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ExkuRZiA pRE učitEľOV klubu učitEľOV gEOViEd 
SlOVEnSkEj gEOlOgickEj SpOlOčnOSti 
nA SEVEROVýchOdné SlOVEnSkO
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Exkurzie sú organizačné formy vyučovania, pri  ktorých žiaci 
rozvíjajú svoje poznanie priamym pozorovaním vecí, dejov a javov 
v  prirodzenej situácii prírodného a sociálneho prostredia. Patria 
k  často využívaným organizačným formám vyučovania, preto je 
dôležité, aby aj učitelia boli pripravení ich využívať. Preto sme aj na-
priek rôznym pandemickým opatreniam aj tento rok zorganizovali 
exkurziu pre učiteľov geovedných predmetov do oblasti severový-
chodného Slovenska.

V rámci exkurzie sme sa koncentrovali najmä na zjednodušené 
a zrozumiteľné sprostredkovanie poznatkov o geologickej stavbe se-
verovýchodného Slovenska, o procesoch, ktoré ju utvárali, formách 
georeliéfu a ostatných prvkoch krajiny. Chceli sme ukázať geológiu 
v širších súvislostiach, v prepojení na organickú časť prírody, ochra-
nu prírody, ako aj na rôzne historicko-kultúrne zaujímavosti tohto 
regiónu. Okrem informácií o  prístupe na lokalitu, príslušnosti ku 
geomorfologickej a  geologickej jednotke sme učiteľom poskytli aj 
informácie o jednotlivých lokalitách (autori fotografií: L. Turanová – 
2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 a 25; I. Ružek – 1, 4, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 20, 21, 22, 23 a 24).

Väčšina lokalít bola sústredená v  Prešovskom kraji ležiacom 
na severe východného Slovenska, ktorý je podľa rozlohy druhým 
najväčším krajom na Slovensku. Celková rozloha kraja je 8 993 km² 
a k 31. 12. 2020 mal 827 028 obyvateľov. Hustota osídlenia (2020) 
je 91,96 obyv./km2,  počet obcí 664 (z toho 23 miest). Tvoria ho his-
torické regióny severného, stredného a  čiastočne južného Spiša, 
horného a dolného Šariša a horného Zemplína. Karpatský oblúk sa 
v oblasti Východných Karpát zužuje do šírky 120  km. Zredukovaný 
je aj počet hlavných tektonických jednotiek. Chýbajú staršie paleo-
zoické  masívy  kryštalinika. Nachádza sa tu pruh  flyšového pásma, 
bradlového pásma  a oblasť  neovulkanitov. Najstaršie horniny na 
tomto území sú treťohorné. Treťohory sú zastúpené súvrstviami 
paleogénu, ktorý tvorí rozsiahlejšie územie západne v Šarišskej vr-
chovine, a je oddelené výrazným zlomom od mladšej, neogénnej 
výplne Košickej kotliny. Paleogénne súvrstvia tvorené pieskovcami 
a ílovcami sú vzhľadom na starší vek viac spevnené. Vznikli ako pro-
dukty usadzovania v dávnych moriach. V Košickej kotline dominuje 

 lídia turanová a ivan Ružek
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riečna sedimentácia. Sedimentárna, resp. vulkanicko-sedimentárna 
výplň leží diskordantne na starších západokarpatských jednotkách. 
Najstaršie uloženiny neogénu v tejto oblasti sú morské pieskovce, 
ílovce, sliene a vložky ryolitových tufitov, ktoré sú miestami zme-
nené na bentonity (okolie Prešova). V lagúnach vzniklo soľonosné 
súvrstvie hrubé 250 – 400 m obsahujúce sivé íly s kamennou soľou, 
sadrovcom a anhydritom (Solivar pri Prešove). V neogéne prebiehala 
aj vulkanická činnosť, ktorá dala vzniknúť rozsiahlejším sopečným 
pohoriam (Slanské vrchy) na východe, severne od Prešova ostali po 
nej izolované sopečné telesá, pozostávajúce prevažne zo stuhnu-
tej lávy (andezity) alebo sopečného prachu, popola a brekcií (tufy 
a tufity). Po definitívnom ústupe mora pred koncom neogénu vzni-
kali už iba pevninské sedimenty: riečne štrky, vetrom naviate spraše 
a sprašové hliny, najmä počas chladnejších období v štvrtohorách. 
Územie Prešovského kraja je chudobné na zásoby rudných surovín, 
ale predstavuje významnú surovinovú základňu nerudných surovín 
a  stavebných materiálov, ktorých zásoby umožňujú rozvoj hlavne 
stavebného priemyslu. Územie kraja je bohaté na zdroje prírodných 
liečivých vôd, z ktorých najznámejšie sú bardejovské kúpele, ci-
geľka a Vyšné Ružbachy, prírodné zdroje minerálnych stolových 
vôd lipovce – Salvator a baldovce a pramene minerálnych vôd, 
napr.  Sivá brada, hôrka, gánovce, nová ľubovňa  a  Šarišský 
Štiavnik. Na území Prešovského kraja sa nachádza 5 národných 
parkov – Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný 
park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj a Národný park Polo-
niny, 2 chránené krajinné oblasti – Vihorlat a Východné Karpaty, 54 
národných prírodných rezervácií, 78 prírodných rezervácií, 5 národ-
ných prírodných pamiatok, 34 prírodných pamiatok, 7 chránených 
areálov a 10 chránených vtáčích území. Významnou devízou územia 
Prešovského kraja je vysoko hodnotná prírodná, zatiaľ relatívne 
málo narušená horská a podhorská krajina, osobitá v celoslo-
venskom i stredoeurópskom kontexte. Mimoriadnu pozornosť 
si zasluhujú špecifické územia, významovo i  hodnotovo výrazne 
prevyšujúce región Prešovského kraja, a  to predovšetkým  Vysoké 
tatry, Slovenský raj, Vihorlat, bukovské vrchy a Zamagurie. 
Cestou na východ sme sa zastavili na hrade Hrušov (GPS 48° 28ʹ 
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43” N, 18° 25ʹ 34” E), ktorý sa nachádza v jadrovom pohorí Tribeč. 
Pre takéto pohoria je typické, že v centrálnej časti sa nachádza kryš-
talické jadro, ktoré tvoria ruly, svory, fylity, granity a granodiority. 
Na nich ležia mladšie vrstvy hornín (mladopaleozoického a mezo-
zoického veku), ktoré tvoria obal. Sú to najmä vápence a kremence. 
Zrúcanina hradu je postavená na kremencoch obalovej jednotky 
Tribeča. Kremence majú najčastejšie svetlosivú, žltkastú, prípadne 
červenkastú farbu. Kremence v okolí Hrušova majú bielosivú far-
bu, prípadne s červeným povlakom limonitu. Viažu sa na skalné 
stupne a výrazné vyvýšeniny. V Tribeči sa takéto typické kvestové 
formy nazývajú „hôrky“ (napr. vrch Skalka). Hrad Hrušov (obr. 1) je 
kamenný hrad, ktorý strážil obchodnú cestu cez tribečské pohorie. 
Vznikol po tatárskom plienení v roku 1241 a prvý záznam o ňom je 
z roku 1293 – Horsov. V roku 1388 patrilo k panstvu hradu Hrwsow 
15 obcí, v roku 1468 už len 13. V roku 1708 cisárske vojsko v protirá-

kociovskom ťažení hrad spustošilo. Zrúcaniny v rokoch 1929 až 1930 
odborne zakonzervovali. V súčasnosti je vyhľadávaným oddychovým 
miestom turistov z blízkeho i ďalekého okolia. Vďaka dobrovoľníkom 
je postupne rekonštruovaný a bezpečne sprístupnený turistom.

V obci Ľubietová (GPS 48° 44ʹ 47,4” N, 19° 21ʹ 35,28” E) (obr. 2) 
sme navštívili múzejnú expozíciu (obr. 2) situovanú v budove obec-
ného úradu. Mohli sme obdivovať ukážky starého baníctva a kolek-
ciu minerálov vyťažených v tunajších baniach. Nachádzajú sa tam 
aj vzorky minerálu libethenit, ktorý bol prvýkrát objavený práve 
v Ľubietovej. Ľubietová patrila medzi významné banské mestá Slo-
venska. Výsady slobodného kráľovského mesta jej udelil kráľ Ľudovít 
Veľký v roku 1379. Hlavným predmetom ťažby bola meď a  neskôr 
aj železné rudy. Z  mineralogického hľadiska je najznámejšia oblasť 
Podlipa. Na Podlipe (obr. 3) sa dodnes nachádzajú štôlne a haldy, 
z ktorých vyteká voda zanechávajúca zelenú farbu na brehoch 
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Obr. 1. Hrad Hrušov

Obr. 2. Muzeálna expozícia 
v Ľubietovej
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potôčikov (znaky po prítomnosti medi). Na nálezisku Kolba sa ťažili 
kobaltovo-niklové rudy. Na severozápadnom okraji obce Ľubietová 
na svahu Za výselník sa nachádza obrovský zosuv, ktorý sa rozvíjal 
začiatkom roku 1977. Spúšťacím mechanizmom bola zrážková ano-
mália v období od začiatku decembra 1976 do konca februára 1977, 
keď boli prekročené mesačné normály o 50 až 120 %. Ide o prúdový 
typ zosuvu, ktorého horná časť bola rozčlenená na tri samostatné 
odlučné oblasti. Hlavný, stredný zosuvný prúd dosiahol  dĺžku pri-
bližne 1 300 m. Jeho šírka v najhrubšej časti bola ca 400 m. Povrch 
zosuvu je veľmi výrazný, značne členitý a zvlnený, s lokálnymi trhli-
nami a zamokrenými územiami. Geologická stavba okolia a podložia 
ľubietovského zosuvu je veľmi komplikovaná. V podloží čela zosuvu 
vystupujú druhohorné horniny – spodnotriasové hrubolavicovité až 

masívne kremence. Paleogénne sedimenty flyšoidného charakteru 
(prevažne ílovce, prachovce, slieňovce s vložkami pieskov až pies-
kovcov) sa nachádzajú pod takmer celým telom zosuvu. Neogénny 
sedimentárno-vulkanický komplex (íly, tufity, piesky) tvorí podložie 
a okolie odlučnej i  transportačnej časti zosuvu. Aglomerátové tufy 
a tufity vytvárajú mohutné bloky a blokové polia, ktoré lemujú zosuv 
zhora a zo strán. Štrky v najvyšších partiách svahu dotujú celý zosuv 
vodou. 

Prameň Hrona (obr. 4) (GPS 48° 51ʹ 31,13” N, 20° 12ʹ 55,82” E), 
našej druhej najdlhšej rieky, sme navštívili ako poslednú lokalitu 
v prvý deň exkurzie. Hron, dlhý 298 km, pramení v Horehronskom 
podolí na styku s Nízkymi Tatrami  a  Spišsko-gemerským krasom, 
na juhovýchodnom úpätí Kráľovej hole (1 946,1 m n. m.) a juhozá-Ex
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Obr. 3. Ľubietová, haldy na Podlipe

Obr. 4. Prameň Hrona
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vyšší je na  jar  a najnižší v  lete. Okrem prameňa Hrona pri 
Telgárte stojí za povšimnutie aj Chmarošský viadukt dlhý 
113,6 m a vysoký 18 m, ktorý je jednou z najznámejších 
a zaiste aj najkrajších technických pamiatok na Slovensku. 
Železničný most bol postavený v 30. rokoch 20. storočia na 
trati 173 Červená Skala – Margecany a je historicky prvou 
členenou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu v býva-
lom Československu. 

Mesto Sabinov (GPS 49° 6ʹ 22” N, 21° 5ʹ 8” E), kde sme 
sa ubytovali, leží v údolí rieky Torysy, na pomedzí pohorí 
Čergov  a  Bachureň. Geologickú stavbu územia tvoria ter-
ciérne a kvartérne horniny, prevažne pieskovec, ílovec, štrky 
a zlepenec. V korytovej fácii rieky Torysy sa uvádza formácia 
kvartérnych zosypov zlata v asociácii s granátmi, zirkónom, 
rutilom, monazitom, lokálne aj ilmenitom. Tehliarske su-
roviny sa vyskytujú v hutianskom súvrství podtatranskej 
skupiny paleogénnych sedimentov sv. od intravilánu sídla 
a pri Orkucanoch. Mesto má okolo 12 500 obyvateľov. Prvá 
písomná zmienka pochádza z roku 1248. V polovici 12. sto-
ročia sa tu usadili nemeckí kolonisti. Spolu s Prešovom zís-
kalo mesto Sabinov v roku 1299 mestské výsady. Postavenie 
mesta navonok zdôrazňovali hradby pochádzajúce z  15. 
a  16. storočia, z ktorých sa dodnes zachoval súvislý pás. 
V 19. storočí boli vybudované menšie podniky, ale Sabinov 
naďalej ostal mestom poľnohospodárstva a remeselníctva. 
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Obr.  5.  Sochár Juraj Karniš, autor sochy Jozefa Kronera na sabinovskom korze

Obr. 6. Hervartov, Kostol sv. Františka 
z Assisi

padne od sedla Besník (994 m n. m.) v nadmorskej výške približne 
980 m n. m. Prameň leží na území NAPANT-u, asi 3 km na východ 
od obce Telgárt. Najvyšším bodom povodia je vrchol Ďumbiera 
(2 043,4 m n. m.). Hron má perovitú štruktúru riečnej siete a jeho 
povodie zaberá 11 % územia Slovenska. Hlavnými prítokmi sú Čierny 
Hron, Slatina, Sikenica a Paríž. Priemerný prietok je 53,7 m3/s. Naj-

Po roku 1960 boli vybudované strojárske a drevárske závody. Domi-
nantou mesta je gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa. V meste sa natáčal 
československý film  Obchod na korze, ktorý získal cenu americkej 
Akadémie filmových umení a vied (Oscar) za najlepší cudzojazyčný 
film v roku 1966. Tóna Brtka z oscarového filmu Obchod na korze 
pripomína od piatka 13. 8. 2021 na sabinovskom korze nová bronzo-
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Obr. 7. Hervartov, oltár Kostola sv. 
Františka z Assisi

Obr. 8. Bardejov, námestie s budovou 
renesančnej radnice

Obr. 9. Bardejov, Kostol sv. Egídia  
a renesančná radnica v popredí
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vá socha Jozefa Kronera v životnej veľkosti. Slávnostne ju tam spolu 
s jej autorom sochárom Jurajom Karnišom (obr. 5) odhalila jeho dcé-
ra Zuzana Kronerová.

Obec Hervartov (GPS 49° 14ʹ 48,13”  N, 21° 12ʹ 14,28”  E)  
leží na východnom svahu Čergova v doline ľavostranného prítoku 
Šibskej vody v oblasti Horného Šariša. Od okresného mesta Bardejov 
je vzdialená 10 km. V  obci sme navštívili drevený  rímskokatolícky  
(v minulosti aj  evanjelický) kostol sv. Františka z  Assisi z konca   
15. Storočia (obr. 6 a  obr. 7). Je  najstarším  a  najzachovalej-
ším  dreveným kostolíkom na Slovensku. Stavba bola postavená 
v gotickom slohu. K najcennejším častiam jeho interiéru patria go-
tické tabuľové obrazy a nástenné maľby z rokov 1655 a 1805. Kostolu 
dominuje oltár sv. Kataríny, Panny Márie a sv. Barbory, ktorý bol zre-
konštruovaný v druhej polovici 90. rokov minulého storočia. Medzi 
ďalšie pamiatky patrí neskorogotický obraz  sv. Františka z Assisi, 
sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej. Ostatné pamiatky ako originálne 
krídla oltára, drevený skrinkový svätostánok zo začiatku  16. storo-
čia  a prenosný oltárik z roku  1514  sú uložené v Národnom múzeu 
v Budapešti. Bočný oltár z roku 1524 sa nachádza v bardejovskej rad-
nici. Od roku 1968 je kostol a jeho múr národnou kultúrnou pamiat-
kou Slovenskej republiky a v  roku 2008 bol kostol sv. Františka 
z Assisi spolu s ďalšími 7 drevenými kostolmi karpatského oblúka 
zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Drevené kostoly 
sú špecifickým príkladom sakrálneho staviteľstva. K najstarším pat-
ria gotické drevené kostoly (napr. Hervartov, Tvrdošín). K druhému 
typu patria evanjelické, tzv. artikulárne kostoly  (napr. Sv. Kríž, Leš-
tiny, Kežmarok, Hronsek). Skvostom ľudovej architektúry je aj tretí 
typ pôvodne gréckokatolíckych kostolov, z ktorých niektoré neskôr 
pozmenili na pravoslávne. Dominujú v nich unikátne karpatské iko-
ny, spravidla osadené do ikonostasov vyzdobených v štýle baroka 
a rokoka. 

Mesto Bardejov (obr. 8, 9) (GPS 49° 17ʹ 42” N, 21° 16ʹ 33” E) 
leží v severnom Šariši na pomedzi Ondavskej vrchoviny a Busova a na 
sútoku  Tople a  Šibskej vody. V súčasnosti je Bardejov 35-tisícové 
mesto, administratívne centrum horného Šariša a stredisko prie-
myslu, kultúry a športu. Najdôležitejšou časťou mesta je pozdĺžne 
centrálne námestie, kde sa nachádzajú významné urbanisticko-ar-
chitektonické, umelecko-historické a kultúrne stavby a hodnoty. 
Námestie je lemované z troch strán meštianskymi domami, ktoré 
nesú znaky gotickej a renesančnej architektúry. Najvzácnejšou zo 
stredovekých stavieb je monumentálna bazilika svätého Egídia, 
ktorá z architektonického hľadiska patrí medzi najvýznamnejšie 
národné pamiatky na Slovensku. Jeho 11 gotických krídlových ol-
tárov s tabuľovými maľbami patrí k európskym unikátom. K  naj-
vzácnejším pamiatkam patrí aj  mestská radnica, ktorú v  roku 
1505  začal stavať  majster Alexander. Na pôvodné gotické základy 
postavili renesančné poschodie a prekrásny arkier majstri Alexius 
a Ján z Prešova. V  blízkosti mestského centra sa nachádza jediný 
čiastočne zachovaný súbor bývalých židovských kúpeľov a synagóga, 

pozostatok suburbiálneho centra z konca 18. storočia. So židovským 
suburbiom susedí pamätník holokaustu, ktorý vznikol ako posvät-
né miesto pripomínajúce úctu voči jednotlivcom a rodinám tvoriacim 
židovskú komunitu, ktorá v dôsledku hrôzy holokaustu už neexistu-
je. Pamätník bol navrhnutý tak, aby umožnil návštevníkom poznať 
pravdivý osud bardejovskej židovskej komunity. Na 14 tabuliach 
v tvare náhrobných kameňov je zaznamenaných 3 298 mien obetí 
holokaustu z Bardejova a okolitých obcí. V roku 1950 bol Bardejov 
vyhlásený za  mestskú pamiatkovú rezerváciu  a nastala intenzívna 
obnova kultúrneho dedičstva. Zachovalé stredoveké centrum spolu 
so židovským suburbiom ležiacim severozápadne od centra mesta 
je od roku  2000  zapísané tiež medzi  lokality Svetového dedičstva 
UNESCO. Okrem námestia a baziliky sme navštívili aj synagógu Bi-
kur Cholim. Synagógu dal v  roku 1929 vybudovať židovský spolok 
starostlivosti o chorých (Chevra bikur cholim) v centre mesta. Je to 
jednoduchý objekt orientovaný do ulice východnou fasádou, ktorej 
dominantou je dvojica gotizujúcich lomených okien a hebrejský ná-
pis s názvom spolku, ktorý dal synagógu postaviť. Vďaka dlhoročnej 
starostlivosti posledného príslušníka bardejovskej židovskej komu-
nity pána Maximiliána Špíru je dnes objekt jednou z najlepšie zacho-
vaných synagóg na Slovensku. Interiér pestro zdobený nástennými 
maľbami spolu s pôvodným inventárom sú nemým, ale pôsobivým 
pamätníkom bardejovskej židovskej minulosti a jej tragického záni-
ku počas holokaustu.

Vznik Bardejovských Kúpeľov (obr. 10, 11) (GPS 49° 17‘ 32“ N, 
21° 16‘ 35“ E) podmienili vývery prírodných liečivých minerálnych 
vôd typu alkalicko-slaných železnatých kyseliek. V centrálnej par-
kovej časti kúpeľov vyviera šesť prameňov minerálnych vôd. Teplota 
prameňov dosahuje 7 – 12 °C. Balneologickou hodnotou sa môžu 
zaradiť medzi najvýznamnejšie minerálne vody tohto druhu. Roz-
dielnosť v chemickom zložení umožňuje ich viacstranné liečebné 
využitie s rozličným pôsobením. Vysoko mineralizované pramene 
s obsahom oxidu uhličitého sa používajú na pitné kúry, liečebné kú-
pele a inhalačnú liečbu. Bardejovské Kúpele spĺňajú predpoklady tak 
na balneologické, ako aj na klimatické kúpeľné miesto. Liečia sa tam 
choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho ústrojenstva, 
choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, 
netuberkulózne choroby dýchacích ciest, stavy po onkologických 
ochoreniach a najnovšie aj postcovidové stavy. Okrem areálu kúpe-
ľov sme navštívili aj Skanzen ľudovej architektúry. Skanzen je 
najstarším zariadením svojho druhu na Slovensku. Bol sprístupnený 
v roku 1965. Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave roz-
miestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kul-
túru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho obyvateľstva žijúceho 
v regióne horného Šariša a severného Zemplína. Pochádzajú z 19. 
a 20. storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského 
typu. Sú tam zastúpené obytné zrubové domy, rôzne hospodárske 
stavby, technické stavby a sakrálne stavby. Ex
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dubnícke opálové bane (obr. 12, 13, 14) (GPS 48° 94‘ 16“ N, 
21° 47‘ 42“ E) sú medzinárodne významná lokalita a chránený areál.  
Banské diela sú zaradené do zoznamu kultúrnych pamiatok. V roku 
1964 boli Dubnícke opálové bane vyhlásené aj za chránené nálezis-
ko zimujúcich netopierov.  Územie bolo vyhlásené za chránený areál 
v roku 1964 a je v správe Štátnej ochrany prírody Prešov. Dubnícke 
opálové bane boli najstaršie a najväčšie opálové bane na svete. Po-
čiatky banských prác je možné zaradiť do 11. až 12. storočia, podľa 
niektorých dokonca až do rímskych čias (asi 500 rokov pred n. l.). 
Banská ťažba sa oficiálne skončila v roku 1922. Od počiatku ťažby až 
do roku 1922 bolo v lokalite opálových baní vyrazených ručne viac 
ako 30 štôlní s celkovou dĺžkou vyše 22 km. Najväčší rozmach ťažby 
drahého opálu bol v rokoch 1845 – 1880, keď boli bane v správe 
rodiny Goldsmidtovcov z Viedne. Táto rodina vybudovala komplet-
nú banícku osadu, kde žili baníci so svojimi rodinami. V osade sa 
nachádzala aj škola, byty zamestnancov a kaštieľ majiteľov baní. 
Z vďaky za ľudský prístup a dobré zaobchádzanie postavili robotníci 
z baní pamätnú stélu pre Emmu Goldsmidtovú, ktorá riadila ťažbu 
aj po smrti svojho manžela. Od roku 1991 sa tam realizuje základný 
prieskum. V roku 1999 bolo prieskumnej organizácii SAVARNA vyda-
né osvedčenie o ložisku drahých opálov s celkovými zásobami na 80 
rokov.  V roku 2000 bola založená akciová spoločnosť Opálové bane, 
ktorá v  roku 2012  dostala povolenie na banskú činnosť – ťažbu 
opálu.  V októbri toho roku nasledoval začiatok povrchovej ťažby 
drahého opálu na halde Viliam. Stalo sa tak po viac ako 90 rokoch 
od skončenia ťažby. Podzemie opálových baní bolo sprístupnené 
verejnosti od  1. 7. 2015  cez štôlňu Jozef. Drahý opál z Dubníka sa 
vyznačuje krásnou farbou v tónoch červenej, zelenej, modrej, žltej 
a fialovej farby. Za najcennejšie sa považovali opály s oranžovočer-
venou až červenou farbou, ktoré sa tu vyskytovali iba veľmi zried-
kavo. Farba je spôsobená lomom a rozkladom svetla na jemných 
vrstvičkách s rôznym obsahom vody na mikroskopických dutinkách 
alebo vtrúseninách iných minerálov. Najväčší opál nazvaný Harle-
kýn (v súčasnosti je uložený v múzeu vo Viedni) našli v roku 1771 
v potoku Oľšanka. So svojou hmotnosťou 594 gramov mal hodnotu 
700 000 zlatých. Niektorí odborníci sa prikláňajú k tomu, že dra-
hokam bol úmyselne vyhodený z voza vezúceho náklady z bane. 
Vznik opálu je spojený so záverečným štádiom vulkanizmu v tejto 
oblasti, keď sa z chladnúcej magmy v hĺbke ešte naďalej uvoľňova-
li hydrotermálne roztoky s vyšším obsahom kremičitých gélov. Ich 
vyzrážaním v puklinkách a dutinkách andezitov vznikli opály. Spolu 
s drahým opálom sa tu nachádzajú aj ďalšie odrody opálu ako napr. 
opál mliečny, sklený (hyalit), voskový a i.  Dnes sa už drahé opály na 
Dubníku neťažia, ale na haldách v jeho okolí je možné nájsť drobné 
kúsky dodnes. O spôsobe ťažby opálu informuje záujemcov Opálo-
vý náučný chodník, vybudovaný Nadáciou Dubnícke opálové bane. 
Je situovaný do areálu bývalej baníckej osady Dubník a má dĺžku 
400 m. Bol sprevádzkovaný v roku 2005. Začína sa na halde štôlne 
Viliam. Na tomto mieste sa začína aj podzemný náučný chodník, 

ktorý prevádzkuje firma Opálové bane, a. s. V  opálových baniach 
sme fárali do podzemia a navštívili haldy, kde sme hľadali opály. Za 
podrobný a zaujímavý výklad a možnosť pozrieť si časť bane, ktorá 
nie je prístupná pre bežných návštevníkov, ďakujeme pánu Ing. Pet-
rovi Vavrekovi, členovi dozornej rady Opálových baní Dubník, a. s., 
a bývalému žiakovi nášho dlhoročného člena pána Ivana Pasternaka.

Prešov (GPS 48° 59‘ 51,36“ N, 21° 14‘ 25,08“ E) leží na sútoku 
riek Torysa a Sekčov v Košickej kotline. Z východu ho obklopujú Slan-
ské vrchy  a zo západu Šarišská vrchovina. V meste spolu s priľahlými 
obcami žije okolo 110 000 ľudí, pričom samotný Prešov má približne 
90 000 obyvateľov a je tretím najväčším mestom na Slovensku. Je 
prirodzeným kultúrnym, hospodárskym, dopravným a administra-
tívnym centrom regiónu Šariš. Prešov je aj sídlom rímskokatolíckej 
Konkatedrály svätého Mikuláša, súčasťou metropolitnej Košickej 
arcidiecézy, sídlom slovenskej gréckokatolíckej metropolie a prešov-
skej gréckokatolíckej archeparchie a sídlom biskupstva evanjelickej 
cirkvi a. v. V meste sú dve teologické fakulty – Gréckokatolícka teo-
logická fakulta a  Pravoslávna bohoslovecká fakulta. Obidve sú sú-
časťami  Prešovskej univerzity. V  Prešove sídli aj Krajská hvezdáreň 
a planetárium – organizácia, ktorej poslaním je popularizácia astro-
nómie, predovšetkým vo vzdelávaní pre školy, kde nachádza najvyš-
šiu mieru uplatnenia. Tá sa odráža v celom rade aktivít a podujatí, 
ktorými sú programy pre verejnosť, pozorovania, výstavy, krúžky, 
súťaže, prednášky, semináre a stretnutia so známymi osobnosťami. 
Programová ponuka obsahuje náučné školské programy pre rôzne 
vekové kategórie, rozprávkové programy pre deti, náučno-populár-
ne programy pre stredoškolákov a dospelých a programy pre širokú 
verejnosť. 

Solivar (obr. 15, 16) (GPS 48° 58‘43“ N, 21° 16‘ 30“ E) sa od 
roku 1971  stal miestnou časťou mesta Prešov. Samotné miesto, kde 
vznikol Solivar, sa viazalo na slané pramene, z ktorých sa získavala 
soľ patriaca medzi dôležité strategické suroviny. Solivar v Prešove je 
národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické 
pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objek-
tov na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. storo-
čia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare 
patrí najmä šachta Leopold s budovou gápľa, četerne, huta, varňa, 
sklad soli, kováčske dielne a klopačka. Pôvodný areál bývalého 
panvového solivaru dotvárali ďalšie objekty, akými boli napr. slané 
kúpele, strojovňa, vozovňa a iné. K zariadeniam ešte patrí turňa – 
zvonica, ktorá v starších časoch plnila funkciu klopačky. Klopaním na 
dosku sa oznamoval baníkom, resp. zamestnancom erárneho podni-
ku začiatok pracovnej doby a iné významné alebo mimoriadne uda-
losti. Soľ spracúvala spoločnosť Solivary, ktorá v roku 2009 po dlhých 
439 rokoch prestala ťažiť a spracúvať soľ pod Slanskými vrchmi na 
východe Slovenska. V Prešove sa však črtá nádej na opätovné ožive-
nie areálu Solivarov v podobe vytvorenia kultúrno-kreatívneho cen-
tra, ktoré má ambíciu nahradiť výrobný priemysel fungujúci takmer 
polstoročie. V rámci prehliadky sme si okrem jednotlivých objektov 
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Obr. 10. Bardejovské Kúpele,  
pramene

Obr. 11.  Bardejovské Kúpele,  
skanzen ľudovej architektúry

Obr. 12.  Dubník, štôlňa Jozef
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Obr. 13. Dubník, pred fáraním  
v štôlni Jozef

Obr. 14. Dubník, haldy

Obr. 15. Solivar, zrekonštruovaný 
sklad soli ako súčasť múzea
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pozreli  expozíciu s názvom Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, kto-
rú Slovenské technické múzeum sprístupnilo v objektoch varne soli. 

Zemplínske Hámre (obr. 17, 18, 19) (GPS 48° 57‘ 0“ N,  22° 9‘ 
9“ E ) ležia na úpätí Vihorlatských vrchov v Jozefovej doline. V krajine 
dominuje masívny kompaktný vulkanický komplex s plošne roz-
siahlymi súvislými lesnými porastmi Vihorlatských vrchov. Krajinný 
obraz dotvára vyčnievajúca skalná plošina Sninského kameňa. Na-
chádza sa tam aj známa vyhasnutá sopka Vihorlat.  Chránená kra-
jinná oblasť Vihorlat má výnimočné postavenie. Samotná vrcholová 
kóta Vihorlatu má 1 075,5 m n. m. a je v piatom stupni ochrany prí-
rody. V obci nad údolím Čierneho potoka v oblasti kameňolomu sa 
vypína prírodný útvar sopečného pôvodu nazvaný Babia skala, ktorá 
je obľúbeným miestom horolezcov. V súčasnosti je obec výnimočná 

svojím múzeom a náučným chodníkom s technickými pamiatkami. 
Hámorský náučný chodník prepája obnovené pamiatky a historicky 
významné miesta spojené s niekdajšou priemyselnou činnosťou 
osady Josefsthal vybudovanej na úpätí Vihorlatských vrchov – ťaž-
bou a spracovaním železnej rudy, výrobou drevného uhlia a do-
pravou dreva. Má 14 zastavení a dĺžku 6,8 km. Súčasťou náučného 
chodníka sú tri vonkajšie expozície a sedem obnovených pamiatok: 
murovanica, sýpka, vysoká pec, drevená zvonica, úzkokoľajka, štôl-
ňa a  miľa na pálenie uhlia. Múzeum v Zemplínskych hámroch, 
zriadené v kamennej murovanici – najstaršej budove v obci z 19. sto-
ročia, ponúka program celoročného využitia Hámorského náučného 
chodníka vrátane sprievodných aktivít s cieľom, aby sa Zemplínske 
Hámre, člen Slovenskej železnej cesty, stali jedným z poznávaných 
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Obr. 16. Solivar, expozícia v múzeu

Obr. 17. Zemplínske Hámre, replika 
štôlne na náučnom chodníku
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Obr. 19. Zemplínske Hámre,  
pred múzeom, prvé tkáčske  
výtvory

Obr. 20. Sninský kameň, v pozadí 
Morské oko

Obr. 18. Zemplínske Hámre,  
železnička v kameňolome  
na náučnom chodníku
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miest tejto európskej kultúrnej cesty spájajúcej miesta bývalej ťažby 
železných rúd, výroby a spracovania železa či ďalších kovov. V rámci 
tvorivých dielní ponúkajú aj interaktívnu výučbu regionálnej výcho-
vy a výučbu základov rôznych remesiel, napríklad hrnčiarstva, tkania 
na krosnách či drevorezby.  Niektorí účastníci exkurzie po prehliadke 
Hámorského náučného chodníka využili ponuku múzea a učili sa zá-
klady tkania na krosnách.

Druhá skupina účastníkov exkurzie sa vybrala po značenej tu-
ristickej trase, ktorá vedie priamo z obce na Sninský kameň.  Prí-
rodná pamiatka Sninský kameň (obr. 20, 21) (GPS 48° 55‘ 45“ N, 22° 
11‘ 20“ E) sa vypína  nad okolité bukové lesy takmer kolmými ste-
nami do výšky ca 15 až 20 m. Patrí medzi najkrajšie prírodne útvary 
v pohorí Vihorlat. Vznikol sopečnou činnosťou. Na staršie treťohorné 
usadeniny sa striedaním sopečných výbuchov a lávových výlevov 
navŕšil mohutný sopečný kužeľ. Rôzna odolnosť vyvrenín spôsobila, 
že časom sa vrch postupne rozrušoval eróziou a denudáciou. Mladý 

lávový prúd z tvrdých pyroxenických andezitov, ktorý vypĺňal zníže-
niny pôvodného reliéfu, sa po odnose vyšších, ale menej odolných 
vrstiev objavil až na samom chrbte pohoria. Rozpadajúce sa bralá 
predstavujú trosky tohto lávového prúdu budovaného andezitmi 
s doskovitou odlučnosťou. Sninský kameň predstavuje morfologicky 
výrazný skalný hrebeň s dvomi vrcholovými plošinami oddelenými 
malým sedielkom. Výstup na plošiny je po železných rebríkoch, pri-
čom obe plošiny sú miestami široké len 5 – 15 m a dlhé asi 50 – 80 m. 
Zo západnej plošiny je prekrásny výhľad na sever a západ – najmä na 
mesto Snina a hlavný hrebeň Vihorlatu. Z východnej plošiny je zase 
pohľad na východ a juh: na malebné horské jazero  Morské oko, hra-
ničný hrebeň Popričného a Východoslovenskú nížinu. Pre veľký ve-
decký a kultúrno-spoločenský význam bol Sninský kameň vyhlásený 
v roku 1982 za chránený prírodný výtvor v celkovej výmere 5,59 ha. 
Sninský kameň je aj významnou botanickou lokalitou. Z botanické-
ho hľadiska je zaujímavý odlišný výskyt rastlín na chladnej severnej 
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Obr. 22.   Lipany, vystupujeme  
na bradlo Spiaci mních

Obr. 21.  Účastníci exkurzie, 
ktorí vystúpili až na skalné bralo 
pyroxenického andezitu Sninský 
kameň
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a teplej južnej strane vrcholu. Husté a plošne veľmi rozsiahle lesy sú 
domovom viacerých druhov stavovcov. Zo Sninského kameňa pochá-
dzajú aj zaujímavé zoologické pozorovania. Z obojživelníkov sa tu 
zistili napr. salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), skokan 
štíhly (Rana dalmatina), ale aj rosnička zelená (Hyla arborea). Z pla-
zov tu žije jašterica živorodá (Lacerta vivrpara). V starých bútľavých 
stromoch hniezdi napr. holub plúžik (Columba oenas) a muchárik 
bielokrký (Ficedula albicollis). Sninský kameň je aj biotopom plcha 
obyčajného (Glis glis) a pĺšika lieskového (Muscardinus avellanarius). 
Domácich návštevníkov veľmi neprekvapia ani stopy vlka (Canis 
lupus) na samom vrchole kameňa. Informácie o rastlinných a živo-
číšnych spoločenstvách vihorlatských lesov a o chránenom prírod-
nom výtvore Sninský kameň možno nájsť aj na paneloch náučného 
chodníka Morské oko – Sninský kameň a náučného chodníka Sninský 
kameň – Sninské rybníky.

Lipany – Spiaci mních (obr. 22)  (GPS 49° 12‘ 10“  N, 20° 
55‘ 43“ E). Lokalita sa nachádza v Šarišskom podolí medzi pohoria-
mi Bachureň a Čergov v strednej časti Spišsko-šarišského medzihoria 
na hornom toku Torysy. Bradlové pásmo tvorí hranicu medzi flyšom 
Vonkajších Západných Karpát a centrálnymi jadrovými pohoriami. 
Tiahne sa v podobe úzkeho pásu od Bielych Karpát cez Považie na 
Oravu, potom pokračuje v Poľsku a na slovenské územie sa vracia 
v Pieninách, ktoré sú hádam najatraktívnejšou a najznámejšou čas-
ťou bradlového pásma. Z Pienin sa tiahne podhorím Čergova, potom 
sa stáča k Hanušovciam a popod Vihorlat až na Ukrajinu. Bradlové 
pásmo na východe Slovenska vystupuje najvýraznejšie v Pieninách 
a južnejšie až po Lipany a Kyjov. Mimoriadne pekné skalné bradlá 
medzi Starou Ľubovňou a Lipanmi dávajú tamojšej krajine typický 
ráz. Najpôsobivejší je Kamenický hradný vrch, na ktorom sa rozpre-
stierajú rozvaliny dávneho stredovekého strážneho hradu, Predná 
skala, Zadná skala, Sokolia skala a Spiaci mních. Bradlové pásmo 
kopíruje cestu Lipany – Stará Ľubovňa aj železničnú trať na tomto 
úseku. Prakticky všetky bradlá sú ľahko prístupné (s výnimkou Soko-
lej skaly). Charakteristickým znakom bradlového pásma je lineárna 
pozícia, neprítomnosť predmezozoických hornín, variabilný vývoj 
jury a kriedy, flyšový vývoj paleogénu a charakteristický bradlový 
tektonický štýl: jursko-spodnokriedové vápencové šošovky tvoria 
bradlá, ktoré prenikajú cez kriedové paleogénne slieňovcové a fly-
šové súvrstvia. Bradlové pásmo vzniklo najprv vrchnokriedovým 
stlačením jeho sedimentačného bazénu z juhu, čím vznikol systém 
pripovrchových príkrovov v čele Vnútorných Karpát. Po usadení 
paleogénnych hornín bol tento systém príkrovov zdeformovaný 
neogénnymi fázami vrásnenia. V tom čase vzniklo bradlové pásmo 
dnešnej podoby. Dnešné hranice bradlového pásma sú tektonické. 
Ku skalnému útvaru Spiaci mních sme vystúpili medzi obcami Li-
pany a Kamenica. Už zďaleka púta pozornosť nezvyčajným tvarom 
pripomínajúcim postavu ležiaceho mnícha v dĺžke až 150 metrov. 
Spiaci mních, skalný útvar tvorený krinoidovým vápencom, predsta-
vuje významnú lokalitu z geologického, botanického, zoologického, 

speleologického aj paleontologického hľadiska. Stáva sa postup-
ne objektom spoznávania  s atraktívnou turistickou prechádzkou. 
Je zdrojom výdatnej podzemnej vody. V okolí bradla vyviera niekoľ-
ko prameňov. Jeden z nich je vyústený potrubím na upravené parko-
visko s názvom Mníchov prameň.

jarabinský prielom (obr. 23) (GPS 49° 20‘ 57“ N,  20° 38‘ 
54“ E) je chránený prírodný výtvor vo východnej časti Pienin na sever 
od obce Jarabina. Predstavuje krátke kaňonovité údolie, ktoré vytvo-
ril eróziou  potok Malý Lipník. Vyviera pod bradlom Baraní roh a už 
neďaleko prameňa sa zarezáva do vápencov Dudkovej skaly. Tam sa 
kľukatí dnom tiesňavy popod  zrázne steny vysoké 10 až 20 m sústa-
vou kaskád, vodopádov a obrích hrncov.  Spolu s okolitými kopcami 
ho tvoria horniny magurského flyšu bradlového pásma so skamene-
linami. Zaujímavosťou je, že v okolí prielomu možno nájsť skamene-
né amonity a lastúrniky z obdobia jury.  Z celého prielomu dlhého 
0,5 km je najkrajší dolný, asi 150 m dlhý úsek, ktorým tiesňava ústi 
pod zráznou Lysou skalou. V roku 1967 bol vyhlásený za chránený 
prírodný výtvor a neskôr aj za chránenú prírodnú rezerváciu. Severne 
nad obcou sa vypína ďalšie vysoké vápencové bradlo Lysá skala. Je 
tam otvorený kameňolom, v ktorom sa ťaží krinoidový vápenec na 
stavebné účely. Počas ťažby vápenca sa v kameňolome nachádzali 
skameneliny druhohorných ježoviek, a hlavne rôznych druhov amo-
nitov veľkých až okolo 30 cm. K ústiu Jarabinského prielomu sme sa 
dostali po modrej turistickej značke severne od obce Jarabina.

Obec Vyšné Ružbachy (obr. 24, 25) (GPS 49° 18‘ 0“ N, 20° 34‘ 
0“ E) vznikla pri výdatných minerálnych prameňoch na východných 
úpätiach Spišskej Magury. Leží vo výške 623 m n. m. v doline Zálaž-
ného potoka. Obklopujú ich ihličnaté lesy, ktoré prerastajú do kú-
peľných parkov a dávajú im tak osobitný horský ráz. Kúpele, známe 
termálnym kúpaliskom a travertínovým jazierkom, ponúkajú pre-
dovšetkým hydrouhličitanovo-síranové, vápenato-horečnaté, hy-
drouhličité pramene a povzbudivé klimatické podmienky. Prírodné 
liečivé minerálne pramene sú vhodné na liečenie srdcovo-cievnych 
a nervových  chorôb. Pri liečbe sa využívajú účinky balneoterapie, 
fyzikálnej terapie, elektroterapie, rehabilitácie, psychoterapie a hi-
poterapie. Zemito-uhličité pramene patria k najvýdatnejším v  Eu-
rópe. Vďaka nim sa v oblasti vytvorilo viacero travertínových kôp, 
ktoré sa neskôr prepadli. Následne tak vznikli prepadnuté kruhové 
útvary, ktoré pripomínajú krátery. V oblasti kúpeľov vo Vyšných 
Ružbachoch ležia 4 väčšie a niekoľko menších kráterov, ktoré vznikli 
takýmto prepadnutím. Najznámejší a najväčší je Ružbašský kráter, 
ktorý ako jediný je vyplnený vodou. Travertínové jazero má formu 
misovitej depresie s priemerom približne 20 m. Hĺbka jazera je asi 
3 m. Je lemované obrubou, ktorá ma výšku okolo 1 m a široká je 2 m. 
Celková plocha krátera je takmer 300 m². Teplota vody v jazierku je 
23 °C, je silne mineralizovaná. Travertínové jazero napája prameň 
s výdatnosťou približne 8 litrov za sekundu. Do vody cez trhliny na 
dne pravidelne unikajú plyny oxidu uhličitého. Vďaka kombinácii 
všetkých týchto faktorov jazierko nezamŕza ani v zimnom období. Ex
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Obr. 23. Jarabinský prielom

Obr. 24. Vyšné Ružbachy, Biely dom

Obr. 25. Vyšné Ružbachy, travertínové 
jazierko – kráter
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Vďaka svojej veľkosti sa považuje za najväčšie travertínové jazero na 
Slovensku a možno aj v celej strednej Európe. Tento unikát je navyše 
od roku 1967 zaradený medzi chránené prírodne útvary Slovenska. 
Voda v jazierku pochádza až z Belianskych Tatier a putuje pod sú-
vrstviami flyšu Spišskej Magury. Vďaka tektonickému zlomu, na 
ktorom ležia Vyšné Ružbachy, táto krasová voda potom pod tlakom 
vyviera na povrch. Kúpele Vyšné Ružbachy v priebehu celého roku 
ponúkajú wellness programy, školy v prírode či ozdravovacie pobyty. 
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92 odkazov na internetové stránky

V kúpeľnom areáli sú zaujímavé Švajčiarske domčeky a Biely dom. 
V travertínovom lome na okraji obce pod lesom uprostred lúk možno 
nájsť unikátnu prírodnú galériu 104 sôch z travertínu od umelcov zo 
štrnástich krajín. Vznikli počas Medzinárodného sochárskeho sym-
pózia, ktoré sa koná od roku 1964. Prechádzkou po kúpeľnom areáli 
sme zakončili exkurziu Klubu učiteľov geovied v roku 2021. Exkurzia 
sa uskutočnila aj vďaka podpore projektu KEGA 065UK-4/2021.

Ex
ku

rzi
a p

re
 uč

ite
ľov

 Kl
ub

u u
čit

eľo
v g

eo
vie

d S
lov

en
sk

ej 
ge

olo
gic

ke
j s

po
loč

no
sti

 na
 se

ve
ro

vý
ch

od
né

 Sl
ov

en
sk

o



19

 úvod

V novembri roku 2021 uplynulo 117 rokov od narodenia Ka-
rola Silnického, paleontológa, speleológa, stredoškolského a neskôr 
vysokoškolského pedagóga. 

Karol Silnický patril k prvým slovenským paleontológom. Na 
území Slovenska sa po vzniku Československej republiky v roku 1918 
zaoberali paleontologickým výskumom väčšinou len zahraniční od-
borníci. Zo slovenských odborníkov to boli len  Ján Volko Starohorský 
(1880 – 1977), evanjelický farár z obce Hybe Ján Šimkovič (1854 – 
1931)  a Karol Silnický (1904 – 1973).

Karol Silnický si uvedomoval, akú významnú úlohu majú ska-
meneliny pre geologický výskum, ako aj dôležitosť ich záchrany 
a  uchovania do budúcnosti na ďalšie vedecké štúdium. Vo svojom 
článku Význam skamenelín uverejnenom v Časopise Muzeálnej slo-
venskej spoločnosti v roku 1930 napísal:

„Dôležitosť skamenelín je taká veľká, že bez nich býva práca 
geológa veľmi ťažká, ak len nie úplne bezvýsledná. Skamenelina 
je pre zemskú vrstvu, v ktorej sa ona nachádza, temer letopočtom 
do nej vrytým, ale nie absolútnym, lebo o takomto sa v dejinách 
zeme hovoriť nedá.
Zachraňujme zbytky pravekého tvorstva. Nedopusťme, aby 
nevedomosť, alebo zlomyseľnosť ničila pamiatky zašlých vekov. 
Je to pre nás samých a  pre našich potomkov, ktorí z  našich 
vedomostí budú čerpať poučenia k ďalším prácam, na ktoré sme 
my už nestačili.“

S  menom Karola Silnického sú spojené aj začiatky speleolo-
gického výskumu  Malých Karpát v oblasti  Borinského krasu, ako aj 
rozvoj didaktiky biológie na Slovensku (Ušáková, 2014).   

Život a dielo

Karol Silnický sa narodil 13. novembra 1904 v Banskej Štiav-
nici. Po skončení ľudovej školy nastúpil do Reálneho gymnázia 
v Kremnici. Záujem o vedecký výskum sa u neho prejavil už počas 
stredoškolských štúdií. V  roku 1922/1923  sa ako študent 6. triedy 
reálneho gymnázia zúčastnil na výskume nárečí na Slovensku ako 
dopisovateľ Matice slovenskej (Vážny, 1923).  Záujem o  štúdium 

 klement Fordinál1 a csaba tóth2

1 Štátny geologický ústav dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava, klement.fordinal@geology.sk
2 Stredoslovenské múzeum, nám. Snp 3755/4A, 974 01 banská bystrica, csabamamut@yahoo.com

SpOMiEnkA nA kAROlA SilnickéhO, pAlEOntOlógA, 
SpElEOlógA A pEdAgógA

prírodných vied ho po maturite zaviedol do Brna na Prírodovedeckú 
fakultu Masarykovej Univerzity, kde sa  zameral na štúdium geológie 
a mineralógie. Uvedené predmety ho vyučovali vtedajšie významné 
osobnosti českej geológie a mineralógie – prof. PhDr. Josef Woldřich 
a prof. PhDr. Vojtěch Rosický. Po skončení vysokoškolského štúdia 
nastúpil 1. 8. 1929 ako kustód do prírodovedného odboru Sloven-
ského národného múzea v Martine, kde pôsobil až do 1. 9. 1931. 
V rámci svojich pracovných činností sa podieľal na vyčistení a zakon-
zervovaní herbára Andreja Kmeťa a popritom realizoval aj terénny 
speleologický, paleontologický, ako aj archeologický výskum. 

Karol Silnický bol ako paleontológ prizývaný na  posúdenie 
a  determináciu fosílií nájdených pri ťažbe surovín, napr. vápencov 
v Devínskej Novej Vsi (-ský, 1932).  

Karol Silnický sa stal členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti 
a v jej časopisoch (Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Sborník 
Muzeálnej slovenskej spoločnosti) publikoval svoje paleontologické 
články. Venoval sa aj popularizačnej činnosti, napr. na  valnom zhro-
maždení Muzeálnej slovenskej spoločnosti dňa 27. marca 1930 mal 
prednášku o mastodontoch.

Prvé paleontologické práce Karola Silnického sa zaoberajú 
hlavne dokumentáciou nálezov terciérnych a  kvartérnych chobot-
natcov. Poskytujú základné informácie o  nálezových okolnostiach 
a  sú dôležité aj z  hľadiska záchrany neraz jedinečného osteologic-
kého materiálu. Z  pohľadu výskumu fosílnych chobotnatcov sú 
najvýznamnejšie jeho pomerne rozsiahlejšie príspevky o  náleze 
mastodonta z  lokality Topoľčany-Kalvária (Silnický, 1930, 1931a). 
Neúplnú lebku, zuby, impozantne zachovaný kel a  niekoľko kostí 
sám konzervoval, anatomicky aj taxonomicky determinoval. Nález 
priradil k  druhu Mastodon grandincisivus (dnes Konobelodon? atti-
cus). Uvedený nález tohto veľmi zriedkavého a málo známeho druhu 
mastodonta1 patrí k  najkompletnejším zachovaným exemplárom 
nielen na Slovensku1, ale v rámci celého územia strednej Európy“. 

1 uložené sú v zbierkach Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea 
v  Bratislave,  Slovenského národného múzea – Múzea Andreja Kmeťa v Martine 
a v Tribečskom múzeu v Topoľčanoch Sp
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Neslávne známa, zároveň aj najkurióznejšia paleontologická 
publikácia Karola Silnického bola uverejnená vo vtedajšom vedecky 
prestížnom časopise Věda přírodní (Silnický 1931b). Uvedená práca 
pojednáva o senzačnom  náleze sánky dinosaura z  triasového vá-
penca (obr. 1). Taxonomicky ho opísal ako nový druh Lagunosaurus 
Popradensis Silnický2. 

Obr. 1. Mandibula nosorožca v travertíne, ktorú Silnický pôvodne opísal ako 
dinosaura vo vápenci (foto A. Bendík, zbierky Slovenského národného múzea – 
Múzea A. Kmeťa v Martine)

Nález ihneď vzbudil veľký ohlas u českých paleontológov, kto-
rí materiál opätovne preskúmali. Revízia bola ironická – nešlo ani 
o  vápenec, ani o  dinosaura, v  skutočnosti to bol pleistocénny tra-
vertín a mandibula so zubami patrila nosorožcovi (Zázvorka, 1932). 
Nevieme presne, ako k tejto, z každého pohľadu absolútne chybnej 
determinácii došlo, keďže Karol Silnický mal dobré poznatky o fo-
síliách kvartérnych cicavcov a pri práci používal najnovšiu vedeckú 
literatúru. V každom prípade, tento vedecký neúspech spojený 
s  komplikovanou hospodárskou situáciou spôsobil, že k  systema-
tickému paleontologickému bádaniu sa Karol Silnický  vrátil  až  po  
takmer 20 rokoch,  keď sa začal intenzívne zaoberať  výskumom fo-
sílnej fauny z jaskýň. 

Karol Silnický  bádal ako archeológ a speleológ v  Gaderskej 
doline a Belianskej doline. V  štrbine jaskyne Remová na hradisku 
Plešovica našiel bronzovú ihlicu. Vo výkope v jaskyni medzi dolinkou 
Havranová a  Konským dolom (názov Na vyhni) našiel eneolitické 
pamiatky, dôkazy o dlhšom osídlení púchovskou kultúrou a krátko-
dobom slovanskom osídlení (Bárta, 1975). Uvedené archeologické 
nálezy inšpirovali Karola Silnického k napísaniu prvého slovenského 
románu pre mládež s  tematikou života človeka v  praveku (obr. 2). 
Uvedený román napísal spolu so slovenským národovcom, básnikom 
a publicistom  A. Prídavkom (1904 – 1945). 

2 časť nálezu je dnes uložená v  zbierke Slovenského národného múzea – Múzea 
Andreja Kmeťa v Martine

Obr. 2. Titulná strana románu Priekopníci

Karol Silnický  sa od roku 1931 venoval výchove stredoškolskej 
mládeže. V  školskom roku 1931/1932 pôsobil v Československom 
štátnom reálnom gymnáziu Hviezdoslavovo v Dolnom Kubíne, kde 
vyučoval prírodopis a zemepis (Halaša, 1969).  Potom nastúpil do 
maďarskej pobočky Štátneho československého koedukačného 
ústavu učiteľského v Bratislave.  V roku 1946 pôsobil ako lektor na 
Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (SU), kde viedol meto-
dické cvičenia z  prírodopisu a  zemepisu (Dolan, 1968), a  v  rokoch 
1949 – 1950 na  Prírodovedeckej fakulte SU, kde prednášal metodi-
ku prírodopisného a zemepisného vyučovania (Rebro, 1949).

Karol Silnický zostavil pre 3. ročník stredných škôl učebnicu  
Mineralógia a  geológia, ktorá vyšla tlačou v  roku 1949, a  preložil 
z češtiny do slovenčiny učebnicu Biológia človeka autorského kolek-
tívu Hašek et al. (1952).  

V roku 1953 prešiel Karol Silnický na Vysokú školu pedagogic-
kú, odtiaľ na Vyššiu pedagogickú školu a po jej likvidácii na Pedago-
gickú   fakultu   UK   v  Trnave. Ako vysokoškolský učiteľ sa neúnavne 
a svedomito venoval výchove učiteľského dorastu. Poslucháčom 
vštepoval lásku k prírode a jej ochrane, na početných exkurziách im 
dával praktické návody na vedecký prieskum v teréne a získaval tak 
mladé talenty pre výskumnú prácu v paleontológii a speleológii. 
Pre študentov diaľkového štúdia Vysokej školy pedagogickej napísal 
skriptá zoológie v dvoch častiach (Silnický, 1954, 1955)  a základy Sp
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historickej geológie a  paleontológie (Silnický, 1956) v  maďarskom 
jazyku (obr. 3).

V  roku 1954 preložil Karol Silnický z  ruštiny do slovenčiny 
učebný text  Základy darvinizmu autorov Meľnikov et al.  a  v  roku 
1955 z  češtiny do slovenčiny učebnicu Základy darvinizmu autor-
ského kolektívu Bouček et al. (1955). Pre Fakultu prírodných vied 
Vysokej školy pedagogickej v Bratislave vypracoval skriptá Základy 
paleontológie, ktoré vyšli tlačou v roku 1957. Do románu A. C. Doyla 
Stratený svet, ktorý vyšiel v  slovenčine v  roku 1965 v  edícií Mladé 
letá, napísal komentár  s názvom Skameneliny rozprávajú.

Speleologickým výskumom sa začal Karol Silnický zaobe-
rať v  roku 1929 počas svojho pôsobenia v  Slovenskom národnom 
múzeu v  Martine. Skúmal neprístupné jaskyne v  Gaderskej doline 
a Belianskej doline, v ktorých nachádzal archeologický materiál. Po 
presťahovaní do Bratislavy pokračoval jeho záujem o speleologický 
výskum jaskýň v okolí Bratislavy. Jeho záujem narazil na problémy 
vtedajšej zhoršujúcej sa politickej situácie v  Československu, ako 
aj druhej svetovej vojny. Po skončení vojny v marci roku 1946 začal  
Karol Silnický so spolupracovníkmi, prevažne stredo- a vysokoškol-
skými študentmi v  rámci tzv. jaskyniarskeho krúžku  systematický 

Obr. 4. K. Silnický (vľavo s bradou) (archív Slovenského múzea ochrany prírody 
a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš)

Obr. 5. K. Silnický (v strede) pred jaskyňou Sedmička, Borinský kras, 9. 5. 1961 
(archív R. Dočolomanského).

speleologický prieskum Borinského krasu (obr. 4, 5). Za základné 
pracovisko si zvolili jaskyňu Trojuholník, kde počas prác našli pozo-
statky jaskynných medveďov. Sondážne práce tu uskutočňovali prie-
bežne až do roku 1957. Uvedený prieskum začal koncom 50. rokov 
20. storočia pre technické možnosti vtedajšej doby stagnovať. Jeho 
oživenie nastalo až v  druhej polovici 60. rokov minulého storočia, 
keď do oblasti Borinského krasu prišli mladí trampi a spolu s pamät-
níkmi „jaskyniarskeho krúžku“ znovu obnovili speleologický výskum 
v tejto oblasti vo väčšom rozsahu. V lete roku 1969  (9. – 27. 8. 1969) 
sa v chatovej osade Košariská, konkrétne na chate Cementár, kona-
la 1. ústredná tábornícka jaskyniarska škola, na ktorej sa zúčastnili 
záujemcovia z radov trampov. Jedným z nestorov tejto akcie bol aj 

Obr. 3. Titulné strany skrípt Karola Silnického



22

Karol Silnický (Ševčík a Magdolen, 2018a, b). Jej absolventi založi-
li v  októbri uvedeného roku oblastnú skupinu č. 20 Bratislava ako 
organizačnú zložku Slovenskej speleologickej spoločnosti. Jej pred-
sedom sa stal  Ing. Ivan Cebecauer. Nadviazali na činnosť „jaskyniar-
skeho krúžku“,  ktorého vedúcim bol v  rokoch 1946 až 1969 Karol 
Silnický, a pokračovali v nej . 

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Pedagogickej fakulty UK 
v  Trnave bola Karolovi Silnickému v  roku 1971 ako dlhoročnému 
a úspešnému pedagógovi udelená pamätná Bronzová medaila Uni-
verzity Komenského (25 rokov pedagogickej fakulty, 1971). 

Karol Silnický zomrel v roku 1973. Posledná rozlúčka s ním sa 
konala v  krematóriu v  Bratislave, na ktorej sa s  ním rozlúčila jeho 
rodina, bývalí kolegovia, ako aj  kamaráti od „táborových ohňov“ 
(Jastrab, 1973).  

Na počesť Karola Silnického pomenovali jaskyniari z  oblast-
nej skupiny Bratislava jaskyňu pod Dujničovou horárňou, objavenú 
v roku 1980 (jaskyňa P-4)3. Jeho menom pomenovali trampi a turisti 
prameň (obr. 6) nachádzajúci sa na hlavnom hrebeni Malých Karpát 
pri Malom Javorníku.

poďakovanie

Autori ďakujú RNDr. Ľ. Slivovi, PhD., p. R. Dočolomanskému 
a archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva pri 
SMOPaJ Liptovský Mikuláš  za poskytnutie fotografie K. Silnického 
a Mgr. Andrejovi Bendíkovi, PhD., za fotografiu mandibuly nosorož-
ca, nachádzajúcej sa v  zbierkach Slovenského národného múzea 
v Martine – v Múzeu Andreja Kmeťa.
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Obr. 6.  Silnického prameň v Malých Karpatoch (foto K. Fordinál)
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Zápisnice z valného zhromaždenia Slovenskej geologickej 
spoločnosti (v skratke: VZ SGS) sú zverejňované od roku 2009 na 
webovom sídle Slovenskej geologickej spoločnosti www.geolo-
gickaspolocnost.sk. Zápisnice z VZ SGS sú dostupné jednotlivo on-
line v   digitálnom formáte. Kvôli archivácii materiálov SGS sme sa 
rozhodli, že postupne všetky dôležité dokumenty, ktoré môžu byť 
zverejnené, budeme publikovať v  časopise Mente et Malleo – Spra-
vodajca SGS na webe, ale aj v tlačenej forme. Priebeh posledných 4 
zasadnutí VZ SGS bol zaznamenaný v zápisniciach 7. 12. 2017, 3. 4. 
2014, 12.  12. 2013 a 30. 9. 2009. Zápisnice z VZ SGS publikujeme 
v čase do minulosti. 

Informujeme vás, že výbor SGS v čase zhoršujúcej sa pande-
mickej situácie COVID 19 v SR požiadal hlasovať  „per rolam“ svojich 
platiacich členov o možnosti presunúť plánované VZ SGS do času, 
keď to pandemická situácia umožní širokej členskej komunite. 
Na základe výsledku „per rolam“ elektronického hlasovania čle-
nov Slovenskej geologickej spoločnosti dňa 18. 10. 2021 sa rozhodlo 
o presunutí VZ SGS v roku 2021 na rok 2022.

ZápiSnicA Z VAlnéhO ZhROMAŽdEniA  
SlOVEnSkEj gEOlOgickEj SpOlOčnOSti  
ZO dňA 7. 12. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto konania: aula SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

priebeh rokovania

1. Otvorenie
Predseda Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej SGS) L. Ši-

mon privítal prítomných na valnom zhromaždení Slovenskej geo-

 ladislav Šimon1, Zoltán németh2, Marianna kováčová3, 
 Silvia Antolíková4 a Monika kováčiková1

1Štátny geologický ústav d. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 bratislava  
2Štátny geologický ústav d. Štúra, regionálne centrum košice, jesenského 8, 040 01 košice 
3katedra geológie a paleontológie, priF uk, Mlynská dolina, ilkovičova 6, 842 15 bratislava 
4ústav vied o Zemi SAV, dúbravská cesta 9, 840 05 bratislava

ZápiSnicE Z VAlnéhO ZhROMAŽdEniA SlOVEnSkEj 
gEOlOgickEj SpOlOčnOSti Sú ZVEREjnEné  
nA wEbOVOM SídlE SgS  
www.gEOlOgickASpOlOcnOSt.Sk (dO ROku 2021)

logickej spoločnosti (ďalej VZ SGS) a oboznámil ich s programom 
rokovania. Za zapisovateľku zápisnice bola zvolená S. Antolíková, za 
overovateľku M. Kováčová a za schvaľovateľa L. Šimon. 

2. Správa o činnosti SgS za roky 2014 – 2016
Správu o činnosti SGS za roky 2014 – 2016 predniesol predse-

da SGS L. Šimon. 
L. Šimon v správe uviedol, že Slovenská geologická spoločnosť 

patrí medzi najaktívnejšie  spoločnosti pôsobiace pri Rade sloven-
ských vedeckých spoločností pri SAV. 

L. Šimon v úvodnej časti prezentácie poskytol prierez činností 
a aktivít SGS počas obdobia 2014 – 2016. Za najväčší prínos okrem 
spolkovej činnosti a pravidelných terénnych seminárov, rovnako ako 
popularizačných prednášok pre verejnosť v SNM, označil zaradenie 
webovej stránky SGS (http://www.geologickaspolocnost.sk/) do 
výberového zberu v národnom projekte Digitálne pramene, ktorý 
realizuje Univerzitná knižnica v Bratislave, a vytvorenie digitálneho 
časopisu SGS Mente et Malleo, ktorý je tiež na webe SGS. Vďaka mož-
nosti elektronickej registrácie za člena SGS prostredníctvom elektro-
nického formulára sa počet členov SGS rozrástol. Väčší nárast nových 
členov spoločnosti bol aj posledný rok, keď vstúpilo do SGS 35 no-
vých členov. SGS má stály nárast členov, ktorých je v súčasnosti 369. 

Aktivity SGS sa uskutočňujú na báze 3 regionálnych pobočiek 
v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a súčasne 10 odborných 
skupín a 1 komisie. Veľkým úspechom je transformácia Geovestníka 
SGS v Mineralii Slovaca na internetový časopis SGS Spravodajca SGS 
Mente et Malleo, lokalizovaného na webovom sídle SGS www.geolo-
gickaspolocnost.sk/mem. 

Predseda L. Šimon počas prezentácie uviedol 15-stránkovú 
správu pod názvom Súhrnná správa a štatistický prehľad o aktivitách Zá
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Slovenskej geologickej spoločnosti za roky 2014 až 2016. Tento typ 
správy v predpísanej štruktúre SGS povinne pravidelne zasiela Rade 
vedeckých spoločností Slovenska pri SAV a Predsedníctvu SAV. Táto 
správa je zároveň podkladom, ktorým sa uchádza formou žiadosti 
o dotáciu pre SGS a Predsedníctvo SAV na aktivity plánované v da-
nom kalendárnom roku. Jednotlivé výročné správy o činnosti SGS 
pre Radu vedeckých spoločností SAV a pre Predsedníctvo SAV boli 
súčasťou predloženej správy na valnom zhromaždení SGS, ktoré boli 
prezentované počas rokovania.

Uznesenie: Prítomní jednomyseľne odsúhlasili Správu o činnosti SGS 
za roky 2014  – 2016. 

 (Za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0).

3. Správa o hospodárení SgS za roky 2014 – 2016

Správu o hospodárení SGS za roky 2014 – 2016 predniesla 
hospodárka SGS M. Kováčiková.  

Vo svojej správe uviedla počiatočný stav financií SGS k 1. 1. 
2014, ktorý bol vo výške 32,26 €, príjmy spoločnosti v roku 2014 boli 
2 355,00 € a výdavky 2 372,81 €. Počiatočný stav financií k 1. 1. 2015 
bol 14,57 €, príjmy spoločnosti v roku 2015 boli 2 577,51 €, výdavky 
2 581,62 €. Počiatočný stav financií k 1. 1. 2016 bol 10,46 €, príjmy 
v roku 2016 dosiahli 2 693,50 € a výdavky 2 689,92 €. 

Stav účtu k 31. 12. 2016 bol 14,04 €. 

Uznesenie: Prítomní jednomyseľne odsúhlasili správu o hospodárení 
SGS za roky 2014 – 2016. 

 (Za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0).

4. Revízna správa SgS za roky 2014 – 2016

Revíznu správu SGS za roky 2014 – 2016 predniesla členka 
revíznej komisie V. Kollárová. 

V revíznej správe V. Kollárová potvrdila správnosť hospodáre-
nia SGS s financiami za roky 2014 – 2016.

Uznesenie: Prítomní jednomyseľne odsúhlasili revíznu správu SGS za 
roky 2014 – 2016. 

 (Za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0).

5. Správa o činnosti národného geologického ko-
mitétu SR (ngk SR) za roky 2014 – 2016

Správu o činnosti NGK SR za roky 2014 – 2016 predniesol pred-
seda NGK SR J. Michalík.

J. Michalík všetkým zúčastneným predstavil Národný geolo-
gický komitét, ktorý je mimovládnym a medzirezortným orgánom 
reprezentujúcim geologické vedy Slovenskej republiky vo vzťahu 
k Medzinárodnej únii geologických vied (International Union of Geo-
logical Sciences, ďalej IUGS), k Rade medzinárodných geologických 
korelačných programov (ďalej IGCP) UNESCO a k ďalším zahraničným 
vedeckým organizáciám. Referoval o jeho vedení, poslaní, činnosti 
a ďalších plánoch do budúcnosti.

V roku 2016 NGK finančne podporil tieto aktivity: 10th IWAF 
International Conference, Smolenice, 18. Polish-Czech-Slovak Palae-
ontological Conference, 10th ISC (International Symposium on the 
Cretaceous) IGCP 609 Vienna – pre-Conferencefieldtrip, 13th Work-
shop on Alpine Geological Studies “Alpshop 2017”.

Uznesenie: Prítomní jednomyseľne odsúhlasili správu o činnosti NGK 
SR za roky 2014 – 2016. 

 (Za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0).

6. Výsledky volieb do výboru Slovenskej geologic-
kej spoločnosti, hospodára SgS, revíznej komi-
sie SgS a do národného geologického komitétu

Predsedom volebnej komisie pre voľby do orgánov SGS a NGK 
bol Z. Németh, ďalšími členmi boli Ľ. Puškelová a R. Aubrecht. Svoji-
mi podpismi potvrdili správnosť volieb.

Na voľbách sa zúčastnilo 41 členov SGS.

Hlasovaním boli určení títo členovia výboru Slovenskej geolo-
gickej spoločnosti:

RNDr. Silvia Antolíková, PhD., ÚVZ SAV Bratislava, 

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., PriF UK Bratislava, 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava, 

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PriF UK Bratislava, 

doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., PriF UK Bratislava, 

Mgr. Martin Vlačiky, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava, 

Mgr. Matúš Hyžný, PhD., PriF UK Bratislava, 

doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD., BERG Košice, 

doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD., ŠGÚDŠ Košice. 

Hlasovaním bol určený hospodár Slovenskej geologickej 
spoločnosti:

RNDr. Monika Kováčiková, ŠGÚDŠ Bratislava.

Hlasovaním boli určení členovia revíznej komisie Slovenskej 
geologickej spoločnosti:

RNDr. Viera Sláviková, PhD., ZŠ Považská Bystrica, 

Mgr. Viera Kollárová, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava.

Hlasovaním boli určení títo členovia Národného geologického 
komitétu:

RNDr. Milan Kohút, CSc., ÚVZ SAV Bratislava – 36 hlasov

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., PriF UK, Bratislava – 34 hlasov,

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., ÚVZ SAV Banská Bystrica – 28 
hlasov,

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., PriF UK Bratislava 
– 26 hlasov,

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., FPV UMB Banská Bystrica – 26 
hlasov,Zá
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RNDr. Ľubomír Hraško, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 24 hlasov,

RNDr. Igor Petrík, DrSc., ÚVZ SAV Bratislava – 22 hlasov. Presné 
znenie správy je dostupné v prílohe tejto zápisnice.

Záver
L. Šimon poďakoval členom RV SGS za ich aktívnu prácu v SGS 

v uplynulých štyroch rokoch  a  poďakoval prítomným členom SGS 
za účasť na valnom zhromaždení SGS. Následne L. Šimon zakončil 
valné zhromaždenie SGS.

Zapísala: S. Antolíková, tajomníčka SGS
Overila:  M. Kováčová, predsedníčka bratislavskej pobočky 

SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave 7. 12. 2017

pOVinná pRílOhA ZápiSnicE Z VZ SgS
Zápis z  volieb do výboru Slovenskej geologickej spoločnosti, 

hospodára SGS, revíznej komisie SGS a do Národného geologického 
komitétu, ktoré sa uskutočnili počas valného zhromaždenia Sloven-
skej geologickej spoločnosti dňa 7. 12. 2017 v AULE SAV Bratislava
Počet prítomných členov SGS: 41 
Počet odovzdaných volebných lístkov: 41 
Počet platných volebných lístkov: 40

Členovia výboru Slovenskej geologickej spoločnosti zvolení 
hlasovaním:

RNDr. Silvia Antolíková, PhD., ÚVZ SAV Bratislava – 38 hlasov,

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., PriF UK Bratislava 
– 37 hlasov,

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 36 hlasov,

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PriF UK Bratislava – 36 
hlasov,

doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., PriF UK Bratislava – 35 hlasov,

Mgr. Martin Vlačiky, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 35 hlasov,

Mgr. Matúš Hyžný, PhD., PriF UK Bratislava – 33 hlasov,

doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD., BERG Košice – 33 hlasov,

doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD., ŠGÚDŠ  Košice – 32 hlasov.

Hospodár Slovenskej geologickej spoločnosti zvolený 
hlasovaním:

RNDr. Monika Kováčiková, ŠGÚDŠ Bratislava – 37 hlasov.

Členovia revíznej komisie Slovenskej geologickej spoločnosti 
zvolení hlasovaním:

RNDr. Viera Sláviková, PhD., ZŠ Považská Bystrica – 37 hlasov,

Mgr. Viera Kollárová, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 36 hlasov.

Členovia Národného geologického komitétu zvolení 
hlasovaním:

RNDr. Milan Kohút, CSc., ÚVZ SAV Bratislava – 36 hlasov,

prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., PriF UK Bratislava – 34 hlasov,

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., ÚVZ SAV Banská Bystrica – 28 
hlasov,

doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., PriF UK Bratislava 
– 26 hlasov,

prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., FPV UMB Banská Bystrica – 26 
hlasov,

RNDr. Ľubomír Hraško, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 24 hlasov,

RNDr. Igor Petrík, DrSc., ÚVZ SAV Bratislava – 22 hlasov.

Zápis vypracovali členovia volebnej komisie: Ing. Zoltán Né-
meth, PhD., ŠGÚDŠ Košice (predseda volebnej komisie), prof. RNDr. 
Roman Aubrecht, PhD., PriF UK Bratislava (člen volebnej komi-
sie), RNDr. Ľubica Puškelová, ÚVZ SAV Bratislava (členka volebnej 
komisie).

Po zvolení nového výboru Slovenskej geologickej spoločnos-
ti, ktoré sa uskutočnilo počas valného zhromaždenia SGS dňa 7. 12. 
2017 v aule SAV Bratislava, si nový výbor SGS zvolil užší výbor SGS: 
predseda SGS RNDr. L. Šimon, PhD., podpredsedníčka doc. RNDr. M. 
Kováčová, PhD., tajomníčka RNDr. S. Antolíková, PhD., hospodárka 
RNDr. M. Kováčiková.

ZápiSnicA Z VAlnéhO ZhROMAŽdEniA  
SlOVEnSkEj gEOlOgickEj SpOlOčnOSti  
ZO dňA 3. 4. 2014

Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny 
Miesto konania: ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava; Veľká sála  

 Dionýza Štúra 

priebeh rokovania: 

1. Otvorenie 
Predseda SGS L. Šimon privítal účastníkov valného zhromaž-

denia a oboznámil ich s obsahom rokovania. V úvode boli do návr-
hovej komisie VZ SGS navrhnutí a schválení členovia SGS M. Vlačiky 
a R. Biskupič. 

2. informácia revíznej komisie 
Správu,  výsledky revízie finančného stavu a hospodárenia SGS 

za roky 2010 – 2013, prezentovala V. Kollárová. Finančné prehľady 
Dr. Kollárová premietla formou prezentácie. V roku 2010 boli k dis-
pozícii dva účty – bežný a dotačný, pričom dotačný účet bol v roku 
2012 zrušený a finančná suma 9,09 € z neho bola prevedená na bež-
ný účet. Tým sa usporili finančné prostriedky zhruba 60 – 70 € za ve-
denie jedného účtu. Hospodárenie v roku 2013 sa skončilo celkovo so 
sumou 32,36 € (na bežnom účte), pokladňa bola vynulovaná. Tieto 
prostriedky prechádzajú do roku 2014. Revízna komisia konštatovala 
úplnosť a kvalitné spracovanie dokumentácie a účelné a prehľadné Zá
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čerpanie financií. Poďakovanie patrí hospodárke SGS Dr. Kováčikovej. 
Správa revíznej komisie za roky 2010 – 2013 bola prijatá 29 

prítomnými členmi SGS. 

3. uznesenie VZ SgS 
VZ SGS jednmyseľne schválilo správu revíznej komisie o hos-

podárení SGS a účtovnej uzávierke za roky 2010 – 2013 a návrhová 
komisia konštatovala prijatie tohto uznesenia VZ SGS. 

4. Rôzne 
P. Uher sa z rodinných dôvodov vzdal funkcie predsedu brati-

slavskej pobočky SGS. Prof. Hovorka navrhol, aby prof. Uher bol po-
verený zorganizovaním volieb do 15. 5. 2014. VZ SGS to odsúhlasilo. 

Záverom predseda L. Šimon poďakoval členom SGS za účasť na 
mimoriadnom valnom zhromaždení SGS. 

Zapísal: Z. Németh, podpredseda SGS 
Overila: S. Ozdínová, tajomníčka SGS 
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
 

ZápiSnicA Z VAlnéhO ZhROMAŽdEniA  
SlOVEnSkEj gEOlOgickEj SpOlOčnOSti  
ZO dňA 12. 12. 2013

Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny 
Miesto konania:  ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, Bratislava, Veľká sála  

  Dionýza Štúra 

priebeh rokovania: 

1. Otvorenie 
Predseda SGS L. Šimon privítal účastníkov valného zhromaž-

denia a oboznámil ich s jednotlivými bodmi programu v zmysle 
pozvánky. Súčasne zdôraznil, že na valnom zhromaždení prebiehajú 
voľby členov nového 10-členného výboru SGS na roky 2014 – 2017, 
z ktorého bude etablovaný nový predseda SGS, podpredseda SGS 
a vedecký tajomník SGS. Súčasne prebiehajú voľby hospodára 
SGS, revíznej komisie SGS a tradične voľby členov Národného geo-
logického komitétu. Keďže na VZ SGS sa na začiatku nezúčastnila 
nadpolovičná väčšina riadnych členov SGS z celkového počtu 369, 
zapisovateľa, volebnú a návrhovú komisiu nebolo možné odhlasovať 
v úvode valného zhromaždenia. Preto sa aplikovala alternatíva, že 
zapisovateľ, volebná a návrhová komisia by mohli byť zvolení až po 
hodine rokovania. Takto v súlade so stanovami SGS bol za zapisova-
teľa zvolený Z. Németh, za členov návrhovej a volebnej komisie M. 
Vlačiky a R. Biskupič. 

2. Správa o činnosti a hospodárení SgS za roky 
2010 – 2013 

Správu o činnosti a hospodárení SGS predniesol L. Šimon, vy-
pracovali ju L. Šimon a Z. Németh. Predseda SGS L. Šimon v úvod-

nej časti prezentácie poskytol prierez aktivít a úspechov SGS počas 
obdobia 2010 – 2013. Za najväčší prínos okrem spolkovej činnosti 
a pravidelných terénnych seminárov a popularizačných prednášok 
pre verejnosť v múzeu SNM považujeme ocenenie SGS za jej aktivi-
tu pri zviditeľňovaní osobnosti a diela profesora Jána Pettka. V roku 
2010 pri príležitosti nedožitého 200. výročia narodenia Jána Pettka 
na základe angažovanosti SGS ho mesto Bratislava zaradilo medzi 
významné osobnosti mesta, ktoré sú pochované na historickom cin-
toríne Kozia brána v Bratislave. 

SGS má stály nárast členov, ktorých počet v súčasnosti dosa-
huje 369 členov. Aktivity SGS sa uskutočňujú na báze 3 odborných 
pobočiek (v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach), 10 odborných 
skupín a 1 komisie. Najaktívnejšie v rámci SGS boli odborné skupiny: 
Paleoklub, Klub učiteľov geovied, odborná skupina kvartérnej geoló-
gie a vulkanologická skupina. Predseda SGS konštatoval, že v budúc-
nosti k neaktívnym odborným skupinám SGS zaujmeme taký postoj, 
ako prijali v minulosti naši partneri z Českej geologickej spoločnosti. 

Slovenská geologická spoločnosť patrila v rokoch 2010 – 2013 
medzi najaktívnejšie vedecké spoločnosti, ktoré sú organizované 
pod Slovenskou akadémiou vied. Vďaka našej kvalitnej práci dostala 
SGS možnosť prezentovať svoj vedecký prínos a úspešnú spolkovú 
činnosť na vedeckej konferencii pri príležitosti 60. výročia založenia 
SAV pred vedeckými spoločnosťami SAV a Predsedníctvom SAV dňa 
29. 10. 2013. Geologický ústav SAV ocenil SGS pamätnou medailou 
pri príležitosti založenia GÚ SAV 16. 10. 2013. 

Predseda L. Šimon počas prezentácie uviedol 21-stránkovú 
správu pod názvom Súhrnné kvantitatívne údaje o vedeckej spo-
ločnosti SGS, údaje o štruktúre spoločnosti a údaje o spoločnosti za 
roky 2010 – 2013. Podobné správy bola povinná SGS pravidelne 
odovzdávať Rade vedeckých spoločností Slovenska pri SAV, aby sa 
každoročne mohla uchádzať o dotácie na geologické akcie SGS. Po 
zmene financovania vedeckých spoločností SAV od roku 2011 SGS 
získava dotácie od Predsedníctva SAV. V dôsledku toho SGS musí ešte 
viac detailne vypracúvať každoročné správy pod názvom Súhrnné 
správy a štatistický prehľad o aktivitách SGS. Informácie z týchto roč-
ných správ pre Radu vedeckých spoločností SAV a pre Predsedníctvo 
SAV boli súčasťou predloženej správy na valnom zhromaždení SGS, 
ktoré boli prezentované počas rokovania. 

Keďže hospodársky rok spoločnosti je uzavretý podaním da-
ňového priznania, správa revíznej komisie SGS bude schválená na 
mimoriadnom rokovaní valného zhromaždenia SGS v budúcom naj-
bližšom termíne po uzavretí hospodárenia spoločnosti. 
Boli prijaté 2 uznesenia: 
Uznesenie č. 1: Valné zhromaždenie SGS schvaľuje Správu o čin- 

 nosti a hospodárení SGS v rokoch 2010 – 2013: 
  Hlasovanie:  za 53, zdržali sa 0, proti 0. 
Uznesenie č. 2:  Valné zhromaždenie SGS berie na vedomie infor- 

 máciu o pripravovanej správe revíznej komisie 
 SGS. 

  Hlasovanie: za 53, zdržali sa 0, proti 0. Zá
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3. Rôzne a diskusia 
(V diskusii uvádzame mená bez titulov.) 
I. Petrík:  Poďakoval predsedovi SGS za kvalitnú správu o čin-

nosti a hospodárení SGS. Konštatoval, že informácia o vysokom hod-
notení SGS na Rade vedeckých spoločností SAV je veľmi pozitívna. 

L. Šimon: Vďaka aktívnej činnosti SGS má Predsedníctvo Slo-
venskej akadémie vied z dotácií pre vedecké spoločnosti SAV vy-
členené významné finančné prostriedky na organizáciu spolkovej 
činnosti SGS. Pozitívnu úlohu okrem kvalitného manažmentu a roz-
siahlych aktivít pri tom zohráva aj skutočnosť, že správy o činnosti 
a hospodárení SGS podáva vždy načas a sú vypracované kvalitne. 

Igor Broska: Konštatoval, že aj v tomto roku Predsedníctvo SAV 
v závere roka realizovalo rozdelenie nepoužitých financií niektorých 
menej aktívnych vedeckých spoločností SAV, pričom SGS vždy získa-
va významný balík financií navyše na dofinancovanie geologických 
akcií SGS. 

J. Vozár: Je potrebné zdôrazniť, že SGS nadviazala na Česko-
slovenskú společnost pro mineralogii, a teda má hlbšie korene ako 
od roku 1967. 

L. Šimon: Slovenská geologická spoločnosť má právnu subjek-
tivitu od 1. 1. 1967 a je najstaršou vedeckou spoločnosťou na Sloven-
sku. SGS je kontinuálnym pokračovaním Československé společnosti 
pro mineralogii, ale jej korene sú ešte hlbšie a SGS sa považuje za 
pokračovateľa Uhorskej geologickej spoločnosti. Potvrdením toho 
bola aj participácia SGS na spomienkovej slávnosti k založeniu Uhor-
skej geologickej spoločnosti vo Vidinej (okr. Lučenec) v tomto roku. 

4. Výsledky volieb vedenia SgS na roky  
2014 – 2017 

Výsledky volieb prezentoval predseda volebnej komisie M. Vla-
čiky.  Na základe 53 platných hlasovacích lístkov boli zvolení členovia 
SGS a NGK. 

Zvolení členovia výboru SGS na roky 
2014 – 2017: 
doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., PriF UK Bratislava: 47 hlasov, 

Ing. Zoltán Németh, PhD., ŠGÚDŠ Košice: 47 hlasov, 

doc. RNDr. Roman Aubrecht, PhD., PriF UK Bratislava: 46 
hlasov, 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava: 45 hlasov, 

RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PriF UK Bratislava: 44 hlasov, 

RNDr. Juraj Maglay, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava: 44 hlasov, 

Mgr. Adam Tomášových, PhD., GÚ SAV Bratislava: 43 hlasov, 

doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., GÚ SAV Banská Bystrica: 40 
hlasov, 

RNDr. Silvia Ozdínová, PhD., GÚ SAV Bratislava: 39 hlasov, 

RNDr. Boris Beláček, PhD., TU Zvolen: 38 hlasov. 

Hospodár SGS na roky 2014 – 2017: 

RNDr. Monika Kováčiková, ŠGÚDŠ Bratislava: 46 hlasov. 

Revízna komisia SGS na roky 2014 – 2017: 
Mgr. Viera Kollárová, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava: 44 hlasov, 
RNDr. Viera Sláviková, PhD., SZŠ Považská Bystrica: 40 hlasov. 

Zvolení členovia výboru Národného 
geologického komitétu na roky  
2014 – 2017: 
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., GÚ SAV Bratislava: 45 hlasov, 

RNDr. Igor Petrík, DrSc., GÚ SAV Bratislava: 37 hlasov, 

RNDr. Milan Kohút, CSc., ŠGÚDŠ Bratislava: 37 hlasov, 

RNDr. Peter Malík, CSc., ŠGÚDŠ Bratislava: 37 hlasov, 

doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., GÚ SAV Banská Bystrica: 35 hlasov, 

RNDr. Vladimír Bezák, CSc., GFÚ SAV Bratislava: 34 hlasov, 

doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc., ŠGÚDŠ Bratislava: 30 
hlasov. 

V závere prítomní členovia nového výboru SGS hlasovaním 
zvolili za predsedu L. Šimona, za podpredsedu Z. Németha, 
vedeckú tajomníčku S. Ozdínovú a súčasťou užšieho výboru 
SGS je aj zvolená hospodárka M. Kováčiková. 

Zapísal: Z. Németh, tajomník SGS 
Schválil: L. Šimon, predseda SGS 
V Bratislave 12. 12. 2013 

ZápiSnicA Z VAlnéhO ZhROMAŽdEniA  
SlOVEnSkEj gEOlOgickEj SpOlOčnOSti  
ZO dňA 30. 9. 2009

Účastníci rokovania: podľa prezenčnej listiny

program rokovania:

1. – 2.  Otvorenie a príhovor predsedu SgS

Predseda L. Šimon privítal účastníkov.  Zdôraznil veľký záujem 
o  členstvo v  SGS – za ostatné dva roky prihlásených 100 nových 
členov.

Keďže na valnom zhromaždení SGS sa nezúčastnila nadpolo-
vičná väčšina z 297 členov SGS, návrhovú komisiu nebolo možné od-
hlasovať v úvode zhromaždenia a bude prijatá v druhej alternatíve, 
t. j. po hodine rokovania.

Program valného zhromaždenia bol prítomnými prijatý.

3. Správa o hospodárení SgS

Ľ. Iglárová – správa o stave hospodárenia (príloha 1 k zápisu 
z valného zhromaždenia). Zá
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4. Správa revíznej komisie SgS
Kontrola revíznou komisiou s predsedom I. Petríkom konšta-

tovala účelné čerpanie financií. Hlasovanie o prijatí správy revíznej 
komisie – pre neprítomnosť nadpolovičnej väčšiny sa uskutočnilo až 
po hodine rokovania.

5. Rekapitulácia činnosti doterajšieho ngk a  RV 
SgS

Činnosť doterajšieho NGK zrekapituloval D. Plašienka. Ostatný 
NGK bol zvolený počas predchádzajúceho geologického kongresu na 
Medvedej hore v roku 2005. Bol prezentovaný prehľad o aktivitách 
doterajšieho NGK: aktivity v  rámci Medzinárodného roka planéty 
Zem 2008 s  aktivitami v  rokoch 2007 – 2009 (koordinátor aktivít 
bol J. Michalík); výstava  Planéta, na ktorej žijeme v  Slovenskom 
národnom múzeu (koordinátor I. Broska); reprezentovanie aktivít 
slovenskej geologickej komunity v IUGS, poradnom orgáne pre štát-
ne inštitúcie a  geovedné organizácie; stimulovanie organizovania 
odborných geologických podujatí v  SR; NGK sa stretával dvakrát 
ročne – riešili sa aktuálne otázky NGK a  pridružených organizácií, 
zoznam aktivít je v ročných správach; 33. medzinárodný geologický 
kongres (Oslo), zo Slovenska 12 aktívnych účastníkov; NGK spolu-
pracuje na programoch UNESCO/IUGS a IGCP; projektov IGCP ubúda 
a  žiaden nie je v  súčasnosti korelovaný zo Slovenska. Výkonný vý-
bor NGK považuje svoju činnosť v rokoch 2005 – 2009 za úspešnú. 
D. Plašienka poďakoval členom doterajšieho NGK za aktívnu činnosť 
v predchádzajúcom funkčnom období.

D. Hovorka požiadal o stručné predstavenie kandidátov. J. Spi-
šiak navrhol osobné predstavenie kandidátov. L. Šimon zdôraznil 
autoritu nominujúcich inštitúcií – kanditátov by mali predstaviť prí-
tomní vedúci predstavitelia týchto inštitúcií. Za ŠGÚDŠ  kandidátov 
predstavil Ľ. Hraško. Geologický ústav SAV – nominantov predstavil 
J. Lexa. PriF UK – výber kandidátov bol po katedrách a z nominan-
tov v rámci geologickej sekcie boli vybraní traja nominanti do NGK 
– predstavil ich D. Plašienka. BERG fakulta TU Košice – v zastúpení 
predstavil D. Plašienka.

L. Šimon – SGS je členom RVS, na základe dosiahnutých vý-
sledkov a aktivity SGS je prideľovanie finančného príspevku z RVS. 
Najaktívnejšia v  rámci SGS je jej bratislavská pobočka s  výraznou 
aktivitou P. Uhera. Banskobystrická pobočka – zmena vedenia – 
predseda R. Kyška-Pipík, zaktivizovanie činnosti. Košická pobočka 
– tiež zmena vedenia z  dôvodu stupňujúcej sa stagnácie činnosti 
pobočky – predsedom po mimoriadnych voľbách v roku 2008 sa stal 
Z. Németh. 

L. Šimon zhodnotil činnosť rozšíreného výboru SGS v doteraj-
šom funkčnom období. Členstvo SGS okrem individuálnych žiadate-
ľov rozšírilo aj masívne členstvo Klubu učiteľov geovied a Paleoklubu. 
Webová stránka SGS bola kritizovaná za nižšiu grafickú úroveň, ale 
napriek tomu mala vysokú návštevnosť. Za neúspech označil dote-
rajší predseda L. Šimon vyradenie SGS z geologickej rady ministra ŽP 
pre znižovanie počtu členov tejto rady. 

6. Odovzdávanie ocenení a  vyhlásenie výsledkov 
o najlepšie geologické práce

Ocenenia SGS odovzdané na valnom zhromazdeni SGS 30. 9. 
2009:

Medaila Jána Slávika: 
A. Vozárová – za prínos k poznaniu geológie ZK a rozvoj geo-
lógie na Slovensku;

P. Wagner – za prínos k poznaniu v odbore inžinierskej geoló-
gie a progresívne prístupy a riešenia.

Ďakovný list SGS:

D. Vass – za prácu v geológii a pri príležitosti životného jubilea;

I. Broska – za propagáciu geológie na Slovensku;

Ľ. Iglárová – za prácu vo funkcii hospodárky SGS a vzornú spo-
luprácu s RVS;

M. Kohút – za aktívnu prácu v SGS a pri organizovaní SGK;

B. Žec – za zorganizovanie kongresu SGS na Medvedej hore 
v roku 2005.

Výsledky súťaže o najlepšie publikácie v rokoch 2007 – 2008 
zhodnotil D. Plašienka. Výsledky súťaže sú uverejnené v  prílohe 2 
k  zápisu z  valného zhromaždenia. Odovzdávanie ocenení sa usku-
točnilo počas valného zhromaždenia. 

7. Schvaľovanie správy o hospodárení SgS a sprá-
vy revíznej komisie

Keďže nadpolovičná účasť členov SGS sa na valnom zhromaž-
dení nedosiahla, schvaľovanie sa uskutočnilo po hodine zasadania. 
Hlasovanie viedol L. Šimon. Správa o  hospodárení SGS a  správa 
revíznej komisie boli schválené plným počtom pozitívnych hlasov, 
jeden hlasujúci sa zdržal hlasovania.

8. diskusia
Ľ. Hraško: Geologická rada ministra ŽP zasadala v  roku 2009 

iba raz, predložený bol návrh o opätovné zaradenie SGS do geolo-
gickej rady.

D. Hovorka: Výzva o  intenzívnejšie organizovanie seminárov 
SGS na rôzne témy. Literárny fond SR – potreba zasielať nominácie 
do súťaží. Výzva na organizovanie a vedenie medzinárodných pro-
jektov (napr. projekty IGCP).

D. Reháková: Zdôraznenie, že sa podáva veľa projektov, ale sú 
zamerané skôr na lepšie finančne kryté oblasti než projekty IGCP – 
napr. 6. a 7. rámcový program EÚ.

I. Petrík: RVS od roku 2007 stále znižovala príspevok na časopis 
Mineralia Slovaca, dokonca v roku 2009 nebol žiaden príspevok.

L. Šimon: RVS finančné nepodporenie časopisu Mineralia Slo-
vaca v  roku 2009 zdôvodnila všeobecne vysokým príspevkom RVS 
pre SGS. Situácia by sa mala zlepšiť aj zvýšením členského SGS na 6 €.

J. Lexa: Znižovanie financovania geologických inštitúcií má za Zá
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dôsledok znižovanie príspevku na vydavateľskú činnosť, ale aj pre 
RVS.

J. Vozár: V zahraničí sa financovanie geologických spoločností 
realizuje z finančne dobre hodnotených projektov. Prerozdeľovanie 
financií z  odvodov v  zahraničí realizuje poradná rada ministra – 
vhodné by boli legislatívne úpravy aj v podmienkach Slovenska. Je 
možná aj zmena jestvujúcich ministerstiev na Slovensku v najbližšej 
budúcnosti. V tom prípade bude vhodná úvaha o zaradení geológie 
na Slovensku pod iné ministerstvo ako MŽP.

I. Križáni: Rozpory medzi požiadavkami environmentalistov 
a  reálnou praxou – je potrebné zriadenie vhodného poradného 
orgánu.

J. Michalík: Nízky spoločenský dopyt po geológii. V zahraničí 
sa financovanie geológie a odborných podujatí realizuje príspevkom 
ekonomicky silných komerčných spoločností.

J. Michalík: Referát o priebehu akcií počas Roka planéty Zem. 

D. Ozdín: Komisia pre terminológiu a  nomenklatúru – defi-
nované pojmy sú konzultované s  Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra. 
Komisia operatívne rieši problémy a  návrhy od členov geologickej 
komunity.

L. Šimon: RVS prispieva na odborné podujatia, pričom nie je 
jednoznačné, či na schválenie príspevku na konkrétne podujatie je 
vhodné uviesť jeho popularizačný názov alebo odborný názov. RVS 
spravidla bezproblémovo prispieva na semináre a odborné poduja-
tia (napr. mineralogickú burzu).

Z. Németh: Referát o  redakčných prácach a  publikovaní ča-
sopisu Mineralia Slovaca – prierez redakčných prác od prijatia 
manuskriptu cez recenzné konanie, autorské opravy a  doplnky, 
opätovné kontroly recenzentmi, slovenskú a  anglickú jazykovú re-
víziu a opravy, rovnako ako zalomenie článku, tlač celého čísla MS 
v internej tlačiarni ŠGÚDŠ a  uverejnenie pdf z  článkov na www.
geology.sk/mineralia. Ako problematické sa ukazuje predovšetkým 
recenzné konanie a  prípady, keď sú zrealizované opravy a  finálne 
zalomenie článku a následná redakčná rada MS rozhodne o doda-
točnom recenzentovi, čo vráti celý proces na začiatok. Redakčnú 
prácu by malo zjednodušiť zavedenie nového webového redakčného 
systému pre Mineralia Slovaca a vydavateľstvo ŠGÚDŠ, ktorý ušetrí 
stratové časy na poštové zasielanie materiálov a  zabezpečí okamžitú 
informovanosť členov redakčnej rady Mineralia Slovaca (RR MS) 
o nových príspevkoch, umožní im navrhnúť recenzentov, poskytne 
on-line informáciu o stave redakčného spracovania článkov a  pod. 
Webový redakčný systém súčasne zdokumentuje aktivitu členov RR 
MS.

9. Voľba členov do ngk, nového rozšíreného vý-
boru SgS a revíznej komisie SgS

Výsledky volieb prezentoval predseda volebnej komisie 
M. Elečko. 

Voľby do NGK – 67 platných lístkov:
1. M. Kohút – 60 hlasov, 
2.  J. Michalík – 54, 
3.  F. Marko – 49, 
4.  M. Bielik – 47, 
5.  –  6. P. Malík – 38,
5. – 6.  I. Broska – 38,
7.  S. Rapant – 37,
8.  J. Janočko – 36,
9.  V. Bezák – 32,
10.  M. Fendeková – 28,
11.  M. Janák – 22,
12.  S. Jacko – 13.

RV SGS – 67 platných lístkov:
1. – 2. M. Kohút – 63 hlasov,
1. – 2.  Z. Németh – 63,
3. Ľ. Iglárová – 60,
4.  D. Pivko – 58,
5.  P. Uher – 55,
6.  D. Ozdín – 53,
7. L. Šimon – 52,
8.  R. Kyška Pipík – 52,
9. – 10.  M. Kováčová, P. Šefčík – 50.

Hospodárka – M. Moravcová – 65 hlasov.
Revízna komisia:
V. Kollárová – 51 hlasov,
I. Petrík – 47.

Na základe hlasovania novo etabolovaného RV SGS sa plným 
počtom hlasov rozhodlo, že predsedom SGS ostáva naďalej L. Šimon, 
podpredsedom M. Kohút a vedeckým tajomníkom Z. Németh.

Zapísal:  Z. Németh, tajomník SGS 
Schválil:  L. Šimon, predseda SGS

V Bratislave 30. 9. 2009 
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Slovenská geologická spoločnosť  (SGS) oceňuje osobnos-
ti v  geológii takmer 50 rokov významným ocenením Čestný člen 
Slovenskej geologickej spoločnosti. O  udelení ocenenia rozhoduje 
rozšírený výbor Slovenskej geologickej spoločnosti hlasovaním na 
svojom riadnom zasadnutí. Ocenenie Čestný člen Slovenskej geolo-
gickej spoločnosti patrí medzi  najvýznamnejšie ocenenia, ktoré sa 
udeľujú na Slovensku domácim, ale aj zahraničným osobnostiam 
v geológii, ktoré zásadným spôsobom prispeli k  rozvoju geológie 
a spolupráce v geologických odboroch  v našom priestore. Laureáti 
boli ocenení titulom Čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti 
počas významných geologických podujatí na Slovensku alebo v za-
hraničí. Uvádzame zoznam 85 laureátov ocenenia Slovenskej geolo-
gickej spoločnosti  Čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti: 

prof. J. Volko-Starohorský

prof. Kühn

akademik D. Andrusov

prof. S. Dzulinski (1975)

Ing. K. Izáková (1980)

prof. V. Andrusovová (1980)

prof. A. Hayde (1980)

RNDr. J. Jelínek (1980)

doc. RNDr. Z. Roth, DrSc. (1980)

RNDr. Ľ. Ivan, CSc. (1980)

RNDr. Bílek, CSc. (1985)

akademik B. Cambel (1985)

doc. RNDr. J. Jarkovský, DrSc. (1985)

akademik T. Kolbenheyer (1985)

prof. K. Krkoška (1985)

 ladislav Šimon1, Silvia Antolíková2 a Monika kováčiková1

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

Laureáti oceNeNia SLoveNSkej 
GeoLoGickej SpoLočNoSti 
čeStNý čLeN SLoveNSkej 
GeoLoGickej SpoLočNoSti

prof. RNDr. M. Kuthan, CSc. (1985)

RNDr. B. Leško, DrSc. (1985)

akademik M. Maheľ (1985)

akademik V. Pokorný (1985)
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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 
citáciách v texte používajte formu: Novák & Kováč (2005); (Novák, 2011); (Novák, 2011; Novák & Kováč, 2005; Novák et al., 2016); (Novák – in 
Kováč et al., 2010). 

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

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

citácie kapitol v knihách 
Horváth, D., 1996: Paleoalpínske deformačné štádiá v tatriku, fatriku a hroniku Malých Karpát. In: Haluška, E. & Helšmíd, F. (eds.): Tektonika jad-
rových pohorí Západných Karpát. ACADEMIA NATURA (Banská Bystrica), 143 – 167. ISBN 268-85-345-3468-8. 



35

 citácie konferenčných príspevkov 
Veľký, A., Hermann, M. & Vysocký, D., 2013: Vplyv ropných látok z prevádzky čerpacích staníc na kvalitu podzemných vôd v povodí Handlovky In: 
ORGANICA 2013, Spoločnosť slovenských geochemikov, 11.-12.9. 2013, Prievidza, Slovenské chemické zvesti. Abstrakty z konferencie, 6, 234. 
– Inštrukcie autorom - 42 – 

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

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

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

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

 Adresa redakcie:
Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 3962/1, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
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