tested through recording the 
XRD patterns before and after the UV treatment. The successful 
intercalation of pAz was attested by the increase of d

001
 value to 

tHe MecHAniSM OF bASAl SpAcing SHiFtS 
in SMectiteS FunctiOnAliZed witH 
p-AMinOAZObenZene

Anna koteja1, Jakub Matusik1 & Makoto Ogawa2

36–38 Å as well as the presence of pAz vibrational bands in the FTIR 
spectra. Only in case of the BC16 intercalates the d001 increased by 
~1–2 Å upon UV treatment. The changes started already after 10 
minutes of UV irradiation and terminated after 60 minutes in the 
case of SWy sample and after 30 minutes in the case of BId. The 
XRD patterns of both samples did not recover after Vis light nor by 
heat treatment, however it was recovered after storing in the dark 
overnight at room temperature. Storing the sample at 60°C gave 
the same changes in the XRD pattern as treating with UV light. This 
suggests that the observed changes could have been induced not by 
the photochemical reaction of pAz but by the heat emitted from the 
UV lamp. It is considered that the samples convert to a metastable 
state upon heat and are recovered at room temperature. Further 
tests are planned to resolve the exact mechanism of the observed 
phenomena. This project was funded by the National Science Centre, 
Poland under research project no. 2014/13/B/ST10/01326.

1AgH university of Science and technology, al. Mickiewicza 30 30-059 kraków, poland,anna.koteja@gmail.com; 
2Vidyasirimedhi institute of Science and technology (ViStec), 555 Moo 1 tumbol payupnai, Amphoe wangchan, 
Rayong, 21210, thailand.

Roman camps at South Moravia are dated to the Marcomania 
wars (166/167 to 180 AD). Nowadays the ditches are fully filled 
by sediment and covered by soil and so the main interest of this 
study is on the infilling of the ditches and processing which lead 
to the formation of the infilling. Multi-proxy approach including 

Multi pROXy Study OF tHe inFilling OF
ROMAn ditcHeS At SOutH MORAViA (cZ)

Zuzana lenďáková1,2, Ondřej bábek1, balázs komoróczy3

& Marek Vlach3

1department of geology, palacký university Olomouc, czech Republic; 2department of geological Sciences, Masaryk 
university brno, czech Republic; 3institute of Archaeology of the czech Academy of Science, brno.

methods as magnetic susceptibility, visible-light diffuse reflectance 
spectroscopy, X-ray fluorescence (EDXRF)and grain size distribution 
were applied at this study. For this study, we chose two sites the 
Pasohlávky and the Přibice site with same geological setting 
consists of Pleistocene fluvial sands and gravels capped by a 19
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Holocene chernozem topsoil for both site. To compare our data to 
the natural background the shallow cores were drilled at both sites. 
Within the knowledge obtain by excavation and recent studies 
the profiles of the ditches were differed to the four facies. The F1 
facie at the bottom of the ditches consists of alternating, tongue-
shaped mostly colluvial layers. The F2 facie represented by tongue-
like layer at the side of the profile were the rampart was supposed. 
The F3 facie forms the trough-shaped layer of dark mostly organic 
rich soil/sediment infilling the rest of the space above the F2 
facie within the ditch infilling. The F4 facie represented by recent 
soil. By comparison between those two sites is clear that even if 

there is same macroscopic pattern in the facies order at both site 
the chemical and physical properties differ significantly only at 
Pasohlávky site while at the Přibice site they are missing. It can be 
interpreted as better sorting of sediment within Pasohlávky ditch 
and so we can assume long term processes leads to the creation 
of infilling at Pasohlávky while at Přibice process of infilling could 
be faster. Increase of frequency-dependent magnetic susceptibility 
within the Pasohlávky F3 facie as same as F4 facie where the soil 
is present could be sign of pedogenetic influence to this layer and 
missing of same process at F3 facie from Přibice site.

Basaltic lava flows at Grabiszyce quarry near Lubań in Poland 
(Fore-Sudetic Block, Bohemian Massif) are located within the 
Cenozoic Central European Volcanic Province. The volcanic succession 
is over 40m thick and consists two successive lava flows separated by 
pyroclastic and clastic rocks. Comparing these two lava flows, the 
lower one (ca. 20 m thick) is significantly thicker and unlike the 
upper one, presents tabular joints, which are typical structures for 
lava flows. Microscopic observation shows abundance of euhedral 
to subhedral phenocrysts of olivine, pyroxene and small amount 
of amphibole and nepheline. The phenocrysts of pyroxene reveal 
zoning, often with hourglass texture. The presence of nepheline is 
a sign that magma is undersaturated with respect to silica. Basaltic 
magma contains also significant amounts of mantle xenoliths up 
to 5cm.  The zoning structure, presence of xenoliths and xenocrysts 
suggest magma ascent directly from the mantle. The groundmass 
is fine grained and contains olivine (enstatite), pyroxene (augite, 
diopside), plagioclase and opaque minerals (ilmenite, chromite). 
Using the TAS diagram the rock was classified as a Foidite. 
Hydrothermal alterations are presented by the black dripstone in the 
cracks build of clay minerals and the framboidal pyrite. In contrast 

the upper lava flow contains mainly of afine-grained groundmass 
composed of plagioclase, olivine, biotite, Fe-Ti oxide minerals – 
magnetite and ilmenite. This basalt shows flow microstructures 
manifested by subparallel alignment of plagioclase laths. Unlike in 
the lower basalt, the amount of phenocrysts is lower and they are 
represented by zoned augite. Each of amphibole xenocrysts replaced 
by pargasite, augite and magnetite. Also, this flow deos not contain 
peridotite enclaves. The microstructure and the small amount of 
phenocrysts, are likely signsof sub-volcanic event. Several bedrock 
silica xenoliths occur. Using the bulk rock composition, the rock was 
classified as basaltic trachyandesite. Other secondary minerals are 
zeolites, smectite and carbonates, products of low temperature 
hydrothermal alteration are present in both basaltic levels. Both lava 
flows were classified using Zr/Y – Ti/Y diagrams within plate basalts. 
Chemical composition indicates alkali basalt series. Spider diagrams 
reveal OIB as a source of magma. Bulk composition suggests that 
both lava flows originate from the same magma system with 
underwent different magmatic processes which cause significant 
differences in textures and structures. This work is partially funded 
by AGH research grant No 11.11.140.319.

cenOZOic VOlcAniSM OF tHe lOweR SileSiA bASed 
On twO diStinct bASAlt FlOwS
in gRAbiSZyce quARRy neAR leśnA
(Sw pOlAnd)

weronika Ofierska1, Sara Rzegocka 1, Maciej Manecki1

& Marek Awdankiewicz2

1 Faculty of geology, geophysics and environmental protection AgH – university of Science and technology, kraków, 
poland, weronika.ofierska@gmail.com; 2institute of geological Sciences,university of wrocław, poland
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Calcium phosphate hydroxylapatite Ca
5
(PO

4
)

3
OH is a main 

component of animal and human hard tissue such as bones and 
teethes. Hydroxylapatite (HAP) is also one of the most suitable 
synthetic biomaterial for hard tissue replacement implants due 
to its high biocompatibility. Still, some of the thermodynamic 
properties of this important biomaterial are inconclusive. This 
research was conducted(1) to experimentally determine the effects 
of temperature on the solubility of synthetic HAP; (2) to calculate 
the variability of thermodynamic functions with temperature 
(ΔHo, ΔGo, So and ΔCo

p
) based on dissolution experiments. Synthetic 

HAP was precipitated from aqueous solution. The dissolution 
experiments were run for over three months at 5, 25, 45 and 65oC 
until equilibrium. Based on the equilibrium pH and measured total 
molar concentration of P released to the solution, Ca was calculated 
and experimental solubility product K

sp 
of HAP was determined 

using the general equation: logK
sp

 = 5log{Ca2+} + 3log{PO
4

3-} + 
log{OH-}, where {} denotes activity. The activities of particular ions 
were calculated with the geochemical speciation model PHREEQC-2.

tHeRMOdynAMicS OF HydROXylApAtite AS 
biOMAteRiAl

bartosz puzio & Maciej Manecki

Faculty of geology, geophysics and environmental protection AgH – university of Science and technology, kraków, 
poland;bpuzio@agh.edu.pl

The solubility product K
sp 

determined at 5, 25, 45 and 65oC equals to 
10-61.04 ± 0.83, 10-57.90± 1.57

,
 10-57.14 ± 0.32and 10-57.83 ± 0.68, respectively. This 

variability follows a parabolic trend with the maximum between 25 
and 45 oC. The thermodynamic functions of dissolution reaction at 
normal conditions were calculated and are equal toΔHo

r
=334 ± 8 

kJ/mol, ΔGo
r
= -5838 ± 2206 kJ/mol·K, So

r
 =-678 ± 211 kJ/mol·K, 

and ΔCo
pr

= 132 ± 58 kJ/mol. For the first time the peculiar behavior 
of the heat of dissolution is observed: at lower temperature range 
(5 to 45 oC) the dissolution is endothermic(ΔHo

r 
equals to 248 and 

132kJ/mol at 5 and 25 oC, respectively)and at higher temperature 
range (45 to 65 oC) the dissolution is exothermic (ΔHo

r 
equals to 

15 and -102 kJ/mol at 45 and 65oC, respectively). At the body 
temperature (in the temperature range between 25 and 45 oC) the 
enthalpy of dissolution equals to zero. This implies that dissolution 
and precipitation of HAP as a biomaterial at body temperature near 
37oC is energetically preferred compared to other temperatures. This 
work is supported by AGH statutory research grant 11.11.140.158.

Nitrogen atoms present in oil are bound in alkylated 

heterocyclic compounds. Organic nitrogen compounds undergo 

systematic fractionation as a result of a geochromatographic effect. 

The main objective of the study is determining the relationships 

between stable isotope composition of nitrogen and carbon of crude 

pReliMinARy Study OF StAble nitROgen And 
cARbOn iSOtOpe SignAtuRe OF cRude OilS 
AccuMulAted in tHe eASteRn pARt OF SileSiAn 
nAppe OF tHe pOliSH OuteR cARpAtHiAnS

tomasz Romanowski & Maciej Jerzy kotarba
AgH university of Science and technology, krakow, poland, tromanow@agh.edu.p

oils and their fractions and range of secondary processes and relative 

migration distances. The study area encompasses oils accumulated 

in the Silesian Nappe east of the Gorlice town up to the Polish-

Ukrainian border. 21 oil samples were investigated using Finnigan 

Delta Plus spectrometer. In selected samples secondary processes 19
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(ex. biodegradation, water washing, fractional evaporation) were 
recorded. Nitrogen content in oils ranges from 0.04 to 0.39 wt.%, in 
aromatic HC fraction from <0.01 to 0.47 wt.% (mean 0.22 wt. %), in 
resins from 0.49 to 1.56 wt.%. (mean 1.04 wt. %) and in asphaltenes 
from 0.18 to 2.40 wt. % (mean 1.11 wt. %). A slight increase of total 
input of asphaltene and resin nitrogen is observable along with 
the increasing progress of secondary processes. C/N atomic ratio in 
whole oil covers a wide range from 250 to 2400. δ15N values in oil 
range between 0.1 and 2.9‰ with mean value of 1.4‰. In majority 
of samples (15 out of 18), where δ15N values for aromatic, resin and 

asphaltene fractions are available, the following relation is recorded: 
δ15N(aro) < δ15N(res) < δ15N(asf). A group of oils display values of 
[δ15N(res) - δ15N(aro)] close to the values of [δ15N(asf) - δ15N(res)]. 
This means there is a regular trend of isotopic fractionation within 
oils of similar origin. Secondary processes present in oils do not have 
clear impact on nitrogen isotopic composition, The origin of trends 
visible in δ15N of individual fractions is assigned to chromatographic 
effect of rock matrix during migration. The research has been 
financially supported by the National Science Centre grant No. 
18.18.140.666/N84.

Acid Mine Drainage (AMD) is a result of sulphide minerals 
oxidation, as a consequence of mining. It produces sulphates, 
substantially lowers the pH and leads to mobilization of heavy 
metals causing damage to environment. Among all remediation 
methods, most of them are unaffordable and require complicated 
technological facilities. Therefore, mineral based hybrids containing 
metal oxides, especially of nano size are being used for water 
treatment, because of their low price, wide range of applications 
and high effectiveness. Therefore, the research goal was to 
investigate the efficiency of selected AMD elements removal by Fe0 
in comparison to kaolinite (K) supported material: K – Fe0 hybrid. 
Fe0 was synthesized at room temperature and an argon flow by the 
precipitation method with FeCl

3
ž 6H

2
Oas an iron source and sodium 

borohydride as a reducing agent. The K-Fe0 material was synthesized 
by the same procedure to obtain material with 25% wt. loading of 
Fe0. Kaolinite was collected from Maria III deposit (Lower Silesia 
Region, Poland). For the sorption experiments, the AMD water 
was collected from sandstone and quartzite Podwiśniówka quarry 
located on the west side of Świętokrzyskie Mountains, Poland. The 
batch experiments were performed for different materialdosages in 
the range of 1 – 20 g/L. The chemical composition of the AMD and 
its changes throughout the experiments were determined by ICP.

The formation of Fe0in both sampleswas confirmed by 
X-Ray Diffraction (XRD), FTIR Spectroscopy and scanning electron 

microscopy (SEM). All methods confirmed a successful synthesis of 
Fe0 particles with additional phase built of iron (oxy)hydroxides. 
The AMD treatment experiments showed, that among various 
elements, As, Cd andCr are completely removed at Fe0 dosage of 
5 g/L and K-Fe0 dosage of 20g/L. The removal efficiency of other 
elements did not exceed 80%. The complex mechanisms which 
are responsible for elements uptake involved adsorption by iron-
bearing particles, reduction by Fe0 and precipitation of other phases 
which is in accordance with literature reports.

Acid Mine dRAinAge tReAtMent by ZeROVAlent 
iROn pARticleS: tHe eFFect OF kAOliniteSuppORt 
On iOnS ReMOVAl eFFiciency

karolina Rybka & Jakub Matusik
AgH university of Science and technology, Faculty of geology, geophysics and environmental protection, 
department of Mineralogy, petrography and geochemistry, al. Mickiewicza 30, krakow, 30 059, poland:
krybka@agh.edu.pl
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tHe pARAgeneSiS OF Ag And cu MineRAliZAtiOn
in tHe pOliSH tAtRA MOuntAinS

Magdalena Sitarz & bożena gołębiowska
AgH university of Science and technology, department of Mineralogy, petrography and geochemistry,
al. Mickiewicza 30, 30-059, kraków, sitarz@agh.edu.pl

The objective of the project is characterization of hydrothermal 
mineralization in the polish part of the Tatra Mountains. Research 
was focused in the Western Tatra Mountains where copper and 
silver mineralization is connected with crystalline rocks (magmatic 
and metamorphic). Hydrothermal mineralization was an object of 
interest for mining industry for almost 400 years (during 16th–17th 
century). Characterizing mineralization and their paragenetic 
relation was focused on chemical composition (EMPA analysis) 
and textures observed in SEM-BSE images. Ore mineralization 
filled quartz-barite-siderite, quartz-barite and quartz veins. 
Tetrahedrite, most common sulphosalts, usually forms massive 
impregnation, even up to 1–2 cm in size, and intergrowths with 
other subordinate base-metal sulphides - chalcopyrite, pyrite and 
sphalerite. Secondary minerals, eg. copper carbonates (malachite, 
azurite), antimony, iron and manganese oxides or pseudomorph 
after pyrite were also recognized as the effect of weathering primary 
ore body. Chemical composition of tetrahedrite (n = 65) from the 
Western Tatra Mountains showed antimony varieties with up to 7 
wt.% (1.54 apfu) of As and up to 0.5 wt.% (0.05 apfu) of Bi. Content 

of copper (0.6–10.01 apfu) is substituted by Ag ranging from 0.1 (in 
single analyzes) up to 0.64 apfu (responds 4.01 wt.%). The Zn and 
Fe contents in tetrahedrite vary commonly from 1.08 to 5.07 wt.% 
and from 1.7 to 5.04 wt.%, respectively. Content of these elements 
is partly substituted by relatively high mercury content, 0.1–0.96 
wt.%. Within the ore mineralization supergene enrichment 
zone could be observed. Except typical minerals, as covellite, 
cuprite or native silver, also secondary ‘argentotetrahedrite’ was 
presented. This mineral occured in many varieties of tetrahedrite. 
Refined chemical formula of examinated Ag-mineral, (Ag9.48

Cu
0.64

)
(Fe

0.72
Zn

1.25
Hg

0.05
)(Sb

3.45
As

0.35
)S

12.37
corresponds to ideal formula 

Ag
10

(Fe, Zn)
2
Sb

4
S

13
proposed by Pattrick and Hall (1983). Similarly, 

Zhdanov et al. (1992) analyzed an Ag tetrahedrite, without Cu in 
composition, and determined the unit cell as 10.92 Å. Observed 
in presented samples of ‘argentotetrahedrite’ the sulfur deficiency 
of 0.63 apfu is connected likely with effect of decreasing unit cell 
associated with increasing Ag content in chemical composition 
(Möelo et al. 2008). The work was financially supported by AGH 
University of Science and Technology Grant No 11.11.140.158. 

FAbRic OF SAndStOneS in A tHRuSt FAult ZOne: 
A cASe Study FROM SileSiAn nAppe, OuteR
weSteRn cARpAtHiAnS

piotr Jan Strzelecki
AgH university of Science and technology, Faculty of geology, geophysics and environmental protection, al. 
Mickiewicza 30, 30-059 kraków, poland, piotr.strzelecki@agh.edu.pl

The fabric of sedimentary rocks is a result of depositional, 
diagenetic and tectonic processes. The aim of this paper is to present 
changes of rock’s fabric due to tectonic processes. For that purpose 
rocks from a thrust fault zone were chosen. Studied exposure is 
located near Rajskie locality in Poland (the eastern part of Silesian 
Nappe in the Polish segment of Outer Carpathians). There, at the 

surface the Otryt thrust fault trace is observed. It is the regional-
scale structure with surface moderately dipping towards SW. Within 
its hanging wall the Otryt sandstones of the middle member of 
the Lower Krosno are exposed, whereas footwall consists of fine-
grained sediments of the upper member. Oriented samples of 
sandstones were collected from the hanging wall of the Otryt thrust 19
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bentOnite MOdiFied witH iOnic – nOniOnic 
SuRFActAntS AS A SORbent OF peSticideS

Magdalena tuchowska & tomasz bajda
AgH university of Science and technology, Faculty of geology, geophysics and environmental protection, al. A. 
Mickiewicza 30, 30-059 kraków, poland, magdalena.tuch@gmail.com

fault. Subsequently thin section were prepared and studied under 
polarized light microscope and digitally utilizing image analysis 
techniques. Spatial distribution and geometric properties of rock 
components were analyzed. Medium-grained sandstones on average 
comprise 67% quartz, 10% feldspars, 10% phyllosilicates and 13% 
clay minerals. All rock components predominantly show primary 
orientation related to depositional processes. However, primary 
fabric is locally disturbed by deformational fabric i.e. deformation 
bands. They are 0.2 mm thick and regularly spaced at intervals up 

to 10 mm. They are of a shear cataclastic type. Porosity of studied 
sandstones is ca. 5%, but within deformation bands it decreases to 
nearly 0%. The orientations of pores show perpendicular alignment 
of their major axes to the shortening direction. Similar trend in 
phyllosilicates and clay minerals alignment is observed, however 
it is locally disturbed by the deformation bands. It seems that the 
record of tectonic processes in the rock’s fabric is manifested mainly 
by the deformation bands.

The presence of pesticides in water, soil, and air has been 
recognized as a major environmental problem. Only a small part 
of the applied amount of a pesticide is active. Most of them are 
distributed in the environment. Inactive pesticides remain attached 
to the soil or dust particles, are leached out, migrate into the 
ground water or are distributed by surface runoff. There are few 
technologies of removal of pesticides. Most of this systems require 
using sorbents for entrapping contaminants. These sorbents are 
usually made from modified clay minerals. Two surfactants were 
used for modification of bentonite: Triton X100 (TX-100) and 
hexadecyltrimethylammoniumchloride (HDTMA). Triton X100 is a 
water-soluble non-ionic surfactant, containing polyoxyethylene 
(POE) chains as hydrophilic moieties.As an example of pesticide, 
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) was selected. 2,4-D, a 
chlorinated phenoxy herbicide, has high water-solubility, long 
lifetime and high mobility. 

Bentonite was modified in the wide range of concentrations 
of surfactants at different mass ratio ofHDTMA-TX-100. Removal of 
2,4-D was conducted at concentration 1000 mg/L.

Modification results indicated that intercalation of nonionic 
surfactant was enhanced by the presence of ionic surfactant. The 
pre-adsorbed HDTMA molecules attached to the bentonite surface 
acted as anchors for the nonionic surfactant. The HDTMA formed 
mixed aggregates with TX-100 through chain-chain interactions 
which promote TX-100 adsorption.Experiment reveals that pesticide 
has low affinity to raw bentonite, and bentonite modified with 
HDTMA only. However study also exhibit, organoclays have good 

sorption properties with reference to 2,4-D.Small load of nonionic 
surfactant appears to be better for entrapping the pesticides. It is 
probably caused by types of layers formed by surfactant. Above 
CMC value of the TX-100, surfactant’s molecules are present in 
the form of micelles.2,4-D was adsorbed mostly by a combination 
of hydrophobic, polar, and ionic interactions. Thus micellar forms 
of molecules could hinder attachment of pesticide particles onto 
organoclays. This study shows that mixed ionic-nonionic solutions 
can be effectively absorbed by modified bentonite. Addition of 
cationic surfactant had a positive impact on sorption of nonionic 
surfactant. The results achieved by this study can contribute to the 
further utilization of nonionic modified clays and clay minerals in 
the removal of pesticides and other pollutants. This research was 
financed from the AGH UST statutory grant.
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ActiVAtiOn MecHAniSMS OF FluOReScence
in HAlite

edyta waluś1, Aleksanda puławska1,2, Michał Flasza2, Maciej Manecki1 
& dobrochna głąbińska1

1department of Mineralogy, petrography and geochemistry, AgH university of Science and technology, kraków, 
poland, 2bochnia Salt Mine, poland, edyta.walus@gmail.com, gpmmanec@cyf-kr.edu.pl

The fluorescence of halite is rather an unusual phenomenon. 
Induced by short ultraviolet light (the wavelength below 320 nm), it 
may be manifested in bright orange and red colors. Lead absorbs short 
ultraviolet light radiation and transfers the energy to manganese 
ions which emit red fluorescent light. Fluorescent halite was found 
in Bochnia Salt Mine for the first time in 2014 at the footwall of the 
Wernier corridor. It is not a part of the primary deposit. It appears 
as contemporary precipitate in a form of cubic crystals precipitating 
and growing in the brine ponds, or as dripstones, efflorescences and 
fibres on the walls. The presence of trace amounts of Pb and Mn as 
activators of the fluorescence was detected in the fluorescent halite 
from Bochnia. The mapping of zoned fluorescent crystals by micro 
XRF shows that even a small amount of Pb and Mn (below 15 ppm 
Mn and 29 ppm Pb in less fluorescent zone and 29 ppm Mn and 53 
ppm Pb in more florescent zone) can activate the fluorescence. The 
analysis of the brine in contact with precipitating crystals, however, 
reveals only the presence of Mn. The concentration of Pb is below 
the detection limits of ICP. The synthesis of the fluorescent halite is 
undoubtedly possible. The precipitation experiments indicate that 
neither Pb nor the Mn can activate the fluorescence alone: they 

have to co-occur in the solution and in the precipitating crystals. 
The content of the activators in halite correlates with the intensity 
of the phenomenon. Additionally, the experiments confirm that 
precipitation of fluorescent halite acts as a filter – the activators 
are preferentially removed from the brine upon crystallization. 
Earlier removal of dissolved lead from the brine by crystallization of 
fluorescent halite results in decrease of Pb content in the solution 
and gradual decrease of the fluorescence intensity in zoned crystals. 
The chemical speciation of Pb and Mn admixtures in fluorescent 
halite crystals has not been studied before in details. No mineral 
phases other than halite have been detected in fluorescent halite 
from Bochnia neither by powder X-ray diffraction nor by infrared 
absorption spectroscopy (FTIR). The advantages of FTIR are that 
halite NaCl is transparent to infrared radiation and that the method 
is relatively sensitive. The unit cell parameters of fluorescent halite 
crystals are unaffected by the presence of Mn and Pb activators. All 
these results may be an indirect evidence that these ions or atoms 
are in interstitial positions. This still awaits direct confirmation. This 
work is financed from AGH statutory project 11.11.140.158.
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cHeMicAl And MineRAlOgicAl cHARActeRiZAtiOn 
OF wAteR tReAtMent SludgeS

Magdalena wołowiec1, tomasz bajda1, grzegorz Rzepa1,
Małgorzata komorowska-kaufman2 & Alina pruss2

1AgH university of Science and technology, Faculty of geology, geophysics and environmental protection, al. A. 
Mickiewicza 30, 30-059 krakow, poland, wolowiec@agh.edu.pl; 2poznan university of technology, institute of 
environmental enginnering, division of water Supply and environment protection, ul. berdychowo 4, 60-965 
poznan, poland.

The quality of water intended for human consumption is 
regulated by the Polish Minister of Health through the regulation 
of November 13, 2015. The side products created during water 
treatment processes are water treatment sludges (WTSs) and 
waste water.The choice of treatment methods depends on the 
origin and physicochemical composition of the water. Surface 
water is purified using coagulation, flocculation, sedimentation 
and filtration methods and groundwater by removing iron and 
manganese compounds.WTSs are classified into two categories: 
post-coagulation residuals and residuals from deironing and 
demanganization of groundwater. The aim of this work was to 
characterize phase and chemical composition ofWTSs that are 
generated as a by-product of the deironing and demanganization 
of groundwater. Material used in the experiments derived from 
different water treatment stations located in Wielkopolska 
Voivodship, Poland. The samples were characterized using scanning 
electron microscopy (SEM-EDS), X-ray diffractometry (XRD), thermal 
analyses (DTA–TG), X-ray fluorescence spectroscopy (XRF), N

2
 

adsorption method. The chemical and mineral compositions of the 
sludges are diversified. They contain from ca. 20 to 50 wt.% Fe

2
O

3
, 

whereas SiO
2
 contents vary from a few up to 60 wt.%. The samples 

rich in iron are composed predominately of ferrihydrite with minor 

calcite admixture. They reveal typical microcrystalline-organogenic 
microstructure, with small carbonate crystals. On the other hand, in 
the samples rich in SiO

2
, siliciclastic material (quartz and feldspars) 

prevail which is partially covered by ferrihydrite accumulations. The 
composition variability is reflected in surface properties: specific 
surface area of the most ferruginous sample is as high as 170 m2/g, 
whereas the samples with high silica contents reveal lower surface 
areas of ca. 35–50 m2/g. During the production of drinking water, 
water treatment sludges which cannot be avoided are produced. 
The composition of the sludge are often diversified. Factors which 
may influence the differences in the composition of sludges are the 
chemical composition and physicochemical parameters of water 
as well as the geological and hydrological structures. The high iron 
concentration is the huge advantage of the sludges. In that reason, 
the water treatment sludges are a great sorbent and it can be used to 
remove pollutants from aqueous solutions. This work was supported 
by AGH-UST statutory grant.
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III-type kerogene. Temperature T
max 

ranges from 4080C to 4350C 
(average 4290C). Hydrogen Index ranges from 13 to 82 mg HC/g TOC. 
Thermal immaturity or early phase of oil window and domination of 
III type kerogene, indicate that mostly microbial natural gas will be 
excepted. Maturity of Bathonian  strata is too low for catagenetic gas 
production. The analysis of pristane/phytane ratio and homohopane 
distribution confirms that organic-matter was deposited in anoxic 
or sub-oxic environment. Limited presence of n-alkanes with short 
carbon chains (C

17
-C

22
) shows that small part of organic matter had 

marine origin. In other intervals III type kerogene dominated with 
more presence of C

23
-C

35
. Furthermore distribution of n-alkanes 

shows that, within Bathonian strata, immature (high values of 
n-C

33
) and mature (high values of n-C

25
) humic organic matter was 

observed. High content of n-C
25

 might be explain by presence of 
inertinite within surveyed samples. The geochemical results came 
from statutory work of AGH-University of Science and Technology 
number 15.11.140.995.

Middle Jurassic organic-rich claystones and mudstones 
from North Sea area are a very good source rocks. In organic rich 
clastics from the same age are presenting in Polish Basin. The main 
objectives of this paper are to discover a hydrocarbon potential of 
Bathonian strata in Polish Basin and reconstruction of Bathonian 
palaeoenvironment conditions in Polish Basin.

The Middle Jurassic potential source rock horizons in the study 
area consist of mudstones and claystones. Thickness and types of 
facies can be different in various part of study area and depends on 
the palaeoenvironmental conditions. The highest thickness occurs 
in former Mid-Polish Trough. Bathonian deposits have poor/fair 
hydrocarbon potential . Within Bathonian strata, measured values 
of Total Organic Carbon (TOC) vary from 0.76 to 2.57 wt % (average 
1,54 wt %). This TOC results classified studied rocks as a good source 
rocks. S1

 vary from 0.07 to 0.20 mg HC/g rock  and S
2
 vary from 

0.13 to 1.35 mg HC/g rock. According to S
1
 and S

2
 results Bathonian 

source rocks have poor petroleum potential. Analysis of Hydrogen 
Index and T

max
 suggest that Bathonian strata contains gas-prone 

bAtHOniAn (Middle JuRASSic) pAlAeOenViROnMent 
in nORtHeRn pARt OF MOgilnO-Łódź SegMent

Adam Zakrzewski, Adam kowalski & paweł kosakowski

AgH-university of Science and technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 kraków, poland, zakrzewski@agh.edu.pl
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tiMing And pReSSuRe - teMpeRAtuRe cOnditiOnS 
OF MigMAtiZAtiOn And tHRuSting OF tHe 
kåFJORd nAppe, ScAndinAViAn cAledOnideS

grzegorz Ziemniak1, karolina kośmińska1, Jarosław Majka1,2

& Maciej Manecki1

1AgH - university of Science and technology, Faculty of geology, geophysics and environmental protection, 
Mickiewicza 30, 30-059 kraków, poland, ziemniak.grzegorz@gmail.com; 2department of earth Sciences, uppsala 
university, Villavägen 16, 752-36 uppsala, Sweden

Conventional geothermobarometry, phase equilibrium 
modellingand chemical dating of monazite provide new data on the 
pressure - temperature -time evolution of the migmatitic gneisses 
of the Kåfjord Nappe. This nappeis a lower part of the Upper 
Allochthon of the North Norwegian Caledonides. The Kåfjord Nappe 
is characterized by extensional mylonitization and internal thrusts 
dividing it into several sub-units. The migmatitic gneisses of the 
Kåfjord Nappe are interbedded with amphibolites and cut by later 
veins composed mainly of chlorite and epidote. Remnants of the 
M1 migmatitic assemblage consist of quartz + garnet+ plagioclase 
+ biotite + ilmenite ± kyanite ±sillimanite ±rutile± K - feldspar 
segregated into quartz + plagioclase + garnet +sillimanite± K - 
feldspar dominating in leucosome. Melanosome consists mainly of 
garnet+ plagioclase + biotite + ilmenite. The M2 metamorphism 
varied from greenschist to amphibolite facies. Thermodynamic 
modelling for migmatitic gneisses in the NCKFMMnASH system yield 

peak metamorphic conditions of 660 - 690°C at 6 - 8 kbar in the melt 
stability field. The pressure - temperature conditions of amphibolite 
facies overprint were estimatedusing the garnet-biotite-muscovite-
plagioclase (GBPM) geothermobarometer (Holdaway 2001; 
Wu2015) to 7.4-9.0kbar and 560 - 625 °C Monazite in migmatitic 
gneisses, was a target of Th - U - total Pbchemical dating that 
yielded an array of dates from 468 Ma to 404 Ma. Monazite cores 
characterized by relatively low Y (< 1.75%) and HREE yielded an age 
of 444 ± 12 Ma, which is attributed to the growth from partial melt, 
close to the peak temperature of M1. Monazite rims were dated to 
419 ± 8 Ma. Higher Y and HREE content in the rim of the monazite 
than in the core is related to decomposition of the garnet during 
reequilibration with crystalizing melt. This work is partially funded 
by NCN research project No. UMO-2015/17/B/ST10/03114 and AGH 
research grant 11.11.140.319. 
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FORAMiniFeRy A Vápnitý nAnnOplAnktón 
ZO StRednOJuRSkýcH SediMentOV pieninSkéHO 
bRAdlOVéHO páSMA

Silvia Antolíková1, Štefan Józsa2

1ústav vied o Zemi SAV, bratislava, dúbravská cesta 9, 840 05 bratislava
2katedra geológie a paleontológie, prírodovedecká fakulta uk, Mlynská dolina, ilkovičova 6, 842 15 bratislava; 
jozsa@fns.uniba.sk

Foraminifery a vápnitý nannoplanktón boli študované zo 
strednojurských sedimentov Pieninského bradlového pásma. 
Odkryv v skrzypnianskom súvrství severne od Litmanovej 
predstavuje jednu z klasických strednoálensko – spodnobajockých 
lokalít skrzypnianskeho súvrstvia s výskytom pyritizovanej 
makrofauny, predovšetkým amonitov (Scheibner, 1964). 
Neskorší mikropaleontologický výskum odhalil prítomnosť dobre 
zachovaných spoločenstiev foraminifer (Tyszka 1999; Gedl a Józsa, 
2015) a najnovší výskum aj prítomnosť vápnitého nanoplanktónu 
zastúpeného druhmi Lotharingius barozii Noël, Lotharingius 
contractus Bown & Cooper, Lotharingius crucicentralis (Medd) Grün 
& Zweili, Lotharingius hauffii Grün & Zweili, Carinolithus cf. superbus 
Deflandre Prins, Crepidolithus cavus Prins ex Rood et al., Discorhabdus 
striatus Moshkovitz and Ehrlich. Zloženie spoločenstva indikuje 
príbrežné oblasti a mezo-eutrofické podmienky. Biostratigraficky 
je spoločenstvo vápnitého nannoplanktónu možné zaradiť do 
zóny NJ8b (stredný álen – najspodnejší bajok). Spoločenstvu 
foraminifer na profile S od Litmanovej dominujú zástupcovia 
rodov Epistomina spp., Ophthalmidium spp. a príležitostne druhy 
Trochammina sp., Spirilinainfima (Strickland), Lenticulina spp., 
Citharina colliezi (Terquem) a Planularia cordiformis (Terquem). 
Podobné spoločenstvo foraminifer avšak pomerne ochudobnené, 

AbStRAkty 16. pRedViAnOčnéHO 
geOlOgickéHO SeMináRA SgS

ladislav Šimon1 & Silvia Antolíková2

1 Štátny geologický ústav dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava
2 ústav vied o Zemi, SAV, bratislava, dúbravská cesta 9, 840 05 bratislava

Slovenská geologická spoločnosť zorganizovala šestnástu geologickú konferenciu s tradičným názvom  “Predvianočný geologický seminár”. 
Geologická konferencia sa konala dňa 14.12. 2017 v Aule Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Nižšie sú zostavené abstrakty prednášok 
a posterových prezentácii zoradené podľa autorov v abecednom poradí.

sa našlo aj vo vyšších častiach kameňolomu Metiská JZ od 

Litmanovej. Tieto spoločenstvá foraminifer sú známe zo spodného 

bajoku skrzypnianskeho a harcygrundského súvrstvia z viacerých 

lokalít z Poľskej časti Pieninského bradlového pásma (Tyszka, 

1999). V nižších častiach kameňolomu Metiská boli nájdené 

spoločenstvá s prevahou aglutinovaných foraminifer a zvýšeným 

počtom spirilliníd. Nálezy amonitov, foraminifer a organostenných 

dinoflagelát potvrdzujú strednoálenský vek v spodnej 

a vrchnoálenský – spodnobajocký vek vo vyššej časti kameňolomu 

(Segit, 2010; Gedl & Józsa, 2015). Strednoálenské spoločenstvo 

poukazuje na hlbšie prostredie a dysoxické podmienky. Naproti 

tomu vrchnoálenské spoločenstvá foraminifer poukazujú na menšiu 

batymetriu a lepšie prekysličenie dna. Kým na lokalite Metiská bola 

zistená aj prítomnosť organostenných dinoflagelát v palynofácii 

S od Litmanovej absentujú úplne (Gedl & Józsa, 2017) a nahrádza 

ich prítomnosť vápnitého nannoplanktónu.

poďakovanie:
Práce bola realizovaná vďaka projektom VEGA 1⁄0085⁄17 

a 2/0186/17. 16
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FARebná VARiAbilitA tuRMAlínOV bOHAtýcH nA 
Mg A JeJ pRíčiny

peter bačík1

1univerzita komenského v bratislave, prírodovedecká fakulta, katedra mineralógie a petrológie, ilkovičova 6,
 842 15 bratislava

Dravit je najbežnejší minerál turmalínovej superskupiny 
obsahujúci Mg a patrí medzi alkalické turmalíny. Fluór-uvit a uvit 
sú horečnaté turmalíny patriace do skupiny vápenatých turmalínov. 
Farba týchto minerálov je závislá od chemického zloženia. Ak 
obsahujú zvýšené množstvo Fe2+, sú čierne podobne ako skoryl, 
ak však majú nízke obsahy Fe2+, ich farba je premenivá a závisí na 
prítomných chromofóroch.

Známe a veľmi pekné prizmatické až pyramídálne kryštály 
hnedého dravitu sa vyskytujú aj v prekambrických muskovitických 
vysokostupňovo metamorfovaných horninách na lokalite 
Yinnietharra v Austrálii. Predbežný výskum ukázal, že dravit má 
vysoké obsahy Mg  (2,74 apfu), veľmi nízke obsahy Fe(0,06 apfu) 
s relatívne vysokým obsahom Ti (0,13 apfu). V oblasti Jajarkot 
v Nepále sa našli hnedé obojstranne zakončené kryštály dravitu, 
ktoré sú až žlté v prechádzajúcom svetle. Sú tiež silne horečnaté 
(2,52 apfu) s malým obsahom Fe(0,05 apfu). Chemicky veľmi 
podobné hnedé dravity boli nájdené aj v bani Escadinha, Minas 
Gerais, Brazília (2.47 Mg apfu, 0.04 Fe apfu) a v oblasti Sahatanyna 
Madagaskare (2.46 Mg apfu, 0,07 Fe apfu), kde vytvárajú agregáty 
prizmatických kryštálov. Červené uvity sa vyskytujú v bani 
Brumado, Bahia, Brazília. V porovnaní s inými študovanými Mg-
dominantnými turmalínmi majú zvýšený obsah Fe (0,50 apfu), 
Mg dosahuje 2,92 apfu, Ti 0,06 apfu. Optické spektrá hnedých 
a červených turmalínov majú typické absorpčné pásy v infračervenej 
oblasti okolo 750 nm (13 330 cm-1). Táto absorpcia sa dá vysvetliť 
spinovo dovoleným elektrónovým prechodom 5T

2
 → 5E v Fe2+. 

Ďalšou spoločnou črtou je absorpčná hrana pri 470 nm (21 280 cm-

1) v hnedých dravitoch a 550 nm (18 180 cm-1) v červenom uvite. 
Tá je dôsledkom silnej absorpcie v dôsledku presunu náboja medzi 
Fe2+ a Ti4+ a Fe3+ a O. Rozdiel vo farbe hnedých dravitov a červeného 
uvitu sa dá pravdepodobne pričítať vyššiemu obsahu Fe, ktorý 
spôsobuje posun absorpčnej hrany hlboko do zelenej oblasti v  uvite. 
Dôsledkom toho je znížená transmisia v žltej oblasti a červená farba 
uvitu, zatiaľ čo hnedá farba dravitov vzniká zložením červených, 
žltých a čiastočne aj zelených odtieňov.

Ďalšou farebnou variáciou typickou pre turmalíny bohaté 
na Mg je zelený odtieň. Smaragdovo-zelené turmalíny, často 
označované ako „chróm-dravity“, sa vyskytujú na lokalite Landanai 
v Tanzánii. Svetlozelené turmalíny boli nájdené v aluviálnych 

ložiskách v bani PyantGyi, Mjanmarsko. Hoci výrazne smaragdovo 
zelená farba naznačuje prítomnosť Cr, v skutočnosti ide iba 
minoritný prvok dosahujúci 0,03 apfu v bani PyantGyi a 0,04 apfu 
v Landanai. Obsah V je mierne vyšší - 0,04 apfu v bani PyantGyi 
a 0,14 apfu v Landanai. Oba študované turmalíny majú zloženie 
uvitu s obsahom Ca 0,76 apfu v bani PyantGyi a 0,57 apfu v Landanai. 
Tiež sú výrazne Mg dominantné (3,58 Mg apfu, Fe pod hranicou 
detekcie v bani PyantGyi a 3,31 Mg apfu, 0,002 Fe apfu v Landanai). 
Optické spektrá zelených turmalínov majú dvojicu absorpčných 
pásov. Ich poloha sa mierne líši. Uvit z PyantGyi má absorpčné 
pásy pri 618 a 450 nm (16 180 a 22 220 cm-1), vzorka z Landanai 
pri 603 a 469 nm (16 670 a 21 320 cm-1). V spektre tejto vzorky sa 
navyše dá identifikovať aj slabá absorpcia pri 690 nm (14 490 cm-

1). V oboch prípadoch ide pravdepodobne o prekryv absorpčných 
pásov zodpovedajúcich prechodom 4A

2 
→ 4T

2
 a 4A

2 
→ 4T

2
v Cr3+ 

a  3T
1 
→ 3T

2
 a 3T

1 
→ 3T

1
 vo V3+. Absorpčný pás pri 690 nm by mohol 

byť spôsobený spinovo zakázanými prechodmi 4A
2 
→ 2T

1
 a 4A

2 
→ 

2E v Cr3+. Mierny posun absorpčný pásov môže vyplývať z variability 
obsahov V a Cr. Výsledná zelená farba oboch uvitov je spôsobená 
výraznou transmisiou v zelenej oblasti.
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litHOlOgy And FAunAl ASSeMblAgeS OF tHe lAte 
bAdeniAn (SeRRAVAlliAn) depOSitS
OF tHe clAy pit kOnOpiSká At ROHOžník (ViennA 
bASin, SlOVAkiA)

Radoslav biskupič1

1budatínska 31, 851 05 bratislava, biskupic.radoslav@gmail.com

The studied area of former clay pit (Konopiská locality) is 
situated near Rohožník village, in  eastern marginal part of the 
Vienna Basin, nearby western slopes of the Malé Karpaty Mts. 
Between 1976 and 2004, the Middle Miocene (Badenian to 
Sarmatian) marine strata were exposed here. The Late Badenian 
(Early Serravallian) deposits of the Studienka Formation belonging 
to the Bulimina-Bolivina Biozone are particularly represented 
by deep-water facies of clays. Into the basinal pelites reached 
the finger-like layers and intercalations of marginal facies of 
the Sandberg Member that are represented by allochthonous 
sands, gravels, organodetritic marls and forereef organodetritic 
corallinacean marls and limestones. Studied lithological profile 
of the clay pit Konopiská reached total thickness about 20 m. The 
Late Badenian marine fauna consists of wide spectrum of taxa; 
apparently most abundant and extraordinarily species-rich group 
of the marine organisms are the molluscs, of which more than 550 
species have been identified. Lowermost part of the Late Badenian 
pelitic section has been composed of homogenous grey calcareous 
clays with bioturbation (Euspira – Neopycnodonte community) 
that were characterized by occurrence of screw-shaped trace 
fossils of the ichnogenus Gyrolithes. These strata contained a rich 
assemblages of marine organisms, such as molluscs, ahermatypic 
corals, polychaetes, echinoids, decapods, sharks and fishes. The 
sequence continues with laminated grey to green-grey calcareous 
clays (Varicorbula – Nassarius community) with presence of 
relatively species-poor and monotypic association of molluscan 
fauna. Furthermore, another groups of marine organisms were 
in these sediments found as well (e. g. foraminifers, polychaetes, 
decapods, fishes). The uppermost part of the clayey section consisted 
of brownish-yellow to greyish-yellow clays (Varicorbula – Nassarius 
community). In these sediments, the occurrence of similar faunal 
composition as in the subjacent grey to green-grey calcareous clays 
was observed. In the lowermost to middle parts of the basinal pelitic 
section, the various organodetritic marginal facies of the Sandberg 
Member have been revealed. The bed of grey organodetritic 
marls (Ditrupa – Fissidentalium community) with a thickness of 

20–30 cm, as well as several longitudinal interbeds of grey and 
brown-yellow forereef carbonate organodetritic corallinacean marls 
and limestones of variable thickness (10–80 cm) with charecterful 
Petaloconchus – Bittium community were exposed there. They 
included species-diversified associations of marine invertebrate 
and vertebrate faunas that are represented by foraminifers, 
ahermatypic corals, bryozoans, brachiopods, gastropods, bivalves, 
chitons, scaphopods, polychaetes, decapods, cirripeds, echinoids, 
asteroids, sharks and fishes. In the superjacent layers of pelites 
was developed elongated lense-like body of pale-grey to yellow 
organodetritic marls characterized by Petaloconchus – Tricolia 
community. These deposits yielded very rich assemblages of typical 
shallow-water marine organisms, in a large extent consisting of 
molluscs, foraminifers, ahermatypic corals, brachiopods, bryozoans, 
crustaceans, polychaetes and echinoderms. A few of discontinuous 
intercalations of pale to ocherous sands with gravels and fragments 
of corralinacean limestones mixed with bioclasts derived from the 
molluscan shells (Amalda – turritellid community) were occurred 
in the top of the Late Badenian complex of strata. This shallow-
water facies was best exposed in the southern margin of clay pit, in 
a small outcrop there have been observed its maximum thickness 
about 150 cm. Fossils are poorly-preserved, shells of gastropods, 
bivalves, scleractinian corals and tubes of polychaetes are crushingly 
damaged and fragmented, which suggests their allochthonous 
origin and redeposition. 
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Príkladová štúdia je venovaná stanoveniu hĺbky a priebehu 
skalného podložia v oblasti JZ svahov Malých Karpát vo 
vysokoškolskom areáli Mlynská Dolina pri FIIT v Bratislave. 
Skalný podklad je v tejto časti tvorený granitoidnými horninami. 
V niektorých častiach sú na granitoch neogénne sedimenty 
zastúpené rôznymi druhmi siltov, piesčitých a ílovitých siltov 
a hlinitých pieskov. Vekovo sa zaraďujú do panónu (neskorý miocén). 
Kvartérny pokryv leží jednak priamo na granitoch a jednak prekrýva 
všetky neogénne horniny. Najvýraznejšie sú strednozrnné štrkové 
terasové lavice (mocnosť 4 -8 m). Medziterasové svahy a časti terás 
sú zaviate piesčitými sprašami a eolitickými pieskami. Stupňovitý 
charakter svahov je zamaskovaný deluviálnymi ílovitými hlinami. 
(Nemčok, 1966)

Záujmový profil je lokalizovaný medzi sondami hĺbenými pre 
inžiniersko geologický posudok staveniska vysokoškolského areálu 
v roku 1966. Kryštalinikum bolo zachytené len sondami v dolných 
častiach svahu. Sondy v blízkosti profilu zachytili iba neogénne 
a kvartérne sedimenty. Refrakčné seizmické meranie sa realizovalo 
na profile s dĺžkou 120 m.  Použitá bola 24 kanálová aparatúra 

DMT s 10 Hz vertikálnymi geofónmi a ako zdroj slúžilo kladivo. 
Namerané dáta boli spracované v programe Reflexw Version 8.0 
(by K.J. Sandmeier). Výsledkom je rýchlostný model prostredia. 
Vo  jeho vrchnej časti je nízkorýchlostná vrstva s rýchlosťami 
šírenia sa P vĺn do 500 m/s a pod ňou približne 15 m hrubá vrstva 
s rýchlosťami cca 1100  -1300 m/s, zodpovedajúca neogénnym 
sedimentom zachyteným najbližšou vŕtanou sondou.  V podloží tejto 
vrstvy, v hĺbke cca 20 – 25 m pod povrchom, bolo interpretované 
granitoidné podložie (priemerná rýchlosť vo vrstve 3060 m/s). 
Seizmické meranie prinieslo požadované výsledky a v rámci ďalšieho 
prieskumu bude doplnené aj o ERT meranie. Prezentovaný seizmický 
profil je prvým z plánovaných profilov, ktoré by mali spresniť hĺbku 
a priebeh granitoidného podložia hlavne vo vrchných častiach 
svahov v skúmanej oblasti. 
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Crystals of epidote from Sobotín, Czech Republic (ES) and 
clinozoisite from Baluchistan, Pakistan (CP) were studied for 
crystal-chemical variations before and after heating. The average 
chemical composition of epidote in ES-0 – ES-9 is Ca

2.000
A1

2.211
 

Fe
0.742

Si
2.994

O
12

(OH) and clinozoisite (CP-0 – CP-9) is Ca
2.017

A1
2.626

Fe
0.319

Si
3.002

O
12

(OH). The main difference between samples is in Fe/Al ratio. 
Epidote from Sobotín is M3Fe3+-dominant (0.68–0.80 apfu), while 
Fe3+ (between 0.29–0.33 apfu) is lower in clinozoisite samples. 
The content of other cations including Mg, Ti, V and Cr is below the 
detection limit.

The unit-cell dimensions of both samples strongly depend 
on the Fe3+-Al ratio. Original samples fall into the trend of epidote-
clinozoisite solid solution very well with larger all a, b, c and V in 
Fe3+-dominant epidote in ES sample compared to clinozoisite in CP. 
The position of Fe3+ in the epidote-clinozoisite structure can be read 
from the Mössbauer spectra; spectra of both sample sets contain 
doublets related to Fe3+ in octahedral coordination. However, there 
is a slight difference in doublets if both sample sets are compared. 
The ES spectra are symmetrical and can be interpreted as one 
doublet of Fe3+ in the M3 site. However, CPdisplays asymmetry of 
spectra. Incorporation of small amounts of Fe3+ in M2 can explain 
the presence of doublets with IS 0.31- 0.37 mm/s and QS 0.80-
1.00 mm/s in the Mössbauer spectra of epidote-clinozoisite solid 
solution. In our samples, doublets of the CP samples original and 
heated up to 800°C have a similarly low QS but distinctly higher IS. 
Therefore, their interpretation as Fe3+ in M2 is not entirely clear but 
also not ruled out. Structural changes of M3 are most pronounced 
for X

Ep
< 0.6 and are in a clear linear relationship with Fe content. If 

X
Ep

 is higher than 0.6, the structural changes are less obvious and 
non-linear. In the Mössbauer spectra, Fe3+ in M1 is manifested by 
doublets with IS 0.22-0.36 mm/s and QS 1.46-1.67 mm/s. Doublets 
in our CP-0– CP-8 samples have slightly higher IS and QS but their 
interpretation as Fe3+ in M1 is relatively reasonable. Moreover, Fehr 
& Heuss-Assbichler (1997) observed two doublets in the Mössbauer 
spectra that both displayed the main characteristics of Fe3+ on M3 

but with small differences in their QS. These were attributed to two 
slightly different M3 sites, labelled M3 and M3´,one with Al-Fe3+ 
disorder on M3 (M3 doublet) and one with an ordered distribution 
of Al and Fe3+ at M3 (M3´ doublet); the latter represents 
the intermediate composition with X

Ep
 = 0.5. However, this 

interpretation is relatively questionable, although, it can explain 
asymmetry of doublets in the CP samples very effectively. The Al-
Fe3+ disorder between the M1 and M3 octahedral sites occurs at 
total Fe3+ contents higher than about X

Ep
 = 0.6 and is restricted 

to the M1 and M3 sites. This obviously is not our case because CP 
clinozoisite contain only up to 0.3 Fe3+ apfu. On the other hand, 
variable degree of disorder in specific areas of clinozoisite structure 
may result not only in occurrence of probable M1 doublet but 
also in above mentioned splitting of M3 doublets which may be 
interpreted for instance as M3 doublet for isolated M3Fe3+ and M3´ 
doublet for the pair of M1Fe3+ and M3‘Fe3+ in neighbouring octahedra.
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Vrt Cífer-2 je situovanýv Blatnianskej depresii, ktorá 
predstavuje jednu z čiastkových paniev Dunajskej panvy a 
zároveň najsevernejšiu depresiu panonského systému paniev. 
Vrt bol vyvrtaný koncom 50-tich rokov a pôvodný opis podáva 
Pagáč (1959), a neskôr tieto údaje boli revidované Bielou (1978). 
Hruboklastické zlepence v študovanom vrte sú tvorené viacerými 
horizontmi zlepencov so špecifickým obsahom klastického 
materiálu, ktoré sme podľa petrografického zloženia rozdelili do 3 
skupín, a to: (i) metamorfované horniny (ii) karbonáty a granitoidy 
(iii) metamorfované a karbonatické horniny, granitoidy. Na základe 
štúdia štruktúr vrtných jadier interpretujeme sedimentačné 
prostredie ako aluviálny vejár (skupina 1, 2) s prechodom do fan 
delty (skupina 3). Textúra zlepencov je generálne s podpornou 
štruktúrou klastov so zlým vytriedením. Metamorfované horniny 
majú zaoblenie sub-angulárne, karbonatické horniny dobre až 
veľmi dobré zaoblenie a granitoidy dobré zaoblenie. Výsledky 
provenančnej analýzy poukazujú na zdroj z Centrálnych Západných 
Karpát. Metamorfované horniny študované pod polarizačným 
mikroskopom môžeme zaradiť do metamorfného obalu tatrika 
(biotitické pararuly, grafiticko-sericitické fylity). Granitoidy sú zle 

zachované, avšak podľa pozorovaní majú afinitu k Modranskému 
masívu Malých Karpát. Kremence a karbonatické horniny zaraďujeme 
do spodno a stredno triasovej sekvencie sedimentárneho obalu 
tatrika (lúžňanské súvrstvie, guttensteinské vápence a dolomity, 
ramsauské vápence). Vo dvoch vzorkách sme identifikovali porfyrický 
bazalt z malužinského súvrstvia hronika. Za zdroj opísaných hornín 
predpokladáme trnavsko-sereďskú eleváciu, ktorá bola v období 
spodného až stredného miocénu vyzdvihnutá, dnes však tvorí 
predneogénne podložie Dunajskej panvy (Fusán et al., 1987). V okolí 
spomenutej elavácie sa nachádzajú ďalšie vrty, ktoré obsahujú veľmi 
podobný, miestami totožný obsah klastov hruboklastickej výplne 
(Suchá nad Parnou-3, Bučany-2, Vištuk-1). Kompletný vrstevný sled 
však môžeme pozorovať jedine vo vrte Cífer-2. 
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Advanced multi-temporal interferometric synthetic aperture 
radar technique (MT-InSAR) is nowadays a well-developed 
remote sensing tool for monitoring of Earth’s surface deformation 
phenomena (Crosseto et al., 2016). Employing the long time series 
of satellite radar images we identify targets, which do not change 
their backscattering characteristic over time (e.g. man-made objects 
or bare-rock). For such points, temporal evolution of their relative 
deformation can be retrieved, thus forming a natural, opportunistic 
geodetic network to monitor seismic and tectonic activity, landslides, 
cities, or even individual structures. MT-InSAR is comparable to 
conventional geodetic monitoring techniques in terms of accuracy, 
yet maintains vast spatial coverage at low-cost merit. This capability 
has recently been emphasized by the Sentinel-1 satellite mission, 
providing freely available images of the entire Earth’s landmass 
within a 6-day repeat cycle. 

We perform MT-InSAR ground stability analysis over the wider, 
geologically notable region of Poprad basin and eastern part of High 
Tatra Mts., utilizing 127 Sentinel-1 images since the end of 2014 
until the beginning of 2017. We incorporate processing chain based 

solely on open-source tools. This is first such initiative in Slovakia to 
study the geodynamics via MT-InSAR on a large spatial scale.

Our study’s results are deformation maps providing a global 
outlook on the relative movements in the area of interest as seen 
from the independent orbits of the satellite. Several ground motion 
processes at a level of millimetres have been revealed: long spatial 
wavelength uplift of Štrbský horst, accompanied by slight westward 
tilting of Svit municipality – a possible indicators of recent tectonic 
activity. Additionally, we detect small-area urban subsidence in 
Gánovce village or slope failures at the High Tatras. Deformation 
time series, corresponding accuracy, interpretation and GNSS cross-
validation are all subject to discussion. Presented results outline 
the perspective of further Sentinel-1 MT-InSAR applicability within 
the Slovakia territory, especially regarding the free Sentinel-1 data 
(Czikhardt et al., 2017).
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Prezentované výsledky nadväzujú voľne na výskum Demka & 
Hraška (2013) s využitím chemických analýz granitoidných hornín 
analyzovaných v rámci zostavovania Geochemického atlasu SR, časť 
horniny (Marsina et al., 1999). 

Primárnym zameraním štúdie je aplikácia fázových rovnováh 
pomocou programu Melts v1.1.1/pMelts v1.0.1, rok 2013) pre 
rekonštrukciu petrografického magmatického vývoja granitoidov 
severného veporika v oblasti okolia Heľpy a Pohronskej Polhory.

Analyzovaný súbor granitoidných hornín zložením zodpovedá 
granodioritom až granitom. Petrograficky sa jedná o rovnomerne 
zrnité a porfyrické granitoidy s magmatickou asociáciou 
horninotvorných minerálov Bt+Pl+Mus+Kfs+Qtz+Ttn+Ep. 
Granitové magmy kryštalizovali v podmienkach ~ 5kbar, 800-
650°C,  ako dokladá GBMPQ termobarometria Grt-Pl-Bt-Mus-Kfs-
Qtz granitových ortorúl v okolí Heľpy (727-641°C & 4,7-5,7 kbar) 
a priamo Pl-Kfs-Mus termobarometria (620-651°C & 5-5,7 kbar) 
granitoidných hornín.  

Séria izochemických numerických „Melts“ experimentov 
umožnila kvalitatívnu a kvantitatívnu rekonštrukciu P-T závislých 
kombinácií magmatických asociácií v systéme Sp-Hbl-Opx-Bt-Mus-
Pl-Kfs-Qtz-Ttn-Mt-H2

O.

Geochemické analýzy granitoidných hornín umožnili 
rekonštrukciu magmatickej diferenciácie tzv. „liquid line of descent“, 
ktorá pretína modelový vývoj primitívnej granodioritovej magmy 
s H

2
O

INI
 = 4 hmot.% pri 750°C/5kbar. Porovnaním modelového 

vývoja a hlavného diferenciačného trendu analyzovaných dát boli 
identifikované kritické diferenciačné body v okolí 750°C, 730°C 
a ? 700°C, v ktorých dochádza k deformácii frakcionačného vývoja 
granitoidnej magmy. Identifikované body úzko súvisia s nárastom 
H

2
O v reziduálnej granitovej magme, odmiešaním H

2
O a vezikuláciou 

indukovaným mechanickým miešaním medzi variabilne 
diferencovanými suspenziami. Magmatická diferenciácia granitovej 
taveniny v kritických bodoch kontrolovala vývoj granitoidov 
generovaním mechanických a chemických vĺn počas solidifikačného 
štádia. 

Záverečné štádiá magmatickej diferenciácie končili 
dosiahnutím Ab-Qtz-Or zloženia intersticiálneho liquidu a jeho 
následnej destabilizácie oddelením H

2
O+Qtz. Proces mal za 

následok fragmentáciu vyvíjajúcej sa magmatickej štruktúry so 
vznikom poikilitického kremeňa a uvoľnenia veľkého objemu fluidnej 
fázy, ktorá spôsobila rozsiahlu alteráciu vlastných granitoidov ako aj 
okolitých hornín. 

MAgMAtická diFeRenciáciA gRAnitOidOV OkOliA 
HeĽpy A FAbOVeJ HOle
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Štátny geologický ústav dionýza Štúra, bratislava

liteRAtúRA:
Marsina K., Bodiš D., Havrila M., Janák M., Káčer Š., Kohút M., Lexa J., Rapant S. a Vozárová A., 1999: Geochemický atlas Slovenskej republiky, 

časť III. Horniny. Geologická služba SR, Bratislava , 135s.
Demko R., Hraško Ľ., Olšavský M., Madarás J., Kronome B., 2013: Geologická a tektonická stavba granitoidov, granitizovaných kryštalinických 

komplexov a metavulkanitov v oblasti severného veporika. Čiastková správa k záverečnej správe geologickej úlohy Aktualizácia geologickej stavby 
problémových území Slovenska v mierke 1: 50 000. Archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 147s. 

16
.  p

re
dv

ian
oč

ný
 ge

ol
og

ick
ý s

em
in

ár
 SG

S



35

Pieskovce Čergovského a Strihovského súvrstvia, označované 
aj ako pieskovce Piwnicznej a Popradské pieskovce Magurského 
súvrstvia (Birkenmajer a Oszczypko, 1989), v pohraničnej oblasti 
severovýchodného Slovenska reprezentujú záznam tektono-
sedimentárnej histórie na rozhraní eocénu a oligocénu v oblasti 
krynickej jednotky Magurského príkrovu Flyšového pásma. 
Pieskovcové sukcesie oboch súvrství sú označované ako veľmi 
podobné, čo potvrdila aj ich faciálna a mikroskopická analýza. 
Detailnejším porovnaním výsledkov oboch typov pieskovcov sa však 
ukázalo aj niekoľko rozdielov.

Študované sedimenty sú výsledkom depozície gravitačných 
prúdov v hlbokovodnom prostredí, kde reprezentujú depozičné 
laloky podmorských kužeľov formované v proximálnej oblasti 
s ohľadom na zdrojovú oblasť. V prípade Popradských pieskovcov 
ide predovšetkým o piesčité debrity, ktoré sú prerušované polohami 
hemiturbiditov. Pieskovce Piwnicznej sú taktiež interpretované ako 
piesčité debrity, avšak ich stupeň transformácie na vysokonasýtené 
turbidity je omnoho vyšší. Jemnozrnnejšie polohy zasa poukazujú až 

na transformáciu do nízkonasýtených turbiditov. Z faciálnej analýzy 
teda vyplýva, že depozícia Popradských pieskovcov bola rýchlejšia 
a na ich vzniku sa podieľali hustejšie a laterálne obmedzenejšie 
prúdy než tomu bolo v prípade pieskovcov Piwnicznej.

Výsledky mikroskopickej analýzy indikujú, že zdrojová oblasť 
sedimentu bola v oboch prípadoch rovnaká a sediment nebol pred 
samotnou depozíciou transportovaný na príliš veľké vzdialenosti. 
Nasvedčuje tomu nezrelosť pieskovcov, ich slabé vytriedenie, nízky 
stupeň zaoblenia zŕn ako aj prítomnosť nestabilných plagioklasov 
a karbonátových zŕn. Mineralogické zloženie oboch typov 
pieskovcov poukazuje na ich vysokú petrografickú heterogenitu, 
čo indikuje, že zdrojová oblasť sedimentu mala zmiešaný sutúrno-
oblúkový charakter (Dickinson, 1988).Keďže depozícia pieskovcov 
prebiehala v období vrchného eocénu a spodného oligocénu kedy 
bol depozičný bazén transformovaný zo zvyškového oceánskeho 
na predhorský bazén, je pravdepodobné, že zdrojovou oblasťou 
bola časť formujúcej sa akrečnej prizmy označovaná aj ako Juho-
Magurská kordiliera (Mišík et al., 1991).

SediMentáRny ZáZnAM pieSkOVcOVýcH SukceSií 
čeRgOVSkéHO A StRiHOVSkéHO SúVRStViA 
V pOHRAničneJ OblASti SeVeROVýcHOdnéHO 
SlOVenSkA (MAguRSká JednOtkA, FlyŠOVé páSMO)
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Minerály zo skupiny skapolitu patria medzi horninotvorné 
tektosilikáty s obsahom hliníka, vápnika a sodíka s aniónom chlóru, 
karbonátu alebo sulfátu. Vytvárajú stĺpcovité kryštály alebo steblovité 
a zrnité agregáty bielej, sivej, zelenej, žltej, ružovej farby. Ich zloženie 
sa pohybuje medzi koncovými členmi marialitom (Na4Al3Si9O24Cl) 
a mejonitom (Ca4Al6Si6O24CO3). Napriek tomu, že sa skapolity 
vyskytujú v malom množstve, patria k rozšíreným horninotvorným 
minerálom hlavne v magmatických a metamorfovaných horninách. 
Veľmi vzácne sa vyskytujú aj v drahokamovej kvalite na lokalitách 
po celom svete. Výskyt skapolitu na apatitovom ložisku Evate v 
Mozambiku bol zdokumentovaný v dvoch vzorkách. Vo vzorke 
EVT-5 sa skapolit nachádza v karbonatitovom telese na kontakte s 
metasomatóznou zónou a amfibolmi. Vo vzorke F70-109 sa skapolit 
vyskytuje v podložnej granulitovej hornine. Skapolity majú v 
prechádzajúcom polarizovanom svetle pri jednom nikole priehľadnú 
farbu, štiepateľnosť v dvoch smeroch v niektorých rezoch a výrazný 

reliéf. V skrížených nikoloch majú vysoké interferenčné farby. 
Zloženie skapolitov môže byť definované vzťahom ekvivalentnej 
anortitovej komponenty EqAn=100(Al-3)/3 a molárnou frakciou 
XCl=Cl apfu a XC=1-Cl-S apfu. Definovanie koncových členov môže 
byť založené aj na marialitovej (Na/[Na+Ca]) a mejonitovej (Ca/
[Ca+Na]) zložke. Skapolity z lokality Evate majú rozsah zloženia 
od EqAn=41 a XCl=0,09 do EqAn=69 a XCl=0,46. Skapolity zo 
vzorky EVT-5 majú nižšie hodnoty EqAn (41-58), marialitová zložka 
je vyššia (0,36-0,65), majú menej Ca, viac Na a Cl (0,22-0,45 apfu). 
Obsah dopočítaného C je 0,45-0,71 apfu. Naopak skapolity zo vzorky 
F70-109 majú vyššie hodnoty EqAn (54-68), vyššia je aj mejonitová 
zložka (0,67-0,73), majú viac Ca, menej Na a Cl (0,06-0,17 apfu). 
Dopočítaný obsah C je 0,64-0,69 apfu. Na základe chemického 
zloženia pomeru EqAn ku XCl sa vo vzorke F70-109 vyskytuje marialit 
a vo vzorke EVT-5 prechodný člen mizzonit.

cHeMické ZlOženie dVOcH typOV SkApOlitu
Z lOžiSkA eVAte V MOZAMbiku

Michaela gajdošová1, Monika Huraiová1 
1katedra mineralógie a petrológie, prírodovedecká fakulta  uk, ilkovičova 6, 842 15 bratislava, michaela.
gajdosova@uniba.sk

nOVý typ MeZOFOSílie: kOnčeky klepiet 
piŠtOĽOVýcH kReViet

Matúš Hyžný1, Ján Schlögl1, 
Andrej Ruman1

1katedra geológie a paleontológie, prírodovedecká 
fakulty univerzity komenského, Mlynská dolina, 
ilkovičova 6, 842 15 bratislava

Pištoľové krevety z čeľade Alpheidae (Malacostraca: 
Decapoda: Caridea) predstavujú jednu z modelových skupín 
morských bezstavovcov pre štúdium evolúcie komplexných štruktúr 
a správania. Ide o desaťnožce s pozoruhodne modifikovaným 
klepetom schopným vytvárania kavitačných bublín, ktorých 
implóziou vzniká zvuk presahujúci 200 decibelov. Pištoľové 
krevety používajú svoje špecializované klepetá okrem iného aj na 
komunikáciu a lov. Napriek enormnej rozmanitosti tejto skupiny (> 16
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600 doteraz opísaných druhov) je jej fosílny záznam veľmi chudobný. 
Nedávny výskum (Hyžný et al. 2017) však ukazuje, že trojuholníkové 
mezofosílie, ktoré sa nezriedka vyskytujú vo výplavoch kenozoických 
sedimentov celého sveta, sú končeky klepiet pištoľových kreviet. 
Študovaný materiál zahŕňali vzorky z neskorého oligocénu 
Alabamy, skorého miocénu Francúzska a Rakúska, stredného 
miocénu Holandska, Rakúska, Českej republiky, Poľska a Slovenska, 
neskorého miocénu Francúzska a neskorého pleistocénu Egypta. Na 
základe podrobnej morfologickej, anatomickej a chemickej analýzy 

špecializovaného klepeta u dnešných zástupcov a jeho porovnania 
so študovanými fosíliami je možné dokumentovať existenciu 
funkčného pištoľového klepeta už v období pred 28 miliónmi rokov. 
Ide tak o aktualizovaný kalibračný bod na datovanie udalostí vo 
vývoji pištoľových kreviet  pre budúce fylogenetické štúdie.
poďakovanie:

Výskum bol podporený projektmi FWF M 1544-B25 a VEGA 
02/0136/15.

liteRAtúRA
Hyžný, M., Kroh, A., Ziegler, A., Anker, A., Košťák, M., Schlögl, J., Culka, A., Jagt, J.W.M., Fraaije, R.H.B., Harzhauser, M., van Bakel, B.W.M. & 
Ruman, A. 2017: Comprehensive analysis and reinterpretation of Cenozoic mesofossils reveals ancient origin of the snapping claw of alpheid 
shrimps. Scientific Reports, 7: 4076.

kOMpleXní VýVOJ nb-tA OXidické MineRAliZAce
V beRyl-cOluMbitOVéM pegMAtitu
bieneRgRAben u SObOtínA, čR

Štefan chládek1, pavel uher1

1katedra mineralógie a petrológie, prírodovedecká fakulta  uk, Mlynská dolina g, 842 15 bratislava

Oblast Maršíkova a Sobotína nedaleko města Šumperk náleží 
ke klasickým výskytům berylových pegmatitů silezika Českého 
masivu. Uvedený příspěvek je zaměřen na krystalochemii a texturní 
osobitosti Nb-Ta oxidických minerálů na lokalitě Bienergraben 
u Sobotína. Tento dnes již poněkud zašlý výskyt beryl-columbitového 
pegmatitu je situován přibližně 1 km SSV od vlakové stanice 
v Sobotíně. Samotná pegmatitová žíla je přibližně 2-3m mocná a je 
uložena v okolních biotitických rulách sobotínského amfibolitového 
masivu. Pegmatit vykazuje určitý charakter zonality texturně-
paragenetických jednotek od okraje do jádra pegmatitového tělesa: 
(i) aplitická jednotka, (ii) hrubě zrnitá Msk-bohatá jednotka, (iii) 
grafická jednotka, (iv) bloková jednotka K-živce a (v) křemenné 
jádro. Typický je výskyt také metasomatické jednotky charakteru 
cukrovitého albitu. V uvedeném pegmatitu byly zjištěny v minulosti 
následující akcesorické minerály: apatit, beryl, bavenit, granát (Alm-
Sps složení), gahnit, columbit, mikrolit a zirkon.

Nb,Ta-oxidické minerály jsou reprezentovány skupinou 
columbitu (CGM) a dále minerály superskupiny pyrochloru, které 
zde reprezentuje skupina mikrolitu a ojediněle i pyrochloru. Svým 
výskytem jsou Nb-Ta minerály spjaty s hrubě zrnitou a blokovou 
jednotkou K-živce, kde byla ojediněle zjištěna až 12x5x2mm 

velká tence tabulkovitá individua columbitu. Primární CGM jsou 
zachovány jako relitní domény oscilačně zonálních krystalů, přičemž 
většina krystalů je přeměněna na nepravidelně zonální, nebo také 
granulární agregáty sekundárních columbitů. Mikrolit se vyskytuje 
v podobě izometrických oscilačně-zonálních zrn na trhlinách 
protínajících všechny CGM-generace.

Primární CGM (MnNb → MnTa) jsou charakterizovány výrazně 
rostoucím Ta/(Ta+Nb), zatímco Mn/(Mn+Fe) se pouze nepatrně 
zvyšuje. Frakcionace Ta/Nb a Mn/Fe odrážejí primární progresívní 
zonalitu danou jejich průběžným růstem od jádra k okraji relitních 
domén oscilačně zonálních krystalů. Na druhé straně u sekundárních 
columbitů je výrazně redukován poměr Ta/(Ta+Nb), zatímco Mn/
(Mn+Fe) se výrazněji nemění (reverzní trend MnTa → MnNb). 
Chemizmus vývojově nejpozdnějšího mikrolitu se vyznačuje 
dominancí Ca2+ v pozici A (“oxycalciomikrolit”), v minoritním 
množství byl detekován (EPMA) dále U, Na, aj. Míra vakancí v této 
pozici dosahuje až 25%, nicméně celkové analytické totály blížící 
se optimálně až 99 hm.% ox. nepředpokládají výraznější uplatnění 
strukturního OH- nebo adsorbovaného H2O ve struktuře mikrolitu. 
Pouze jedno složení odpovídá komisí pro nové minerály při IMA 
neuznanému “oxykenopyrochloru”. 16
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úžASný MikRO-(nAnO) SVet ObSidiánOV 
VýcHOdnéHO SlOVenSkA

Milan kohút1, tomáš Mikuš2, Stanislava Milovská2, Juraj Šurka2, 
patrik konečný3, Viera kollárová3, ivan Holický3, karol Jesenák4, 
pavel bačo5

1ústav vied o Zemi SAV, bratislava, dúbravská cesta 9, 840 05 bratislava, e-mail: milan.kohut@savba.sk;
2ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1, 974 01 banská bystrica
3ŠgúdŠ; Mlynská dolina , 8107 04 bratislava
4prírodovedecká fakulta uk, ilkovičova 3278/6, 841 04 bratislava
5 ŠgúdŠ Regionálne centrum košice. Jesenského 8, 040 01 košice

Obsidián je unikátna, sklovitá, vulkanická, magmatická 
hornina, ktorá vo forme kamennej industrie zabezpečila 
zviditeľnenie Karpatskej, Zemplínsko-tokajskej oblasti už v paleolite 
(aurignacien– pred viac ako 28 000 rokmi). Hoci prvé geologické 
štúdie obsidiánov z predmetnej oblasti pochádzajú z konca 18. 
storočia, na čo nadväzoval archeologický výskum v 19. storočí, je 
až prekvapujúce, že moderný geologický výskum v 2. polovici 20. 
storočia viac-menej absentoval. Využitím výsledkov modernej 
geochémie a prvými provenančnými datovaniami s pomocou stôp po 
štiepení uránu („fission track“ – FT) z tejto oblasti sa archeológovia 
zaslúžili o posun poznania obsidiánov Karpatskej Zemplínsko-
tokajskej oblasti. Geológov riešiacich množstvo otázok geologickej 
stavby predmetného územia, vývoja kenozoického vulkaniznu a 
ložiskových aspektov, samotné obsidiány až tak moc nenadchli a od 
práce Šalát & Ončáková (1964) až po náučné kompendium Kobulský 
et al. (2014) chýbala detailná štúdia o týchto nevšedných horninách 
na Slovensku. Historické aspekty, ako aj prepojenie archeologického 
a geologického výskumu „Karpatských obsidiánov“ (zmysle 
terminológie archeológov) v prehľadnej forme priniesla práca Kohút 
et al. (2016). Faciálnu pozíciu obsidiánov spojených s neogénnym 
vulkanizmom a ich celohorninové K/Ar datovanie podáva práca 
Bačo et al. (2017). Moderné FT datovanie študovaných obsidiánov 
prezentovala práca Kohút et al. (2017). Je prekvapujúce, že doteraz 
chýbalo aj základné mineralogické štúdium slovenských obsidiánov. 
Keďže obsidiány sú afanitické, sklovité horniny, ich mineralogické 
štúdium bolo realizované s využitím polarizačného mikroskopu, 

stereo-mikroskopu, elektrónových mikroanalyzátorov (EMP)– 
CAMECA SX-100 na ŠGÚDŠ Bratislava a JEOL JXA 8530F (FEG - Field 
Emission Gun) na ÚVZ SAV Banská Bystrica (BB), ako aj s pomocou 
vysokoenergetického Phoenix mikro-CT v|tome|x L 240 na ÚVZ SAV 
BB a Ramanovou spektroskopiou na ÚVZ SAV v BB. V polarizačnom 
mikroskope sa dajú identifikovať väčšie fenokrysty biotitu, 
pyroxénov a živcov veľkosti 100~ 850 µm, taktiež vidíme mikrolity 
pyroxénov, apatitov a zirkónov (10 ~ 50 µm), ako aj v hrubých rysoch 
vlasovité trichity. Ich veľkosť(5 µm až 100 nanometrov) nás však už 
posúva do nano-rozmerov a detailne sa dajú študovať len s využitím 
EMP a µCT. Komplexným štúdiom bola stanovená široká asociácia 
minerálov ako sú: biotit, plagioklas, K-živec, kremeň, pyroxény, 
amfiboly, magnetit a Fe-Ti oxidy, pyrhotín, pyrit, chalkopyrit, olivín, 
zirkón, apatit, ilmenit, monazit, uraninit a granát. Aj keď väčšina 
horninotvorných minerálov kryštalizovala z taveniny, majú len 
hypidiomorné, alebo alotriomorfné obmedzenie s rôznymi typmi 
zonality. Idiomorfné obmedzenie sme pozorovali len pre časť 
akcesorických minerálov (apatit + zirkón), avšak aj tu sa lokálne 
prejavila magmatická korózia. Štruktúry magmatického toku boli 
pozorované u väčšiny vzoriek, avšak len v mikro doméne. Spôsobené 
sú usmernením hlavne mikrolitov a trichitov v smere magmatického 
toku ryolitovej magmy. Fe-Ti oxidové a pyroxénové trichity, ktoré pri 
zväčšení do 500x vyzerajú ako spojité lineárne útvary (5 – 10 µm 
veľké), sú v skutočnosti nespojité, v líniách usporiadané priestorové, 
hieroglyfytické útvary, dokumentujúce rýchle schladenie tečúcej 
magmatickej taveniny v nano-rozmeroch. Čo je však zaujímavé, 

Charakteristický primární trend MnNb → MnTa demonstruje 
obohacení okrajových CGM o Mn a Ta, což lze obecně interpretovat 
jako výsledek magmatické frakcionace majoritních prvků Mn, 
Fe a Ta, Nb. Reversní trend u sekundárních CGM a existence 
F-obohaceného mikrolitu odráží charakter hydrotermálních patrně 

pozdně magmatických (derivovaných z pegm. taveniny) fluid. Na 
formování komplikovaných texturních typů zonalit sekundárních 
columbitů mělo klíčový vliv mnohonásobné opakování procesu 
“rozpouštění → re-precipitace”.
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geOcHeMická cHARAkteRiStikA VulkAnickýcH 
HORnín pOĽAny

Viera kollárová1, Monika kováčiková1, ladislav Šimon1

1Štátny geologický ústav dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava

v študovaných obsidiánoch sme pozorovali aj „uzavreté prázdne 
priestory = dutiny - voids“, aj keď bez exaktného štúdia nie je 
isté, či náhodou nie sú to„vesicles – plynové bubliny“. Celkove 
okrem ojedinelých makro-dutín (miarolitic cavities) rozmerov do 
1,5 cm môžeme v obsidiánoch rozlíšiť aj mezo-dutiny veľkosti do 
100 ~ 300 µm, ako aj mikro-dutiny o veľkosti 10 ~ 30 µm. Nie je 
prekvapením, že mezo- aj mikro-dutiny majú pretiahnutý – cigarový 

tvar a sú paralelne usporiadané v smere magmatického toku, avšak 
najmenšie mikro-dutiny o veľkosti cca. 10µm majú guľovitý tvar 
a orientovaný tlak tečúcej magmy sa akoby na nich neprejavil.

poďakovanie:
Práca bola podporená projektmi: APVV-0549-07, APVV-14-

278, VEGA 0067/16, VEGA 0084/17 a MŽP SR-03 07 a 05 08.

Geochemická charakteristika vulkanických hornín Poľany bola 
zostavená na základe 32 silikátových analýz a analýz stopových 
prvkov. Vzorky boli analyzované v rámci riešenia úloh Šimon et 
al. (2010, 2012, 2013 a 2017). K nim bolo pridaných 12 analýz 
vzoriek prevažne acídnych hornín z úlohy Demko et al. (2010). 
Na základe klasifikačných diagramov (TAS diagram a SiO

2
 vs. K

2
O) 

väčšina vzoriek odpovedá andezitom, jedna bazaltickému andezitu, 
4 vzorky dacitu a 4 vzorky ryolitu. Horniny patria do vápenato-
alkalickej petrogenetickej série, pričom väčšina z nich patrí 
medzi vysokodraselné typy. Variáciu hlavných prvkov s nárastom 
diferenciácie magmy (= nárastom obsahu SiO

2
) zobrazujú tzv. 

Harkerove diagramy. Negatívne trendy, ktoré vytvárajú projekčné 
body vzoriek na týchto diagramoch, poukazujú na proces frakčnej 
kryštalizácie: pokles obsahov Al

2
O

3
 a CaO na frakcionáciu plagioklasu, 

pokles TiO
2
 a Fe

2
O

3
+FeO na frakcionáciu magnetitu a ilmenitu, 

pokles obsahov MgO, FeO na frakcionáciu ortopyroxénu a pokles 
P

2
O

5
 poukazuje na frakcionáciu apatitu. Obsahy K

2
O s obsahmi SiO

2 

korelujú pozitívne, z čoho vyplýva, že v genéze magiem študovaných 
hornín neprebehla do významnej miery frakcionácia draselného 
živca. Vplyv frakčnej kryštalizácie na genézu magmy možno 
demonštrovať aj pomocou diagramov SiO

2
 vs. stopový prvok, príp. 

pomery stopových prvkov. Pokles obsahov Sr na týchto diagramoch 
poukazuje na frakcionáciu plagioklasu a pokles obsahov vanádu na 
frakcionáciu Fe-Ti oxidov v genéze magiem študovaných hornín. 
Z poklesu obsahov Zr v acídnych členoch možno usúdiť, že v genéze 
acídnych magiem prebehla frakcionácia zirkónu. Negatívny trend 
na diagrame SiO

2
 vs. Y môže odpovedať zvyšujúcemu podielu 

granátu v zdrojovom materiáli, ktorý Y viaže. Trendy poukazujúce 
na frakcionáciu amfibolu sa ukázali iba u amfibolicko-pyroxénických 
andezitov (napr. pokles pomeru K/Rb). Pomocou iných diagramov 

zostavených na základe stopových prvkov bola v genéze magiem 
študovaných hornín okrem frakčnej kryštalizácie preukázaná 
prítomnosť mixingu magiem a parciálneho tavenia. Obsahy 
stopových prvkov v študovaných horninách môžeme znázorniť 
aj pomocou multiprvkových diagramov (tzv. spiderogramy). Na 
týchto diagramoch môžeme vidieť vlastnosti typické pre horniny 
vulkanických oblúkov: obohatenie o tzv. LILE (large ion litophile 
elements; K, Sr, Ba, Rb) a ochudobnenie o tzv. HFSE (high field strenght 
elements; Nb, Ti) oproti ich obsahom v bazaltoch stredooceánskych 
chrbátov (N-MORB). Krivky normalizovaných obsahov vzácnych 
zemín (REE; rare earth elements) majú u andezitov mierny sklon 
bez výraznej európiovej anomálie, u ryolitov je sklon strmší najmä 
v oblasti HREE. Toto ochudobnenie o HREE môže poukazovať na 
frakcionáciu zirkónu, vyskokotlakovú frakcionáciu granátu alebo na 
prítomnosť granátu v zdroji acídnych magiem.
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HigH-ReSOlutiOn pAleOntOlOgicAl And iSOtOpic 
Study OF tHe lAte MiOcene SZák FORMAtiOn, lAke 
pAnnOn

erika kovács1, Radovan pipik1, Juraj Šurka, Jozef Madzin1,
Rastislav Milovský1

1earth Science institute, Slovak Academy of Sciences, banská bystrica, kovacs@savbb.sk

This paper presents high-resolution study of the Szák 
Formation from the period between 9 to 8 Ma based on analysis of 
the ostracod associations, total organic carbon (TOC), total carbon 
(TC),total inorganic carbon (TIC), CaCO

3
, magnetic susceptibility 

(MS), and stable isotope composition (δ13C, δ18O) of the ostracod 
valves. The 6 m long sublittoral brackish clay succession (Cziczeret 
al., 2008) has been sampled each 1 cm and MS was measured each 
2 cm. Principal Component Analyses, species richness (biodiversity) 
and equitability indices have been applied to quantify the differences 
among the samples.

The ostracods occur along the entire investigated sedimentary 
column and their amount varies from 1 to 138 valves per 50g sample. 
Candonidae are the most abundant family on the individual and 
species level represented by 29 Paratethyan species of Bakunella, 
Lineocypris, Serbiella, Camptocypria, Caspiocypris, Typhlocyprella and 
Zalanyiella. Leptocytheridae are the second most diversified 
family with typical brackish Amnicythere and Euxinocythere. 
Cyprididae are represented by the brackish Amplocypris and 
Herpetocyprella. Cytherideidae represented here only by Cyprideis 
macrostigma Kollmann 1958 had well-preserved specimens. Other 
species of the families Loxoconchidae and Hemicytheridae occur 
rarely in the deposit and freshwater Limnocytheridae have been 
found only in the upper part of the log.

Five ostracod associations have been recognized in the 
treated samples. Cyprideis macrostigma association and Bakunella 
cf. dorsoarcuata association are opposite and the most significant 

associations at the PCA plot. Cyprideis macrostigma association is 
characteristic of δ18O in the range from -2‰ to +1‰ PDB, δ13C 
mainly in the range -2‰ to +1‰ PDB, magnetic susceptibility 
from 0 to 3 X 10-6 m3kg -1, and biodiversity in the range from 1 to 2. 
Bakunella cf. dorsoarcuata association is characteristic of δ18O in the 
range from -6‰ to 0‰ PDB, δ13C in the range 0‰ to -4‰ PDB, 
magnetic susceptibility from 0.5 to 1 X 10-6 m3kg -1, and biodiversity 
in the range from 1 to 3. Other three assemblages show similar 
characteristics besides Amnicythere larga assemblage which is 
monospecific. 

Carbon content (TC) varies from 2.71 % to 4.96 % with a 
higher variability in the lower part of the sequence. TOC content is 
low and it has a maximum content in sample 45 (1.02 %), and a 
minimum content in sample 449 (0.28%). Generally, TOC, TIC, TC 
and CaCO3 display a decreasing trend toward the top of sediment 
sequence with a higher fluctuation in the lower part, similarly with 
the TC. The presence of the ostracods associations has no correlation 
with carbon content in the clay.

The stable isotopic composition δ13C and δ18O measured only 
on the Candoninae valves vary from -5.91‰ to +1.32 % δ13C PDB, 
and from -5.61 to +0.65 δ18O PDB. Fourier analyses of the measured 
isotopic data show cyclic variations on the studied time interval with 
a periodicity approx. 40 000 years corresponding to Milankovitch 
cycles of the 3rd order. From the faunal evidence we suppose the 
changes in the humidity than in the temperature of the Lake Pannon 
area.

liteRAtúRA
Cziczer, I., Magyar, I., Pipík, R., Böhme, M., Coric, S., Barkac, K., Sütő-Szentai, M., Lantos, M., Baninszki, E., Müller, P. 2008: Life in the sublittoral 
zone of long- lived Lake Pannon: paleontological analysis of the Upper Miocene Szák Formation, Hungary, Int J. Earth Sci., 98, 1741-1766.
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kRyŠtAlOcHeMický A MineRAlOgický VýSkuM 
SupeRgénnycH ARZenátOV ViViAnitOVeJ Skupiny 
Z dObŠineJ

klaudia lásková1, daniel Ozdín1, peter cibula1

1univerzita komenského v bratislave, prírodovedecká fakulta, katedra mineralógie a petrológie, ilkovičova 6, 842 
15 bratislava; klaudia.laskova@gmail.com

Vivianitová skupina zahŕňa monoklinické arzenáty a fosfáty so 
všeobecným vzorcom M

3
(XO

4
)

2
·8H

2
O. Medzi arzenáty v tejto skupine 

patrí annabergit (Ni
3
(AsO

4
)

2
·8H

2
O), babánekit (Cu

3
(AsO

4
)

2
·8H

2
O), 

erytrit (Co
3
(AsO

4
)

2
·8H

2
O), hörnesit (Mg

3
(AsO

4
)

2
·8H

2
O), köttigit 

(Zn
3
(AsO

4
)

2
·8H

2
O), manganohörnesit ((Mn,Mg)

3
(AsO

4
)

2
·8H

2
O) 

a parasymplezit (Fe
3

2+(AsO
4
)

2
·8H

2
O). Ich štruktúra je tvorená 

oktaédrami M(l)O
2
(H

2
O)

4
 a dvojicami oktaedrických skupín 

M(2)
2
O

6
(H

2
O)

4
, ktoré sú spojené tetraédrami XO

4
 a vodíkovými 

väzbami do vrstiev paralelných s 010, jednotlivé vrstvy sú 
spájané výhradne vodíkovými väzbami (Wildner et al.,1996). 
Jedna oktaedrická pozícia M(1) a dve oktaedrické pozície M(2) 
sú obsadzované Co2+, Fe2+, Mg2+, Ni2+ a Zn2+ a pozícia X býva 
obsadzovaná As5+ alebo P5+.Nikel prednostne obsadzuje oktaedrickú 
pozíciu M(1), zatiaľ čo kobalt pozíciu M(2). Mg2+ a Fe2+ vykazujú 
preferenciu vstupovať do pozície M(2) (Wildner et al.,1996).Vzorky 
boli skúmané práškovourtg. difraktometriou a vlnovodisperznou 
elektrónovou mikroanalýzou. Na lokalitách okolí Dobšinej sme 
analytickými postupmi zistili výskyt nasledujúcich sekundárnych 
arzenátov vivianitovej skupiny: erytrit, annabergit, hörnesit 
a parasymplezit, pričom hörnesit a parasymplezit nebol doteraz 
z Dobšinej známy a Dobšiná je prvou lokalitou parasymplezitu 
v Karpatoch. Annabergit a erytrit z Dobšinej sú členmi tuhého roztoku 
v sérii annabergit – erytrit - hörnesit. Ich chemické zloženie je veľmi 
variabilné. V oktaedrickej pozícii erytritu je obsah Co2+od 1,273 do 
1,585 apfu. Keďže ide o komplexný tuhý roztok viacerých fáz,na 
pozíciu kobaltu vstupujú aj iné dvojmocné katióny s podobným 
iónovým polomerom ako napr.: Ni2+ (od 0,630 do 1,188 apfu), Mn2+ 

(od 0,105 do 0,560 apfu), Cu2+ (od 0,0 do 0,148 apfu), Fe2+ (od 0,009 

do 0,033 apfu) a Zn2+ (od 0,00 do 0,032 apfu), ale tiež Ca2+ (od 
0,002 do 0,039 apfu) s už značne väčším iónovým polomerom 
ako má kobalt. V tetraedrickej pozícii X je obsah As5+ v erytriteod 
1,917 do 2,036 apfu. Ďalšie prvky vstupujúce do tejto pozície sú: P5+ 
(do 0,002 apfu), V5+ (do 0,002 apfu), a tiež kremík Si4+ (od 0,060 
do 0,022 apfu), hliník Al3+ (do 0,019 apfu) a síra S6+ (od 0,005 do 
0,023 apfu). Annabergit má v oktaedrickej pozícii dominantne Ni2+, 
ktorého obsah v nami skúmaných vzorkách bol v rozmedzí od 1,176 
do 2,314 apfu. Ďalšie dvojmocné prvky s variabilným obsahom 
v oktaedrickej pozícii sú: Co2+ 0,021 – 1,191 apfu, Fe2+ 0,001 – 1,076 
apfu, Mg2+ do 0,706 apfu, Mn2+ 0,005 – 0,223 apfu, Ca2+ 0,005 – 
0,289 apfu, Cu2+do 0,268 apfu a Zn2+do 0,057 apfu. V tetraedrickej 
pozícii X je zastúpený najmä As5+ (1,691 – 2,336 apfu).Namiesto 
As5+vstupujú do štruktúry nasledujúce prvky: P5+do 0,003 apfu, 
V5+do 0,002 apfu, Si4+ 0,003 – 0,618 apfu, Al3+do 0,735 apfu a S6+do 
0,044 apfu. Hörnesit bol nájdený len v jednej vzorke. Jeho chemické 
zloženie je charakteristické zvýšenými obsahmi Co a Ni v oktaedrickej 
pozícii, pričom Ni je približne dva krát toľko ako Co.Mriežkové 
parametre pre skúmané izoštruktúrne minerály sú: pre annabergit: 
a = 10,175(2) Å; b =13,336(3) Å; c = 4,729(2) Å; β =104,92(2)°; 
V =620,1(3) Å3 a pre erytrit a = 10,221(3)Å; b =13,406(4) Å; c = 
4,747(2) Å; β =105,02(1)°; V = 628,3(3) Å3.

pOĎAkOVAnie:
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu 

a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0375-12.

liteRAtúRA:
Wildner M., Giester G., Lengauer C. L., McCammon C. A., 1996: Structure and crystal chemistry of vivianite-type compounds: Crystal structures 
of erythrite and annabergite with a Mössbauer study of erythrite. Eur. J. Mineral., 8, 187–192.
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AplikáciA leteckéHO lidARu pRi RieŠení úlOH 
inžinieRSkeJ geOlógie
lidAR ApplicAtiOn in AddReSSing
tHe iSSueS OF engineeRing geOlOgy

pavel liščák1; Marek Fraštia2; peter pauditš1

1ŠgúdŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava, e-mail: pavel.liscak@geology.sk
2Stavebná fakulta Stu, katedra geodézie Radlinského 11, 813 68 bratislava, tel.: +421-2-59274310,
fax: +421-2-52494334, e-mail: marek.frastia@stuba.sk

Viaceré geologické vedné disciplíny, nevynímajúc 
inžiniersku geológiu, pružne reagujú na zmeny v 
dostupných technológiách a prispôsobujú sa novým 
trendom pri výskume a monitorovaní geologických 
hazardov. Azda najväčší rozmach v tejto oblasti 
zaznamenávajú metódy DPZ, medzi nimi aj letecké 
laserové skenovanie (LLS).

Kolektív pracovníkov ŠGÚDŠ vykonal vo viacerých 
kampaniach orientačné inžinierskogeologické 
a geologické mapovanie územia Vrátnej doliny, 
postihnutého v roku 2014 mnohopočetnými zosuvmi a 
hlinito-kamenitými prúdmi – murami – s cieľom analýzy 
tejto katastrofickej udalosti a prognózy ďalšieho vývoja. 
Vzhľadom na morfologicky veľmi členitý, miestami až 
nedostupný terén a od nadmorskej výšky cca 1250 m 
n.m. zalesnený terén, boli mapovacie práce doplnené aj 
o letecký prieskum pozostávajúci z LLS a leteckej fotogrametrie. Ich 
aplikácia umožnila získanie digitálnych informácií pre vytvorenie 
topopodkladu (ortofotomozaika, digitálny model reliéfu - DMR). 
Špecifickosť úlohy spočívala predovšetkým vo výraznej disekcii 
reliéfu (takmer 1000 m výškový rozdiel) a vo veľkých kontrastných 
a jasových rozdieloch medzi severnými a južnými svahmi (vplyv na 
ortofoto). Vlastné nalietanie a skenovanie územia s priemernou 
hustotou 16 bodov/m2sa uskutočnilo koncom novembra 2014. 
Mračná bodov boli spájané na základe prekrytových zón a následne 
georeferencované polohovo aj výškovo pomocou vlícovacích bodov. 
Výsledná polohová a výšková presnosť bodov nie je horšia ako ± 
0,20 m. Z bodov posledného odrazu LLS bol získaný „holý“ reliéf, 
teda reliéf s odfiltrovanou vegetáciou. Získaný DMR slúžil ako 
podklad pre vizualizáciu svahových deformácií identifikovaných ako 
z mapovania, tak aj zo samotného DMR (Obr. 1). 

Katastrofálny Handlovský zosun 1960/1961 je staticky 
zabezpečený telesom Stabilizačného násypu, ktorý rozopiera obidva 

zosuvné svahy a má stabilizačný účinok na prevádzku štátnej cesty 

I. triedy i bezpečnosť obytnej zástavby v najbližšom okolí. Telesom 

násypu je vedené potrubie, ktorým sú odvedené toky Handlovky a 

Nepomenovaného potoka a oddrénované podzemné vody z telesa 

zosuvu. Na samotnom zosuve sa vykonal súbor sanačných prác, 

zameraných predovšetkým na odvodnenie svahu. Systematicky sa 

územie monitoruje odroku 1993, v roku 2014 však došlo ku kritickej 

deformácii posledného funkčného inklinometrického vrtu. Zosuv je 

v súčasnosti zalesnený.

V roku 2016 sa popri projekte skenovania poddolovaného 

územia v okolí obce Koš uskutočnilo aj LLS Handlovského zosuvu 

a Stabilizačného násypu. Zo spracovaného mračna bodov bol 

generovaný DMR. Vzhľadom na to, že v uvedenom území sú 

plánované rekonštrukčné práce a zosuv v odlučnej a transportačnej 

časti naďalej vykazuje pohybovú aktivitu, získaný DMR bude slúžiť 

v budúcnosti pre monitoring a tvorbu rozdielových máp.

Územie Hornej Nitry je významne postihnuté podpovrchovou 

ťažobnou činnosťou, čo sa prejavuje výškovými zmenami terénu na 

Obr. 1: DMR lokality Vrátna dolina s vymapovanými typmi svahových deformácií.
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pRíčiny SFARbeniA MineRálOV S ObSAHOM cr A V
1iveta Malíčková,1peter bačík1, Jana Fridrichová1, Stanislava Milovská1

1univerzita komenského v bratislave, prírodovedecká fakulta, katedra mineralógie a petrológie, ilkovičova 6, 842 
15 bratislava
2ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Ďumbierska 1, 974 01 banská bystrica

povrchu – vznikom poklesových kotlín. Výrazne zmeny terénneho 
reliéfu môžu mať negatívne dopady na majetok fyzických 
a právnických osôb a na poľnohospodársky pôdny fond. Na 
druhej strane môže banská činnosť vplývať aj pozitívne na 
rozvoj biodiverzity v environmentálne zaťaženej krajine tak, 
že postupným poklesom terénu s následným zavodnením 
vzniknutých depresií dochádza k vytváraniu rozmanitých 

mokraďových stanovíšť. Monitoring takýchto lokalít je preto 
nevyhnutnou súčasťou prebiehajúcej aj ukončenej banskej 
činnosti. Tradičné terestrické metódy monitoringu sú postupne 
nahrádzané efektívnejšími metódami DPZ (2012-2014 – 
fotogrametria pomocou diaľkovo riadeného systému, 2016 
LLS a letecká fotogrametria).

Pôvod farby v mineráloch má rôzne príčiny, pre pochopenie 
príčin musíme poznať vnútornú štruktúru minerálu, prímesi, 
defekty, aj fyzikálne procesy, ktoré v nich prebiehajú. Poznáme štyri 
fyzikálne teórie farieb pričom jedna je klasická – fyzikálna optika 
a ďalšie sú kvantovo-mechanické – teória kryštálového poľa, teória 
molekulových orbitálova pásová teória. Na základe chromofórov 
môžeme minerály rozdeliť na idiochromatické (chromofóry 
vyskytujúce sa priamo v štruktúrnom vzorci), alochromatické 
(chromofórysa vyskytujú vo forme prímesí, teda substituujú za 
hlavný prvok) a pseudochromatické (farba je spôsobená fyzikálne-
optickými javmi ako interferencia alebo difrakcia). 

Rubín je červená varieta korundu (Al
2
O

3
), v ktorej sa vo vyššom 

množstve sa vyskytujú Fe, Ti a najmä Cr. Hlavnou príčinou farby 
rubínu je prímes Cr (až do 4%). Ión Cr3+ má dva výrazné absorpčné 
pásy vo viditeľnej časti spektra – vo fialovej a zelenej oblasti, 
preto výsledná farba je červená, rôzne odtiene červenej farby sú 
spojené s nečistotami ako Fe3+ a V3+ (Gaft et al., 2015).V študovanej 
vzorke boli absorpčné pásy pri 429 nm a 557 nm. Elektrónová 
konfigurácia Cr3+ je [Ar]3d3. V oktaédrickom poli sa jeho základná 
hladina transformuje na 4A

2g
 a excitované hladiny sú 4A

2g
, 4T

1g
, 4T

2g
. 

Povolené elektrónové prechody sú teda 4A
2g 
→ 4T

1g
, ktorý zodpovedá 

absorpčnému pásu pri 429 nm (23 310 cm-1) a4A
2g 
→

 
4T

2g
, ktorý 

zodpovedá absorpčnému pásu pri 557  nm (17 950 cm-1). Energia 
kryštálového poľa rubínu je 17 950 cm-1.

V uvarovite (Ca
3
Cr

2
(SiO

4
)

3
) je z oktaédrických katiónov 

najbohatšie zastúpený Cr
2
O

3
 – 23,09 hm. %, ktorý sa vyskytuje 

priamo v štruktúre (idiochromatický minerál). Optické absorpčné 
pásy uvarovitu sú v oblasti 493 nm (20 285 cm-1), 608 nm 
(16 450 cm-1), preto jeho výsledná farba je zelená. Povolené 
elektrónové prechody v Cr3+ sú podobne ako v rubíne 4T

1g
 a4A

2g
. 

Energia kryštálového poľa uvarovitu je 16 450 cm-1, teda nižšia ako 
v rubíne. 

Tsavorit Ca
3
Al

2
(SiO

4
)

3 
má zvýšené obsahy V

2
O

3
–1,41 hm. %. 

Optické absorpčné maximá tsavoritu sú v oblasti 433 nm (23 095 cm-1), 
600nm (16 670 cm-1) a 647 nm (15455 cm-1). Prvé dva prechody 
zodpovedajú 3T

2g
 a 3T

1g
 vo V3+. Elektrónová konfigurácia V3+ je 

[Ar]3d2.Energia kryštálového poľa tsavoritu je 15 830 cm-1, teda 
nižšia ako v rubíne aj uvarovite. Posledný pás je pravdepodobne 5E

g
 

prechod v Fe2+. Jeho zelená farba je spôsobená vanádom. 
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HydRAulické VlAStnOSti HORnín ZápAdnýcH 
kARpát pOdĽA VýSledkOV SpRAcOVAniA dAtAbáZy 
HydROgeOlOgickýcH VRtOV

peter Malík1, Jaromír Švasta1, Jozef Mižák1

1Štátny geologický ústav dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava

Odvodenie stredných regionálnych hodnôt koeficienta 
prietočnosti T bolo realizované procesom reinterpretácie 
archivovaných údajov o hydrodynamických skúškach a technických 
parametroch zo 6 309 hydrogeologických vrtov a studní, 
uschovávaných v databáze hydrogeologických vrtov Geofondu 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Reinterpretačný proces 
zahŕňal elimináciu rozdielneho vykonávania hydrodynamických 
skúšok najmä pri rozličných úrovniach zníženia hladiny podzemnej 
vody vo vrte/studni/zvodnenci výpočtom hodnôt štandardnej 
mernej výdatnosti objektov, a zohľadnenie hydraulických odporov 
v kolektore i testovanom objekte výpočtom jednotlivých zložiek 
logaritmickej prepočtovej diferencie (Jetel, 1985, 1995). Tieto 
výsledky boli postupne priraďované – v prípade, že hydraulicky 
testovaný úsek vrtu mohol byť jednoznačne priradený iba jednému 
litologickému typu zvodnenca – príslušnému horninovému 
prostrediu a stredná hodnota pre príslušné horninové prostredia 
bola určená ako geometrický priemer. Histogramy rozdelenia 
logaritmov stredných hodnôt T naznačujú normálnosť ich 
štatistického rozdelenia, väčšina takto stanovených stredných 
hodnôt T sa potom nachádza v relatívne úzkom intervale v rámci 
rozsahu cca 1,5 rádu od cca 4×10-5 do približne 8×10-4 m2·s-

1. Zaujímavosťou je, že približne rovnaké rozdelenie hodnôt T 
nachádzame v každom zo základných litostratigrafických typov 
zvodnencov – neogénnych, neovulkanitických, paleogénnych, 
mezozoických ako aj kryštalinických a paleozoických. Stratigrafický 
vek kolektorov tu zjavne nehrá rozhodujúcu úlohu. Vzájomná 

odlišnosť ich jednotlivých individuálnych zložiek je podmieňovaná 
litologicky (Malík et al., 2007). Ak v analýze zohľadníme iba na tie 
typy predkvartérnych zvodnencov, pre ktoré počet vyhodnotených 
objektov – vrtov a studní dosiahol najmenej 30, je interval v ktorom 
sa ich stredné hodnoty T nachádzajú ešte užší. Medzi strednými 
hodnotami T z neovulkanitmov, neogénnych sedimentov, hornín 
paleogénu a bradlového pásma niet väčších rozdielov. Stredné 
hodnoty koeficienta prietočnosti kryštalinických a paleozoických 
zvodnencov sú však mierne nižšie (4,3×10-5 až 6,3×10-5 m2·s-1), 
kým zvodnence mezozoických sedimentov s počtom hodnotených 
objektov ≥ 30 majú tieto hodnoty mierne vyššie (1,1×10-4 až 
3,5×10-3 m2·s-1). Uvedené zistenie je najskôr možné považovať za 
dôsledok zvýšenej prietočnosti v dôsledku procesov krasovatenia 
triasových karbonátov (Malík, Švasta, 2010). 
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roč. 39, č. 2, s. 217-231
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StRednOJuRSké SediMenty kRížňAnSkéHO 
pRíkROVu centRálnycH ZápAdnýcH kARpát: 
biOStRAtigRAFiA, geOcHéMiA A SediMentOlógiA
V pROFile StRážOVce (StRážOVSké VRcHy)

1 Slovenská akadémia vied, ústav vied o Zemi, dúbravská cesta 9, p.O. box 106, 840 05 bratislava; geolmich@savba.sk
2AkademiagórniczoHutnicza, Fakulta geologii, geofiziki aOchrony środowiska, 30 Mickiewicza Av., pl-30-059 
kraków, polska; martabak@agh.edu.pl
3prírodovedecká fakulta univerzity komenského bratislava, kat. ložiskovej geológie, pav. g, Mlynská dolina,
842 15 bratislava; lintnerova@fns.uniba.sk
4prírodovedecká fakulta univerzity komenského bratislava, kat. geochémie, Mlynská dolina, 842 15 bratislava; 
meres@fns.uniba.sk

Jozef Michalík 1, Marta bąk 2, Otília lintnerová 3, Štefan Méres 4

Jursko spodnokriedová sekvencia v profile Strážovce 
sa ukladala v centrálnej, osovej časti zliechovskej panvy. Jej 
najcharakteristickejšia časť – ždiarske súvrstvie - pozostáva 
z vrstvovitých kremitých rádioláriových vápencov a radiolaritov. 
Stredno oxfordské až ranokimeridžské asociácie rádiolárií typické 
pre severotethidnú bioprovinciu žili v teplej vrchnej časti dobre 
stratifikovaného vodného stĺpca, čiastočne blízko termoklíny. 
Hojnosť rádiolárií postupne klesá do nadložia. Pokles ich 
produktivity počas sedimentácie ždiarskeho a tiež nadložného 
jaseninského súvrstvia možno kvantifikovať zmenami podielu 
biogénneho SiO

2 
a vysokými hodnotami EF

Si
.  

Geochemické údaje indikujú pomerne stály objem 
siliciklastickej zložky horniny a jej felsickú povahu porovnateľnú 
s„Average Shale“. Hodnoty CPA a EF ≤ 1 Ti, Zr, Na, K, Rb, V, 
U a kovových stopových prvkov charakterizujú chemicky 
homogénny sedimentárny signál. Hodnoty EF > 1 signalizujú 
vysoké obohatenie prvkami s afinitou ku karbonátovým 
minerálom (Sr, Fe, Mn, P, v staršej časti sekvencie tiež Fe, Mg, 
Cu). V porovnaní s„Average Shale“ možno poklesávajúce SREE 
(slabo obohatené o HREE a negatívne anomálie Ce

ch
 a Eu

ch
) 

považovať za typický znak hlbšieho mora. Diferencovaný záznam 
REE vo vyšších vápnitejších sedimentoch jaseninského súvrstvia 
prezrádza dysoxické podmienky panvovej sedimentácie. 
Zvonovitý tvar kriviek (normalizovaný k AS) indikuje, že obsahy 
REE boli mierne ovplyvnené diagenézou karbonátov. 

Batymetrický kontrast medzi hemipelagickou spod-
nojurskou a eupelagickou vrchnojurskou sekvenciou, chýbanie 
usadenín aalenského až rano oxfordského veku medzi nimi 
a výrazná synsedimentárna deformácia súvrství indikuje náhly 
kolaps dna zliechovskej panvy. Napriek tomu, kremitú oxfordsko 
/ kimeridžskú sedimentáciu vo fatriku zrejme viac ovplyvňoval 
monzúnmi riadený prínos zvetralinového materiálu z pevniny, než 

Obrázok: Schématická interpretácia vývoja zliechovskej panvy počas neskorého triasu, konca 
strednej jury a počas ranej kriedy (Michalík et al., 2018).

výrony hydrotermálnych fluíd z aktívnych riftových rozsadlín vo dne 
panvy. 16
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MOdeRný geOFOnd – centRuM elektROnickýcH 
inFORMácií

Jozef Mižák1, Róbert cibula1

1ŠgúdŠ bratislava, Mlynská dolina 1, bratislava, jozef.mizak@geology.sk, robert.cibula@geology.sk

liteRAtúRA:
Michalík J., Bąk M., Lintnerová O., Méres Š., 2018: Biostratigraphy, geochemistry and sedimentology of Middle Jurassic strata in the Strážovce 
section (Strážovské vrchy Mts), Krížna Nappe of the Central Carpathians, Slovakia. Volumina Jurassica (v tlači). 

Už od samotných počiatkov vzniku Geofondu bolo úlohou 
tejto organizácie sústreďovať a spracovávať výsledky geologických 
prác, poskytovať výpožičné služby nepublikovanej geologickej 
dokumentácie a umožňovať jej štúdium oprávneným záujemcom. 

História Geofondu sa začala písať od roku 1952 a podrobne 
bola opísaná v článku s názvom Geofond (1).

S nástupom informatizácie sa otvorili nové možnosti 
poskytovania informácií z Archívu záverečných správ a po-sudkov 
a špecializovaných Registrov. Prvé elektronické Registre sa začali 
objavovať koncom 90. rokov a to hlavne pre potreby rýchlejšieho 
vyhľadávania informácií. Išlo o prvé databázové pokusy. S rozvojom 
geografických informačných systémov (GIS) sa k databázovým 
záznamom priradila aj priestorová informácia.

S vývojom serverových GIS technológií sa postupne pristúpilo 
aj k publikácií dát prostredníctvom internetu. V roku 2008 Geofond 
vypublikoval prvé Registre – Ložiská nerastných surovín, Prieskumné 
územia, Staré banské diela a i. Postupne sa pridávali aj ďalšie dáta. 
Prvé aplikácie boli vytvorené vo Web ADF for .Net, GIS server 10.0. 

V roku 2017 bol spustený nový GIS server verzie 10.5 a všetky 
aplikácie boli premigrované do JavaScript (2).

Archív záverečných správ a posudkov si tiež prešiel svojím 
informatickým vývojom. Najprv išlo iba o obyčajné skenovanie 
dokumentácie pre vlastné potreby malých formátov. Neskôr pribudlo 
skenovanie aj veľkých mapových príloh, ktoré tvoria prevažnú časť 
dokumentácie.

V roku 2015 bol ukončený projekt v rámci operačného 
programu informatizácie spoločnosti (OPIS), kde cieľom projektu 
bolo vytvorenie konverzie textových dokumentov a grafic-kých 
príloh do digitálnej podoby, ich ukladanie pre budúce generácie a 
sprístupnenie bez potreby fyzickej manipulácie. Zdigitalizovaných 
bolo 47 500 objektov (obrazy, textové dokumenty, zvukové 
záznamy, audiovizuálne záznamy, 3D objekty) a zverejnených 45 
411 digitálnych objektov. Tým sa nám podarilo úspešne zavŕšiť vecnú 
realizáciu projektu a sprístupniť zdigitalizovaný obsah Geofondu a 
Ústrednej geologickej knižnice širokej verejnosti (3,4).

liteRAtúRA: 
1 Gargulák M., Kunská R., Kúšik D., Mižák J, Olšinová O., Stolár M., 2010: Geofond – informačné a dokumentačné centrum. - In: Nové výzvy 
geológie na Slovensku - 70 rokov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava 21. 
október 2010. - Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. - s. 181-190.

2 http://apl.geology.sk/mapportal/

3 http://www.geology.sk/opis/archiv/

4 http://infoportal.geology.sk/web/guest/novy-digitalny-archiv
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klAStiká neOgénu HORnOnitRiAnSkeJ kOtliny – 
kĽAčniAnSke VS. lelOVSké SúVRStVie

Alexander nagy1, Martin Vlačiky1, Juraj Maglay1

1Štátny geologický ústav d. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04, bratislava

V rokoch 2015-2017 bol v rámci geologických úloh 
“Regionálne geologické mapy v M 1 : 50 000 - pohorie Žiar (Kováčik 
et al, 2016) a prebiehajúcej úlohy Strážovské vrchy, realizovaný 
terénny geologický výskum sedimentov neogénu a kvartéru 
Hornonitrianskej kotliny.

Pri terénnom výskume boli nájdené a dokumentované 
povrchové odkryvy, ktoré prispeli k spresneniu plošného rozšírenia 
sedimentov vekovo najstarších a najmladších klastík neogénu 
v skúmanej oblasti.

Najstaršie sedimenty sú egenburgského veku. Usadili sa 
v morskom prostredí a v súčasnosti predstavujú denudačné zvyšky 
s hrúbkou niekoľkých metrov ležiace priamo na zvrásnených 
karbonátových horninách mezozoika. Reprezentuje ich kľačniansky 
zlepenec, ktorý tvorí bazálnu časť čausianskeho súvrstvia. 
Predstavujú ho zlepence z dokonale ováľaných obliakov, najčastejšie 
s Ø do 1,5 cm ojedinele do 3 cm, tmelené vápnitým jemne piesčitým 
matrix. Ich plošné rozšírenie bolo obmedzené iba na jv. okolie obce 
Kľačno v s. časti kotliny. V minulosti sa za ne zamieňali zlepence 
v lokálnom odkryve v. od Kľačna. Klasty v nich sú však ostrohranné, 
matrix je karbonátový a forma ich zvetrania je odlišná, pripomínajúca 
kras. Predstavujú zvetrané vápencové zlepence najskôr prináležiace 
osnickému súvrstviu vrchnej jury až spodnej kriedy.

Počas aktuálnych terénnych výskumov podarilo objaviť 
nové výskyty kľačnianskeho zlepenca a rozšíriť jeho plošný rozsah 
smerom na východ.

Najmladšími usadeninami neogénu v Hornonitrianskej kotline 
sú sladkovodné prevažne piesčitoštrkové sedimenty lelovského 
súvrstvia. Podľa doterajších výskumov sú pontského veku. Ich 
povrchové výskyty sú sústredené na pravobreží toku Handlovky. Tu 
dosahujú hrúbku cca 140 m. V západnej časti pásma výskytov ležia na 
horninách permu, na severe na horninách paleogénu. Petrografické 
zloženie štrkov je zastúpené hlavne najrôznejšími varietami 
mezozoických karbonátov a kremencov. Je prítomná aj valúnová, 
resp. poloopracovaná frakcia svetlých granitoidov. V podstate 
granitoidy sa vyskytovali najčastejšie na svahových odkryvoch 
bezprostredne nad nivou Handlovky. Vyššie vo svahoch prevládali 
karbonáty a kremence mezozoika. V miestach, kde prevládali 
karbonáty, boli štrky lokálne spevnené na úroveň zlepencov. Veľkosť 
valúnov je veľmi variabilná – od 5 do 20 cm. Pri terénnom výskume 
boli nájdené aj 1,5 m hrubé medzivrstvy drobnozrnných pieskov 
a ílovcov dosahujúcich 1 m hrúbky (Nagy, Baráth, 2017).

V minulosti publikované rozšírenie lelovského súvrstvia 
v severnom výbežku kotliny bolo na základe vlastného mapovania 
redefinované na kvartérne výnosové kužele. Sedimenty lelovského 
súvrstvia sú totiž veľmi podobné kvartérnymi piesčitoštrkovitými 
sedimentom. Rozlíšiť sa dajú na základe definície blízkej zdrojovej 
oblasti a podrobnejšou sedimentologickou analýzou vhodných 
odkryvov.

liteRAtúRA:
Kováčik, M., Kohút, M., Sentpetery, M., Olšavský, M., Havrila, M., Filo, I., Maglay, J., Nagy, A., Baráth, I., Laurinc, D., Šimon, L., 2014: Geologická 
mapa pohoria Žiar 1: 50 000. MžP SR a ŠGÚDŠ

Nagy, A., Baráth, I., 2017: Lelovské súvrstvie v juhozápadnej časti Hornonitrianskej kotliny. Geol. Práce-Spr., 130, s. 69-72
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Početné dajky permských acídnych vulkanických hornín, 
mikrogranitov, aplitov a pegmatitov presekávajú telesá granitových 
ortorúl severného veporika. Ich permský vek (~260 Ma) bol 
preukázaný datovaním na zirkónoch (Kotov et al., 1996; Putiš et 
al., nepubl.). Vo vzorke aplitu VZP-10 z lokality Veľký Zelený Potok 
bola identifikovaná unikátna paragenéza minerálov skupiny 
hedyfánu, konkrétne fosfohedyfán Ca2Pb3(PO4)3Cl a zatiaľ 
neznámy koncový člen “hydroxylfosfohedy-fán”Ca2Pb3(PO4)3OH 
v asociácii s ceruzitom PbCO3. Identifikované minerály sú Pb 
bohaté fosfáty zo superskupiny apatitu, pričom Pb2+nahrádza 
Ca2+ na kryštalochemickej pozícii M2. Obsahy Pb sa pohybujú v 
intervale 52 – 74 hmot.% PbO (2 – 3,9 apfu Pb), čo poukazuje na 
pomerne široký interval miešateľnosti tuhého roztoku v systéme 
apatit-fosfohedyfán-pyromorfit. Pomerne vzácnym javom je tiež 
prítomnosť karbonátovej aniónovej skupiny (CO3)2- ktorá vstupuje 
na pozíciu T v TO4 tetraédre a nahrádza aniónovú skupinu (PO4)3-. 
Vy-počítané koncentrácie karbonátovej zložky môžu dosahovať až 
1,4 hmot. % CO2 (0 – 0,33 apfu C). Prítomnosť karbonátovej skupiny 
v mineráloch skupiny hedyfánu bola tiež preukázaná aj pomocou 
podrobných RTG kompozičných máp.

Identifikované sekundárne minerály skupiny hedyfánu a tiež 
ceruzit pravdepodobne vznikli destabilizáciou galenitu, ktorý je 
v týchto horninách relatívne bežnou akcesorickou prímesou. Táto 
sekundárna minerálna paragenéza z permského aplitu potvrdzuje, 
že početné výskyty REE karbonátov, príp. kalcitu ako sekundárnych 
produktov po rozpade granitických akcesorických minerálov v širšom 
území severného veporika súvisia s postpermskou hydrotermálnou 
aktivitou. S najväčšou pravdepodobnosťou ich možno považovať 
za produkty kriedového kolízneho metamorfizmu sprevádzaného 
metamorfno-hydrotermálnymi fluidami bohatými na CO2. Z týchto 
fluid disolučno-reprecipitačními reakciami rekryštalizoval pôvodný 
galenit na ceruzit. Následne z migrujúcich roztokov precipitoval 
inovotvorené minerály skupiny hedyfánu, ktoré tvoria výplň 
početných žiliek a jemných vlásočníc vychádzajúcich od ceruzitu do 
intersticiálnych priestorov horninotvorných minerálov.

Kriedové hydrotermálne fluidá obohatené o karbonátovú 
zložku sa dávajú tiež do súvisu s hojnými rozpadovými procesmi 

akcesorických minerálov (monazit, allanit) a vznikom sekundárnych 
REE karbonátov a kalcitu v granitových ortorulách veporika. 
Tieto kriedové neskorometamorfné fluidá boli generované 
z metamorfovaných karbonátových sekvencií v plytkejších 
exhumačných úrovniach (Ondrejka et al., 2012; 2016).

Príspevok vznikol s podporou Agentúry pre vedu a výskum (projekt 
APVV-15-0050, 0315-12) a Slovenskej grantovej agentúry VEGA ( č. 
projektu 1/0079/15, 1/0193/13). 

MineRály Skupiny HedyFánu: pROdukty ROZpAdu 
gAlenitu Z peRMSkéHO Aplitu Z lOkAlity VeĽký 
Zelený pOtOk V SeVeRnOM VepORiku

Martin Ondrejka1, Marián putiš1, pavel uher1, tomáš Mikuš2

1prírodovedecká fakulta univerzity komenského, Mlynská dolina, ilkovičova6, 84215 bratislava 4, e-mail: 
mondrejka@fns.uniba.sk
2ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Ďumbierska 1, 974 01 banská bystrica
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V rámci dvoch ukončených vedeckých projektov agentúry 
APVV bola prehodnotená a obohatená súčasná gravimetrická 
databáza Slovenskej Republiky a výstupom tohto procesu je nová 
verzia poľa úplných Bouguerových Anomálií (ÚBA) na našom území. 
Toto pole má vďaka zakomponovaniu presnejších terénnych korekcií 
vyššiu kvalitu - najmä z pohľadu jeho štruktúrno-geologickej 
a tektonickej interpretácie. V príspevku analyzujeme pole novej 
verzie ÚBA na základe vlastností rôznych transformovaných 
polí - najmä horizontálneho gradientu, ktorý svojimi lokálnymi 
maximami definuje dôležité hustotné rozhrania v laterálnom 
smere, čím prispieva ku zlepšeniu geologickej interpretácii poľa 
ÚBA. Okrem poľa horizontálneho gradientu nás tiež zaujala nová 
špeciálna transformácia TDXAS, ktorá výborným spôsobom separuje 
viaceré detegované anomálie tiažového poľa a upresňuje tým ich 
laterálne vymedzenie. Pri detailnej interpretácii týchto výsledkov 
pre pole ÚBA novej generácie (pre 2.67 g·cm-3) pre celé územie SR 
je vidieť, že nové transformované polia reagujú na prejavy plytších 
hustotných nehomogenít a v získaných poliach sa stráca prejav tzv. 
karpatského minima v severnej časti nášho územia a zvýšených 
anomálnych hodnôt v južnej časti nášho územia v dôsledku vplyvu 
panónskeho diapirizmu. Pri väčšine transformovaných polí je vidieť, 
že zvýrazňujú dominantné anomálie ÚBA (prejavy niektorých 
jadrových pohorí plus ohraničenia vnútrokarpatských kotlín 
v západnej časti územia; prejav súčastí stavby gemerika, ako aj 
prejav výzdvihu predterciérneho podložia humenského mezozoika 
a súčastí Zemplínskeho ostrova vo východnej časti). Z uvedených 

detailných príkladov je vidieť, že v kvalitatívnej interpretácii 
vypočítaných transformovaných polí pre pole ÚBA novej generácie 
tkvie veľký potenciál – z hľadiska štúdia tektonickej stavby 
a štruktúrno-geologického mapovania. Gridy transformovaných 
polí sú k dispozícii na stiahnutie (webstránka Katedry aplik. envir. 
geofyziky Prif UK) pre akademickú geovednú komunitu SR.

tRAnSFORMOVAné pOliA OdVOdené Z nOVeJ VeRZie 
MApy úplnýcH bOugueROVýcH AnOMálií nA úZeMí 
SR pRe účely
kVAlitAtíVneJ inteRpRetácie AnOMálneHO 
tiAžOVéHO pOĽA

Roman pašteka1, pavol Zahorec2, david kušnirák1, Marián bošanský1, 
Juraj papčo3, Viktória Szalaiová4, Martin krajňák1, ivan Marušiak5,
Ján Mikuška5

1katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, prírodovedecká fakulta uk bratislava, ilkovičova 6, 8425 
bratislava (pasteka@fns.uniba.sk)
2ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1, 974 01 banská bystrica
3katedra geodetických základov, Stavebná fakulta Stu, Radlinského 11, 81368 bratislava
4geocomplex a.s., gröslingova 45, 811 09 bratislava
5g-trend s.r.o., Rovniankova 5, 851 02 bratislava
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Vek vulkanických dajok prítomných v severnom (seleckom) 
bloku Považského Inovca bol dlhšiu dobu predmetom diskusií a 
polemík. Dajky predstavujú do 5 m hrubé a desiatky až stovky 
metrov dlhé šošovky tvorené rôzne uklonenými, silne alterovanými 
sivozelenými alkalickými bazaltami. Horniny ako prvý popísal 
Kamenický (1956). Keďže tieto horniny intrudujú do hercýnsky 
diaftorizovaných svorov tatrika (mladšia časť vrchného karbónu, cca. 
310 Ma, Kráľ et al., 2013) a sami nejavia výrazné znaky deformácie 
bol ich vek v minulosti interpretovaný rôzne. Najprv ako post-
hercýnsky (Hovorka, 1960, 1967), kriedový (Šimon in Ivanička et al., 
2007) a miocénny (Polák, 1957; Hovorka a Spišiak, 1988). Dajky boli 
datované dvomi rôznymi metódami a to pomocou U-Pb SHRIMP na 
zirkónoch a EMP chemickým datovaním monazitu. U–Pb SHRIMP 
datovanie prinieslo konkordantný vek solidifikácie dajok 260,2  

dAtOVAnie VulkAnickýcH dAJOk V kRyŠtAliniku 
SeleckéHO blOku pOVAžSkéHO inOVcA

Ondrej pelech¹, Anna Vozárová², pavel uher², igor petrík³,
dušan plašienka4, katarína Šarinová², nickolay Rodionov5

¹ Štátny geologický ústav dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava, e-mail: ondrej.pelech@geology.sk
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± 1,4 Ma. Štatistickým spracovaním meraní Th–U–Pb datovania 
monazitu bolo možné vypočítať vek 259  ± 3Ma. Oba veky potvrdzujú 
vek magmatickej kryštalizácie na hranici stredného a vrchného 
permu (guadalup – loping) čím sa definitívne vylúčila možnosť ich 
kriedového či miocénneho veku. Umiestnenie dajok bolo súčasné 
s vývojom mladopaleozoického sedimentárneho bazénu na severe 
Považského Inovca a môže byť porovnané s inými predmezozoickými 
tethýdnymi regiónmi, najmä s Južnými Alpami.
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There are more Fe deposits and occurrences of different genetic 

types and ages in Slovakia. These were mined with shorter/longer 

breaks from the Celts to the first decade of the 21st century. Several 

Fe deposits/occurrences are also located in North Veporicum Unit. 

In the last three years, they have been given increased attention, 

e.g.: Ozdín (2015, 2016), Polák (2017), Polák and Vlasáč (2017). In 

the past, they were mainly devoted to them: Maderspach (1880), 

Bergfest (1951), Losert (1956), Petro et al. (2001), Slavkay et al. 

(2004).

The most important Fe deposit in the North Veporicum Unit 

is Ľubietová-Jamešná. It is located in the tectonic zone of NE-SW 

direction, between Middle Triassic dolomites and Lower to Middle 

Sarmatian andesite vulcanites (Maderspach, 1880). Irregular ore 

pocket, stock, tectonically dissegmented veins or stockwork creates. 

The larger part of ore mineralization is developed to SE into the 

valley in tectonic violated neovulcanites, the lower part to NW from 

valley is in opalised dolomites (Slavkay et al., 2004).

The subjects of mining were goethite, hematite and limonite 

ores, often with admixture of chalcedony and different varieries 

of opal. Bergfest (1951) states on the deposit these minerals: 

siderite, hematite, pyrite, ferric/milky opal, chalcedony, hyalite, 

talc and limonite. Hvožďara (1967) added paragenetic situation of 

ore mineralization and described limonites of different shapes and 

textures. According to Koděra et al. (1990) is mineral filler of primary 

ores mainly composed of siderite, ankerite, possibly other Fe-Mg 

carbonates. Ozdín (2015) states, that brown-colored quartz is the 

basic mineral phase. He further found that what was called opal in 

the past, is created by microcrystalline quartz. It also states that the 

cavities in the gangue are filled with these minerals (from the oldest 

to the youngest): goethite → opal-CT (orange) → chalcedony → 

opal-CT (white) → opal-AN (colorless hyalite) → nontronitical opal 

(with smectites). During the review of one historical specimen he 

identified another mineral phase - crandallite (Ozdín, 2016).

Based on the research that presents this contribution were 
from Bieliska mine adit withdrawn not yet identified minerals on 
deposit. Olive-green nontronite was found. It is on the surface of 
larger limonites areas or opalised Fe ores. It also occurs in cracks 
of ores or creates clumps in the cavities. It occurs on the area up 
to 12 cm2 in size, while these areas were a larger amount next to 
each other. The maximum area on which it was located was up 
to 2000 cm2 in size. Mineral forms either more massive (coarser) 
coantings, or even smaller (thinner) clumps, both types having 
very low hardness and are noticeably prone to disintegration. 
The thickness of the coatings isup to 3 mm in size. In some cases, 
the mineral was found on white chalcedony which forms fine 
crystalline coatings and irregular clumps reminiscent of the raisin 
shape. Nontronite is in association with chalcedony, limonite (older) 
and goethite (oldest). Its lustre is waxy to dully. It also creates 
cryptocrystalline coatings without visible shape. Grows also on 
goethite which creates an impression like the goethite islands 
standing in nontronite. In addition to these minerals, were found in 
Bieliska mine adit also more precisely unspecified Mn oxyhydroxides 
which are found on limonites Fe ores. The Mn oxides form several 
morphological types. These are either fine crystalline coatings on 
goethite and limonite, whose thickness is max. 1 mm in size and area 
size is up to 2 x 1,5 cm, or crystals of irregular shape-in ideally case 
of table shape (coronadite?), lead color and metallic lustre, size up 
to 0,2 x 0,2 mm. In other cases, Mn oxyhydroxes form (manganite?) 
needles, long to 0,5 mm. They have a black color, metallic lustre 
and may be cemented by limonite. Manganese minerals are less 
common of silver color (cryptomelane?) on the goethite botryoidal 
aggregates of thickness 2 mm, on the area up to 5 x 3 mm in size. 
From this mineral association is the oldest goethite → limonite → 
Mn oxides/hydroxides → ±limonite.

Acknowledgment:
The contribution was created thanks to the financial support 

of the grant APVV-15-0050.

new dAtA FROM tHe ĽubietOVá-JAMeŠná depOSit

Ľuboš polák1, Stanislav Jeleň1

1Matej bel university, Faculty of natural Sciences, department of geography and geology, tajovského 40, 974 01 
banská bystrica, Slovak Republic, e-mail: silur.devon7@gmail.com

ReFeRenceS:
Bergfest, A., 1951: The mining in Ľubietová on iron ores. II. part history of mining in Ľubietová. Manuscript. Bratislava, SGIDŠ, not paged. (in 
Slovak)

Hvožďara, P., 1967: Gold-scheelite mineralization in central part of the Veporide. Geol. works, 41, 167-172. (in Slovak) 16
.  p

re
dv

ian
oč

ný
 ge

ol
og

ick
ý s

em
in

ár
 SG

S



52

geOlOgická StAVbA StyčneJ Zóny VepORikA 
A geMeRikA MedZi SlAVOŠOVcAMi A OcHtinOu

tomáš potočný1,dušan plašienka1, Štefan Méres2
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2 katedra geochémie, prírodovedecká fakulta univerzity komenského Mlynská dolina, ilkovičova 6,
842 15 bratislava 4

Hlavným cieľom našej práce bolo objasnenie geologickej 
stavby kontaktu tektonických jednotiek Západných Karpát, veporika 
a gemerika, vo východnej časti Revúckej vrchoviny. Počas alpínskej 
etapy bola na veporikum tektonicky nasunutá jednotka gemerika, 
čo sa odzrkadlilo v štruktúrnej stavbe študovanej oblasti. Horninové 
zloženie veporika zahŕňa varísky kryštalinický fundament a jeho 
postvarísky sedimentárny pokryv. Fundament veporika reprezentuje 
granitoidný kráľovoholský komplex a metavulkanosedimentárny 
komplex Hladomornej doliny. Na základe našich zistení považujeme 
za postvarísky pokryv na skúmanom území len permské rimavské 
súvrstvie, ktoré diskordantne nasadá na komplex Hladomornej 
doliny. Pozdĺž jednej z najvýznamnejších tektonických porúch 
Západných Karpát, lubenícko-margecianskej línie, je na rimavské 
súvrstvie nasunutá tektonická jednotka gemerika, reprezentovaná 
ochtinskou a gočaltovsko uskupinou, medzi ktorými je v oblasti 
hrádockej zlomovej línie zakliesnená šupina meliatického príkrovu 
Bôrky. 

Metodika výskumu bola rozdelená do dvoch hlavných častí. 
V prvom rade to bol terénny výskum štruktúrnych deformačných 
prvkov a odber vzoriek, druhá časť sa skladala zo štúdia litológie 
a metamorfózy, a to pomocou polarizačného mikroskopu a ele- 

 ktrónovej mikrosondy. Namerané deformačné štruktúry, ktoré 
tvorí hlavne metamorfná foliácia, majú prevažne smer SV-JZ, 
čo je korelovateľné s alpínskou tektonickou etapou. Výnimku 
tvorí komplex Hladomornej doliny, na novších publikovaných 
mapách zobrazený ako pensylvánske slatvinské súvrstvie, ktorý 
vykazuje smery metamorfnej foliácie SZ-JV až Z-V. Tieto výsledky 
spolu s charakterom metamorfózy a viditeľným kontaktom 
spravdepodobne varískou granitovou intrúziou poukazuje na jeho 
staršiu predalpínsku stavbu a afinitu k fundamentu veporika. 
Kriedová intrúzia rochovského granitu sa prejavuje kontaktnou 
minerálnou paragenézou naloženou na regionálne metamorfné 
asociácie. Horniny príkrovu Bôrky boli do značnej miery postihnuté 
retrográdnou metamorfózou vo fácii zelených bridlíc, ktorá je podľa 
chemického datovania monazitov spodnokriedového veku.
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VZťAHy MedZi FOSFátMi, kARbOnátMi, OXidMi 
A SulFidMi nA lOkAlitácH Hnilec, dlHá dOlinA, 
čučMA A ROZAbelA V biOtitOVeJ A cHlORitOVeJ Zóne 
eXOkOntAktu gRAnitu S-typu
V geMeRiku – MetAlOgenetický MOdel

Martin Radvanec1, Stanislav gonda1

1Štátny geologický ústav dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 81704 bratislava

Vzťahy medzi fosfátmi, karbonátmi, oxidmi a sulfidmi sa 
študovali v horninách priameho kontaktu, exokontaktu a v širšom 
plášti granitu S typu. Granit vznikol vo variskom orogéne 
gemerika a má v gemeriku permský vek. Blízko granitu a v jeho 
exokontakte vznikli na hranici plastickej a krehkej deformácie 
najprv metasomatické zóny („greisen“), ďalej od granitu početné 
žílniky a krátke žily (X cm) a v krehkej deformácii žily kremeňa, 
apatitu, fengitu/muskovitu a turmalínu (skoryl/dravit) a Fe/Mn 
karbonátov. Nezonálny F-apatit Ca-P-F je bez prímesí iných prvkov 
rovnako v metasomatických zónach, žílnikoch a žilách a rovnaké je 
v týchto štruktúrach aj chemické zloženie porovnávaného fengitu/
muskovitu, turmalínu a Fe karbonátov, ktoré sa s F-apatitom zistili 
vo výplni všetkých typoch hore uvedených štruktúr. Umiestnenie 
tejto asociácie, ktorá tvorí „matrix“ výplne štruktúr spolu je spolu 
s ďalšími minerálnymi asociáciami. V plášti granitu sa zistili pestré 
minerálne asociácie, ktoré sú geneticky spojené s diferenciáciou 
granitovej taveniny a zároveň sú spojené s generovaním 
metamorfogénneho fluida v amfibolitovej, v epidot-amfibolitovej 
fácii, resp. s P-T podmienkach metamorfózy biotitovej zóny variskej 
metamorfózy M1b.

Hore uvedený minerálny „matrix“ a s ním koexistujúce 
minerálne asociácie sa študovali v granite a v plášti granitu na 

presne lokalizovaných vzorkách z vrtov a banských diel na lokalitách 
Hnilec, Delava, Čučma, Rozabela-Štofová dolina, Krompachy 
a na odkryve v Dlhej doline. Vo vzorkách hornín sa stanovil obsah 
62 prvkov a z analyzovaných vzoriek sa urobili leštené výbrusy. 
Minerálne asociácie vo výbrusoch boli analyzované na mikrosonde 
(EMPA).Z porovnania minerálnych asociácii a korelácie objemových 
analýz sa zistili dve postupné udalosti na horúcej línii v perme 
variskeho orogénu: 

Starší porfyricko/granitový, hydrotermálno/metasomatický 
a andezitový cyklus bol datovaný v období 275-268 mil. rokov. 
Tento cyklus má podľa normalizácie REE protolit vo vrchnej kôre. 
Reprezentuje ho sivý Ms-Bt porfyrický granit-G (najhlbšia varieta 
granitu gemerika), porfyrický až strednozrnitý Bt-Kfs granit-G 
s ružovými živcami spolu s Si-Sn-U-Ti-Nb/Ta-Fe-Ca-P-Al-W-K-B-F 
(Hnilec, Dlhá dolina) a Ca-P-Al-REE-Y-Pb-Sb-Cu-Bi-Fe-Ni-Co-Te-
K-B-F-S (Čučma) mineralizáciou v exokontakte granitu. Výlevným 
ekvivalentom tohto cyklu na povrchu je andezit (Krompachy). 
Tento cyklus vznikol na horúcej línii v amfibolitovej fácii M1b počas 
anatektického tavenia vrchnej kôry. 

Mladší granit -hydrotermálny -  ryolitový cyklus je datovaný 
v období 263-256 mil. rokov. Do tohto cyklu sú podľa normalizácie REE 
zaradené mladšie diferenciáty granitovej taveniny, t.j. strednozrnitý 16
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denSity MOdelling OF tHe bOHeMiAn MASSiF
And weSteRn cARpAtHiAnS deep cOntAct 
(weSteRn SlOVAkiA cASe Study)
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Msgranit-G1 a jemnozrnitý aplitický granit-G2 spolu s Si-As-Mo-Bi-
Fe-W-S-B-F mineralizáciou (Hnilec), ktorá je lokalizovaná v žílnikoch 
okolo apofýz aplitického granitu. Do tejto skupiny patrí Si-Fe-Sb-
Cu-Pb-S-Ca-B mineralizácia, ktorá je lokalizovaná v samostatných 
žilách (Rozabela). Tieto minerálne asociácia sa zistili v chloritovej 
zóne plášťa granitu, ktorý je metamorfovaný vo fácii zelených 

bridlíc. Povrchovým ekvivalentom granitu z tohto cyklu je ryolit 
(Krompachy). Mladší granit-hydrotermálno-metamorfogénny 
a ryolitový cyklus  je podľa normalizácie REE je výrazne ovplyvnený 
primitívnym plášťom. 

Normalizácia granitových variet G, G1 a G2 na sivý porfyrický 
granit-G klasifikuje všetky variety granitu S-typu ako Sn a Sb nosné.

A density modelling has been done on five profiles oriented 

across expected deep contact between the Bohemian Massif (BM) 

and the Internal Western Carpathians (IWC) in western Slovakia. The 

individual density models of profiles were constructed with respect 

to surface geology, results of structural geology, deep borehole 

logs, existing seismic and magnetotelluric profiles. Geological 

structure of the modeled area includes the BM crystalline basement, 

accretionary wedge of the External Western Carpathians (EWC) 

and the Pieniny Klippen Belt Mesozoic sediments. IWC includes the 

Tatricum crystalline basement and Mesozoic sedimentary cover, the 

thin-skinned Fatricum and Hronicum tectonic units mainly Mesozoic 

(carbonate) sediments as well as the Gosau Group, Paleogene and 

Neogene sediments. The results of the density modeling have 

brought several important results that can contribute to better 

understanding of the IWC external zones and modify previous 

conceptions. This can be summarized as follows: 

The BM margin is situated internally / southeast from the 

surface occurrences of the Pieniny Klippen Belt (PKB). 

The PKB does not represent topographical manifestation nor 

geological contact with BM. The PKB represents shallow (max. 5 km 

deep) contact between the EWC and the IWC thin-skinned tectonic 

units i.e. has not as structural and tectonic importance as has been 

so far attributed to it. 

The trace of BM margin is apparently bent inward the IWC. 

The steep contact between the IWC and BM / EWC very well 
fits with supposed lateral extrusion of the IWC crust segment during 
the Miocene. 

The deep contact between BM / EWC and IWC propagates as 
the transtension zone towards the surface. 
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FOSílne pelety pO pRežieRAní SediMentu
MORSkýMi kôROVcAMi V plytkOMORSkýcH 
eOcénnycH SediMentOcH centRálnycH ZápAdnýcH 
kARpát

Vladimír Šimo1,  dušan Starek1

1ústav vied o Zemi, Slovenská Akadémia Vied, geologický odbor, dúbravská cesta 9, p.O. box 106, 840 05 bratislava, 
geolsimo@savba.sk, dusan.Starek@savba.sk

V pieskovcovom lome Králiky (Banská Bystrica) sa v  sedi-
mentárnej sukcesii vyskytujú pieskovcové guľové štruktúry, sferuly, 
ktoré sú identifikované ako fosílne pelety krabov (Brachyura) 
– štruktúr po prežieraní sedimentu (Šimo a Starek, 2015). 
V karbonátovom pieskovci sa okrem týchto štruktúr nachádzajú aj 
fosílne stopy indikujúce plytkomorské prostredie Ophiomorpha, 
Piscichnus, Skolithos, Thalassinoides, únikové štruktúry (fugichnie) 
a bližšie neurčené štruktúry po bioturbácii. Sferuly dosahujú 
najčastejšie priemer okolo 3 mm. Interpretácia sferúl ako fosílnych 
peliet po prežieraní substrátu vychádza z: a) veľkostnej distribúcie 
týchto štruktúr, ktorá je porovnateľná s peletmi prežierania 
súčasných krabov. Navyše, distribúcia priemerov sferúl vo 
frekvenčnom histograme je výrazne asymetrická, čo je typické 
pre živé spoločenstvá a niektoré získané histogramy vykazujú 
aj bimodálny charakter, čo tiež podporuje ich biogénny pôvod. 
Striktne guľovitý tvar a relatívne úzke rozmedzie veľkosti sferúl 
ako aj ich nediferencovaná vnútorná štruktúra (konkrecionálna 
zonalita chýba) nie je typická pre abiogénne fyzikálne štruktúry. 
b) Medzizrnné priestory vo vnútri guľovitých štruktúr (vyplnené 
karbonátovým tmelom) neobsahujú jemnozrnnú zložku, ktorá 
je zjavná v medzizrnnom priestore okolitého karbonátového 
pieskovca, čo sa dá vysvetliť ako dôsledok biogénnej činnosti 
„preosiatia“ sedimentu požieračom substrátu. Sferuly nie sú 
v študovanej sekvencii rozptýlené rovnomerne. Ich koncentrácia je 
premenlivá a najčastejšie vystupujú v centimetre – až decimetre 
hrubých polohách na báze vrstevných rozhraní, pričom často 
kopírujú priebeh sedimentárnych telies. c) Plytkovodná fácia výskytu 
guľovitých štruktúr v prostredí intertidálu je definovaná na základe 
dobre vytriedeného, jemnozrnného pieskovca a sedimentárnych 

textúr ako sú nízkouhlové, tabulárne šikmé zvrstvenia klinovitého 
tvaru, čeriny, piesčité bary, či medzivrstvy zlepencov interpretované 
ako búrkový sediment. Okrem týchto sedimentárnych znakov, je 
plytkovodné prostredie indentifikované tiež výskytom fosílnych stôp 
v rozpätí od psilonichnovej a skolitovej ichnofácie až po kruzianovú 
ichnofáciu. V pieskovcoch boli zaznamenané ojedinelé nálezy slabo 
zachovaných lastúrnikov a stavec žraloka, pravdepodobne z čeľade 
Lamnidae. 

Výskyt porovnateľných sferúl s podobnou asociáciou stôp bol 
opísaný len v plytkovodných miocénych sedimentoch na juhozápade 
Japonska (Noda, 1990). 

poďakovanie:
Táto práca bola podporená grantom VEGA 2/0017/15 a APVV-

14-0118.

liteRAtúRA:
Šimo V., Starek D., 2015: Sand spherules interpreted as crustacean feeding pellets from an Eocene shore environment (Western Carpathians — 
Slovakia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 438, 364–378. 16
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AkO blíZkO SMe k HRAnici k/t V ZápAdnýcH 
kARpAtOcH: SubMARínnA eRóZiA V dôSledku 
iMpAktu AlebO tektOnickeJ AktiVity?

Ján Soták1, Zuzana pulišová1

1ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1, 974 11 banská bystrica

Hranica K/T, ako hlavná predelová udalosťou mezozoika 
a kenozoika, nemá zatiaľ v Západných Karpatoch hraničný stratotyp. 
Staršie biostratigrafické výskumy zaznamenali blízkosť K/T hranice 
v súvrstviach Hradiska pri Žiline, Hlbokého n/Váhom a Šafranice pri 
Udiči, avšak jej presné vymedzenie bolo komplikované chýbaním 
najspodnejších biozón dánu, príslušných magnetozón, irídiovej 
anomálie a účinkami laramského vrásnenia (napr. Salaj a kol. 1978, 
Samuel a kol. 1967, Hansen 1990). 

Revízia profilov na strednom Považí a štúdium nových kriedovo 
– paleogénnych sekvencií v centrálnych i vonkajších Západných 
Karpatoch priniesli nové fakty pre vymedzenie K/T hranice. Jej priame 
dôkazy boli zaznamenané v profile Kršteňany (KRS-3), kde v nadloží 
vrchnomástrichtských červených sedimentov s Abathomphalus 
mayaroensis vystupujú ílovce s Parvularugoglobigerina eugubina, 
ktorý je indexovým druhom biozóny najspodnejšieho dánu (Pα). 
Sekvencia profilu Kršteňany pokračuje cez paleocénne súvrstvia 
s prvými zástupcami murikátnych a morozovellidných foraminifer 
(Praemuricain constans, Morozovella angulata) a kónických až 
sférických morfotypov acarininid v úrovni PETM (A. wilcoxensis, A. 
acarinata) k spodno- až stredno eocénnym pelagickým súvrstviam 
s diverzifikovanou mikrofaunou planktonických foraminifer 
(Morozovella formosa, M. aragonensis, M. gorrondatxensis, 
Turborotalia frontosa, Globigerinatheka kugleri, a i.). 

V profile Hradiska pri Žiline (ZA-1) je K/T hranica 
vymedzená hojnými výskytmi vrchnomástrichtských foraminifer 
Abathomphalus, Ganserina a Recemiqueambelina, po ktorých 
nasledujú stresové formy Guembelitria a ochudobnené spoločenstvá 
s prvými formami spinónznych foraminifer rodu Parasubbotina 
a Subbotina, a vyššie v profile už aj s ďalšími paleocénnymi 
druhmi morozovellid, akarininid a globanomalid. Hraničné vrstvy 
sú tu silne bioturbované, čo naznačuje prechod z oligotrofických 
podmienok vrchnej kriedy do humídnych a živinami bohatých 
podmienok paleocénu. Podobná situácia je aj v profile Udiča, avšak 
tu po vrchnokriedovom pelagickom súvrství nasleduje detritickejší 
vývoj šafranických vrstviev (paleocén), v ktorých sa objavujú hrubé 
polohy synsedimentárnych sklzov s blokmi mástrichtských slieňov 
a redeponovanej mikrofauny. Paleocénny sled šafránických vrstiev 
však napriek prejavom erózie dobre dokumentuje nástup drobných 

foraminifer r. Globoconusa, nasledovaný explóziou parasubbotinid 
(P. pseudobulloides) vo vrchnom dáne a rozvojom morozovellid a 
globanomalinid v úrovni montu a thanetu. 

Nové poznatky o K/T hranici boli získané aj zo súvrství 
magurskej jednotky na Kysuciach. V profile Kýčera – Horelica 
(CZ-8) tu bol zaznamenaný hojný výskyt stresových druhov 
Guembelitriacretacea, G. danica a Woodbringina hornerstownensis, 
ktorá pripomína tzv. “Guembelitria bloom” na K/T hranici, 
nasledovaný druhmi paleocénnych parasubbotinid a obnovou 
foraminiferovej mikrofauny v belovežskom súvrství. 

Príspevok vznikol s podporou Agentúry pre vedu a výskum (projekt 
APVV-14-0118) a grantovej agentúry VEGA (projekt2/0034/16). 
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nOVý typ pReMeny MOnOklinickýcH pyROXénOV
Ján Spišiak

Fakulta prírodných vied, uMb, tajovského 40, 97401 banská bystrica

Pri štúdiu permských bazaltov (Nízke Tatry), ale aj alkalicko-
vápenatých lamprofýrov (Dubná skala, Malá Fatra) sme zistili 
prítomnosť dvoch geneticky odlišných typov klinopyroxénov 
(Cpx). Prvý tvorí porfyrické výrastlice koexistujúce s ostatnými 
magmatickými minerálnymi fázami, hlavne amfibolmi 
a plagioklasmi. Druhý tvorí xenokrysty. Obidva typy pyroxénov sa 
líšia chemickým zložením (Spišiak et al. 2017). Xenokrysty pyroxénov 
sú často lemované novotvoreným pyroxénom, ktorý má zloženie 
identické s porfyrickými výrastlicami. Xenokrysty Cpx v obidvoch 
typoch bazaltov majú podobné zloženie(výraznejšie sa odlišujú 
len v obsahoch TiO

2
 a Al

2
O

3
) a rovnaký typ premeny. V obidvoch 

typoch bazaltov sme v xenokrystoch pyroxénov pozoroval rovnaký 

druh premeny. Pôvodné Cpx sú alterované za vzniku hydratovaných 
grossulár-almandínových granátov (katoit) a chloritu. Zloženie 
hydratovaných granátov a chloritov je v obidvoch prípadoch 
veľmi blízke. Vzhľadom na to, že sa jedná o xenokrysty, musíme 
predpokladať, že sa do bázickej taveniny dostali pravdepodobne 
vo veľkých hĺbkach, v mieste jej generovania. Zároveň premena 
bezvodého Cpx na zmes hydratovaných granátov a chloritu 
poukazuje na prítomnosť relatívne vysokého obsahu vody. Tento typ 
premien nebol doteraz v literatúre opísaný. 

Práca vznikla za podpory projektu APVV-15-0050 a VEGA 1/650/15.

liteRAtúRA:
Spišiak, J., Vozárová, A., Vozár, J., Ferenc, Š., Mikuš, T., Šimonová, V., 2017: Fe3+-rich katoite from Permian basalts (Hronicum, Western
Carpathians, Slovakia): composition and origin. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2017, 12, 1, 293 – 299.
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V kameňolome Brehy pri Novej Bani v roku 
2017 začala opäť ťažba kameňa (bazanitu) a 
odkryla nové profily hornín a tak sme mohli urobiť 
ďalšie vulkanologické štúdie a aktualizovať 
paleovulkanické rekonštrukciu vulkánu Putikov 
vŕšok. Na základe nových štúdií sme opísali 
pseudokrátery Brehy v iniciálnom štádiu ako 
produkt „pseudo“freatomagmatickej erupcie. 
Erupcie vznikli v dôsledku vniknutia lávových 
prúdov vulkánu Putikov vŕšok do vodného 
prostredia paleojazera Hron, čoho následkom 
je tvorba rôznorodých foriem pseudokráterov 
a jednými z nich sú pseudokrátery Brehy až 
Nová Baňa. Lávové plató prehradilo PaleoHron, 
ako je znázornené na obr. 1 a obr. 2. V starom 
lome Nová Baňa sme opísali tento kontakt 
lávy bazanitu Putikovho vŕšku kvartérneho 
veku s ignimbritmi andezitového zloženia a 

lávovým prúdom andezitu patriace k vývoju 
štiavnického stratovulkánu. Pseudokrátery 
vulkánu Putikov vŕšok boli objavené v roku 
2005 a väčšinou odťažené z lomu Brehy pri 
Novej Bani. Prítomnosť presudokráterov na 
Slovensku je svetový fenomén. Lávové prúdy 
sopky Putikov vŕšok sa vyliali z centra sopky 
do údolia rieky Hron do vzdialenosti až 3,5 km. 
Horúca para z lávy vnikajúca do rieky paleoHron 
spôsobila silné freatické explózie, ktoré vytvorili 
featopyroklastické horniny, formujúc druhotné 
pyroklastické kužele, tzv. pseudokrátery. 
Na lokalite sme opísali 5 pseudokráterov. 
Keďže lávové prúdy prehradili paleoHron, tak 
predpokladáme, že v tom priestore sa vytvorilo 
až 16 pseudokráterov, ako sú znázornené na obr. 
2..

cHARAkteR A geOlOgické HRAnice VulkAnickýcH 
pROduktOV V čele láVOVéHO plAtó kVARtéRneHO 
Vulkánu putikOV VŕŠOk V nOVeJ bAni

ladislav Šimon 1, katarína konečná 2, Juraj Maglay 1, peter pauditš 1

& Monika kováčiková 1 
1Štátny geologický ústav dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava 11
2pohronské múzeum nová baňa, ul.bernolákova 2, 968 01 nová baňa

Obr. 2 (dole) Geologický profil vulkánom Putikov vŕšok

Obr. 1 (vpravo hore) V geologickej mape vulkánu 
Putikov vŕšok je oranžovou kontúrou ohraničenie 
vulkánu.
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Minerály vzácnych litofilných prvkov (REE, Zr, Nb) vystupujú 
v podobe mikroskopických inklúzií v modrom  korunde (zafíre), ktorý 
tvorí vzácne xenokrysty v pliocénnom alkalickom bazalte medzi 
obcami Hajnáčka a Gemerský Jablonec v Cerovej vrchovine neďaleko 
Fiľakova (južné Slovensko).  Pomocou elektrónovej mikroanalýzy 
a ramanovej spektroskopie boli v jednom xenokryste zafíru 
identifikované tri komplexné oxidy vzácnych litofilných prvkov: 
fergusonit-(Y)-?, laachit a zirkelit. 

Fergusonit-(Y)-? (Y,REE)NbO4 vytvára hypidiomorfné, 
cca 60 μm veľké kryštály. Obsahuje zvýšené koncentrácie Th 
(10–12 hm. % ThO2; 0,11–0,14 apfu), nízke obsahy Ti (0,4–1,7 
hm. % TiO2; 0,02–0,06 apfu), W (cca 0,7 hm. % WO3; 0,01 apfu) 
a veľmi nízke obsahy Ta (okolo 0,3 hm. % Ta2O5; 0.004 apfu). 
Celkové obsahy REE (suma La až Lu + Y) vo fergdusonite dosahujú 
okolo 38 hm. % REE2O3 (0,71–0,77 apfu), atómový pomer Y/REE = 
0,41–0,47 (Y >> Nd > Ce > ostatné REE). Na základe chemického 
zloženia a celkovej paragenézy možno predpokladať, že sa jedná 
o vysokoteplotnú, monoklinickú formu YNbO4 -  fergusonit-(Y)-?, 
stabilnú pri teplote nad 800 °C (Tomašić et al., 2006). 

Laachit [Ca,REE)2(Zr,Mn)2Nb2TiFeO14] sa nachádza v podobe 
70 μm veľkej hypidiomorfnej inklúzie v zafíre. Laachit má zvýšené 
obsahy REE (cca 16 hm. % REE2O3; 0,9 apfu; Y > Ce > Nd > La) 
a Mn (3,6 hm. % MnO; 0,43 apfu), obsahy Nb dosahujú 25–26 hm. 
% Nb2O5 (cca 1,6 apfu). Laachit bol len nedávno definovaný ako 
samostatný minerál, Nb-bohatý člen skupiny zirkonolitu (Chukanov 
et al., 2014).

Zirkelit (Ti,Zr,Fe,Ca)O2-x (x ? 0,3) bol identifikovaný v podobe 
25 μm veľkej xenomorfnej inklúzie v tesnej blízkosti inklúzie 
laachitu. Vyznačuje sa dominantným zastúpením Ti (18 hm. % TiO2; 
0,25 apfu) a Zr (18 hm. % ZrO2; 0,17 apfu) nad Nb (14 hm. % Nb2O5; 
0,12 apfu), Fe (10 hm. % FeO; 0,16 apfu), Ca (5,6 hm. % CaO; 0,11 
apfu), zvýšené sú aj koncentrácie REE (8,5 hm. % REE2O3; 0,06 apfu; 
Y > Ce > Nd), U (11 hm. % UO2; 0,05 apfu) a Th (10 hm. % ThO2; 
0,04 apfu).

Identifikované minerály vzácnych litofilných prvkov 
[fergusonit-(Y)-?, laachit a zirkelit] sú charakteristické pre alkalické 
magmatické horniny, resp. ich metasomatické deriváty (napr. 
Gieré , 1996; Bulakh et al., 1999; Chakhmouradian a Williams, 
2004; Chukanov et al., 2014; Menshikov et al., 2015 ). V prostredí 
pliocénneho alkalického bazaltového vulkanizmu Cerovej vrchoviny 
boli nedávno identikované xenolity alkalických granitov a syenitov 
s doloženým vekom 5,2 až 5,7 Ma, ktoré obsahujú akcesorické 
minerály REE, Th, Ti a Nb: čevkinit-(Ce), fergusonit, yttrialit?, 
torit, betafit, oxykalciopyrochlór, fersmit, columbit a Nb-bohatý 
rutil (Huraiová et al., 2015; 2017). Samotný korund bol taktiež 
identifikovaný v yenitických horninách, obohatených Al  (Hurai et 
al., 1998; Uher et al., 2012; Huraiová et al., 2015). Na základe týchto 
skutočností predpokladáme, že materskou horninou xenokrystov 
zafíru s inklúziami minerálov vzácnych litofilných prvkov boli 
uvedené pliocénne syenity, resp. ich metasomatické deriváty.

Príspevok vznikol s podporou Agentúry pre vedu a výskum (projekty 
APVV-15-0050, APVV-14-0278) a agentúry VEGA (projekty 
1/0079/15,1/0193/13).

MineRály VZácnycH litOFilnýcH pRVkOV (Ree, Zr, 
nb): inklúZie V ZAFíRe Z OblASti HAJnáčky
(ceROVá VRcHOVinA)

pavel uher1, Stanislava Milovská2

1katedra mineralógie a petrológie, prírodovedecká fakulta, univerzita komenského, ilkovičova 6, 842 15 bratislava, 
e-mail: pavel.uher@uniba.sk
2ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, Ďumbierska 1, 974 01 banská bystrica
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Freatomagmatické erupcie predstavujú explozívny typ 
sopečných erupcií, ktoré vznikajú pri kontakte vystupujúcej 
magmy s podzemnou alebo povrchovou vodou. Sú dobre známe 
a opísané v súvislosti s bazaltovým vulkanizmom, avšak existuje 
len niekoľko prác v spojitosti s ryolitovým vulkanizmom. Produkty 
freatomagmatickej aktivity boli na Slovensku identifikované 
v rámci Jastrabskej formácie v stredoslovenských neovulkanitoch. 
Jastrabská formácia predstavuje produkty ryolitového vulkanizmu 
z obdobia vrchného sarmatu až spodného panónu vystupujúce 
v južnej časti Kremnických vrchov, severozápadnej časti Štiavnických 
vrchov a v oblasti novobansko-kľakovskej tektonickej zóny. 
Jej výskyt je výrazne kontrolovaný SSV-JJZ systémom zlomov. 
Jastrabskú formáciu v tomto priestore buduje súbor extru-zívnych 
telies s asociujúcimi pyroklastikami a epiklastikami s ojedinelým 
výskytom limnosilicitov. Vulkanity Jastrabskej formácie vystupujú 
vo vrchnej časti sedimentárnej výplne Žiarskej kotliny v hrúbke 
približne 300 m. Kompletná sedimentárna výplň Žiarskej kotliny má 
hrúbku približne 2000 – 2500 m. Bezprostredné podložie vulkanitov 
Jastrabskej formácie tvoria stredno až vrchno-sarmatské sedimenty 
fluviálnolimnického charakteru. Predpokladáme, že tieto sedimenty 
predstavovali zvodnené vrstvy, ktoré stimulovali freatomagmatickú 
explozívnu aktivitu. Jej produkty vystupujú v rámci Jastrabskej 

formácie v distálnej aj proximálnej fácií. Distálnu fáciu predstavujú 
tufy až lapilové tufy v spodnej časti formácie severne od Starej 
Kremničky. Charakteristická je prítomnosť angulárnych fragmentov 
skla a nevulkanických hornín, laminácia jemnozrných tufov 
a prítomnosť akréčnych lapíl. V proximálnej fácii boli identifikované 
a popísané na 3 lokalitách: 1.) relikty pyroklastického tufového 
prstenca v podloží perlitovej brekcie v lome pri Lehôtke pod 
Brehmi, 2.) relikty pyroklastického tufového prstenca v záreze 
želez-nice pri Starej Kremničke a 3.) výskyt pyroklastík severne od 
Turčeka. V rámci tufových prstencov sa jedná o sukcesie proximálnej 
fácie pyroklastických prívalov, prúdov a napadaných pyroklastík 
s množstvom impaktných textúr. Uloženiny sú variabilne triedené 
s angulárnymi fragmentmi sklovitého ryolitu, perlitu a zriedkavými 
obliakmi andezitov a hornín kryštalinika.  Pyroklastiká pri Turčeku 
predstavujú produkty tufového valu, ktorého vývoj predchádzal 
extrúzii dómu. Variabilne triedené a zvrstvené tufy až lapilové tufy s 
primárnym sklonom okolo 25 ° sú tvorené dominantne angulárnymi 
úlomkami ryolitového skla. Sporadicky vystupujú balistické bloky 
vulkanického skla. Pyroklastiká sú prekryté hrubozrnejšou perlitovou 
brekciou osypov z extruzívneho dómu. 

Príspevok bol vypracovaný vďaka podpore projektu VEGA 138/15.

FReAtOMAgMAtický RyOlitOVý VulkAniZMuS  
JAStRAbSkeJ FORMácie: pROdukty A VulkAnické 
FORMy

Jakub urblík1, Jaroslav lexa1

1ústav vied o Zemi SAV, dúbravská cesta 9, 850 05 bratislava, jakub.urblik@gmail.com
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Z 5 vrtov v oblasti Obidu a Štúrova sme mikrofaunisticky 
analyzovali 36 vzoriek, ktoré potvrdili síce paleogénne sedimenty, 
ale v inom chronologickom slede, než boli pôvodne datované. Vo 
vrtoch sme zistili len sedimenty oligocénu, a to dvoch stratigrafických 
stupňov - egeru a kišcelu: 
1. Eger, resp. spodný eger – je zastúpený vo všetkých vrtoch: 

FGO – 1/ vzorka 90,5 - 90,6 m, Obid - 2/ vzorky z úseku 18 
– 140 m, Obid - 4/ vzorky z úseku 18 – 113,5 m, Mužľa - 3/ 
vzorky z úseku 18,5 – 136 m a Štúrovo -1/ 45,2 - 260,3 m. 
Charakterizuje ho foraminiferová mikrofauna s Bolivina 
subtumida Hofmann, B. Fastigia droogeri Cicha a Zapletalová, 
Hansenisca soldanii (Orb.), Lagena striata (Orb.), Hanzawaia 
boueana (Orb.), Lenticulina melvilli (Cush. & Renz), Reussella 
spinulosa (Rss.) atď. Planktonická zložka je zastúpená taxónmi 
s FAD-om v egeri alebo len v egeri žijúcimi formami, ako napr. 
Paragloborotalia inaequiconica (Subb.), P. siakensis (Le Roy), P. 
mayeri (Cush. - Ell.), Globigerinoides primordius Blow & Banner, 
Gs. trilobus (Rss.) a Globoquadrina globularis Bermudez etc.(tab. 
2). Najväčšiu hrúbku eger dosahuje vo vrte Štúrovo1.

2. Kišcel (a kišcel až spodný eger) je zastúpený vo všetkých vrtoch: 
FGO – 1/ vzorky z úseku 189,9 – 651,6 m, Obid - 2/ vzorky 
336 m a 630 m, Obid - 4/ vzorky z úsekov 165 – 305m a 573 
– 653 m, Mužľa - 3/ vzorky z úsekov 225 - 776 m a Štúrovo - 
1/ vzorky 337m a ?716 m. Bentos je zastúpený taxónmi ako: 

Heterolepa dutemplei (Orb.), Porosononion granosum (Orb.), 
Bolivina molassica Hofmann, Valvulineria complanata (Orb.), 
Dentalina crassa (Hantk.), Almaena osnabrugensis (Roemer), 
Astacolus gladius (Philippi), Uvigerina hantkeni Cushm.& Edw., 
U. steyri Papp, Semivulvulina deperdita (Orb.), Asterigerinoides 
guerichi (Franke), Bolivina oligocaenica Spandel a planktón: 
Chiloguembelina gracillima (Andreae), Pseudohastigerina 
praemicra (Subb.), Tenuitella munda (Jenkins), T. clemenciae 
(Bermudez), T. danvilensis (Howe-Wallace), Globigerina 
angulisuturalis Bolli, G. ciperoensis Bolli, Dentoglobigerina 
winkleri Bermudez, Subbotina tapuriensis (Blow & Banner) etc. 

Sedimenty stredného a vrchného eocénu (lutétu a priabónu) 
podľa profilov vrtov uvedených v Bielej (1978) a Remšíkovi et al. 
(1980, FGO - 1) sme nepotvrdili a podľa našich výskumov sú slojky 
uhlia s najväčšou pravdepodobnosťou oligocénne. Litologicky sú 
totožné s ostrihomskými vrstvami kišcelu. Vo vrte O – 2 v ich nadloží 
je vyvinuté kišcelské súvrstvie, v podloží háršheďské pieskovce 
kišcelu. 

poďakovanie:
Mikrobiostratigrafické výskumy boli realizované v rámci 

projektu MŽP 17 13. Za konzultácie litologických problémov 
ďakujem RNDr. I. Baráthovi, CSc.

nOVé MikRObiOStRAtigRAFické dátA
ZO ŠtúROVSkéHO pAleOgénu

Adriena Zlinská
Štátny geologický ústav d. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava, adriena.zlinska@geology.sk

liteRAtúRA :
Biela, A. 1978: Hlboké vrty v zakrytých oblastiach vnútorných Západných Karpát. Reg. geol. Západných Karpát 10. Geol úst. D. Štúra, Bratislava, 
224 s. 

Remšík, A. – Franko, O. – Gross, P. – Hanáček, J. – Papšová, J.- Samuel, O. a Vaňová, M., 1980: Správa o výskumnom geotermálnom vrte FGO - 1 
v Obide - čiastková záverečná správa, manuskript, ŠGÚDŠ, Bratislava
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V týchto dňoch, krátko pred Vianocami, si pripomíname 15. 
výročie úmrtia vedca medzinárodného významu, ktorý celý svoj 
produktívny život zasvätil práci. Dr. Samuel sa narodil 10. 2. 1931 
v Palárikove. Po ukončení Geologicko-geografickej fakulty UK v 
Bratislave, od roku 1956 až do r. 1994, kedy odišiel do dôchodku, 
pôsobil v Geologickom ústave D. Štúra. Prešiel tu rôznymi funkciami: 
ako námestník riaditeľa (1972 - 1982), vedúci oddelenia paleogénu 
(1982 - 1983), vedúci oddelenia biostratigrafie (1982 - 1993), 
predseda vedeckej (1980 - 1994) a edičnej rady (1972 - 1994) 
ústavných časopisov, vedecký redaktor časopisov Západné Karpaty, 
séria Paleontológia (1963 – 1986) a Geologické práce – Správy 
(1963-1994), člen redakcie časopisov Geologický zborník – 
Geologica Carpathica (1964 - 1997), Mineralia Slovaca (1973 - 
1995) a Časopisu pro mineralogii a geologii, resp. Časopisu České 
geologické společnosti (1985 - 1994). Kandidátsku dizertačnú prácu 
obhájil v roku 1964 (CSc.), hodnosť doktora vied (DrSc.) získal v roku 
1972.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venoval hlavne stratigrafii 
a paleontológii foraminifer kriedy a paleogénu, neskôr aj triasu 
Západných Karpát. Porovnával planktonické foraminifery 
s inými fosílnymi skupinami (veľké foraminiféry, nanoplanktón, 
palinológia) a vypracoval aj biozonáciu kriedy a paleogénu, čo 
umožnilo interegionálnu stratigrafickú paralelizáciu a koreláciu 

pRínOS pRáce Rndr. O. SAMuelA, drSc.,
pRe SlOVenSkú A SVetOVú MikRObiOStRAtigRAFiu 
(k 15. výročiu úmrtia vedca)

Adriena Zlinská
Štátny geologický ústav d. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava, adriena.zlinska@geology.sk

s medzinárodnou geochronologickou škálou. Výsledky svojich 
výskumov publikoval v okolo 250 publikáciách v domácich 
i zahraničných časopisoch a publikáciách z rôznych sympózií 
a kolokvií, v ktorých podáva opis a stratigrafickú hodnotu foraminifer 
Západných Karpát. 

Dr. O. Samuel celkovo opísal 74 nových  živočíšnych taxónov 
a 3 rastlinné. Z toho množstva je autorom 17 taxónov, zvyšok je v 
spoluautorstve s Borzom, Salajom, Köhlerom a Snopkovou. Všetky 
novoopísané fosílie podliehajú Vyhláške Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 213/2000 Z. z. o chránených 
nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom 
ohodnocovaní a sú v nej citované. Z paleogénu flyšových formácií 
Západných Karpát Slovenska opísal v r. 1977 4 nové taxóny: 
Bathysiphon microrhaphidus, Glomospirella biedai, Hyperammina 
rara a Reophax pseudoscalaria.

Výskumné práce Dr. Samuela ovplyvnili dovtedajšie názory na 
stratigrafiu, a tým aj na geológiu, tektoniku a paleogeografiu triasu, 
kriedy a paleogénu Západných Karpát Slovenska. Jeho výsledky 
presahujú regionálny rámec a sú prínosom v medzinárodnom 
rozsahu, o čom svedčí množstvo ocenení na zahraničných aj 
domácich fórach, napr. za riešenie mikrobiostratigrafie paleogénu 
v Európe medailou pri príležitosti konania kolokvia o eocéne 
v Maďarsku (1969), za rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu 
v strednej Európe v roku 1969 čestná plaketa Maďarského 
geologického ústavu, Poľského geologického ústavu (1970), 
Ústredného geologického ústavu v Prahe (1979), čestné členstvo 
Poľskej geologickej spoločnosti (1990), Československej spoločnosti 
pre mineralógiu a geológiu pri ČSAV (1990), Slovenskej geologickej 
spoločnosti (1997) a Maďarskej geologickej spoločnosti (1998). Za 
rozsiahlu činnosť v Slovenskej geologickej spoločnosti mu výbor 
SGS udelil medailu Jána Slávika (1982), rezortné vyznamenanie 
Najlepší pracovník geologickej služby (1969), v roku 1971 štátnym 
rezortným vyznamenaním Za pracovnú vernosť. Bola mu udelená 
plaketa Dionýza Štúra za rozvoj geológie (1974) a čestná plaketa 
GÚDŠ (1980). Za rozvoj vedného odboru bol vyznamenaný i Zlatou 
plaketou Dionýza Štúra, za zásluhy v prírodných vedách, Slovenskou 
akadémiou vied (1991). V r. 2000 bol z príležitosti 60. výročia vzniku 16
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Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra ocenený medailou za 
rozvoj geológie a propagácie Slovenska v zahraničí. Z príležitosti 
životného jubilea v r. 2001 mu riaditeľ ŠGÚDŠ odovzal ďakovný list. 

Zomrel náhle, na následky infarktu, 20.12. 2002. Je pochovaný 
v Bratislave, na cintoríne v Slávičom údolí. 

Hlavným cieľom tejto práce bolo štúdium a aplikácia inverzných 
metód a ich algoritmov na lokalitu kostola svätého Mikuláša 
nachádzajúceho sa v Trnave. V roku 2006 boli na danej lokalite 
realizované georadarové a mikrogravimetricke merania. Z výsledkov 
georadarových meraní bolo identifikovaných 15 anomálií, ktoré 
boli interpretované ako krypty alebo stavebné štruktúry. Následne 
sa vykonali mikrogravimetrické merania aparatúrou Scintrex CG-
3M a CG-5. Výsledky merania boli spracované do mapy úplných 
Bougerových anomálií, odstránených o tiažový účinok okolitých 
múrov. Tieto výsledky potvrdili 11 anomálií z georadarového 
prieskumu. Najvýraznejšie z nich dosahovali hodnoty 4-5 stotín 

mGal, čo odpovedá odozve prázdnych dutín, respektíve krýpt. 
Overenie metód bolo vykonané videoinšpeciou, ktorá potvrdila 
ich prítomnosť. Zo získaných informácií sme mohli overiť presnosť 
metód lineárnej inverzie ako napríklad metódy Tichonovovej 
regularizácie, Last and Kubik, Gravity Compact Inversion a súboru 
metód Konjugovaných Gradientov. Výsledky metódy Konjugovaných 
Gradientov s použitím podmienkovej matice a metódy Gravity 
Compact Inversion poskytli riešenia, ktorých interpretácia definuje 
dutiny v očakávanej hĺbke. Ukážka výsledkov inverzie pre 2 dutiny je 
zobrazená na priloženom obrázku.

kOStOl SVätéHO MikuláŠA V tRnAVe:
inVeRZné HuStOtné MOdelOVAnie pReJAVu kRýpt

ivan Zvara1, Roman pašteka1, Miroslav terray2

1katedra aplikovanej a enviromentálne geofyziky, prírodovedecká fakulta univerzity komenského Mlynská dolina, 
ilkovičova 6, 842 15 bratislava 4
2terra s.r.o., Háj 40, 04402 Háj pri turni
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AktiVity kOŠickeJ pObOčky SlOVenSkeJ 
geOlOgickeJ SpOlOčnOSti V ROku 2017
tHe ActiVitieS OF tHe SlOVAk geOlOgicAl SOciety, 
bRAncH kOŠice, in 2017

Zoltán németh
Štátny geologický ústav dionýza Štúra, regionálne centrum, Jesenského 8, 040 11 košice

AbStRAct: 
In 2017, the Slovak Geological Society (SGS), branch Košice, 

has performed two geological seminars (25. 05. and 28. 11. 2017), 
held in the State Geological Institute of Dionýz Štúr (ŠGÚDŠ), 
Regional Centre Košice. Altogether 13 scientific lectures, presented 
during the seminars, were focussed on geological setting of Slovakia, 
raw materials and their processing, mathematical geology and 
visualization, hydrogeology and hydrogeochemistry. Popularization 
lecture presented the geological attractions of Patagonian Andes. 
During the field seminar (21. 10. 2017), the geological setting and 
metallogenesis of the Zemplín area were presented in its Slovak and 
Hungarian parts, being accompanied with the hiking on the summit 
of the Magas-hegy hill in Hungary, representing a segment of the 
former volcano.

Key words: geoscientific seminar, field seminar, Zemplín area, 
Magas-Hegy hill

Košická pobočka SGS v roku 2017 zrealizovala dve prednáškové 
popoludnia (25. 05. 2017 a 28. 11. 2017; obr. 1) a terénny seminár 
Geologická stavba a metalogenéza v regióne 
Zemplína na Slovensku a v Maďarsku (21. 10. 
2017; obr. 2). Obidve prednáškové popoludnia 
sa uskutočnili v zasadacej sále ŠGÚDŠ v Košiciach 
na Jesenského ulici č. 8 za prítomnosti cca 30 
účastníkov a vyznačovali sa kvalitnou odbornou 
náplňou a živou odbornou diskusiou.

Prvé prednáškové popoludnie dňa 25. 
05. 2017 začalo tematickou sekciou Nerastné 
suroviny z pohľadu recentného a v dávnej 
minulosti. Po prednáške autorov Z. németh, 
d. wunder, d. kúšik, S. Šoltés, p. bačo a Z. 
bačová o definícii ložiska nerastov verejného 
významu (MDoPI - Mineral Deposit of Public 
Importance), ktorá vznikla koordinovanou 
medzinárodnou expertnou aktivitou na báze 
projektu EÚ MINATURA 2020, boli autorským 

kolektívnou p. bačo, Ľ. kaminská, J. lexa, Z. pecskay, Z. bačová 
a V. Konečný prezentované výskyty neogénnych vulkanických 
skiel na východnom Slovensku, ktoré v paleolite???? slúžili ako 
surovinový zdroj pre kamennú industru. Fyzikálne príčiny farby 
minerálov uviedol v následnej prednáške M. košuth.

Úlohu horúcich línií pri geodynamickej evolúcii a metalogenéze 
v Západných Karpatoch prezentovali Z. németh, M. putiš 
a Ľ. Hraško. V prednáške zdôraznili dôležitosť geologických 
a metalogenetických informácií pri definovaní ložísk verejného 
významu (MDoPI).

Problematika hydrogeológie a hydrogeochémie bola na 
prednáškovom popoludní zastúpená prednáškou p. bajtoša 
o koncepčnom  modeli a geochemickom modelovaní tvorby 
chemického zloženia vôd Krásnohorskej jaskyne v Slovenskom 
krase. V závere prednáškového popoludnia p. bajtoš v pútavej 
popularizačnej prednáške oboznámil účastníkov s geologickými 
zaujímavosťami patagonských Ánd.

Obr. 1. Prednáška M. Surového počas prednáškového popoludnia 28. 11. 2017.
Fig. 1. Lecture presented by M. Surový during the afternoon seminar on 28. 11. 2017.Ak
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Prednáškové popoludnie 28. 11. 2017 začalo prednáškou i. 
Štyriakovej o biochemickom zvetrávaní hornín a možnostiach jeho 
technologického využitia. Následný rozsiahlejší blok regionálno-
geologických prednášok odštartovala K. Žecová sumárnou 
informáciou o paleoekologickom zhodnotení vápnitých nanofosílií 
z lokality Krivá Oľka. Polyfázovú tektonometamorfnú evolúciu 
v gemerickom regióne na základe zisteného viacnásobného 
duktilného a krehkého deformačného prepisu horninových sekvencií 
prezentovali Z. németh, M. Radvanec a M. putiš. Metódy konverzie 
priestorových údajov pre počítačové spracovanie geologických 
dát uviedli M. Surový a l. Vizi. Možnosti multidisciplinárneho 
využitia geodetických a fotogrametrických metód prezentoval Ľ. 
kovanič. Priebeh a výsledky inžinierskogeologického prieskumu 
havarijného zosuvu v lokalite Spišské Vlachy uviedol M. Stercz. 

Obr. 2.  Terénny seminár SGS 21. 10. 2017 bol spojený s výstupom na vrchol kóty Magas-hegy v maďarskej časti Zemplínskych vrchov. Možnosť prepraviť na náprotivnú kótu 
Szár-hegy za pomoci lanovej dráhy reprezentuje jednu z miestnych turistických atrakcií.
Fig. 2. Field seminar of SGS on 21. 10. 2017 was accompanied with hiking on the summit of the Magas-hegy hill in the Hungarian part of the Zemplín area. The possibility to 
cross the valley to the neighbouring Szár-hegy hill, applying the rope, hung between both hills, represent one of local touristic attractions.

Záver prednáškového popoludnia patril prezentácii riešenia projektu 
MINATURA 2020 až do jeho súčasného finálneho stavu autorským 
kolektívom

Terénny seminár dňa 21. 10. 2017, ktorý bol venovaný 
geologickej stavbe a metalogenéze v regióne Zemplína na 
slovenskom aj maďarskom území, bol popri odborných informáciách 
hodnotný aj krajinársky a turisticky, pretože bol spojený s peším 
putovaním zo Slovenského Nového Mesta na maďarské územie 
a s výstupom na dominantu pohraničnej oblasti - vrchol kóty 
Magas-hegy, a tiež susediacu vulkanickú eleváciu Szár-hegy. Obe 
kóty umožňovali názorne popísať geologickú stavbu a evolúciu 
regiónu, keďže sa vyznačovali scenerickým kruhovým výhľadom 
na celé Zemplínske vrchy situované v oboch štátoch, a tiež na 
Východoslovenskú nížinu a pohoria na východe Slovenska. 
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Výskyty vulkanických skiel na východnom Slovensku sú 
geneticky spojené predovšetkým s produktmi kyslého vulkanizmu. 
Ten je súčasťou bimodálneho andezit ryolitového vulkanizmu 
vrchného bádenu až spodného panónu. Ryolitový a ryodacitový 
vulkanizmus charakterizujú pyroklastické horniny vo forme 
tufov a pemzových tufov, v menšej miere s prítomnosťou lapil 
juvenilného i litického pôvodu a rôzne formy intruzívnych, hlavne 
však extruzívnych telies s ojedinelým prechodom do lávových 
prúdov. Celistvé, masívne formy vulkanického skla - perlity, 
smolky a obsidiány - sú spojené predovšetkým s intruzívnymi a 
extruzívnymi formami ryolitového vulkanizmu. Sklá tvoria  okrajové 
časti  rôznych intruzívnych foriem (neky, dajky) ryolitov v oblasti 
cinabaritového ložiska pri Merníku. Perlitizované vulkanické sklá 
okrajových častí extruzívnych telies ryolitov sú známe z okolia Byšty, 
Breziny, Viničiek a Malej Bary. Primárne – autochtónne výskyty 
obsidiánu (často vo forme marekanitu) sú v Zemplínskych 
vrchoch hlavne v širšom okolí Viničiek (Šalát a Ončáková , 1964). 
Výskyty sú viazané na vývoj extruzívneho telesa Borsuk,  ktorý 
je súčasťou monogenetického ryolitového vulkánu  ako aj na 
perlitizovaný okraj dajkového telesa (telies) pri Viničkách (Bačo 
a kol., 2012; Lexa a kol. 2014. Po dezintegrácii primárneho výskytu 
(nateraz nepoznaného) a  následných redepozičných pochodov sa 
obsidián vo forme marekanitu vyskytuje v oblasti Stredy nad 
Bodrogom. Ako dôsledok plínijskeho typu erupcie je obsidián 
prítomný v pyroklastických horninách v okolí Veľkej Bary a Malej 

Tŕne. V oblasti Cejkova a Brehova  (Janšák, 1935, Bacsó a kol., 1985)
boli v allochtónnej pozícii i technickými prácami (rýhami) zistené 
polohy, v ktorých sa nachádzajú iba hľuzy obsidiánu, bez prítomnosti 
úštepových úlomkov. Sklovité fácie až čisté vulkanické sklá boli 
vrtnými prácami overené pod vrchnobádenským andezitovým 
extruzívnym telesom Veľký vrch severne od Brehova. Na základe 
týchto skutočností predpokladáme primárnu - autochtónnu pozíciu 
obsidiánov v podobných už dezintegrovaných častiach produktov 
ryolitového vulkanizmu v širšom okolí Brehova. Obsidiánové 
artefakty ktorých primárnym zdrojom boli produkty ryolitového 
vulkanizmu vystupujúce v Zemplínskych vrchoch  na východnom 
Slovensku boli nájdené na väčšine územia strednej Európy (Biró 
2006, Dobosi 2011, Kaminská a kol. 2014). V jednotlivých kultúrach 
dôb kamenných je zastúpenie obsidiánu rôzne. V bukovohorskej 
kultúre zo stredného neolitu je úplná prevaha obsidiánov, dokonca 
sa obsidián považuje za predmet vtedajšieho obchodu. Ešte 
intenzívnejší dopyt po obsidiáne je zaznamenaný v mladom neolite 
(po zániku bukovohorskej kultúry), v začiatkoch lengyelskej kultúry, 
kedy sa formou reťazovej výmeny suroviny, polotovarov i hotových 
výrobkov dostal aj do stredného Podunajska. Rádiometrické 
datovanie obsidiánov z niektorých geologických i archeologických 
lokalít východného Slovenska poukazuje na skutočnosť, že 
primárnych zdrojov obsidiánov  pre ich allochtónne výskyty 
(geologické i archeologické) bolo pravdepodobne viac a v súčasnosti 
ich všetky nepoznáme (Bačo a kol., 2017).

VýSkyty neOgénnycH VulkAnickýcH Skiel
nA VýcHOdnOM SlOVenSku – SuROVinOVý ZdROJ 
pRe kAMennú induStRiu

pavel bačo, Ľubomíra kaminská,  Jaroslav lexa, Zoltán pecskay,  
Zuzana bačová, Vlastimil konečný

liteRAtúRA:
Bačo, P., Bačová, Z., Konečný, P., Konečný, V., Derco, J., Pécskay, Zoltán a Kováčová, M., 2012: Extruzívne ryolitové teleso Borsuk pri Viničkách – 
banské diela, Záverečná sprava, Manuskript. Geofond, ŠGÚDŠ.  78 s.

Bačo, P., Kaminská, Ľ., Lexa, J., Pécskay, Z., Bačová, Z. & Konečný, V., 2017: Occurrences of Neogene Volcanic Glass in the Eastern Slovakia – Raw 
Material source for the Stone Industry. Anthropologie, LV/1-2, p. 207-230

Bacsó, Z., Kaličiaková, E., Košarková, M., Seliga, J., Komoň, J., Staňa, Š., Zeman, I., Velich, R. a Zlinská, A., 1995:  Subvulkanické telesá 
východného Slovenska, polymetalické, drahokovové, vzácnokovové a ortuťové rudy. Záverečná správa. Manuskript. Bratislava, archív Št. Geol. 
Úst. D. Štúra. 238 s.
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kOncepčný MOdel A geOcHeMické MOdelOVAnie 
tVORby cHeMickéHO ZlOženiA Vôd kRáSnOHORSkeJ 
JASkyne V SlOVenSkOM kRASe

peter bajtoš, peter Malík, Renáta Repková a branislav Máša

Biró K. T., 2006:  Carpathian Obsidians: Myth and reality. In: Proceedings of the 34th International Symposium on Archaeometry, 3-7 May 2004. 
Pp. 267 – 278. Zaragoza, Spain. 

Dobosi V. T., 2011: Obsidian use in the Palaeolithic in Hungary and adjoining areas. Natural Resource Environment and Humans 1: 83 – 95. 

Janšák, Š. 1935: Praveké sídliská s obsidiánovou industriou na východnom Slovensku. Bratislava 1935. Kaminská Ľ., Nemergut A., 2014: The 
Epigravettian chipped stone industrie from Nitra III site (Slovakia). In: K. T. Biro, A. Marko, K. P. Bajnok (Eds.): Eolian scripts new ideas on the 
lithic world studies in honour of Viola T. Dobosi. Pp. 93 – 119. Budapest. 

Lexa, J., Bačo, P., Bačová, Z., Konečný, P., Konečný, V., Németh, K. and Pécskay, Z., 2014: Evolution of monogenetic rhyolite volcanoes: Viničky, 
Eastern Slovakia.Buletini i Shkencave Gjeologjike. Proceedings XX Congress of the Carpathian Balkan Geological Associatio. September 24-26, 
2014, Tirana, Albania. - ISSN 0254-5276 - Vol. 1, special issue (2014), - s. 234-237. 

Šalát a Ončáková , 1964: Perlity, ich výskyt, petrochémia a praktické použitie. Bratislava 1964.  147 s.

Prezentované boli výsledky geochemického modelovania 

procesov vývoja chemického zloženia vody Krásnohorskej 

jaskyne (Slovenský kras). Vstupnými údajmi modelu sú poznatky 

o mineralogickom zložení hornín jaskyne, údaje o chemickom 

zložení a teplote krasovej vody a infiltrujúcej zrážkovej vody a obsah 

CO
2
 v pôde a jaskynnej atmosfére. Metóda postupného modelovania 

(forward modeling) bola využitá na simuláciu zmien chemického 

zloženia infiltrujúcej zrážkovej vody počas jej pohybu v krasovom 

prostredí. Pomocou získaných výsledkov môžu byť popísané 

a kvantifikované hlavné geochemické procesy, prebiehajúce 

v jaskyni. Zostavený koncepčný hydrogeochemický model systému 

Krásnohorskej jaskyne definuje zóny cirkulácie krasovej vody a 

ukazuje dominantnú úlohu epikrasu a obsahu CO
2
 v podzemnej 

atmosfére pri formovaní chemického zloženia krasovej  vody počas 

prúdenia z povrchu do jaskynných priestorov, pričom dominuje 

rozpúšťanie kalcitu steinalmských a wettersteinských vápencov. 

Jej makrochemické zloženie v sezónnom cykle však významne 

modifikuje i rozpúšťanie sadrovca, pravdepodobne prítomného 

v szinskom súvrství, vystupujúcom v blízkosti jaskynného systému. 

poďakovanie:
Táto prezentácia mohla byť zostavená vďaka projektu LIFE+ 

koordinovaného Európskou komisiou pod číslom LIFE11 ENV/

SK/001023, s názvom „Zavedenie trvaloudržateľného využívania 

podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej 

jaskyne“ (akronym: KRASCAVE). Cieľom tohto projektu bolo 
znížiť riziko kontaminácie zdrojov pitnej vody v oblasti krasového 
podzemného ekosystému Krásnohorskej jaskyne prostredníctvom 
realizácie inovačných aktivít, a tým zároveň prispieť k splneniu 
požiadaviek rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) na miestnej 
úrovni. Výstupy projektu by taktiež mali slúžiť na zníženie rizika 
environmentálneho znehodnotenia krehkého ekosystému, 
závislého na množstve a kvalite podzemných vôd. Projektovými 
partnermi projektu KRASCAVE sú Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra Bratislava (ŠGÚDŠ) ako koordinujúci príjemca a občianske 
združenie Envi Slovakia Bratislava ako pridružený príjemca. Na 
spolufinancovaní projektu sa okrem Európskej komisie podieľa 
i Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
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Pri geodetických meraniach potrebných pre dokumentáciu 
záujmového objektu sa najčastejšie využívajú klasické geodetické 
metódy a prístroje, t.j. totálne stanice a priestorová polárna 
metóda. Ide o selektívnu metódu kde merač podľa svojho odhadu 
určuje množstvo a polohu meraných bodov. Tento prístup je 
však pri rozsiahlych objektoch merania časovo náročný. Kvalita 
priestorového modelu závisí najmä od množstva meraných bodov 
a ich správnej voľby. Za účelom získania presnejšieho a detailného 
modelu objektu je potrebné určiť čo najväčší počet bodov. Modernou 
alternatívou využívanou pri dokumentovaní priestorovej polohy, 
tvaru a rozmerov rôzneho druhu objektov je využitie metód 
terestrického laserového skenovania TLS a pozemnej či leteckej 
fotogrametrie. Ide o neselektívne metódy dokumentácie objektov 
merania, pričom výsledkom je súbor bodov – tzv. mračno bodov 
či pointcloud. Spoločnou charakteristikou takýchto súborov je 
veľké množstvo meraných bodov a ich malé vzájomné vzdialenosti 
– t.j. rovnomerná vysoká hustota. Keďže laserové skenovanie 
vyžaduje značnú vstupnú investíciu do hardvéru, fotogrametrické 

metódy sa stavajú vhodnou alternatívou. Súčasným trendom je 
najmä využitie bezpilotných leteckých nosičov UAV najmä kvôli ich 
cenovej dostupnosti. Nevýhodou sú najmä legislatívne podmienky 
a obmedzenia prevádzky UAV nosičov.V našich prácach sme sa 
venovali najmä overeniu vhodnosti nasadenia nízkonákladovej 
UAV fotogrametrie v porovnaní s presnými geodetickými metódami 
(Kršák, et al., 2016), (Blišťan, et al., 2016), (Kovanič, et al., 2017). 
Analýza súčasného stavu závernej steny povrchového lomu 
s pôvodným geologickým modelom zo 60-tych a 70-tych rokov 20. 
storočia bola spracovaná v (Blišťan, et al., 2016). Aplikácia TLS pre 
určenie hodnôt štruktúrno-geologických parametrov na skalnom 
odkryve bola publikovaná v (Kovanič, Németh, 2014). Využitie 
TLS pre kontrolu stability skalnej steny bolo overené v (Kovanič, 
Blišťan, 2014). Ďalšie možnosti uplatnenia moderných metód zberu 
priestorových údajov o objektoch sú mimoriadne rozsiahle. Ide napr. 
o oblasť stavebníctva, architektúry, dokumentácie historických 
objektov, apod. Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0339-12.

MultidiSciplináRne Využitie geOdetickýcH 
A FOtOgRAMetRickýcH Metód

Ľudovít kovanič, peter blišťan 

liteRAtúRA: 
Blišťan, P., Kovanič, Ľ.,  Zelizňaková, V., Palková, J., 2016: Using UAV photogrammetry to document rock outcrops. In: Acta Montanistica Slovaca. 
Roč. 21, č. 2 (2016), s. 154-161. - ISSN 1335-1788

Blišťan, P., Kovanič, Ľ., Palková, J., Zelizňaková, V., 2016: Overenie použiteľnosti nízkonákladovej UAV fotogrametrie v kontexte banskomeračskej 
legislatívy Slovenskej republiky. In: Kartografické listy. Roč. 24, č. 1 (2016), s. 3-11. - ISSN 1336-5274

Kovanič, Ľ., Blišťan, P., Zelizňaková, V., Palková, J., 2017: Surveying of Open Pit Mine Using Low-Cost Aerial Photogrammetry. In: RISE OF BIG 
SPATIAL DATA, Book Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, ISBN:978-3-319-45123-7; ISSN: 1863-2246 

Kovanič, Ľ., Németh, Z., 2014: Možnosti využitia moderných geodetických a fotogrametrických metód v štruktúrnogeologickej praxi. In: 
Mineralia Slovaca : Geovestník. Roč. 46, č. 3-4 (2014), s.. 37-38. - ISSN 0369-2086

Kovanič, Ľ., Blišťan, P., 2014: Quarry wall stability assessment using TLS method. In: Advanced Materials Research, Volume 1044-1045, 2014,
s. 603-606.  ISSN 1022-6680

Kršák, B., Blišťan, P., Pauliková, A., Puškárová, P., Kovanič, Ľ., Palková, J., Zelizňaková, V., 2016: Use of low-cost UAV photogrammetry to analyze 
the accuracy of a digital elevation model in a case study. In: Measurement. Vol. 91 (2016), s. 276–287. - ISSN 0263-2241
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bOicHeMické ZVetRáVAnie HORnín
A tecHnOlOgický VýVOJ

iveta Štyriaková

V prírodných zvetrávacích procesoch pôsobia neviditeľné 
geologické činitele  – všade rozšírené mikroorganizmy (0,5 – 5 µm), 
ktoré znásobujú  biogeochemický rozklad hornín a minerálov, 
ako aj biotransformáciu, alebo bioformovanie nových minerálov. 
Povrch minerálov je pokrytý rozličnými druhmi mikroorganizmov 
v závislosti od minerálnej formy, chemického zloženia a fyzikálno-
chemických podmienok (pH, T, O

2
, Eh).  Mikroorganizmy spôsobujú 

biogeochemický kolobeh prvkov v rôznych geologických prostrediach 
(pôde, dnových sedimentoch). 

Avšak tento zvetrávací proces je v prírode spomalený a mení sa 
v ročných obdobiach v závislosti na koncentrácií biogénnych prvkov, 
teplote, pH a Eh prostredia. Pri riadení biologicko-chemického 
procesu sledovaním dostatočnosti a dostupnosti nutričných látok 
a biogénnych prvkov v prostredí, ako aj zabezpečovaním potrebných 
fyzikálno - chemických podmienok vhodných pre aktivitu vybraných 
druhov mikroorganizmov je možné tieto biologické účinky využiť pri 
vývoji ekonomických a ekologických technológií. 

Geomikrobiológia študuje tieto procesy a aplikuje ich 
v biolúhovaní surovín a odpadov, alebo v bioremediáciach pôd 

a dnových sedimentov. Biolúhovanie je biologicko-chemický 
proces využívania médií a mikroorganizmov pre zvyšovanie kvality 
surovín, alebo získavanie úžitkových zložiek zo surovín a odpadov. 
Bioremediácia je biologicko-chemický proces odstraňovania alebo 
stabilizácie znečistenia v procese cielenej sanácie geologického 
prostredia  (pôd a dnových sedimentov, povrchových a podzemných 
vôd). 

V nerudných nerastných surovinách (kaolíny, kremenné 
piesky, živce atď.) je možné odstrániť nežiadúce prímesi Fe a Mn. 
Zo sulfidických surovín a odpadov je možné získať napr. Cu a Au. 
Biologicko-chemickými procesmi je možné mobilizovať, imobilizovať 
alebo transformovať toxické prvky (As, Cr) na menej toxické 
mocenstva prvkov v geologickom prostredí počas bioremediácie. 

Využívanie biologického potenciálu v rôznych technológiách 
je nutné overiť v laboratórnych podmienkach, aby sa zadefinovali 
optimálne parametre prebiehania a účinnosti  biochemických 
procesov. Vývoj technológií cez aplikácie biochemického zvetrávania 
ponúka možnosť ekologického využívania alternatívnej zdroja 
energie prebiehajúceho v geologickom prostredí.

Metódy kOnVeRZie pRieStOROVýcH údAJOV 

M. Surový a l. Vizi

 Konverzia priestorových údajov je dôležitým krokom v procese 
tvorby trojrozmerného štruktúrneho modelu podpovrchových 
geologických objektov. Spoločnou črtou týchto metód je konverzia 
priestorových údajov, ktoré nepriamo reprezentujú študovaný 
fenomén, do požadovaného priestoru alebo jednotiek. Typickým 
príkladom je konverzia seizmických povrchov, ktoré reprezentujú 
geometriu podpovrchovej štruktúry v časových jednotkách 
milisekúnd (čas odrazu seizmických vĺn [ms]), do priestoru 
reprezentujúceho hĺbkové údaje štruktúry pod zemským povrchom. 
Tento proces prevodu seizmických meraní do hĺbkových je založený 
na meraniach známych v pozíciách prieskumných vrtov, ktorých 
počet je v praxi obmedzený z dôvodu ceny. Cieľom tohto procesu 
konverzie je model geologického objektu, ktorý rešpektuje hĺbkové 

údaje merané v pozíciách vrtov a zároveň rešpektuje priestorovú 
črty seizmického štruktúrneho povrchu ako sú tvar povrchu, 
anizotropia, smery kontinuity, trendy, priebeh diskontinuít a pod. 
Dá sa povedať, že v určitom zmysle ide o integráciu rôznych zdrojov 
údajov, zameraných na ten istý fenomén. Ďalšími príkladmi môže 
byť napr. použitie elevačného modelu pri tvorbe zrážkového alebo 
teplotného modelu (Vizi, et al., 2011), integrácia modelu sklonu 
reliéfu pri modelovaní hrúbky pôdneho horizontu (Bourennane et 
al., 2000) a pod. 

Vo všeobecnosti sú nepriame (seizmické) informácie 
reprezentované husto dostupnými meraniami reflexov, zatiaľ čo 
priame (vrtné) informácie predstavujú málo početné, nepravidelne 
rozmiestnené merania hĺbky. V praxi je najpoužívanejšou metódou Ak
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konverzie seizmických údajov do hĺbkových použitie regresného 
vzťahu medzi týmito údajmi v pozíciách prieskumných vrtov. 
Nakoľko tento prístup neberie do úvahy štruktúrne črty, ktoré sú 
náhodného charakteru, výsledná konverzia je na úrovni nastavenej 
rovnice regresie s vyhladeným výsledným povrchom. 

Pre potreby aplikácie geoštatistických metód konverzie 
boli simulované dva modely na pravidelnej sieti, reprezentujúce 
priebeh horizontov podpovrchových štruktúr - jeden za predpokladu 
stacionarity druhý za predpokladu nestacionárneho priebehu 
horizontu ovplyvneného prítomnosťou priestorového trendu. Oba 
modely predstavovali vopred neznámu skutočnosť. Z týchto modelov 

bola odvodená vzorka bodov s hĺbkovými údajmi a odvodený 
povrch, ktorý predstavoval reflexný seizmický horizont. Cieľom bolo 
na základe aplikácie rôznych metód konverzie odhadnúť hĺbkový 
priebeh vopred neznámeho, skutočného horizontu na základe 
údajov o hĺbke v pozíciách bodov s použitím kompletne známeho 
seizmického horizontu. Výsledky jednotlivých aplikovaných 
metód boli porovnávané so skutočnými horizontami, pričom boli 
analyzované odchýlky (chyby) medzi výsledkami a príslušným 
skutočným horizontom s poukázaním na výhody a nevýhody 
jednotlivých prístupov.

liteRAtúRA: 
Vizi, L., Hlásny, T., Farda, A., Štepánek, P., Skalák, P., Sitková, Z. (2011): Geostatistical modeling of high resolution climate change scenario data. 
Idojaras, 115,1-2, pgs. 71-85. 

Bourennane, H., King, D., Couturier, A. (2000): Comparison of kriging with external drift and simple linear regression for predicting soil horizon 
thickness with different sample densities. Geoderma, 97, pgs. 255-271. 

Obr. 1. Ukážka integrácie vrtných (bodových) údajov a plošnej seizmickej mapy pre odhad skutočného priebehu povrchu na základe aplikácie rôznych metód konverzie. 
Fig. 1. Example of well and seismic data integration for estimation of “true” subsurface horizon using of different methods of conversion. 

Ak
tiv

ity
 ko

šic
ke

j p
ob

oč
ky

 Sl
ov

en
sk

ej 
ge

ol
og

ick
ej 

sp
ol

oč
no

sti
 v 

ro
ku

 20
17



71

Výnimočný entuziazmus, tak možno jedným slovom 
charakterizovať profesionálnu vedeckú dráhu prof. RNDr. Anny 
Vozárovej, DrSc. Ak si túto charakteristiku preložíme do reči nám 
blízkej, tak je to oduševnenie, nadšenie, mladistvý pracovný zápal. 
Inak to vo vede, keď chce človek dosiahnuť niečo výnimočné, ani 
nejde. 

Piateho októbra 2018 sa emeritná profesorka Univerzity 
Komenského v Bratislave dožila krásneho životného  jubilea – 75 
rokov. 

Prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc., rod. 
Minarovičová, sa narodila 5.10.1943 v Trnave. Po 
absolvovaní strednej školy v roku 1960 pokračovala v 
štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. 
Štúdium v odbore geológia dokončila s vyznamenaním v 
roku 1965. Po ukončení štúdia nastúpila do Geologického 
ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, kde pôsobila až do roku 
1996. V prvých rokoch pôsobenia v GÚDŠ sa zamerala na 
výskum klastických sedimentov paleozoika gemerika. 
V roku 1971 získala vedecký titul CSc. obhájením 
dizertačnej práce s názvom „Analýza mladopalezoických 
zlepencov v Spišsko-gemerskom rudohorí“. Výskumné 
aktivity zamerané na mapovanie, sedimentológiu 
a petrológiu paleozoických metasedimentov neskôr 

rozšírila aj na ďalšie geologické jednotky – hronikum, veporikum, 
tatrikum a zemplinikum. Zároveň doplnila analýzy nízkostupňových 
metasedimentov tohto obdobia o sedimentárne sekvencie 
postihnuté vyššími stupňami metamorfózy. Výsledkom bola 
monografia Late Paleozoic of West Carpathians (Vozárová A. & 
Vozár J., 1988), ktorá bola podkladom pre získanie titulu DrSc. v 
roku 1990 na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava. Medzi ženami 
s titulom DrSc. v geologických vedách na Slovensku bola prvá 
a dodnes ostáva ako jediná. Docentskú habilitačnú prácu venovanú 
variskej metamorfóze v gemeriku obhájila v roku 1994 na fakulte 
BERG Technickej univerzity v Košiciach, kde v rokoch 1990 až 1995 
pôsobila ako externý pedagogický pracovník. 

Po habilitácii nastúpila  na Katedru mineralógie a petrológie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Najprv ako externý 
učiteľ (1995-1996) a od roku 1996 už ako interný pedagogický 
pracovník. Tu v rokoch 1998 až 2009 pôsobila vo funkcii vedúcej 
katedry. V rovnakom období bola garantom tretieho stupňa štúdia 
v odbore petrológia, ktorého odborovú komisiu viedla ako predseda 
V roku 2001 bola na návrh Vedeckej rady Univerzity Komenského 
vymenovaná za vysokoškolskú profesorku, opäť ako prvá žena na 
Slovensku v geologických vedách. Od roku 2001 pôsobila aj ako 
garant bakalárskeho stupňa v odbore geológia. V pracovnej sfére 
svoj výskum rozšírila o klastiká spodného triasu, mezozoika príkrovu 
Bôrky, či obalu veporika. 

V rokoch 2009 – 2015 pracovala na čiastočný úväzok na Katedre 
mineralógie a petrológie ako pedagogický pracovník a naďalej sa 
venovala dopĺňaniu poznatkov o paleozoických metasedimentoch 
a ich genéze modernými metódami výskumu. Počas celého, takmer 
23-ročného pôsobenia na Prírodovedeckej fakulte UK prednášala 
zásadné petrologické predmety zamerané na sedimentárne horniny 

VýZnAMné žiVOtné JubileuM pAni pROFeSORky
Anny VOZáROVeJ

Slovinsko, 1981. Exkurzia na profile s uránonosnou mineralizáciou v Julských Alpách 
(foto: archív J. Vozára Kr
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a viedla postupové práce študentov vo všetkých troch stupňoch 
štúdia v odbore geológia. V neutíchajúcej aktivite pracuje aj dodnes, 
od roku 2015 už ako emeritný profesor.  

Prof. A. Vozárová je výraznou vedeckou a pedagogickou 
osobnosťou v geológii, osobitne pri poznaní regionálnej geológie 
a geologického vývoja paleozoika strednej Európy. Spolupracovala 
na zostavení monografického diela Geology of Europe (Editor Mc. 
Cann, 2009), ktoré je doporučené ako učebnica pre vysokoškolské 
štúdium v rámci celej Európy. Prehľad profesionálnych aktivít pani 
profesorky Anny Vozárovej je viac než impozantný. Preto si ho 
dovolíme v ďalšom texte uviesť v prehľadných bodoch. 

Nízke Tatry, 2007. Exkurzia so študentami geológie v v kameňolome v doline 
Svidovského potoka pri Malužinej. Vpravo: Jozef Vozár, v pozadí pri mape prof. 
Dušan Plašienka. (foto: archív J. Vozára)

Nízke Tatry, 2005. Exkurzia so študentami geológie na typovej lokalite vrchného 
karbónu hronika pri Nižnej Boci. Pani prof. Anna Vozárová s manželom - Jozefom 
Vozárom, v pozadí vtedajší študent geológie Martin Hrdlička.  
(foto: archív J. Vozára)

pReHĽAd AktiVít 
pROF. RndR. Anny VOZáROVeJ, dRSc.

Zahraničné študijné pobyty:

1985 – 2000: Univerzita Padova – viacnásobný krátkodobý pobyt  2003: Univerzita Viedeň 

členStVá V ORgAniZáciácH:
Slovenská geologická spoločnosť

Slovenská mineralogická spoločnosť

1984 – 1993: Československá stratigrafická komisia

1995 – 1999: Akreditačná komisia, poradný orgán Ministerstva školstva  pri vláde SR 

1998 – 2002: viceprezident Sedimentologickej komisie a člen Metamorfnej komisie KBGA 

2001 – 2005: Komisia grantovej agentúry VEGA – Vedy o Zemi a vesmíre 

1984 – 2010: Člen československej a slovenskej komisie DrSc. pre petrológiu a geologické vedy 

Do ďalšieho plodného životného obdobia Vám pani profesorka 
prajeme naďalej ten entuziazmus spomenutý v úvode a veľa šťastia, 
zdravia a lásky nielen medzi Vašimi kolegami a nasledovníkmi, ale 
najmä v kruhu Vašich najbližších. Lebo tak, ako ste bravúrne zvládli 
aj svoju profesiu, tak žnete plody radosti aj vo Vašom rodinnom 
prostredí, ktoré ste spolu s manželom Jožkom vybudovali k radosti 
všetkých. Ešte raz, Na zdravie!

Katarína Šarinová1, Ján Madarás2, Marián Putiš1 
1Katedra mineralógie a  petrológie,

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,
2Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Bratislava
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RedAkčné RAdy čASOpiSOV: 
1983 – 1990: Vedecký redaktor Západné Karpaty, séria mineralógia, 
petrológia a geochémia

1994 – 1996: člen Edičnej rady Geologického ústavu Dionýza Štúra 
a GS SR

1994 – 2001: Slovak Geological Magazine

1995 – 2000: Krystalinikum - Masarykova Univerzita Brno 

2002 – 2018: Geologica Carpathica

Vedecká činnOSť:

pROJekty A gRAnty: 
1973 – 1988:  zodpovedný riešiteľ čiastkových tematických rezort-
ných projektov  Geologického ústavu Dionýza Štúra (3)

1996 – 2010: vedúca tematických častí projektov rezortu MŽP SR 
v rámci plánovaných geologických úloh ŠGÚDŠ (7) medzi nimi napr. 
geologícké úlohy regionálnych geologických máp Slovenska 1:50 
000, prehľadných geologických máp Slovenska 1:200 000;  projekt  
Geodynamický vývoj Západných Karpát; Významné geologické 
lokality... 

1996 – 2015: zodpovedný riešiteľ projektov VEGA (5), APVV(2), 

MedZináROdné pROJekty:

1975 – 1988: riešiteľ úloh v rámci medzinárodných projektov 
Akadémii vied (PK IX.) 

1978 – 2004: riešiteľ tém Korelačných projektov UNESCO - IGCP 5, 
IGCP 198, IGCP 276, IGCP 343, IGCP 575

1994 – 1995: zodpovedný riešiteľ medzinárodného projektu PHARE

1992 – 2010: aktívne riešenie tém v rámci Karpatsko-balkánskej 
geologickej asociácie  Carpathian – Balkan Geol. Ass. – CBGA)

MedZináROdné kOngReSy A kOnFeRencie 
S AktíVnOu účASťOu A pOZVAné
pRednáŠky:

1968: Svetový geologický kongres - International Geol. Congr. IGC 
- Praha

1975: Svetový kongres geológie karbónu a permu – Intern. Congr. 
on Carboniferous and 

Permian Geology- ICC, Moskva

1979: Symposium on Permian of West Carpathians– Bratislava 
a Západné Karpaty (hlavný garant a organizátor)

1984: Svetový geologický kongres -International Geol. Congr. IGC – 
Moskva, (predseda sekcie Lithology)

1995: Svetový kongres geológie karbónu a permu –  XIII. Interna-
tional Congr. on Carboniferous and Permian Geology- ICC– Krakow 
(garant sekcie Western Carpathian Internides a vedúca predkongre-
sovej exkurzie Late Paleozoic in Western Carpathians)

1995: XV. Kongres Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie 
CBGA, Atény

1998: XVI. Kongres Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie 
CBGA,Viedeň

2002: XVII. Kongres Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie 
CBGA, Bratislava

2004: Svetový geologický kongres International Geol. Congr IGC, 
Florencia

2006: XVIII. Kongres Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie 
CBGA, Belehrad

2008: Svetový geologický kongres -  International Geol. Congr IGC, 
Oslo

OceneniA: 
1981: Najlepší pracovník rezortu Slovenského geologického úradu

1991:Najlepší pracovník rezortu Slovenského geologického úradu

2009: Medaila Jána Slávika – vyznamenanie Slovenskej geologickej 
spoločnosti 

2010: Uznanie Rektora UK za pedagogickú a vedeckú prácu

2013: Uznanie Dekana PriF UK za pedagogickú a výskumnú prácu

2013: Strieborná medaila Univerzity Komenského

2016: Zlatá medaila Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 
za vedecký prínos  v geologickom výskume

2017: Prémia literárneho fondu v roku 2017 za celoživotný prínos 
k rozvoju slovenskej vedy doma i v zahraničí

Vedecká VýcHOVA: 

od r. 1996 spolu 11 študentov tretieho stupňa vedeckej výchovy 
(PhD.), z toho ukončených 8 a 1 doktorand pred odovzdaním práce.

publikácie A citácie:
Počet publikácií: 336, vrátane 19 monografií, prác 

monografického charakteru a kapitol v monografiách, 43 
karentovaných publikácií, 122 recenzovaných publikácií, 17 
vysvetliviek ku regionálnym geologickým mapám Slovenskej 
republiky, 26 regionálnych geologických máp SR a 2 geologické 
mapy Slovenska a Západných Karpát, 97 konferenčných príspevkov 
a abstraktov, 13 geologických správ, 2 vydania skrípt “Petrografia 
sedimentárnych hornín”  2000, 2009 a iné. Kr
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Počet citácií: viac ako 1000

VýbeR nAJVýZnAMneJŠícH publikácií, HlAVne ZA ROky 2008-2018:
Vozárová, A., Vozár J.: Late Paleozoic in West Carpathians. Monograph. VEDA, Geol. ústav D. Štúra, GÚDŠ (1988), 314s.(140 citácií).

Vozárová, A.: Late Carboniferous to Early Permian time interval in the Western Carpathians: Northern Tethys Margin. Geodiversitas 20(4): 
621–641 (In: Crasquin-Soleau S, Izart A, Vaslet D, De Wever P (eds) Peri-Tethys: stratigraphic correlations 2, Monograph., (1998) 

Vozárová, A., Ebner, F., Kovács, S., Kräutner, H.-G., Szederkenyi, T., Krstić, B., Sremac, J., Aljinovič,D., Novak, M., Skaberne, D.: Late Variscan 
(Carboniferous to Permian) environments in the Circum Pannonian region. Geologica Carpathica, 60, 1 (2009), 71-104. (30 citácií).

Ebner, F., Vozárová, A., Kovács, S., Kräutner, H.-G., Krstić, B., Szederkényi, T., Jamičić, D., Balen,D., Belak, M., Trajanova, M.: Devonian- 
Carboniferous pre-flysch and flysch environments in the Circum Pannonian Region. Geologica Carpathica, 59, 2 (2008), 159-195. (20 citácií).

McCann, T., Skompski, S., Poty, E., Dusar, M., Vozárová, A., Schneider, J., Wetzel, A., Krainer, K., Kornpihl, K., Schäfer A., Krings, M., Oplustil, S., 
Tait, J.: Carboniferous, In: The Geology of Central Europe: Precambrian and Palaeozoic, 1, Monograph. (2008), 411-529. (50 citácií).

McCann, T., Kiersnowski, H., Krainer, K., Vozárová, A., Peryt, T.M., Oplustil, S., Stollhofen, H.,Schneider, J., Wetzel, A., Boulvain, F., Dusar, M., 
Török, A., Haas, J., Tait, J., Körner, F.: Permian. In: The Geology of CentralEurope: Precambrian and Palaeozoic, 1 Monograph. (2008), 531-597. 
(50 citácií).

Vozár, J., Ebner, F., Vozárová, A., Haas, J., Kovács, S., Sudar, M., Bielik, M. &  Péró,Cs., et. al.: Variscan and Alpine terranes of the Circum 
Pannonian region. Monograph. (2010) Geological Institute, SAS,  Bratislava, 7-233, (50 citácií).

Vozárová, A., Šarinová, K., Larionov, A., Presnyakov, S., Sergeev, S.: Late Cambrian / Ordovician magmatic arc type volcanism in the 
Southern Gemericum basement, Western Carpathians, Slovakia: U-Pb (SHRIMP) data from zircons, International Journal of Earth Sciences. - 
 Vol. 99, Suppl. 1 (2010), 17-37. (40 citácií).

Janik, T., Grad, M., Guterch, A., Vozár, J.,  Bielik, M., Vozárová, A., Hegedus, E., Kovács, C. A., Kovács, I., Keller, G..R.: Crustal structure of the 
Western Carpathians and Pannonian Basin: Seismic models from CELEBRATION 2000 data and geological implications. Journal of Geodynamics, 
52, 2 (2011), 97-113. (50 citácií).

Vozárová, A., Šarinová, K., Rodionov, N., Laurinc, D., Paderin, I., Sergeev, S., Lepekhina, E.: U-Pb ages of detrital zircons from Paleozoic 
metasandstones of the Gelnica Terrane (Southern GemericUnit, Western Carpathians, Slovakia): evidence for Avalonian-Amazonian provenance,  
International Journal of Earth Sciences. Vol. 101, No. 4 (2012), 919-936. (25 citácií).

Vozárová, A., Laurinc, D., Šarinová, K., Larionov, A., Presnyakov, S.,  Rodionov, N., Paderin, I.: Pb Ages of Detrital Zircons in Relation 
to Geodynamic Evolution: Paleozoic of the Northern Gemericum (Western Carpathians, Slovakia), Journal of Sedimentary Research,Vol. 83, 
No. 11-12 (2013), 915-927.(15 citácií).

Vozárová, A., Konečný, P., Šarinová, K., Vozár, J.: Ordovician and Cretaceous tectonothermal history of the Southern Gemericum Unit from  
microprobe monazite geochronology (Western Carpathians, Slovakia),  International Journal of EarthSciences. Vol. 103, No. 4 (2014), 
1005-1022. (15 citácií).

Vozárová, A., Konečný, P., Vďačný, M., Vozár, J., Šarinová, K.:  Provenance of Permian Malužiná Formation sandstones (Hronicum, Western 
Carpathians): evidence from monazite geochronology. Geol. Carpathica, (2014), 65, 5, 329-338.(15 citácií)

Vozárová, A.,Presnyakov, S., Šarinová, K., Šmelko, M.: Firs tevidence forPermian –Triassic boundary volcanism in the Northern Gemericum: 
geochemistry and U-Pb zircon geochronology. Geol. Carpathica, (2015), 66, 5, 375-391.

Vozár, J., Spišiak, J., Vozárová, A., Bazarnik, J., Kráľ, J.: Geochemistry and Sr, Nd isotopic composition of the Hronic Upper Paleozoic basic rocks 
(Western Carpathians, Slovakia). Geol. Carpathica, (2015), 66, 1, 3-17.(15 citácií).

Vozárová, A., Rodionov, N., Vozár, J., Lepekhina, E., Šarinová, K.: U–Pb zircon ages fromPermian volcanic rocks and tonalite of the 
NorthernVeporicum (Western Carpathians), Journal of Geosciences, 61,  (2016), 221–237.

Šefara, J., Bielik, M., Vozár, J., Katona, M., Szalaiová, V., Vozárová, A., Šimonová, B., Pánisová, J., Schmidt, S., Gotze, H.-J.: 3 D density modelling 
of Gemeric granites of the Western Carpathians. Geol. Carpathica, (2017), 68, 3, 177 – 192.

Vozárová, A., Larionov, A., Šarinová, K., Rodionov, N., Lepekhina,  E., Vozár, J., Paderin, I.: Clastic wedge provenance in the Zemplinicum 
Carboniferous – Permian rocks using the U–Pb zircon age dating (Western Carpathians,Slovakia) International Journal of Earth Sciences, (2018), 
531-018-1645-3.Kr
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Rozvoj modernej mikropaleontológie na Slovensku sa 
nerozlučne spája s menom RNDr. Adrieny Zlinskej, PhD. Jej práca 
pozdvihla kvalitu poznatkov o  mikrofaune Západných Karpát, a to 
tak v systematike jurských, paleogénnych a miocénnych foraminifer, 
ako aj v biostratigrafii súvrství a neogénnych paniev. 

Jubilantka sa narodila 27.06.1958 v rodine právnika. 
Základné vzdelanie ukončila v r. 1973 s vyznamenaním na Hlbokej 
ul. v Bratislave. V rokoch 1973-77 bola študentkou gymnázia na 
Grösslingovej ul. v Bratislave, kde zmaturovala s vyznamenaním. 
Vysokoškolské štúdium absolvovala v r. 1977 - 1982 na PF UK, 
smer geologický, špecializácia základná a ložisková geológia 
a geochémia. Štyri roky sa aktívne zapájala do študentskej vedeckej 
a odbornej činnosti, jej práce boli ocenené diplomami vo fakultnom 
a celoštátnom kole ŠVOČ na VŠB v Ostrave. Prvý rok skúmala 
rozsievky pod vedením RNDr. Emílie Čiernej, CSc., ostatné roky 
foraminifery liasu pod vedením doc. RNDr. Hedvigy Bystrickej, CSc. 
Odborné znalosti si po I. ročníku rozširovala na katedre geológie 
a paleontológie PFUK, kde pracovala ako študentská vedecká 
sila, počas prázdnin aj na Geologickom ústave Dionýza Štúra, 
kde získavala poznatky v odd. kartografie, ložiskovej geológie 
a biostratigrafie. Zúčastňovala sa prednášok poriadaných Slovenskou 
geologickou spoločnosťou, ktorej sa neskôr stala členkou (1982-
2007) a aj členkou výboru paleontologickej skupiny. Po obhájení 
diplomovej práce pod vedením doc. RNDr. Hedvigy Bystrickej, CSc. 
„Paleontologicko-geologické pomery spodnej jury na základe 

foraminifer v bradle Červený Kameň pri Podbieli“ a po ukončení 
vysokoškolských štúdií nastúpila od 1. 8. 1982 do Geologického 
ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, do oddelenia biostratigrafie. 
V tom istom roku urobila rigorózum a získala titul doktor prírodných 
vied (RNDr.). Hlavným profesným predmetom jej výskumu sú 
foraminiferové spoločenstvá z terciérnych sedimentov Západných 
Karpát. Systematicky sa venovala biostratigrafickým problémom 
neogénnych pánví, hlavne východoslovenskej, čo úspešne 
zosyntetizovala v kandidátskej dizertačnej práci „Ekostratigrafia 
neogénu východného Slovenska“ (máj 1990) pod vedením RNDr. 
Ondreja Samuela, DrSc. a konzultantov z ČGÚ RNDr. Jiřiny Čtyrokej 
a doc. RNDr. Ivana Cichu,  DrSc. a získala titul kandidáta vied (CSc.). 
V r. 1997 jej Predsedníctvo SAV za vedeckú činnosť priznalo vedecký 
kvalifikačný stupeň IIa. Od r. 1994-2017 bola členom Americkej 
paleontologickej spoločnosti, Členom komisie pre postgrauálne 
štúdium v odbore paleontológia na Prírodovedeckej fakulte UK 
a Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied, oponentom 
diplomových a PhD. prác, recenzentom článkov v odborných 
časopisoch,  od r. 2003  školiteľom pre doktorandské štúdium na 
Prírodovedeckej fakulte UK. Od 1.1.1994 bola vedúcou oddelenia 
biostratigrafie, až do vzniku Geologickej služby SR v r. 1996.

Svoje odborné poznatky prezentovala na mnohých domácich 
i zahraničných sympóziách a konferenciách. Nezanedbateľnou je aj 
jej medzinárodná spolupráca, hlavne v rámci bilaterálnych dohôd. 
Okrem odborných prác si ocenenie zaslúži aj jej angažovanosť 
v rámci paleontologickej komunity, ako autorky početných laudácií 
a príspevkov do kroniky jubileí významných osobností slovenskej 
paleontológie a geológie. 

žiVOtné JubileuM Rndr. AdRieny ZlinSkeJ, phd.

A. Zlinská, na výstave „Stratený svet mamutov“ v múzeu SNM v roku 2006. Kr
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Z pRínOSu pRiekOpníckeJ pRáce Rndr. AdRieny ZlinSkeJ, phd.,
V MikROpAleOntOlOgickOM VýSkuMe cHROnOlOgicky VybeRáMe:

1988 spoluautorka novej litostratigrafickej jednotky – mirkovské súvrstvie v Košickej kotline východoslovenskej panvy (in Karoli & Zlinská : 
Výsledky litologického a mikrobiostratigrafického výskumu neogénnych sedimentov severnej časti Košickej kotliny- manuskript)

1988 po prvýkrát našla v paleogéne Šarišskej vrchoviny sedimenty oligomiocénneho, dovtedy považované eocénneho, veku (in Molnár et al., 
1988 manuskript, in Molnár et al., 1992, Geologické práce, Správy.  č. 95)

1991 po prvýkrát našla mikrofaunu v pieščitých príbelských vrstvách spodného bádenu v Juhoslovenskej panve, doložené nanoplanktónom 
(in Zlinská & Šutovská, Mineralia Slovaca, Roč. 23, č. 3)

1991 po prvýkrát našla planktonické foraminifery v spodnomiocénnych (egenburg) sedimentoch slienitej fácie od Považskej Teplej. 
( in: Salaj & Zlinská - Mineralia Slovaca.  Roč. 23, č. 2)

1993 opísala nový foraminiferový taxón (Elphidium samueli) zo sarmatu Východoslovenskej panvy (in Západné Karpaty, Sér. Paleontológia. 
č.17). Druhový názov po významnom slovenskom paleontológovi Dr. O. Samuelovi. Holotyp je uložený v SNM Bratislava a podlieha Vyhláške č. 
213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní.

1993 emendovala taxón Spiroplectammina carinata do rodu Spiroplectinella (in Zlinská & Čtyroká, Západné Karpaty, Séria Paleontológia. č. 17 
a Čtyroká & Zlinská, Knihovnička zemního plynu a nafty. Roč. 15. 

2005 doložila a poukázala na mladší vek zbudzského súvrstvia než bol dovtedy stanovený (nie stredný, ale až spodná časť vrchného bádenu) 
(in Túnyi et al., Magnetostratigraphy of Badenian evaporite deposits (East Slovak Basin), Geologica Carpathica. Roč. 56, č. 3).

2009 mikrofaunisticky doložila sarmat z okolia Perneka (in Zlinská et al. 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak 
Paleontologists. Fossils. Darwin. Evolution. Program, abstracts, guidbook of excursion. October 13-15, 2009, Banská Bystrica, Slovak republic. - 
Banská Bystrica: Matej Bel University

2011 po prvýkrát našla mikrofaunu foraminifer 
v pieščitých chrenoveckých vrstvách bielopotockého 
súvrstvia Handlovskej kotliny (in Zlinská, 2013, AGEOS, 
Roč. 5, č. 1)

2014 po prvýkrát našla mikrofaunu v pieščitej výplni 
pukliny v jaskynke pod citadelou  brala devínskeho 
hradu a datovala vek výplne na vrchný báden (Zlinská, 
2017 : Unikátny nález fosílnych mikroorganizmov 
na hrade Devín, MeM 1 (2017),  Zlinská & Madarás, 
Geovestník, príloha čas. Mineralia Slovaca. , Roč. 46, 
č. 3-4 a Zlinská & Madarás, ESSEWECA, Smolenice, SK, 
5. - 7.11.2014)

2016 ocenenie kolektívu autorov SGS Najlepšia 
geologická práca za roky 2014 – 2015 za Sprievodcu 
Sandbersko- Pajštúnskym geoparkom a interaktívne CD 
(vyd. ŠGÚDŠ, 2014)

2016 z hlbokých vrtov v želiezovskej priehlbine zistila sedimenty kišcelu až egeru a po prvýkrát použila litostratigrafické jednotky budínskeho 
paleogénu na definíciu súvrství  v Dunajskej panve (Mineralia Slovaca, 48)

A. Zlinská pri odkryve terchovských vrstiev v Handlovej v roku 2010.

Publikačná činnosť jubilantky s početnou štatistikou ohlasov 
je veľmi bohatá. Podľa záznamu na webstránke ŠGÚDŠ je doteraz 
autorkou  483 manuskriptových a  printových publikácií doma 
i v zahraničí
(http://geodata.geology.sk/cgi-webisnt/fu.wis?dbn^t4000=au
thg&gizmo^t4001=aw-1250&lang^t4902=SK&battr^t4930=

BGCOLOR%3Dwhite&tfattr^t4932=class%3Dintro&metaex^t4
940=LINK+href%3D%2Fwebisnt%2Fcustom%2Fepcg%2Fstyl. 
css+type%3Dtext%2Fcss+rel%3DStyleSheet&TYPE^t4901 
=G&h1=1&search=AV=Zlinska, Adriena).
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Mikrobiostratigrafické výskumy jubilantky prebiehali súbežne so základným geologickým mapovaním v mierke 1 : 50 000 podľa Vysvetliviek 
v regiónoch ako napr. :Žiaru, regiónu Bielej Oravy, Nízkych Beskýd - stredná časť, západnej časti regiónu Malé Karpaty,  Záhorskej nížiny, Spišskej 
Magury, Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spišsko-Šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny, Podunaj-
skej nížiny - Trnavskej pahorkatiny, Považského Inovca a jv. časti Trenčianskej kotliny, stredného Považia, Vihorlatských a Humenských vrchov, 
Slanských vrchov a Košickej kotliny – severnej a južnej časti, v rámci hydrogeologického  výskumu: Handlovskej kotliny, Rimavskej, Rudnianskej 
kotliny, Žiarskej kotliny, Popradskej kotliny atď.

Veľmi dobré renomé materskej organizácie šírila Dr. A. Zlinská organizáciou odborných medzinárodných konferencií, seminárov a workshopov. 
Z mnohých to boli napr:

1. 1990 - Paleontologický seminár s exkurziou s medzinárodnou účasťou (Adriena Zlinská - Eva Planderová.In: Mineralia Slovaca . - ISSN 0369-
2086. - Roč.22, č. 5 (1990)

2. 2000 Konferencia k 100. výročiu narodenia Vsevoloda Čechoviča,
s medzinárodnou účasťou, Liptovský Ján 8. -9. 11. 2000 (Zborník
abstraktov)

3. 2001 Fórum pre nerudy ( 15. -17. máj 2001, Lučenec) s medzinárodnou
účasťou / Adriena Zlinská, Z. Hroncová.In: Geozvesti. - č.1-2 (2001),
s. 4-5.

4. 2001 Paleontologický seminár s medzinárodnou účasťou ( 28.2.2001,
Bratislava) z príležitosti 70. výročia narodenia RNDr. O. Samuela, DrSc. /
Adriena Zlinská.In: Geozvesti. - č.1-2 (2001), s. 4.

5. 2004 5. paleontologická konferencia s medzinárodnou účasťou (Zborník
abstraktov)

6. 2005 Paleontologický seminár k životnému jubileu RNDr. A. Ondrejičkovej, 
CSc. (In: Geovestník, príloha čas. Mineralia Slovaca. - ISSN 0369-2086. -
Roč.39, č.3 (2007)

7. 2007 8. Paleontologická konferencia s medzinárodnou účasťou (Zborník
abstraktov) 

8. 2012 Paleontologický seminár k životnému jubileu RNDr.P. Snopkovej,CSc.

9. 2017 spoluorganizácia medzinárodného workshopu o aglutinovaných
foraminiferách IWAF v Smoleniciach (Zborník abstraktov)

Milá Adriena, v mene kolegov a priateľov Ti prajeme, aby si v dobrom zdraví, pracovnom entuziazme a  osobnej pohode aj v ďalších rokoch 
úspešne realizovala svoje výskumné  zámery a nachádzala radosť a  pocit zadosťučinenia z odvedenej práce pre slovenskú mikropaleontológiu. 

Ján Soták
Ústav vied o Zemi SLovenskej akadémie vied, pracovisko Banská Bystrica

A. Zlinská v jaskynke Devínskeho hradu v roku 2014
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Dňa 15. 10. 2017 nás navždy opustil náš obľúbený kolega 
a priateľ, vynikajúci a charizmatický pedagóg Jožko Jablonský. 
Dlhé roky bol dušou a oporou Katedry geológie a paleontológie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Za 
svoj plodný život významne prispel k rozvoju geologickej vedy 
a svojou odbornou erudíciou, nadšením pre geológiu skĺbeným 
s učiteľským talentom a srdečným prístupom ku študentom 
ovplyvnil celé generácie poslucháčov geológie. Mnohí z nich našli 
svoje miesto v živote aj vďaka Jožkovmu príkladu. Nemenej ako 
študentov ovplyvnil svojim pozitivizmom,múdrosťou, skromnosťou 
a humorom aj nás, svojich kolegov, urobil náš kolektív lepším.

doc. Rndr. Jozef Jablonský, cSc. sa narodil 19. decembra 
1938 v Podbieli na Orave v budove miestnej školy, kde bol jeho otec 
vtedy učiteľom. Okrem učiteľa robil aj organistu v kostole. Učiteľské 
povolanie otca ho často zavialo aj s celou rodinou do rôznych častí 
Slovenska. Jozef Jablonský preto detstvo trávil v Podbieli, Oravskom 
Veselom, Kamenici nad Hronom, Kameníne, Šali, Nitrianskom 
Pravne, Bobrovníku a napokon v Trstenej. Tam aj na jedenásťročnej 
strednej škole ukončil stredoškolské vzdelanie maturitou v roku 
1956. 

V tom istom roku začal študovať na Fakulte geologicko-
geografických vied Univerzity Komenského v Bratislave, na odbore 

Základná a ložisková geológia so zameraním na geologický výskum. 
Už počas štúdií ho zaujalo geologické mapovanie. Preddiplomovú 
prax absolvoval v kolektíve pracovníkov oddelenia paleogénu 
Geologického ústavu Dionýza Štúra pri mapovacích prácach vo 
flyšovom pásme na východnom Slovensku. Tu sa v ňom prebudil aj 
záujem o štruktúrnu geológiu, litológiu a sedimentológiu flyšových 
súborov. Tento záujem sa uňho prehĺbil aj počas diplomovej praxe 
pod vedením Prof. M. Mišíka a Dr. R. Marschalka. Štúdium na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského ukončil obhájením 
diplomovej práce „Geologický výskum podhalského paleogénu 
medzi Hutami a Studenou dolinou“ a záverečnými skúškami. V roku 
1961 nadobudol kvalifikáciu stupňa „promovaný geológ“. Ročník, 
v ktorom Jozef Jablonský končil patril medzi najsilnejšie v histórii 
výučby geológie na Slovensku a veľa jeho spolužiakov ostalo pôsobiť 
v geológii, ako napr. I. Rojkovič, L. Ožvoldová, R. Holzer, Š. Kahan, V. 
Ďurovič a iní. Jozefov mladší brat Eduard sa neskôr tiež dal na dráhu 
geológa a paleontológa.

Jozef Jablonský hneď po skončení štúdií nastúpil na Geologický 
ústav Dionýza Štúra v Bratislave na oddelenie paleozoika. Prvý 
rok sa podieľal na štruktúrno-geologickom výskume ložiska Manó 
v Nižnej Slanej. Po absolvovaní šesťmesačnej vojenskej služby 
v roku 1962 sa zaoberal drobnotektonickou analýzou staršieho 
paleozoika brusníckej antiklinály. Za uvedenie do drobnotektonickej 
problematiky vďačil Dr. L. Snopkovi. Ďalšie dva roky sa Jozef 
Jablonský zaoberal valúnovou analýzou zlepencov permu v Spišsko-
gemerskom rudohorí. V rokoch 1965-1966 sa zaoberal základným 
geologickým mapovaním gelnickej skupiny. Výsledky tohto 
mapovania aplikoval aj pri zostavovaní svojej doktorskej rigoróznej 
práce „Geologické a štruktúrne pomery územia medzi Starou Vodou 
a Mníškom nad Hnilcom južne od Hnilca“. Prácu obhájil v roku 1968 
a bol mu udelený titul  doktora prírodných vied (RNDr.). 

k nedOžitýM OSeMdeSiAtináM
doc. Rndr. JOZeFA JAblOnSkéHO, cSc.

Rodný dom Jozefa Jablonského v Podbieli. Z bývalej školy je dnes miestne malé 
etnografické múzeum. Zdroj: mojeslovensko.sk
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Od roku 1967 nastúpil Jozef Jablonský na Katedru geológie 
a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK ako odborný asistent. 
Pedagogicky zabezpečoval predmety Všeobecná geológia, Historická 
a stratigrafická geológia, Štruktúrna geológia, najskôr v podobe 
cvičení a neskôr prednášok. Viedol aj Kurz geologického mapovania 
a Exkurziu z historickej a stratigrafickej geológie. Z nepovinných 
predmetov zabezpečoval výučbu predmetu Geomorfológia 
a kvartér. Počas svojho pôsobenia vychoval množstvo diplomantov 
a doktorandov. Jeho rukami prešli prakticky všetci študenti 
geologických odborov.

Z vedeckého hľadiska sa zapojil najmä do úloh pod vedením 
Prof. Milana Mišíka, pričom sa zameral najmä na sedimentologické 
štúdium sedimentov albu a cenomanu jadrových pohorí Západných 
Karpát. Z výsledkov tohto štúdia vychádzal aj pri zostavovaní 
svojej kandidátskej práce „Sedimentologické štúdium porubského 
súvrstvia (alb-cenoman) tatrika a zliechovskej sekvencie“, ktorú 
obhájil v roku 1986 a bol mu udelený titul CSc. Popri porubskom 
súvrství participoval aj na výskume paleogénnych flyšových súvrství 
podtatranskej skupiny, spodnotriasových kremencov lúžňanského 
súvrstvia v Malých Karpatoch a Tribči, sedimentologickom štúdiu 
pročských a strihovských zlepencov, rádiolaritov bradlového pásma 
a ťažkých minerálov. V roku 1992 habilitoval prácou „Sedimentológia 
a paleogeografia albu centrálnych Západných Karpát“ a bol mu 
udelený titul docent.

Jozef Jablonský bol predsedom rady pre pedagogiku 
Geologickej sekcie Pri FUK, členom Československej stratigrafickej 
komisie a členom redakčnej rady časopisu Západné Karpaty, séria 
geológia. Na Prírodovedeckej fakulte UK ako pedagóg aktívne 
pôsobil až do roku 2007. 

niekOĽkO SpOMienOk
Hovorí sa, že človek neodišiel naveky, dokiaľ žije v spomienkach 

rodiny a priateľov. My, ktorí sme Jožka Jablonského poznali, či už ako 

študenti alebo neskôr ako jeho spolupracovníci, máme naňho celé 
more spomienok. Spomienky však majú jednu zlú vlastnosť – časom 
blednú, až napokon úplne zmiznú. Preto by som týmto chcel aspoň 
niektoré z nich uchovať. 

Jožkovým najtypickejším povahovým rysom bolo, že bol 
veľmi dobrý človek, dobrák, vždy ochotný pomôcť. Na Jožka si všetci 
pamätáme aj ako na vynikajúceho učiteľa, ktorý dostal pedagogické 
gény priamo do vienka. Aj ja, keď z času na čas používam terénne 
štruktúrne merania a dnešné softvéry pri vyhodnocovaní 
začnú ponúkať „čudné“ výsledky (napríklad pri prevrátenom 
vrstevnom slede), musím si spomenúť, ako sa robia diagramy 
v Schmidtovej sieťke. Na rozdiel od iných metód, ktoré používam, 
si pri tejto nemusím osviežovať pamäť listovaním v príručkách. 
Stačí si spomenúť, ako nám Jožko Jablonský vysvetľovať princípy 
zobrazovania na Schmidtovej sieťke pomocou polovice rozrezanej 
lopty, vnútri ktorej mal nakreslené príslušné línie sieťky, polkruhu 
vyrezaného z kartónu a špajdle. Jožko nikdy neváhal a sadol si 
s nechápavými študentami a dôkladne im princíp vysvetlil tak, že ho 
už nikdy v živote nezabudli. Dotyčná pomôcka, ktorú Jožko vyrobil, 
sa dodnes používa vo výučbe štruktúrnej geológie. 

Aj v teréne vedel geologickú situáciu študentom nakresliť 
tak zrozumiteľne, že ju všetci ihneď pochopili. Mapovacie kurzy 
a terénne cvičenia s Jožkom boli nezabudnuteľné. Ráno s ním sa 
vždy začínalo rozvoniavajúcou kávou, ktorú Jožko už zavčas rána 
pripravoval pomocou svojho povestného ponorného variča, potom 
plný energie trielil terénom a napriek tomu, že už nebol najmladší, 
medzi študentami sa nenašiel nikto, kto by mu rýchlosťou stačil. 
Členovia jeho mapovacej skupiny vždy prichádzali z terénu 
unavenejší než iné skupiny. Na exkurziách Jožko používal svoju 
preslávenú sieťovku, s ktorou si vystačil na všetko. Mal v nej mapy, 
profily, geologický kompas aj kladivo. Po vreckách nosil rôzne 
predmety ako pripomienku mladosti. Najdôležitejší bol špagát, na 
ktorom nám v čase voľna predvádzal rôzne skautské uzly. Okrem 
špagáta mal vo vrecku tiež otvárací nožík a prvý deň mapovacieho 
kurzu učil študentov, ako si majú správne zastrúhať ceruzky.

Jožko Jablonský spolu s Milanom Sýkorom, Milanom Mišíkom a Robertom Marschalkom 
pri múre Nosickej priehrady v roku 1975 počas terénneho štúdia sedimentov albu 
klapskej jednotky. (foto: archív M. Sýkoru)

Jožko Jablonský vysvetľuje študentom princípy geologického mapovania. (foto: 
archív F. Marka) Kr
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Jožko Jablonský s kolegami V. Matlákovou, A. Schalekovou a M. Sýkorom počas 
katedrálnej opekačky na Železnej studničke v Bratislave. (foto: archív M. Sýkoru)

Jožko bol človek veselý a rád si niekedy ľudí doberal. Často 
to však robil s kamennou vážnou tvárou a dotyčný až po hodnej 
chvíli zistil, že ide o žart. Napríklad keď na mapovacom kurze 
ukazoval študentkám „typickú belavo-sivú, polopriehľadnú 
horninu mezozoických komplexov fatrika“, pričom v ruke držal 
„pooblizovanú“ kamennú soľ, ktorú práve zdvihol z neďalekého 
krmelca... a študentky si zapisovali do zápisníkov ako odušu. Alebo 
keď sa jeden z kolegov vrátil z Tvrdošína, Jožko tvrdil, že vraj bolo 
v susednom Štefanove -40°C. Kolega mu oponoval, že u nich bolo 
tak maximálne -20°C. Na to Jožko vážne dodal, že predsa v Hornom 
Štefanove bolo -20°C a v Dolnom tiež, teda spolu -40°C.

Jožko si neváhal robiť žarty aj zo seba. Neraz nám rozprával 
žart s „megarezňom“, ktorý mu pripravili kolegovia za starých čias 
ešte na mapovacom kurze na Zázrivskej chate. Vedeli, že Jožko veľmi 
obľubuje rezne a tak poprosili kuchárky v kuchyni, aby vypražili veľký 
vecheť na umývanie riadov. „Rezeň“ to bol parádny a veľkosťou sa 
oproti iným značne vynímal. Pri vydávaní stravy ho síce kuchárky 
„takticky“ zakryli ešte niekoľkými inými rezňami, ale on napriek 
tomu vytŕčal. Keď prišiel Jožko na rad, hneď si ho aj vypýtal. Pri stole 
ho najskôr chcel pokrájať svojou povestnou zabrúsenou lyžicou, ale 
bezúspešne. Bol prinútený použiť príbor, ale tiež bezúspešne. Až 
hurónsky rehot kolegov mu prezradil, čo to je vlastne za rezeň.

Nezabudnuteľný bol aj výlet do rakúskeho Grazu v roku 1991. 
Bola tam prvá veľká zahraničná konferencia po revolúcii. Všetci 
chceli ochutnať slobodu cestovania a konferencie sa zúčastnila 
väčšina členov katedry. Jožko sa rozhodol zobrať tri ďalšie osoby 
svojou starou „embéčkou“. Už pri jazde po diaľnici v Rakúsku sa 
všetci, čo nás predbiehali, otáčali a čudného „veterána“ si obzerali. 
Keď ráno na parkovisku pred penziónom „embéčke“ nechcel naskočiť 
motor, Jožko odkiaľsi vytiahol malú kľuku. Dal si totiž na „embéčku“ 
prirobiť zariadenie na uľahčenie štartovania pomocou kľuky, ktorá 
sa zastrčila vzadu pri motore do určeného otvoru. Vyzeralo to, akoby 
štartoval starého veterána. Jožkovo snaženie neušlo pozornosti 

okoloidúcich, ktorí sa okamžite zmenili na okolostojacich. Keď 
auto konečne zabralo, ozval sa nadšený potlesk od veľkej skupiny 
obecenstva, ktoré sa tam medzitým nazbieralo.

Kurz geologického mapovania je pre poslucháčov geológie 
atraktívnym míľnikom v štúdiu, takmer všetci sa na túto udalosť 
tešia a očakávajú, že zažijú a naučia sa prinajmenšom to, čo počuli z 
rozprávania starších kolegov. Jožko bol legendou mapovacích kurzov 
a obľúbeným inštruktorom. Vedel nadchnúť vnímavých študentov 
pre terénny výskum, ktorý tak miloval. Na kurzoch sa prejavia aj 
individuality a osobnostné črty poslucháčov, nájdu sa jedinci, ktorí 
sa vymykajú štandardnému správaniu. Jožko si vedel elegantne 
poradiť aj s problémovými povahami, s nadhľadom a s povestným 
humorom tak, že nikoho neurazil, ani nestratil autoritu. Za všetky 
spomeňme príhodu s jedným študentom, ktorého meno zamlčíme. 
Bol to samorast, ktorý prišiel na kurz v jediných otrasne dotrhaných 
nohaviciach, ktoré skutočne nezakrývali ani najchúlostivejšie partie. 
Zvlášť pri zdolávaní terénu počas mapovania. Jožko mal to “šťastie”, 
že ho dostal do svojej skupiny. Počas prvej terénnej túry upozornil 
študenta konštatovaním „Pán študent, trčí vám z nohavíc zadok“. 
Povráva sa, že spomenul aj niečo iné. Druhý terénny deň k veľkému 
prekvapeniu poslucháča Jožko doniesol dotyčnému študentovi 
zánovné nohavice zo svojho staršieho obleku, ktoré bol osobne 
vyzdvihnúť v Dolnom Kubíne z bytu svojich rodičov. A nebolo to 
myslené ako žart, bol to Jožkov pohľad na svet.

Počas svojej kariéry sa Jožko Jablonský zúčastnil aj niekoľkých geologických expedícií 
do ďalekých krajín. Na obrázku je Jožko Jablonský (vľavo) s účastníkmi expedície na 
Kamčatku pod najväčšou tamojšou sopkou Kľučevskaja (4835 m n.m.). (foto: archív M. 
Sýkoru)Kr
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Jožko Jablonský (vpravo) počas tej istej výpravy na vrchole sopky Avačinskaja (2741 m n.m.). (foto: archív M. Sýkoru)

Počas jednej exkurzie v Maďarsku sme sa zastavili na obed 
v meste Ajka. Keď Jožkovi priniesli polievku, ochutnal ju a niečo 
mu v nej chýbalo. Zalovil vo svojom zázračnom vrecku, v ktorom 
mal všeličo, a vytiahol odtiaľ ampulku s drvenými čili-papričkami. 
Keď si ich začal sypať do polievky, zbadal ho vedľa stojaci čašník. 
Zamračil sa a na chvíľu odbehol. Priniesol pohár feferónovej pasty 
a ostentatívne ho položil pred Jožka tak razantne, že ním skoro 
buchol o stôl. Z jeho tváre bolo jasne možno vyčítať, ako veľmi Jožko 
urazil jeho maďarskú dušu: „Ako si niekto môže do Maďarska priniesť 
vlastnú papriku?“...

Týchto pár spomienok je len zlomok toho, čo sme s Jožkom 
Jablonským zažili. Človek by rád mal takú kameru, s ktorou sa dá 
zaznamenať celý život a potom si ho niekedy aj prehrať. Žiaľ, nič také 

nejestvuje a spomienky sú často to jediné, čo nám ostáva. S Jožkovým 
odchodom postupne odchádza silná generácia geológov, našich 
učiteľov a spolupracovníkov. Komunita geológov na Slovensku sa rok 
čo rok zmenšuje. Vieme, že geológia na Slovensku už nebude nikdy 
taká, ako za starých dobrých čias tejto generácie. Už teraz nám je za 
mnohými z nich smutno a veľmi nám chýbajú. A Jožko zvlášť. Česť 
jeho pamiatke!

Roman Aubrecht
(s prispením spolupracovníkov)

Katedra základnej geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Komenského, Bratislava
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Dňa 10. marca 2018 nás opustil bývalý kolega a priateľ 
vulkanológ Vlasto Konečný. RNDr. Vlastimil Konečný, CSc. sa narodil 
25. mája 1935 v Luhačoviciach na Morave. Po štúdiu na gymnáziu 
J. A. Komenského v Uhorskom Brode pokračoval v štúdiu na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore 
geológia, ktoré ukončil v roku 1959 so špecializáciou geológia ložísk. 
V tom istom roku nastúpil do zamestnania v Geologickom ústave 
Dionýza Štúra do oddelenia neovulkanitov pod vedením profesora 
M. Kuthana, ktorý bol jeho učiteľom vulkanológie. Po absolvovaní 
dvojročnej základnej vojenskej  služby (1959-1961) pokračoval 
v zamestnaní na Geologickom ústave Dionýza Štúra. V následníckej 
Geologickej službe Slovenskej republike a Štátnom geologickom 
ústave Dionýza Štúra pracoval Vlasto Konečný až do odchodu 
do dôchodku v roku 2006 v oddelení neovulkanitov, a potom 
v oddelení neogénu a neovulkanitov a neskôr v oddelení neogénu 
a kvartéru. Vlastimil Konečný získal titul doktora prírodovedy 
(RNDr.) v roku 1968. V roku 1970 získal titul kandidát vied (CSc.) Jeho 
kandidátska dizertačná práca na tému „Litofaciálna analýza stavby 
vulkanosedimentárnych formácií južnej periférie neovulkanitov“ 
(školiteľ prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc.) bola cenným základom 
pre ďalšiu profesionálnu kariéru v oblasti štúdia všetkých foriem 
mladoterciérneho vulkanizmu v oblasti Západných Karpát. Vlasto 
Konečný sa venoval ako terénny geológ riešeniu stavby vulkanických 
pohorí Slovenska. Už v prvej významnejšej práci na južných 
okrajoch Krupinskej planiny, kde objasnil stavbu submarinného 
vulkanizmu (vinická formácia) a a identifikoval stavbu dvoch ďalších 
andezitových vulkánov (čelovský a lysecký vulkán) prejavil tvorivé 
schopnosti v oblasti vulkanológie.Výsledky tejto práce predložil ako 
kandidátsku dizertačnú prácu, ktorú obhájil v roku 1970. Poznatky 
v oblasti stavby vulkanosedimentárnych komplexov južných 
okrajov Krupinskej planiny boli využité pri zostavenie regionálnej 
geologickej mapy Ipeľskej kotliny a južnej časti Krupinskej planiny 
v mierke 1: 50 000 (Konečný et al. 1978). V tejto oblasti Dr. 
Konečný vyvinul metodiku litofaciálnej analýzy vulkanoklastických 
a vulkanosedimentárnych hornín s členením na fácie a formácie, 

ktorá bola úspešne aplikovaná pri riešení komplikovanej stavby 
ďalších vulkanických pohorí (Štiavnické vrchy, Javorie, Vihorlatské 
vrchy a ďalšie). Na základe vlastných prác v roku 1968 predložil 
novú koncepciu stavby Štiavnických vrchov, ktoré definoval ako 
zvyšok rozsiahleho andezitového stratovulkánu, pričom jeho vývoj 
rozčlenil na niekoľko etáp, definoval kalderu veľkých rozmerov 
a vulkanotektonickú hrásť sformovanú v záverečnom období vývoja 
stratovulkánu a v tomto období výzdvihu hráste aj sformovanie 
rudných žíl bansko-štiavnického rudného rajónu. Táto koncepcia 
prednesená na medzinárodnom vulkanologickom kongrese 1970 
v Oxfode bola doložená a potvrdená ďalšími výskumnými prácami 
a výsledkami rádiometrického datovania a v plnom rozsahu je platná 
aj v súčasnom období. Poznatky získané v následujúcich obdobiach 
výskumných prác a mapovania boli využité pri zostavení regionálnej 
geologickej mapy regiónu Štiavnických vrchov a Pohronského 
Inovca v mierke 1:50 000 (Konečný et al., 1998).  Ďalšiu podstatnú 
časť svojej odbornej aktivity menovaný venoval riešeniu stavby 
ďalšieho veľkého stratovulkánu Javoria, druhom v poradí za 
štiavnickým stratovulkánom, kde identifikoval centrálnu vulkanickú 
zónu s výstupom intruzívnych telies, prejavmi metasomaticko-
hydrotermálnych premien a rudnej mineralizácie. Mapovacie práce 
po zhotovení máp 1: 25 000 boli využité pri zostavení regionálnej 
geologickej mapy Javoria v mierke 1: 50 000 (Konečný et al., 1998) 
a výsledky boli zhrnuté vo vysvetlivkách ku mape Javoria. Do oblasti 
záujmu a výskumných cieľov V. Konečného patril aj areál bazaltového 
vulkanizmu južného Slovenska. Pre stanovenie časového vývoja 
andezitových a bazaltových vulkánov Slovenska V. Konečný 
v spolupráci so zahraničnými laboratóriami úspešne aplikoval 
údaje rádiometrického datovania a na ich základe previedol časové 
zaradenie a paleovulkanické rekonštrukcie viacerých andezitových 
stratovulkánov (stratovulkán Javorie, štiavnický stratovulkán, 
vulkány Krupinskej planiny, veporský stratovulkán a vulkanické 
telesa areálu bazaltového vulkanizmu južného Slovenska). Ako 
vyplýva s uvedeného prehľadu dominantnou sférou jeho činnosti 
bolo zostavovanie geologických máp ktorých je spoluautorom 
prípadne hlavným autorom geologických máp a to od podrobných 
merítok 1 : 10 000, ďalej v mierkach 1: 25 000 (celkove 70 
geologických máp), ktoré boli použité pri zostavení regionálnych 
geologických máp v mierke 1: 50 000 (12 máp). V poslednom 
období svojej odbornej činnosti na ŠGÚDŠ sa zúčastnil na zostavení 
geologických máp Slovenska v mierke 1:200 000 (Konečný et al., in 
Bezák et al., 2009) ako spoluredaktor listov Banská Bystrica, Lučenec 
a Michalovce a textov vysvetliviek k neovulkanitom a ako spoluautor 
prispel k ďalším niekoľkým listom máp. Bohaté skúsenosti a poznatky 
získané so zahraničných vulkanických oblastí neogénneho 
a rercentného vulkanizmu ktoré navštívil počas štúdijných pobytov 
a expedícií (Central Plateau, Francúzko, oblasť Kavkazu, Arménsko, 
Grúzinsko, Kamčatka, vulkanické areály Egejského mora, Grécka, 
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Turecka, Sicílie, Talianska, Islandu a Mexika) využil pri riešení stavby 
neogénneho vulkanizmu Slovenska. V roku 1988 pracoval ako 
expert v oblasti Sýrie na riešení stavby vulkanických štruktúr (maary 
a diatrémy) z hľadiska ich perspektívy na prítomnosť diamantov. 
Dlhšie obdobie sa zúčastňoval v rámci projektov medzinárodnej 
spolupráce akadémií vied na riešení stavby neogénnych vulkanických 
areálov zameraných najmä na vulkanické pohoria na vnútornej strane 
Karpatského oblúka a Balkánu. Výsledky svojej práce predniesol na 
viacerých medzinárodných vulkanologických kongresoch (Oxford, 
Ankara, Mexiko, Florencia) a na kongresoch KBGA (Krakov, Kyjev, 
Sofia, Bukurešť Bratislava, Viedeň, Thesaloniky). Doktor Konečný 
je autorom a spoluautorom väčšieho počtu publikovaných prác 
v domácich aj zahraničných časopisoch (okolo 160 prác) a veľkého 
počtu nepublikovaných výskumných a záverečných správ uložených 
v archíve Geofondu ŠGÚDŠ. Vlastimil Konečný v rokoch 2002-2006 
bol aktívny aj pri sprostredkovaní poznatkov o geológii Slovenska 
a to v rámci projektu Geopark Banská Štiavnica prípravou časti 
naučno- informačných tabúľ pre expozíciu v areále skanzenu pri 
Banskej Štiavnici a pre zoznámenie našej verejnosti so stavbou 
nášho najrozsiahlejšieho Štiavnického andezitového stratovulkánu 
spolupracoval pri zostavení náučno-informačných tabúľ v prírodnom 
prostredí v oblasti vrchu Paradajs pri Banskej Štiavnici ako aj 
naučno-geologickej mapy v oblasti Štiavnického stratovulkánu 
a ďalších scenárov tabúľ prírodných objektov v rámci Geoparku. 
Prechod do dôchodku v žiadnom prípade u neho neznamenal 
zníženie alebo prerušenie jeho aktivity na poli vulkanológie, ale 
naopak sa problémom stavby vulkanický pohorí venuje s veľkou 
energiou aj naďalej. Jeho odborná činnosť bola zameraná opäť na 

Štiavnický stratovulkán, ktorého teoretické zdôvodnenie a stavba 
sú jeho hlavným dielom. Ďalším polom jeho činnosti bola analýza 
reliktov neogénneho vulkanizmu v oblasti západného veporika 
a vulkanosedimentárnych komplexov pri severných okrajoch 
Rimavskej kotliny, ktorú previedol spolu zo synom Patrikom. Výsledky 
tohoto štúdia boli zavŕšené paleovulkanologickou rekonštrukciou 
pôvodného Veporského stratovulkánu (I.a II. časť), publikovanej 
v časopise Mineralia Slovaca. V súčasnej dobe sa venuje analýze 
reliktov bazaltového vulkanizmu južného Slovenska. 

Vlasto Konečný bol aktívny tiež pri odovzdávaní poznatkov 
z oblasti vulkanológie mladším generáciám budúcich geológov 
v podobe prednášok v rámci kurzu vulkanológie na katedre geológie 
a paleontológie Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave.  RNDr. Vlastimila Konečného, CSc. ocenila Slovenská 
geologická spoločnosť medailou Jána Slávika v roku 1998 za prínos 
do poznania karpatskej vulkanológie a taktiež mu bol udelený štatút 
Čestného člena Slovenskej geologickej spoločnosti počas Zjazdu 
Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2001, kedy sa uskutočnil 
geologický kongres „Banská Štiavnica – mesto na vulkáne“. Za 
vynikajúce celoživotné vedecké výsledky v oblasti geológie mu 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra udelil cenu Dionýza Štúra pri 
príležitosti 75-teho výročia jeho založenia, dňa 15. októbra 2015. 

Česť jeho pamiatke!

Ladislav Šimon

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava Kr
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Pavel Gross sa narodil 9. 12. 1935 v Bratislave. V období 
vojnového Slovenského štátu, počas rokov 1942 až 1945, 
bol internovaný spolu s rodičmi vo viacerých pracovných 
a koncentračných táboroch na Slovensku, resp. v okupovanom Česku.

Po druhej svetovej vojne dokončil základnú školu a gymnaziálne 
štúdiá. Maturoval v roku 1954 na II. štátnom gymnáziu v Bratislave. 
Štúdiá na Geologicko-geografickej fakulte Univerzity Komenského 
ukončil štátnymi záverečnými skúškami a obhajobou diplomovej 
práce z územia bradlového pásma v roku 1959. V roku 1976 obhájil 
kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Vnútrokarpatský paleogén 
Slovenska“ a získal hodnosť CSc.

Od ukončenia štúdia na UK v Bratislave, od júla 1959 až do 
roku 1998, pracoval v Geologickom ústave Dionýza Štúra. Viackrát 
bol zodpovedným riešiteľom a vedúcim projektov, napr. regiónu 
Liptovskej kotliny, regiónu južnej a východnej Oravy, regiónu 
Popradskej kotliny - Hornádskej kotliny - Levočských vrchov 
a šarišského paleogénu.

Publikoval 105 prác v rôznych geologických periodikách, 
z ktorých časť tvoria autorové originály a časť je spoluautorská. 
Najvýznamnejšie sú monografie, kde bol hlavným autorom: Geológia 
Liptovskej kotliny, Geológia južnej a východnej Oravy, Vysvetlivky 
k regiónu Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských 
vrchov a šarišského paleogénu a Litostratigrafia Západných Karpát 
: Paleogén - podtatranská skupina (2008).

P. Gross bol spoluautorom viacerých publikovaných 
geologických máp a vysvetliviek k regiónom v mierke 1 : 50 000, 
ako napr.: Geologická mapa Strážovských vrchov (1983); Geologická 
mapa Tatier (1993); Geologická mapa Braniska a Čiernej Hory 

(1997); Geologická mapa Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny (1997); 
Geologická mapa Nízkych Tatier (1992 a 1997). Je spoluautorom 
geologickej mapy a Vysvetliviek ku geologickej mape Slovenska 
v mierke 1 : 500 000 (1996) a Geologickej mapy Slovenskej republiky 
(1998) v mierke 1 : 1 000 000.

Z ďalších významnejších prác sú napr.: Nové litostratigrafické 
členenie vnútrokarpatského paleogénu (1984); Geológia 
centrálnokarpatského paleogénu v okolí bojnických kúpeľov 
(1970), ktorá je súčasťou monografie Franko, O. a kol. : Geológia 
a hydrogeológia bojnických termálnych vôd a nováckeho uholného 
ložiska.

Bol spoluautorom početných exkurzných sprievodcov 
Západnými Karpatmi, vypracovaných pre exkurzie KBGA, zjazdov 
geologickej spoločnosti, rôznych konferencií a seminárov. Bol 
spoluautorom vysvetľujúceho textu a mapy geologického členenia 
Západných Karpát a sev. výbežkov panónskej panvy na území ČSSR 
v mierke 1:500 000 (1988).

Takmer všetky publikované práce boli tématicky zamerané na 
problematiku paleogénu podtatranskej skupiny, a to či už z hľadiska 
litológie, stratigrafie, sedimentológie či tektoniky. Viacero prác 
sa zaoberá tiež paleogeografickou tématikou. Veľa publikácií má 
aj v časopisoch Príroda a spoločnosť, v Kozmose, v Slovenskom 
krase, publikáciu v Zborníku referátov „Rieka Orava a jej prírodné 
hodnoty“, resp. vypracoval exkurzného sprievodcu geológiou 
a hydrogeológiou Oravy pre učiteľov prírodopisu (1992), atď. P. Gross 
sa 39 rokov zaoberal predovšetkým mapovaním území s vývojom 
podtatranskej skupiny (vnútrokarpatským paleogénom). Jeho práce 
sa viažu na početné regionálne celky, ktoré boli pod jeho vedením 
komplexne spracované. Najväčšou jeho záľubou bola samotná 
geológia, ktorú nikdy nepovažoval za prácu, resp. zamestnanie, ale 
skôr za veľké šťastie, že mohol v tomto odbore pracovať a bádať. 
Ďalším koníčkom (a nie malým) bolo letecké modelárstvo, ktoré 
nepretržite realizoval cca 65 rokov.  Z príležitosti 40., 50., 60. a 70. 
výročia založenia ŠGÚDŠ mu boli udelené pamätné medaily. V roku 
2002 obdržal medailu v Luxemburgu, v mestečku Schengen, známu 
v Európe pod názvom „Maximilián Kolbe-Werk 1995“ (prežitie 
v nemeckých koncentračných táboroch). V roku 2004 to bola medaila 
a vyznamenanie z ústrednej rady SZPB za účasť v povstaní. V r. 2010 
a tiež v r. 2015 mu udelilo Ministerstvo národnej obrany Slovenskej 
republiky medaily za odboj v SNP. V roku 2016 bol generálnym 
riaditeľom ŠGÚDŠ ocenený Striebornou medailou ŠGÚDŠ. 

Zomrel po krátkej a ťažkej chorobe 12. 7. 2018 v Bratislave.

Česť jeho pamiatke!

Adriena Zlinská
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

ZA Rndr. pAVlOM gROSSOM, cSc.
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1. J. Papšová, D. Andrusov a P.Gross pri mapovaní Liptovskej kotliny v r. 1975, foto P. 
Gross

2. S. Buček, D. Andrusov a P. Gross pri mapovaní Liptovskej kotliny v r. 1975, foto: P. 
Gross

3. P. Snopková a P. Gross na stretnutí bývalých pracovníkov ŠGÚDŠ v r. 2006, foto A. 
Zlinská

4. J. Hanáček a P. Gross na stretnutí bývalých pracovníkov ŠGÚDŠ v r. 2007, foto A. 
Zlinská

5. P. Gross pri udeľovaní Pamätnej medaily riaditeľom ŠGÚDŠ pri príležitosti 70. výročia založenia 
ŠGÚDŠ s generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP V. Jánovou v r. 2010, foto 
L. Martinský
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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 štrukturované 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 
citáciach 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 radené abecedne a upravené by mali byť nasledovne: 
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. 3000x2000 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 geoljama@savba.sk.; resp. geolsisa@savba.sk. V prípade väčších súborov (nad 
10 MB) je vhodné je vhodné použiť niektorý úložný server, napríklad uschovna.cz; wetransfer.com. 

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 3962/1, Bratislava  811 04, Slovenská republika
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