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Ostrov večnej jari, Ostrov kvetov či Zelená perla Atlantiku, to sú 
iba niektoré z názvov, ktoré kvetnato označujú ostrov Madeira. Kým 
v 19. storočí a v prvej polovici 20. storočia bol ostrov dostupný iba pre 
vtedajšiu spoločenskú smotánku, dnes je bohato navštevovaný tu-
ristami i vedcami. V októbri 2021 sme v Klube učiteľov geovied Slo-
venskej geologickej spoločnosti zorganizovali exkurziu zameranú na 
poznávanie jej najvýznamnejších geovedných fenoménov Madeiry. 
(autorom všetkých fotografií je I. Ružek).

Súostrovie Madeira, obmývané Kanárskym prúdom, okrem 
najväčšieho rovnomenného ostrova tvoria ostrovy Porto Santo, De-
sertas a  južne, bližšie ku Kanárskym ostrovom, ostrovy Selvagens. 
Tieto ostrovy sú typickými príkladmi oceánskeho vulkanizmu na 
horúcej škvrne. Ostrovy sú v skutočnosti malými vynoreným časťa-
mi mohutných sopečných masívov posadených na dne Atlantického 
oceánu v hĺbke až 4 000 m. Starší ostrov Porto Santo vznikol pred 
zhruba 25 miliónmi rokov, mladšia Madeira pred asi 6 miliónmi ro-
kov. Na rozdiel od Kanárskych ostrovov sú vulkanicky neaktívne. Ob-
jem vulkanického materiálu ostrova Madeira je viac ako 9 000 km3, 
kým v prípade Porto Santo sa uvádza 5 000 km3. Objem vystupu-
júci nad hladinu oceánu zodpovedá iba 4,2  a 0,1 % ich celkového 
objemu. Aj napriek tomu, že nad oceánsku hladinu vystupuje iba 
táto veľmi malá časť ostrova Madeira, jeho nadmorská výška viac 
ako 1 800 m n. m., ako aj   rovnobežkovo pretiahnutý tvar výrazne 
ovplyvňujú klimatické podmienky a ďalšie krajinné prvky, ktoré od 
nich závisia.

Geovednú exkurziu začíname v hlavnom 
meste Funchal (obr. 1 až 4), ktorého názov je 
odvodený od divo rastúceho feniklu v  okolí 
mesta. Mesto s  viac ako 100 tisíc obyvateľmi 
vzniklo v roku 1421 ako prístav na malej časti 
rovinatého pobrežia v ústí riek Ribeira de Santa 
Luzia a Ribeira de João Gomes. Ubytovanie na 
okraji historického centra nám umožňuje po-
znávať starobylé zákutia, nádherné parky, mú-
zeá a tiež moderné hotely na západe hlavného 
mesta. Práve v  historickom centre tvorenom 
spleťou úzkych uličiek s mnohými reštaurácia-
mi a ulíc s obchodmi sú aj významné historické 
pamiatky, napríklad katedrála Sé, Kostol sv. 
Petra, palác São Lourenço, niekoľko bývalých 
vojenských pevností a  budova mestskej tržni-

 ivan Ružek

katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, prírodovedecká fakulta uk v Bratislave, ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

ce z polovice 20. storočia, v ktorej je možné obdivovať poľnohospo-
dársku produkciu ostrova – tropické ovocie, zeleninu a rôzne druhy 
kvetov pestovaných na ostrove. V  18. storočí sa mesto rozširovalo 
najmä smerom do hôr, kde si majetní obyvatelia stavali honosné 
vily. Na Madeiru často zavítali členovia kráľovských rodín a osobnosti 
kultúrneho a politického života. Vari najkrajšou rezidenčnou štvrťou 
sa stalo Monte s viacerými tropickými záhradami, pútnickým kosto-
lom Nossa Senhora do Monte a atrakciou jazdy na prútených saniach 
strmými uličkami. Turistov na Monte vyvezie moderná kabínková 
lanovka, na ktorú nadväzuje lanovka do botanickej záhrady – podľa 
bedekrov jednej z najkrajších na svete. Atmosféru hlavného mesta, 
festival miestnych vinárstiev, kvetov a ďalšie zvláštnosti sme mohli 
zažívať počas dní strávených na Madeire plnými dúškami.

Naše prvé turistické dobrodružstvo začíname na najvýchod-
nejšej časti ostrova, kam prichádzame po „starej“, zväčša úzkej 
a veľmi kľukatej ceste. Cestou obdivujeme pobrežné útesy, plantáže 
banánovníkov a novú predĺženú pristávaciu dráhu letiska, postave-
nú na viac ako 60 m vysokých pilieroch v dĺžke jedného kilometra. 
Najvýchodnejšia časť ostrova Ponta de São Lourenço pri osade Ca-
niçal (obr. 5 až 11) je vďaka svojej jedinečnosti častým cieľom turis-
tov. Je to miesto, kde pristáli prví kolonisti. Aj v dôsledku ich činnosti 
v  súčasnosti v  letnom a  jesennom období pripomína polopúšť. Po 
odstránení pôvodných krovitých porastov tu vznikli suché pasienky, 
ktoré v jarných mesiacoch hrajú farbami kvetov prevažne endemic-
kých druhov rastlín. Tento suchý skalnatý a členitý polostrov tvorí re-

Obr. 1. Viac ako polovica obyvateľov ostrova žije v hlavnom meste Funchal.
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ťaz silne erodovaných vulkánov s hlbokými zálivmi, 
útesmi a  ostrovčekmi vyčnievajúcimi z oceánu – po-
zostatkami najodolnejších horninových komplexov 
z  pôvodných vulkánov. Práve tieto ostrovčeky, 
miestnymi nazývané Leixões (obr. 8, 9), naznačujú 
veľmi rýchly postup abrázie (erózie morským príbo-
jom). Najmä náveterná, severná  časť polostrova je 
neustále bičovaná silným vlnobitím, ktoré vytvára 
na hladine bielu penu a voda pri každej vlne priam 
vrie. Polostrovom vedie upravený turistický chodník 
s  viacerými vyhliadkami na nádhernú kombináciu 
divokých červenohnedých skál, tmavomodrého oce-
ánu a belasej oblohy. Oko žiadneho geológa nemôže 
ostať suché pri pohľade na farebné kontrasty sopeč-
ných hornín lávových prúdov a  pyroklastík, ako aj 
na bohatú sieť tvorenú dajkami bazaltov (obr. 10, 
11) s  typickou päť- alebo šesťbokou odlučnosťou. 
Jedinečnú atmosféru miesta umocňuje aj možnosť 
kúpania v malých zátokách   na južnej, záveter-
nej  strane polostrova, kde je oceán, na rozdiel od 
severného pobrežia, relatívne pokojný. Naspäť do 
hlavného mesta sa vraciame plní zážitkov po diaľni-
ci – via rapida – vybudovanej na prelome tisícročí. 
Diaľničná sieť spája všetky významné mestá ostrova 
a prekonáva mnohé prírodné prekážky približne 180 
tunelmi a stovkami mostov. 

Nasledujúci deň smerujeme na západnú a se-
vernú časť ostrova do mestečka Porto Moniz. Našou 
prvou zastávkou je skalný útes Cabo Girão vysoký 
580 m, druhý najvyšší v  Európe (Európskej únii). 
Na jeho vrchole je vybudovaná vyhliadková terasa 
s  presklenou podlahou (obr. 12, 13). Z  vyhliadky 
sa naskytá nádherný výhľad na mestečko Camara 
de Lobos s  rozsiahlymi plantážami banánovníka 
a   na hlavné mesto Funchal. Pri uzučkej pláži pod 
útesom sú početné, ťažko dostupné políčka, kde 
miestni obyvatelia pestujú zeleninu a banány. Ďal-
šou zastávkou našej exkurzie je sedlo Encumeada 
(obr. 14) na hlavnom hrebeni ostrova v nadmorskej 
výške 1  045 m n. m., dostupné kľukatou horskou 
cestou, ktorá už v  minulosti spájala juh a  sever 
ostrova. Sedlo oddeľuje hlboké údolia riek Ribeira 
Brava (južne) a  Ribeira de São Vicente (severne), 
členiace ostrov na východnú a  západnú časť. Kým 
v  minulosti viedla doprava výlučne sedlom, dnes 
je vedená vybudovaným tunelom. Členitú horskú 
cestu s veľkým prevýšením využívajú najmä turisti. 
Po krátkom občerstvení v  miestnom obchodíku so 
suvenírmi vyrážame za poznávaním vavrínových M
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Obr. 2. V mestskej tržnici vo Funchale predávajú prevažne miestne tropické ovocie, zeleninu a kvety

Obr. 3. V mestských parkoch rastú vďaka priaznivým klimatickým podmienkam tropické a subtropické druhy 
z celého sveta

Obr. 4. V 19. storočí Madeiru 
navštevovali aj členovia kráľovských 
rodín. Na pamiatku pobytu cisárovnej 
Sissi stojí v parku neďaleko kasína 
socha v životnej veľkosti



6

M
ad

eir
a –

 ze
len

á p
er

la 
At

lan
tik

u

Obr. 5. Najvýchodnejšiu časť ostrova 
tvorí polostrov Ponta de São Lourenço. 
V oblakoch v pozadí najvyššie vrcholy 
dosahujúce výšku viac ako  
1 800 m n. m.

Obr. 6. Polostrov Ponta de São 
Lourenço je najsuchším miestom 
na ostrove. Na rozdiel od vyprahnutej 
krajiny v letných a jesenných 
mesiacoch, v jarnom období dominuje 
zelená s množstvom kvitnúcich rastlín 
(apríl 2017).

lesov. Turistické chodníky na Madeire vedú často popri levádach (obr. 
15) – vodných kanáloch vybudovaných v minulosti na zachytávanie 
vody na severných úbočiach ostrova s dostatkom zrážok a ich prevod 
na južné s  ich nedostatkom. Sieť týchto kanálov na ostrove dosa-
huje stovky kilometrov a zabezpečuje tak nielen pitnú vodu a vodu 
na zavlažovanie, ale aj na výrobu elektrickej energie v  početných 
malých vodných elektrárňach. Turistické chodníky popri levádach 
vedú často relatívne pohodlne v strmých svahoch a skalných stenách 
alebo v  rôzne dlhých tuneloch, čo dodáva turistike osobitné čaro 
a trocha adrenalínu. Aj počas našej túry prechádzame neosvetleným 
tunelom dlhým 600 m, v ktorom je vodný kanál široký asi 1 m a pri 
ňom skalný chodník široký 40 cm. Na strmých svahoch v okolí levády 
rastú pôvodné vavrínové lesy, tzv. Laurisilvas, zapísané od roku 1999 

aj v Zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Sú to lesy, ktoré koncom neogénu rástli aj v pevninskej Európe, no 
v ľadových dobách zanikli. Zachovali sa na ostrovoch Makaronézie, 
t. j. Kanárskych ostrovoch, Azoroch, ale najrozsiahlejšie a najzacho-
valejšie sú práve na Madeire. Tvoria ich najmä stálozelené druhy 
vavrínov, vavrínovcov, vresovcov a  ďalších, prevažne endemických 
druhov drevín. Vďaka stálej klíme, keď teplota vzduchu ani v zime 
neklesá pod 10  °C, majú lesy pralesový charakter, umocnený aj 
výskytom epifytických machov a  lišajníkov rastúcich na konároch 
stromov. Lišajníky sa tu vyskytujú vďaka častým hmlám a oblakom, 
ktoré sú na severných svahoch ostrova veľmi časté. K  autobusu sa 
musíme vrátiť rovnakou trasou, pričom máme možnosť sledovať aj 
správcov levád čistiacich kanál a jeho okolie. 
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Obr. 7. Farebné kontrasty sopečných 
hornín lávových prúdov a pyroklastík, 
ako aj bohatá sieť tvorená dajkami 
bazaltov

Obr. 8. Nádherná kombinácia divokých 
červenohnedých skál, tmavomodrého 
oceánu a belasej oblohy

Cesta zo sedla Encumeada je, samozrejme, kľukatá a spojená 
s nádhernými výhľadmi na údolie a mestečko São Vicente (obr. 16), 
kde sa nachádza aj rovnomenná, verejnosti sprístupnená vulkanická 
jaskyňa. Žiaľ, v tomto roku je pre pandémiu COVID-19 a jej údržbu 
uzatvorená pre verejnosť, rovnako, ako aj návštevnícke centrum 
s interaktívnou vulkanickou expozíciou. Preto pokračujeme ďalej do 
Porto Moniz, vzdialeného približne 16 km. Cesta, dokončená v roku 
2010, vedie takmer výlučne tunelmi v  skalnom podloží. Pôvodnú 
cestu vybudovanú v skalných útesoch môžeme zbadať v  krátkych 
okamihoch medzi tunelmi a počas krátkej zastávky na vyhliadke 
pri mestečku Seixal. Z vyhliadky na okraji pôvodnej cesty sa nasky-
tá nádherný pohľad na vodopád Véu da Noiva, ktorý kedysi padal 
ponad cestu. Dnes je tento úsek cesty nepriechodný v dôsledku ne-

dávneho masívneho skalného rútenia. Ostatné jej časti sú v obme-
dzenej miere dostupné cyklistom, trvalo tu však hrozí padanie skál 
zo skalných stien na cestu. Kým po starej ceste trvala jazda zo São 
Vicente do Porto Moniz približne štyri hodiny a autá boli ohrozené 
padajúcimi skalami, dnes na to vďaka ceste vedúcej tunelmi stačí 
20 minút. V Porto Moniz, v minulosti životne dôležitom prístave pre 
severnú a  západnú časť ostrova, sú jedinečné prírodné kúpaliská, 
ktoré vznikli vo zvyškoch bazaltových lávových prúdov vyliatych asi 
pred 120 tisíc rokmi. Morský príboj v nich vytvoril prírodné jazierka 
napájané morskou vodou počas vlnobitia. V  súčasnosti sú jazierka 
upravené a  prebudované na kúpalisko (obr. 17, 18), ktoré je však 
otvorené, iba keď je hladina oceánu pokojná. Najkrajší pohľad na 
celé mestečko a jeho pobrežie sa naskytá z cesty vedúcej na plani- M
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Obr. 9. Jeden z ostrovčekov, 
miestnymi nazývaných 
Leixões, tvorený 
najodolnejšími sopečnými 
horninami 

Obr. 10. Ukážkový príklad bazaltových dajok a prejavov selektívnej erózie typických pre polostrov Ponta 
de São Lourenço

nu Paúl da Serra. Na pobrežnej promenáde je mnoho 
reštaurácií a v  bývalej vojenskej pevnosti São João 
Baptista morské akvárium prístupné verejnosti. 

Ďalší deň na Madeire za ideálneho počasia mie-
rime na najvyšší vrchol ostrova – Pico Ruivo vysoký 
1 862 m n. m. (obr. 20). Vzhľadom na časovo nároč-
ný program volíme kratšiu turistickú trasu výstupu 
z Achada do Teixeira, kam nás vyviezol autobus práve 
zrekonštruovanou horskou cestou. Z  parkoviska vo 
výške 1  600 m n. m. pokračujeme upraveným turis-
tickým chodníkom pozdĺž Encumeada Baixa (obr. 19) 
až na najvyšší vrch ostrova. Názov Pico Ruivo (Červe-
ný vrch) (obr. 21) získal vďaka oranžovo-červenému 
sfarbeniu hornín odkrytých vo vrcholovej časti kopca. 
Prechádzame vysokohorskou krajinou, ktorej dominu-
jú prevažne kompaktné porasty vresovca stromovitého 
(Erica arborea), pripomínajúce naše porasty kosodre-
viny, a   vystupujúce masívne bralá čadičových dajok 
odkrytých selektívnou eróziou (obr. 22). Z chodníka sú 
dych berúce výhľady na hlboké doliny, susedné vrcholy 
(Pico Arieiro, Pico das Torres), náhornú planinu Paúl da 
Serra (obr. 23) a  v diaľke susedný ostrov Porto Santo. 
Na vrchole sú vresovce vplyvom stáleho vetra silne de-
formované a  na mnohých miestach sa nachádzajú aj 
ich suché kmene, ktoré tu zostali ako mŕtvi svedkovia 
ničivého požiaru pred zhruba 10 rokmi. Z  vrcholu je 
možné pokračovať turisticky náročnými trasami na su-
sedné vrcholy alebo až do sedla Encumeada. Vraciame 
sa späť k autobusu, aby sme navštívili mestečko San-
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Obr. 11. Upravený turistický chodník 
v najužšej časti polostrova bude 
musieť možno už v blízkej budúcnosti 
nahradiť most. V pozadí sú ostrovy 
Desertas.

Obr. 12. Časť účastníkov exkurzie na 
presklenej plošine vo výške 580 m n. 
m. na vyhliadke Cabo Girão
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tana (obr. 24) s ikonickými obydliami pôvodných obyvateľov ostro-
va. V  centre mestečka sú turisticky sprístupnené pôvodné obydlia 
obyvateľov so šikmou strechou pripomínajúce „hobitie“ domčeky. 
V  jednotlivých domčekoch sú expozície a obchodíky so suvenírmi 
a  kvetmi. Na malom námestí miestni producenti ponúkajú ovocie. 
Pôvodné domy sa nachádzajú aj v niektorých záhradách a v súčas-
nosti slúžia iba ako hospodárske budovy. Naším ďalším cieľom je 
vyhliadka Balcões, ktorá je dostupná krátkou túrou chodníkom popri 
leváde z Ribeirio Frio (obr. 25), na horskej ceste spájajúcej Funchal 
a  mestečko Faial na severnom pobreží ostrova. Leváda vedie cez 
vavrínový les k bralu s vybudovanou vyhliadkovou plošinou so záb-
radlím (obr. 26). Z vyhliadky vďaka netypicky ustálenému a bezob-
lačnému počasiu pozorujeme najvyššie vrchy Madeiry, hlboké údolia 
porastené vavrínovým lesom a   malú hydroelektráreň využívajúcu 

vodu zachytenú levádami. Obdivujeme aj pinky madeirské, endemi-
ty ostrova, ktoré sú mimoriadne krotké a ochotne zobú ponúkanú 
potravu priamo z dlane. Cestou späť v blízkosti ľudských obydlí práve 
kvitnú nepôvodné amarylky Bella donna z Južnej Afriky. Nádherné 
počasie ovplyvní aj naše rozhodovanie o  poslednej, neplánovanej 
zastávke na Pico Arieiro (1 818 m n. m.). Na samotný vrchol vedie 
asfaltová cesta, pretože je tu vybudovaný radar protivzdušnej obra-
ny. Z  parkoviska na vrchole vedie niekoľko turistických chodníkov. 
Vzhľadom na pokročilý čas zostupujeme na vyhliadku Miradouro 
do Ninho da Manta. Fascinujúce výhľady do vnútra obrovského vul-
kánu – do hlbokých údolí, na najvyšší vrchol Pico Ruivo, na pestro 
sfarbené vulkanické horniny a  „múry“ bazaltových žíl vystupujúcich 
v hustej sieti z okolitých pyroklastík a  lávových prúdov vypreparo-
vané selektívnou eróziou (obr. 27, 28, 29) – to všetko je na krátkej 
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Obr. 13. Výhľad z Cabo Girão na 
Camara de Lobos a Funchal v pozadí

Obr. 14. Sedlo Encumeada na 
hlavnom hrebeni je dostupné horskou 
cestou.

Obr. 15. Turistický chodník využívajúci 
levádu uprostred vavrínového lesa
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Obr. 16. Jaskyňu São Vicente 
prístupnú verejnosti tvorí sieť tunelov 
– pozostatkov po prúdení lávy počas 
vulkanickej aktivity. Časť priestorov 
v tuneloch je vyplnená stuhnutou 
lávou.

Obr. 17. Prírodné jazierka v Porto 
Moniz vznikli v erodovanom lávovom 
prúde.

Obr. 18. Verejné kúpalisko vzniklo 
úpravou prírodných jazierok 
v erodovaných zvyškoch bazaltového 
lávového prúdu.
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Obr. 19. Upravený turistický chodník 
vedie popod Encumeada Baixa  
(1 655 m n. m .) cez porasty vresovca 
stromovitého.

Obr. 20. Pico Ruivo pri pohľade 
zo sedla Encumeada alta. Suché 
vybielené kmene vresovcov sú 
pripomienkou katastrofického  
požiaru.

Obr. 21. Dočervena sfarbené 
 horniny vo vrcholovej časti Pico Ruivo. 
V popredí je  „múrik“  
zo zvetranej bazaltovej dajky  
so šesťbokou odlučnosťou.
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Obr. 22. Bazaltová dajka 
vypreparovaná selektívnou eróziou 
vysoká niekoľko metrov

Obr. 23. Výhľad z Pico Ruivo do Údolia 
mníšok a na náhornú planinu Paúl da 
Serra v pozadí

Obr. 24. Typické domy pôvodných 
obyvateľov Madeiry v mestečku 
Santana
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Obr. 25. Pozdĺž niektorých levád vedú 
široké upravené turistické chodníky.

Obr. 26. Vyhliadka Balcões poskytuje 
panoramatický pohľad na najvyššie 
vrcholy Madeiry.

Obr. 27. Turistický chodník vedie 
vysokohorským prostredím s pestrou 
geologickou stavbou.
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Obr. 28. Striedanie lávových prúdov 
a pyroklastík podmienilo vznik 
typického georeliéfu.

Obr. 29. Strmé stúpanie pomedzi 
vypreparované čadičové dajky 
k vrcholu Pico Arieiro s radarom

trase. Návrat je pre strmé stúpanie náročný, no vďaka upravenému 
chodníku nie nebezpečný. 

Nasledujúci deň nás autobus vyvezie na náhornú plošinu 
Paúl da Serra v nadmorskej výške približne 1 500 m s  rozlohou až 
100 km2. Planina býva po väčšinu roka zahalená v hmle a oblakoch, 
my máme šťastie – počasie je bezoblačné. Na planine dominujú 
porasty vresovca stromového, ktoré sú silne ovplyvnené pasením 
dobytka. Výrazne sa tu udomácnil aj nepôvodný žlto kvitnúci hlodáš 
európsky (Ulex europaeus) vytláčajúci pôvodné druhy. Planina vznik-
la počas dlhého obdobia vulkanickej aktivity a je tvorená bazaltom. 
Odolné bazalty chrániace pyroklastiká v podloží vytvorili v dôsledku 
selektívnej erózie planinu ohraničenú hlbokými údoliami s  takmer 
kolmými svahmi. V posledných rokoch tu vybudovali veterné turbíny 
a   malú vodnú nádrž s elektrárňou. Naším cieľom však nie sú tieto 

objekty, ale údolie Rabaçal s vodopádom Risco (obr. 30) a vodopá-
dom 25 fontes. K  vodopádu Risco zostupujeme hustým vresovco-
vým lesom (obr. 31) najprv po ceste, neskôr po širokom chodníku 
popri leváde. Vodopád tvorí niekoľko stupňov prekonávajúcich veľ-
mi odolné komplexy hornín a  dosahuje výšku až 100 m. Vodopád 
uprostred neporušeného vavrínového a vresovcového lesa je skutoč-
ne nádherný, aj keď práve pre aktuálne suché počasie nemá svoje 
obvyklé množstvo padajúcej vody. Ďalším naším turistickým cieľom 
je vodopád 25 fontes (25 prameňov), ku ktorému nás privedie úzka 
leváda prechádzajúca cez vavrínový les, sčasti vybudovaná priamo 
v  skalnej stene (obr. 32). Samotný vodopád (obr. 33) je v  malom 
amfiteátri, ktorý vznikol spätnou eróziou v  pestro sfarbených hor-
ninách. Okrem hlavného vodopádu sa tu nachádza ďalších 24 men-
ších, ktoré vznikajú z malých prameňov v skalnej stene na vrstvách 
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Obr. 31. Turistický chodník vedie cez pralesovitý vresovcový les.

Obr. 30. Vodopád Risco prekonáva výšku až 100 m.

menej priepustných hornín. Návrat je komplikovaný pre 
množstvo turistov, ktorí tiež využívajú priaznivé počasie. 
Leváda  je úzka, a preto je potrebné neustále stáť a čakať. 
Na južnú stranu ostrova prechádzame takmer kilometer 
dlhým neosvetleným tunelom a následne nepôvodnými 
eukalyptovými lesmi k  autobusu. Južné svahy Madeiry 
majú veľmi dobré podmienky na pestovanie banánov 
a sú tu rozsiahle plantáže. Preto schádzame do mestečka 
Madalena do Mar – centra pestovania banánov, kde vy-
budovali turistický chodník priamo cez banánovú plantáž. 
Sledujeme spôsoby pestovania banánov od kvitnutia až 
po dozrievanie. Banánovník je tropická bylina, ktorá za-
kvitne iba raz a následne po dozretí plodov byľ odumrie. 
Nová rastlina vyrastie z pôvodných koreňov a takto môže 
rásť prakticky večne. Plantáže zásobuje voda privedená 
levádami zo severných svahov ostrova. 

Posledný exkurzný deň mierime do najhlbšieho 
údolia na ostrove – Údolia mníšok – pripomínajúceho 
obrovskú kalderu, do ktorého sme už hľadeli z Pico Ruivo. 
Obec Curral das Freiras (obr. 34) vnútri údolia bola kedysi 
dostupná iba po ťažko priechodných horských chodní-
koch, a  preto sa stávala pre obyvateľov Funchalu aj pre 
mníšky z  kláštora vo Funchale útočiskom pred pirátmi 
a  lupičmi. Dnes do obce vedie moderná cesta a  tunel. 
Naša túra sa začína v  sedle Eira do Serrado s   hotelom 
a  vyhliadkou na údolie. Do sedla vedie pôvodná horská 
cesta plná zákrut, využívaná ešte na začiatku tohto tisíc-
ročia. Pôvodne sa predpokladalo, že údolie so svahmi vy-
sokými viac ako 800 m je sopečnou kalderou. Dnes vieme, 
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Obr. 33. Vodopád 25 fontes tvorí 
okrem hlavného aj 24 menších 
vodopádov.

Obr. 32. Leváda k 25 prameňom je 
sčasti vybudovaná v skalnej stene.

Obr. 34. Curral das Freiras leží 
uprostred Údolia mníšok, pohľad zo 
sedla Eira do Serrado.
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že vzniklo eróznou činnosťou vodných tokov, ktoré sa v území s pes-
trou geologickou stavbou dokázali hlboko zarezať do prevažne py-
roklastických hornín. Zo sedla zostupujeme po strmom chodníku do 
Curral das Freiras. Popri ňom rastú gaštany jedlé, ktoré sa tu pestujú 
a všestranne využívajú po stáročia. Gaštany tu nielen pečú či predá-
vajú vo Funchale, ale vyrábajú z nich aj likér, koláče, chlieb a polievku 
a predávajú v lokálnych obchodíkoch. Malé múzeum približujúce ži-
vot obyvateľov v minulosti je našou poslednou zastávkou.

Obr. 35. V októbri na mnohých miestach kvitnú amarylky Bella dona pôvodom z Južnej Afriky.

Geovedná exkurzia v  októbri 2021 bola už v  poradí treťou, 
ktorú sme zorganizovali nielen pre členov Klubu učiteľov geovied. 
Madeira je miesto, ktoré svojím čarom, prírodou, jedinečnou atmo-
sférou a  veľmi priateľskými ľuďmi osloví každého, a  preto sa sem 
mnohí vracajú. Na základe pozitívnej spätnej väzby je vysoko prav-
depodobné, že sa podobná exkurzia uskutoční aj v budúcnosti. 

Počas exkurzie sme vykonávali aj terénny výskum v  rámci 
dvoch projektov – KEGA 065UK-4/2021 a KEGA 016UK-4/2019.
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Slovenská geologická spoločnosť dňa 14. 1. 2023 oslávi 100 ro-
kov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti v Spravodajcovi Slovenskej 
geologickej spoločnosti  Mente et Malleo  budeme zverejňovať infor-
mácie z historických dokumentov SGS  o vzniku a vývoji našej geolo-
gickej spoločnosti, ktoré sú súčasťou archívu Slovenskej geologickej 
spoločnosti. Materiály boli len sčasti  publikované v rôznych geolo-
gických časopisoch, ale väčšina jej dokumentov je súčasťou nepubliko-
vaných archívnych materiálov Slovenskej geologickej spoločnosti. 

Slovenská geologická spoločnosť  je dobrovoľná  spoločenská 
organizácia združujúca vedeckých a  pedagogických  odborných 
pracovníkov v širokom spektre geologických vied, študentov a ne-
profesionálnych záujemcov o geológiu. Poslaním  spoločnosti  je 
spájať odborníkov s najrôznejším zameraním v geológii a rozvíjať ich 
odbornú,  pedagogickú, praktickú a popularizačnú činnosť. Svojimi 
aktivitami geologická spoločnosť zasahuje do  spoločenského života 
krajiny a na   medzinárodných fórach reprezentuje geologické vedy 
našej krajiny v zahraničí. Poslaním SGS je rozširovať nové poznatky 
z oblasti geológie,  aktívne spolupracovať pri rozvoji geologických 
vied na Slovensku a prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich 
členov. S týmto cieľom organizuje  národné i medzinárodné vedecké 
a odborné konferencie, semináre, prednášky, exkurzie a iné poduja-
tia, často v  spolupráci s ďalšími geologickými inštitúciami. V oblasti 
vied o Zemi organizuje vedecko-popularizačnú a výchovno-osveto-
vú činnosť medzi obyvateľstvom Slovenska. Integruje a  propaguje  
výsledky  vied  o  Zemi na domácich i medzinárodných fórach. Spo-
lupracuje so zahraničnými geologickými spoločnosťami a Medziná-
rodnou  úniou geologických vied (v angličtine Interniational Union 
of Geological Sciences, skratka IUGS). Od roku 1993 je členom Eu-
rópskej  asociácie geologických spoločností  (v angličtine Association 

SlOVenSká geOlOgická SpOlOčnOSť OSláVi  
100 ROkOV Od SVOjhO VZniku 
(VyBeRáMe texty Z ARchíVu SlOVenSkej geOlOgickej 
SpOlOčnOSti, 1. čASť)

 ladislav Šimon1, Marianna kováčová2, Silvia Antolíková3  
 a Monika kováčiková4

1 Štátny geologický ústav d. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
2 katedra geológie a paleontológie, priF uk, Mlynská dolina, ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
3 ústav vied o Zemi SAV, dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
4 Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava

Of European Geological Societies, skratka EAGS). Zastupuje svojich  
členov aj celú odbornú geologickú verejnosť  v medzinárodných  
mimovládnych organizáciách  a v organizácii UNESCO a jeho agen-
túrach.  Na racionálne a efektívne plnenie svojho poslania zriaďuje 
svoje regionálne pobočky.   Kvôli lepšiemu zabezpečeniu a koordino-
vaniu práce SGS vytvára aj odborné skupiny,  do ktorých sa  členovia 
združujú podľa  svojich záujmov  a špecializácie.  V súčasnosti v rámci  
SGS pracuje  11 odborných skupín. 

Slovenská geologická  spoločnosť má dlhoročne veľmi dobré 
vzťahy s Českou geologickou spoločnosťou. Spolu  s Českou geolo-
gickou spoločnosťou organizovala 27 československých geologic-
kých zjazdov. Po vzniku Slovenskej republiky organizovala Slovenská 
geologická spoločnosť na svojom území 4 geologické zjazdy – v roku 
1995 bol geologický zjazd v Spišskej Novej Vsi, v roku 1997 v Bratisla-
ve, v roku 2001 v Banskej Štiavnici a v roku 2005 na Medvedej hore 
pri Zemplínskej šírave na východnom Slovensku. Významným dátu-
mom  v novodobej histórii bol pre Slovenskú geologickú spoločnosť 
deň 19. 9. 2007.  V podhorskej obci Volary na Šumave v Českej repub-
like sa SGS dohodla s Českou geologickou spoločnosťou na obnovení 
tradície spoločných geologických kongresov počas konania 3. zjazdu  
Českej geologickej spoločnosti.  Od toho času až dodnes (novem-
ber 2021)  sa konalo už 5 spoločných geologických kongresov. Prvý 
spoločný geologický kongres sa konal v roku 2009  v Slovenskej re-
publike v Bratislave. Od druhého spoločného geologického kongresu 
sa dohodli na  kodifikovanom názve Otvorený geologický kongres, 
ktorý by zastrešoval geologické aktivity rôznorodých geologických 
vedných odborov. Otvorený geologický kongres sa konal v roku 2011  
v  Móninci, ktorý je časťou mesta Sedlec-Prčice v Českej republike. 
Tretí spoločný otvorený geologický kongres sa konal v roku 2015 Slo
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v Mikulove na okraji Pavlovských vrchov na Morave v Českej repub-
like. Štvrtý spoločný otvorený geologický kongres sa konal v dňoch 
14. až 17. 6. 2017 vo Vysokých Tatrách v Novej Lesnej v Slovenskej 
republike.  Piaty spoločný kongres sa konal v dňoch 3. až 6. 9. 2019 
v Beroune, ktorý leží juhozápadne od Prahy v Českej republike.  

Slovenská geologická spoločnosť vychádza z tradície svojho 
predchodcu Československej spoločnosti pre mineralógiu a geoló-
giu, založenej v roku 1923, ku ktorej sa hlásime spoločne s Českou  
geologickou spoločnosťou. Československá  spoločnosť pre mine-
ralógiu a geológiu bola založená 14. 1. 1923. Zasadnutia  a pred-
nášky  spoločnosti sa konali  v  posluchárni geológie v priestoroch 
Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Zakladajúca 
schôdza slovenskej pobočky Československej  spoločnosti pre mine-
ralógiu a geológiu sa konala 17. 2. 1955 na Fakulte geologicko-geo-
grafických vied Univerzity Komenského v Bratislave. S úvodnou 
prednáškou  na  nej vystúpil akademik R. Kettner a  bol zvolený 
slovenský výbor Československej spoločnosti pre mineralógiu a geo-
lógiu. Za predsedu spoločnosti bol zvolený D. Andrusov,  za podpred-
sedu Ľ. Ivan, za tajomníka spoločnosti   O. Fusán  a členmi výboru 
spoločnosti sa stali R. Lukáč,  J. Šalát,  J. Kamenický,  M. Maheľ a J. 
Seneš. Za predsedu bratislavskej pobočky bol zvolený J. Kamenický. 
Dňa 11. 12. 1956 bola založená košická pobočka spoločnosti, ktorej 
prvým predsedom bol  J. Šalát. Dňa 16. 5. 1960 bola založená ži-
linská pobočka, ktorej predsedom bol A. Porubský.  Československá 
spoločnosť pre mineralógiu a geológiu mala organizačný  poriadok  
kodifikovaný Ministerstvom  vnútra Československej republiky podľa 
paragrafu  2 zákona č. 68/1951 Sb. dňa 26. októbra 1955. V tomto 
organizačnom poriadku  v paragrafoch 24  až 27 sa  vymedzuje pô-
sobnosť orgánov spoločnosti na Slovensku, ktorými podľa paragrafu  
24 sú: a) slovenský zjazd spoločnosti, b) slovenský výbor spoločnosti, 
c) predsedníctvo slovenského výboru spoločnosti. Slovenská poboč-
ka Československej  spoločnosti pre mineralógiu a geológiu pracova-
la pravidelne a aktívne až do 31. 12. 1966 v zmysle organizačného  
poriadku Československej  spoločnosti pre mineralógiu a geológiu. 
Členovia slovenskej pobočky Československej  spoločnosti pre mine-
ralógiu a  geológiu využili možnosť začleniť sa do orgánov k  sekcii 
Slovenskej akadémie vied a  rozhodli od   1. 1. 1967 používať nový 
názov spoločnosti – Slovenská geologická spoločnosť. Táto zmena 
bola schválená rozhodnutím komisie pre organizáciu vedeckých 
spoločností pri Slovenskej akadémii vied dňa 12. 2. 1967. Stanovy  
Slovenskej geologickej spoločnosti schválilo Ministerstvo vnútra 
SSR dňa 23. 6. 1972 pod číslom VVS/1-269/1972.

V  nasledujúcom texte uvádzame zoznam geologických zjaz-
dov Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu, ktoré 
sa konali počas 60 rokov činnosti spoločnosti od roku 1933 až do 
roku 1993, so stručnou charakteristikou geologických zjazdov, ktoré 
sa konali na území Slovenska.  

Prvý  geologický zjazd sa konal v Pardubiciach v dňoch 3. až 
6. 6. 1933, druhý geologický zjazd sa konal v  Brne v  dňoch 19. až 

22. 5. 1934, tretí v Příbrami v dňoch 8. až 11. 6. 1935, štvrtý v Ostra-
ve v  dňoch 15. až  18. 5. 1937,  piaty v  Zlíne a  Hodoníne v  dňoch 
7. až 10 .6. 1946, šiesty v  Plzni v  dňoch 5. až 8. 6. 1947,  siedmy 
v Bojniciach v dňoch  12. až 17. 6. 1948,  ôsmy v Prahe  v dňoch 23. 
až 25. 5. 1954,  deviaty v Opave v dňoch 10. až 12. 9. 1955,  desiaty 
v Košiciach v dňoch 8. až 11. 9. 1956. 

Jedenásty geologický zjazd bol v  Karlových  Varoch v  dňoch 
19. až 23. 5. 1958, dvanásty v Bratislave v dňoch 25. až 29. 9. 1961, 
trinásty v Hradci Králové  v dňoch 3. až 7. 9. 1962, štrnásty v Brne 
v dňoch 30. 9. až 4. 10. 1963, pätnásty  v Tepliciach  v dňoch  14. až 
17. 9. 1964, šestnásty v Žiline v dňoch 23. až 26. 9. 1965, sedem-
násty v Prahe v dňoch 12. až 16. 9. 1966, osemnásty v Českých Budě-
joviciach v dňoch 29. 8. až 1. 9. 1972, devätnásty v Prahe v dňoch 
18. až 19. 10. 1973, dvadsiaty v Košiciach v dňoch 23. až 27. 6. 1975, 
dvadsiaty prvý v  Olomouci v  dňoch 13. až 15. 9. 1977,  dvadsiaty 
druhý v Trutnove v dňoch  4. až 6. 8. 1979,  dvadsiaty tretí v Trnave   
26. 8. 1980,  dvadsiaty štvrtý v Ostrave v dňoch 22. až 24. 8. 1983, 
dvadsiaty piaty v Žiline v dňoch 27. až 29. 8. 1985, dvadsiaty šiesty 
v Moste v dňoch 25. až 27. 8. 1987 a dvadsiaty siedmy geologický 
zjazd sa konal v Brne v dňoch 8. až 11.1 0. 1993.  Na území Slovenska 
sa uskutočnilo 7 geologických zjazdov Československej  spoločnosti 
pre mineralógiu a geológiu. 

Siedmy geologický zjazd československej spoločnosti 
pre mineralógiu a geológiu sa konal Bojniciach v dňoch 12. 
až 17. 6.  1948.  Zjazd organizovala  mineralogicko-geologická 
sekcia Slovenskej prírodovedeckej spoločnosti (SPS) v Bratislave. 
Geologický zjazd  a  dve  exkurzie  boli zamerané  na oblasť geoló-
gie  a mineralógie. Prvá exkurzia sa venovala problematike geológie 
oblasti Strážovských vrchov, Stredného Považia, Hornej Nitry a Slo-
venského  stredohoria. Zjazd sa začal 12. 6. 1948 v Bratislave. Tam  si 
účastníci prezreli vedecké ústavy a večer  odišli do  Handlovej. Zjazd  
pokračoval 13. 6. 1948 valným zhromaždením spoločnosti, ktoré  
sa uskutočnilo v  Rytierskej sále Bojnického zámku. Úvodné prího-
vory  mali  R. Kettner, predseda  spoločnosti, a R. Lukáč, predseda 
mineralogicko-geologickej sekcie SPS. M. Maheľ predniesol 
v Bojnických  kúpeľoch prednášku na tému Tektonická stavba územia 
medzi stredným tokom Váhu a Hornou Nitrou. Po valnom zhromaž-
dení sa uskutočnili 2 spoločné exkurzie do okolia Hornonitrianskej 
kotliny.  Potom nasledovala mineralogická exkurzia do stredoslo-
venských neovulkanitov a Žiarskej kotliny a geologická exkurzia 
venovaná geológii Strážovských vrchov. Na geologickom zjazde bolo 
prítomných 149 účastníkov.  Materiály z geologického zjazdu boli 
publikované v časopise Geologický sborník (1). 

desiaty geologický zjazd československej  spoločnos-
ti pre  mineralógiu a geológiu sa konal v košiciach v dňoch 
8. až 11. 9. 1956. Geologický zjazd organizovala pobočka 
Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu v Košiciach 
v spolupráci s bratislavskou pobočkou. Konal sa na Katedre minera-
lógie a geológie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach. Slo
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Zjazd  otvoril dňa 8. septembra  1956  O. Kodym, predseda spoloč-
nosti. Úvodný prejav  mal J. Šalát, predseda košickej pobočky a prí-
pravného  výboru geologického zjazdu. Geologický zjazd pozdravil aj 
rektor Vysokej školy technickej T. Kolbenhayer. V tejto časti zjazdu bol 
prijatý za  čestného člena spoločnosti R. Kettner, ktorý bol jej dlho-
ročným predsedom. Úvodnú odbornú prednášku predniesol  M. Ma-
heľ. Zhodnotil v nej výsledky geologického  výskumu na východnom  
Slovensku.  Geologický zjazd  pokračoval  exkurziami v troch odbor-
ných sekciách, ktoré sa venovali problematike  paleozoika a  rudných 
ložísk Spišsko-gemerského rudohoria, mezozoika Stratenskej horna-
tiny v Slovenskom raji a Slovenského krasu a paleogénu a neogénu  
východného Slovenska  v oblasti Prešovsko-tokajského pohoria. Pri  
príležitosti geologického zjazdu  boli na  symbolickom cintoríne vo 
Vysokých  Tatrách slávnostne  odhalené pamätné tabule paleonto-
logičke M. Remešovej-Kettnerovej a poslucháčovi geológie E. Fehé-
rovi, ktorí  tragicky zahynuli v Tatrách. Na geologickom zjazde  sa 
zúčastnilo 350  členov spoločnosti. Materiály z geologického zjazdu 
boli publikované v časopise Geologické práce (2). 

 dvanásty geologický zjazd československej spoločnos-
ti pre mineralógiu a geológiu sa konal  v Bratislave v dňoch 
25. až 29. 9. 1961. Geologický zjazd organizoval slovenský výbor 
Československej spoločnosti  pre mineralógiu  a geológiu  spolu 
s  bratislavskou pobočkou.  Dňa 25. 9. 1961 bolo otvorenie zjazdu 
a úvodné prednášky v sekciách. Spoločná  úvodná geologická exkur-
zia  sa konala na Devín  a do  okolia Bratislavy. V dňoch 26. až 29. 9. 
1961 sa konali exkurzie podľa sekcií, ktoré sa venovali problematike 
kryštalinika Malých Karpát, Považského Inovca a Tribeča,  mezozoika 
Malých Karpát, Brezovských Karpát, Nedzovského  pohoria a  Myjav-
skej  pahorkatiny, neogénu  Bánovskej kotliny, Handlovej, Zvolena, 
Lučenca, Modrého Kameňa a Levíc, neovulkanitov Vtáčnika, Krem-
nických  vrchov, Štiavnických vrchov, Poľany a južného Slovenska 
a problematike  inžinierskej geológie a  hydrogeológie so zamera-
ním na veľké inžinierske stavby a významné inžinierskogeologické  
a hydrogeologické lokality na Hornej Nitre a Pohroní.  Na zjazde sa 
zúčastnilo vyše 400 členov spoločnosti. Materiály z  geologického 
zjazdu boli publikované v časopise Geologické práce (3).  

Šestnásty geologický zjazd československej spoločnosti 
pre mineralógiu a geológiu sa konal v Žiline v dňoch 23. až 
26. 9. 1965. Geologický zjazd usporiadala žilinská pobočka Čes-
koslovenskej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu za spolupráce 
Geologického prieskumu v Spišskej Novej Vsi a Inžinierskogeolo-
gického a hydrogeologického prieskumu v Žiline. Predsedom orga-
nizačného výboru bol J. Gašparik. Geologický zjazd sa začal 23. 8. 
1965 predzjazdovou exkurziou na lokalitách v  okolí Žiliny a druhá 
časť exkurzie bola na lokalitách v okolí Strečna. Dňa 24. 8. 1965 bolo 
slávnostné otvorenie zjazdu a potom nasledovali úvodné prednášky 
v jednotlivých odborných sekciách. V dňoch 25. až 26. 8. 1965 sa ko-
nali exkurzie podľa odborných sekcií. Venovali sa geologickej stavbe 
Veľkej Fatry  a Krivánskej Malej Fatry, geológii a ložiskám nerastných 

surovín strednej časti Slovenska, inžinierskej geológii  vodných diel 
v paleogéne a  mezozoiku,  hydrogeológii kúpeľov Liptovskej kotliny 
a výstavbe  vodných  diel na východnom Slovensku. Na geologickom 
zjazde sa zúčastnilo 420  geológov. Materiály z neho boli publikova-
né v časopise Inžinierskogeologického a hydrogeologického priesku-
mu v Žiline (4). 

dvadsiaty geologický zjazd československej  spoločnos-
ti  pre  mineralógiu  a geológiu sa konal v košiciach v dňoch 
23.  až 27. 6. 1975.  Geologický zjazd zorganizovala košická po-
bočka Slovenskej geologickej spoločnosti. Predsedom organizač-
ného výboru bol L. Rozložník.  Zjazd sa  uskutočnil v  aule Vysokej 
školy  technickej. Cieľom zjazdu  bolo ukázať, aké nové geologické 
poznatky  boli dosiahnuté pri výskume geologickej stavby a ložísk 
nerastných surovín v oblasti východného Slovenska. Stručnú správu 
o činnosti SGS predniesol predseda spoločnosti C. Varček. Pouká-
zal  na vzrast členskej základne na 515  členov a všestranný rozvoj  
jej činnosti. Na zjazde bol odovzdaný diplom  čestného člena SGS 
S. Dzulinskému z Poľska. Boli prezentované prednášky, ktoré sa 
venovali základnej vedeckej problematike zjazdu podľa zamerania 
piatich  zjazdových exkurzií, ktoré sa uskutočnili v dňoch 26. a 27. 6. 
1975. Exkurzie sa venovali ložiskám nerastných surovín  východného 
Slovenska, problematike paleozoika, mezozoika a gemerika Čiernej 
hory, geologickej stavbe flyšového pásmo východného Slovenska, 
neogénu východného  Slovenska a inžinierskogeologickým problé-
mom východného Slovenska. Na geologickom zjazde  sa zúčastnilo 
407 členov.  Materiály z geologického zjazdu boli publikované v ča-
sopise Mineralia Slovaca (5). 

dvadsiaty tretí geologický zjazd československej  
spoločnosti pre mineralógiu a  geológiu sa konal v  trnave 
26. 8. 1980. Geologický zjazd organizovala bratislavská pobočka  
SGS v  spolupráci s Československou spoločnosťou pre mineralógiu 
a geológiu. Na plenárnom zasadnutí boli prednesené referáty o geo-
logickej problematike v oblasti západného Slovenska. Boli udele-
né diplomy čestných členov Slovenskej geologickej spoločnosti Z. 
Rothovi, Ľ. Ivanovi, V. Andrusovovej,  A. Haydeovej a J. Jelínkovi. 
Bola udelená Medaila J. Slávika Ľ. Ivanovi, dlhoročnému predse-
dovi spoločnosti, za zásluhy o rozvoj SGS a   O. Samuelovi za jeho 
dlhoročnú činnosť v  spoločnosti a úspešnú organizáciu akcií SGS. 
Na geologickom zjazde bolo zorganizovaných 7 terénnych exkurzií, 
ktoré sa venovali problematike geológie hronika a gemerika v Ma-
lých Karpatoch a Viedenskej panve, geologickej stavbe Strážovských 
vrchov a bradlového pásma  Západných Karpát, geologickému vývo-
ju Podunajskej panvy, nerastným surovinám západného Slovenska,  
hydrogeológii a geotermálnej energii západného Slovenska a prob-
lémom výstavby vodných diel na Dunaji. Na geologickom zjazde 
sa zúčastnilo  350 účastníkov. Materiály z geologického zjazdu boli 
publikované vo vydavateľstve Geologického ústavu Dionýza Štúra 
v Bratislave (6). Slo

ve
ns

ká
 ge

ol
og

ick
á s

po
lo

čn
os

ť o
slá

vi 
10

0 r
ok

ov
 od

 sv
ojh

o v
zn

iku



22

dvadsiaty piaty geologický zjazd československej  spo-
ločnosti  pre  mineralógiu sa konal v Žiline v dňoch 27. – 29. 
8. 1985.  Geologický zjazd  pripravila  žilinská  pobočka  Sloven-
skej geologickej spoločnosti v  spolupráci s Inžinierskogeologickým 
a hydrogeologickým prieskumom v Žiline. Úvodné referáty  priniesli 
nielen  zhrnutie nových  poznatkov, ktoré boli získané v posledných 
rokoch v oblastiach odborného zamerania jednotlivých  exkurzií, ale 
aj  prehľad novších poznatkov o blokovej a hlbinnej stavbe,  nerast-
ných surovinách a problémoch a úlohách  hydrogeológie a  inžinier-
skej geológie  širšej oblasti konania zjazdu. Jedným z cieľov zjazdu, 
a najmä exkurzií, bolo prezentovať aktuálnosť potreby bezprostred-
ného spájania rôznych  geologických disciplín pri riešení závažnejších 
problémov praktickej geológie.  Na zjazde boli odovzdané  diplomy 
čestných členov Slovenskej geologickej spoločnosti  K. Bílekovi, 
B. Cambelovi, J. Jarkovskému,  T. Kolbenheyerovi, F. Krkoškovi, M. 
Kuthanovi, B. Leškovi, M. Maheľovi, V. Pokornému,  A. Porubskému, 
Z. Poubovi a J. Štelclovi za  ich zásluhy o rozvoj  slovenskej geológie, 
dlhoročnú aktívnu prácu  v Slovenskej geologickej spoločnosti  a oce-
nenie ich vedeckých prínosov v oblasti geologických vied. Odborný  
program  zjazdu  a  geologické  exkurzie riešili geologickú stavbu 
a metalogenézu Nízkych Tatier a  Štiavnických vrchov,  geologickú 
stavbu Hornonitrianskej kotliny  a Turčianskej kotliny,  severných 
svahov  Nízkych Tatier a Žilinskej kotliny, tektoniku  severovýchod-
nej časti Oravy a geologickú stavbu kryštalinika  a mezozoika Malej 
Fatry, Veľkej  Fatry a Strážovských vrchov.  Materiály z geologického 
zjazdu boli publikované v časopise Mineralia Slovaca (7). 

Slovenská geologická spoločnosť po vzniku Slovenskej 
republiky zorganizovala tri geologické  zjazdy na svojom 
území v rokoch 1995, 1997 a 2001.  Prvý geologický zjazd Slo-
venskej geologickej spoločnosti sa konal v Spišskej Novej Vsi v dňoch 
13. až 14. 9. 1995. Organizovala  ho pobočka SGS v Spišskej Novej Vsi. 
Odborné prednášky  boli venované geologickej stavbe východného  
Slovenska, výsledkom základného  a  regionálneho  geologického  
výskumu a prieskumu  nerastných surovín, hydrogeológii, inžinier-
skej geológii a environmentálnej geológii. Uskutočnila sa geologická 
exkurzia, ktorá bola  zameraná  na  ekologické  problémy,  geologic-
ké  riešenia závalového pásma  v dôsledku ťažby  v Poráči, riešenie 
odkaliska  a  úpravne v Rudňanoch, na geotermálnu  energiu a jej 
využívanie  na lokalite Vrbov  a  otázky spojené s geotermálnymi 
vrtmi na lokalitách Poprad a Stará Lesná.  Na geologickom zjazde 
sa zúčastnilo len 100 členov. Materiály z  geologického zjazdu boli 
publikované v časopise Mineralia Slovaca (8). 

Druhý geologický zjazd SGS sa konal v Bratislava v dňoch 9. až  
10. 9. 1997.  Usporiadala  ho bratislavská pobočka SGS.  Geologický 
zjazd bol venovaný spomienke na 100. výročie  narodenia zaklada-
teľa modernej slovenskej geológie  D. Andrusova. Na geologickom 
zjazde boli udelene medaily J. Slávika SGS M. Háberovi, S. Jackovi 
st., M. Maheľovi,  J. Michalíkovi a R. Rudincovi za významné vedec-
ké prínosy pre rozvoj geologických vied.  Boli udelené aj diplomy 

čestných  členov SGS za významné  prínosy pre rozvoj geologických 
vied a dlhoročnú aktivitu v  SGS P. Greculovi, D. Hovorkovi, J. Salajovi, 
O. Samuelovi, V. Zorkovskému a významným  zahraničným geoló-
gom K. Birkenmajerovi,  J. Burchartovi, S. Korikovskému, V. Vašíč-
kovi a J. Veizerovi. V rámci geologického zjazdu sa  uskutočnili dve 
celodenné geologické exkurzie. Boli venované problémom  geológie 
a uhľovodíkového potenciálu slovenskej časti Viedenskej panvy a in-
žinierskogeologických a hydrogeologických pomerov širšieho okolia  
Bratislavy so zameraním na vodné diela Čunovo a Gabčíkovo a na 
potenciál geotermálnej energie a jej využívanie. Na geologickom  
zjazde bolo prednesených 15 odborných prednášok a zúčastnilo sa 
na ňom 200 členov.

Tretí geologický zjazd SGS sa konal v Banskej Štiavnici v dňoch 
27. až 29. 6. 2001.    Konal  sa pod názvom Banská Štiavnica – mesto 
na vulkáne. Zorganizovala ho vulkanologická odborná skupina SGS 
a banskobystrická pobočka SGS v spolupráci s Katedrou UNESCO 
Technickej univerzity vo Zvolene. Predsedom organizačného výboru 
geologického zjazdu bol L. Šimon. 

Rokovanie bolo zamerané na vulkanológiu, nerastné suroviny 
a  životné prostredie stredoslovenských neovulkanitov.  Na zjazde 
odznelo 9 vyzvaných prierezových odborných prednášok a bolo pre-
zentovaných 26 odborných posterov.  Bola udelená Medaila J. Slávi-
ka SGS P. Reichwalderovi, D. Kubínymu a J. Lexovi a diplom Čestný 
člen SGS V. Konečnému. Celodenná geologická exkurzia sa sústre-
dila na 20 geologických lokalít, ktoré prezentovali  spodnú stavbu 
štiavnického stratovulkánu s ložnými intrúziami, sily a dajky kremi-
todioritového porfýru,  geologickú stavbu predterciérneho podložia, 
problematiku minerálnych vôd Sklenných Teplíc,  ryolitovú extrúziu 
Szabovej  skaly, freatomagmatický kužeľ v Lehôtke pod Brehmi, frea-
tický vulkán Šibeničný vrch, sanáciu havarijného ryolitového brala vo 
Vyhniach, bazanitové lavové prúdy vulkánu Putikov vrch, granodio-
ritovú intrúziu v Hodrušskej doline, inžinierskogeologické problémy 
ochrany historického jadra Banskej Štiavnice, bazaltový nek Kysihý-
beľ, staré dobývky na žile Špitaler pri Banskej Štiavnici, pemzové 
tufy vo výplni štiavnickej kaldery pri Iliji, lávové prúdy pyroxenic-
kého andezitu v  lome Tepličky, lahary a  konglomeráty pobrežnej 
zóny bádenskeho mora pri Medovarciach, sedimenty sublitorálnej 
zóny bádenského mora v  Plášťovciach, hydrogeologickú štruktúru 
minerálnych vôd v Dudinciach, ľudské obydlia v pemzových tufoch 
v Brhlovciach a submarinné brekciovité prúdy a hyaloklastity v po-
brežnej zóne sarmatského mora v Leviciach. Na geologickom zjazde 
sa zúčastnilo 250 účastníkov. Materiály z geologického zjazdu boli 
publikované časopise Mineralia Slovaca (9) (foto1 až 8. a obr. 1).
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Foto 1. Predsedníctvo geologického 
zjazdu  2001 (zľava:  M. Elečko, J. Franzen, 
M. Lichner, J. Michalík, M. Kaličiak, 
D. Plašienka, L. Šimon, V. Konečný 
a  J. Lexa) (foto archív SGS)

Foto 2. Účastníci geologického zjazdu 2001 
(v popredí zľava sú J. Štohl, A. Panáček, 
J. Fazekaš, J. Burian, P. Grecula, M. Hrašna 
a M. Háber) (foto archív SGS)

Foto 3.  Odovzdávanie Medaily J. Slávika  
laureátovi P. Reichwalderovi počas  
geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS) 
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Foto 4. Odovzdávanie Medaily J. Slávika  laureátovi D. Kubínymu  počas geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS) 

Foto 5. Odovzdávanie Medaily J. Slávika  laureátovi J. Lexovi počas geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)Slo
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Foto 7.  Účastníci exkurzie pri diskusii na láve vulkánu Putikov vch počas geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)

Foto 6. Odovzdávanie diplomu Čestný člen SGS laureátovi V. Konečnému počas  geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)
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Foto 8. Spoločná fotografi a účastníkov exkurzie geologického zjazdu 2001 (foto archív SGS)

Zoznam predsedov slovenského výboru  
československej spoločnosti 
pre mineralógiu a geológiu a predsedov 
Slovenskej geologickej spoločnosti 
(od 1. 1. 1967)

D. Andrusov (foto 9, 10, 11)  bol zvolený za 
prvého predsedu  spoločnosti 17. 2. 1955 na roky 
1955 až 1958.  B. Cambel – zvolený za predsedu 28. 
3. 1958  na roky 1958 až 1959.  J. Kantor – zvolený 
19. 3. 1959  na roky 1959 až 1961.  J. Seneš – zvole-
ný 19. 1. 1961  na roky 1961 až 1962.  J. Kamenický 
– zvolený 7. 3. 1963  na roky 1962 až 1965. Ľ. Ivan 
– zvolený 28. 1. 1965   na roky 1965 až 1970. C. Var-
ček – zvolený 10. 12. 1970  na roky 1970 až 1978. 
O. Fusán – zvolený 4. 5. 1978  na roky 1978 až 1981. 
O. Samuel – zvolený 16. 11. 1981 na roky 1981 až 
1994. P. Reichwalder – zvolený 10. 11. 1994  na roky 
1994 až 2001. D. Plašienka – zvolený 6. 2. 2001  na 
roky 2001 až 2005. L. Šimon – zvolený 23. 6. 2005.

Osobnosť prvého predsedu  slovenského vý-
boru  Československej spoločnosti pre mineralógiu 
a  geológiu D. Andrusova, zakladateľa slovenskej 
geológie,  nám priblíži zo svojich osobných spomie-
nok významná osobnosť slovenskej geológie M. Ma-
heľ  (text je súčasťou archívu Slovenskej geologickej 
spoločnosti). 

Obr. 1. Materiál ku geologickému zjazdu zostavili L. Šimon, V Konečný a J. Lexa a bol publikovaný v časopise 
Mineralia Slovaca, 33 (2001), 3, 159 – 312.Slo
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Maheľova spomienka na Andrusova:  
„S profesorom  Dimitrijom Andrusovom sú  silne späté v prvom 

rade svetlé  spomienky na „učňovské  i tovarišské“ obdobie  mojej čin-
nosti. Vstupnú  bránu do geológie  predstavuje v mojom  živote prvý  
mapovací kurz  organizovaný a  vedený profesorom Andrusovom v lete 
1940 v Rajeckých Tepliciach geologické mapovanie v oblasti Žiliny za-
merané na zostavenie geologických máp 1 : 25 000, listy Žilina a Rajec. 
Zúčastnil som  sa ho ako jeho najmladší účastník, vtedy absolvent 1. 
ročníka prírodných vied. Dostal som sa k tomu tak, že hneď v 1. ročníku 
som musel robiť skúšku u profesora, lebo som nechodil  poriadne na   
cvičenia zo  všeobecnej geológie, ktoré viedol jeho asistent  dr. M. 
Kuthan. Kurzu  sa zúčastnili viacerí absolventi učiteľského štúdia, me-
dzi inými R. Lukáč, Ľ. Ivan a Pavlovič,  výpomocní asistenti  J. Kamenic-
ký, G. Hanuliak  a demonštrátor Matušík.  Jeden z cieľov  kurzu bol 
oboznámiť  nás so základmi zostavovania geologických máp. Exkurzie 
a terénne práce od svitu do mrku, alebo ako sme hovorili „od vidím do 
nevidím“ boli v prvom rade zamerané na základné litostratigrafické 
jednotky mezozoika i centrálnokarpatského paleogénu  a ich hlbšie 
osvojenie. Mne sa to osobne tak zapáčilo, že po skončení mesačného 
kurzu som ostal v  teréne s profesorom Andrusovom  celé prázdniny 
a  zakúsil s ním tvrdý chlebík „fuksa“. Fuksovia boli začínajúci adepti 
geológie, ktorých  by sme mohli porovnať s „geologicky  vycvičenými 
psami“. Pred začiatkom túry im profesor vysvetlil, akú zmenu hornín 
majú na túre hľadať, podobne, ako keď sa psovi nechá zaňuchať stopa. 
Tak ako pes zabreše,  keď nájde hľadanú stopu, fuks oznamoval profe-
sorovi,  keď zistil hľadanú  zmenu hornín na  pomocnej túre paralelnej 
s túrou profesora.  Bolo to akési geologické poznávanie bez väčšieho 
teoretického základu. Po niekoľkých týždňoch takého fuksovania  zrak 
si zvykol  zachytávať aj jemnejšie  zmeny hornín a súvrství. Dokonca 
i zmena „vŕzgania“ oficiálnych okovaných  bagandží nám  signalizova-
la litologické  rozhrania. Za leto som si navyše fuksovaním u profesora 
Andrusova zarobil na niekoľkomesačné krytie nákladov internátneho 
ubytovania. Odborné  poučovanie, čiže  stratigrafickú abecedu,  profe-
sor servíroval počas povinného obedňajšieho odpočinku pri geologic-
kom mapovaní, ale aj v nedeľu.   Preskúšavanie stratigrafického sledu 
mapovaných tektonických jednotiek bývalo aj permanentným progra-
mom počas cesty vlakom z Rajeckých  Teplíc do terénu v okolí Rajca. 
Nazývali sme  ho aj raňajším „očenášom“. Teda  oveľa skôr ako sme sa  
naučili stratigrafiu, vedeli sme  plynule odriekať „stratigrafický oče-
náš“. Naučené stratigrafické schémy sa konfrontovali priamo  v teréne. 
„Fuksovanie“ v  teréne bola jedinečná metóda praktického precvičova-
nia poznávacích  a rozoznávacích schopností pre mladých adeptov 
geológie. Túto metódu som neskôr sám používal pri  výchove svojich  
kolektorov a  žiakov, z  ktorých sa viacerí stali dobrými mapérmi. Na  
obdobie fuksovania  nadviazalo  demonštrátorské  obdobie. Povinnos-
ťou  demonštrátora bolo  každý deň  ukázať sa  na ústave, rozbalovať 
a dávať do poriadku časté zásielky učebných pomôcok od nemeckej 
firmy Kranz, minerálov,  hornín, skamenelín či ich sadrových modelov 

a zaraďovať  ich do zbierok ústavu. Samozrejmosťou bola  účasť na  
prednáškach profesora  Andrusova a  to nielen  na prednáškach pre 
prírodovedcov, ale aj pre technikov. V teréne demonštrátor musel  nosiť 
geologické vzorky  vybrané profesorom pre študijné  zbierky, ale  aj na  
geotechnické skúšky.  Pomáhal tiež asistentom pri  cvičeniach, pričom 
táto  pomoc sa obyčajne  veľmi skoro zmenila i na ich vedenie. Cvičení, 
zvlášť na technike, bolo veľa, osobitne pre stavbárov, poľnohospodá-
rov,  lesníkov i pre banských  inžinierov. Vo  štvrtom ročníku  pribudli aj 
povinnosti prečítať  profesorovu prednášku  v čase,  keď on  musel plniť 
iné úlohy, hlavne ak nečakane odišiel  na Oravskú priehradu, pri vý-
stavbe ktorej pôsobil ako riešiteľ častých geologických problémov.  
Zvlášť  náročná bola  príprava na  vedenie cvičení  pre poslucháčov 
stavebného inžinierstva.  Cvičenia oficiálne síce viedol dr. M. Kuthan, 
ale takmer pravidelne sa stávalo, že ich len otvoril a ostatné  nechal na  
demonštrátorov. Najzložitejšie  to mali  na cvičeniach  z inžinierskej  
geológie, kde  asi často  dávali dosť trápne odpovede na  „chytrácke“  
otázky veľkého počtu vynikajúcich študentov „stavbariny“. Študijnými 
podkladmi im často boli profesorove odborné  posudky a projekty,  na-
príklad z výstavby  tunelov. Mnohí študenti boli  pritom absolventmi 
stavebných priemysloviek, viacerí mali za sebou stavbársku prax, za-
tiaľ čo my sme tunel ani poriadne nevideli. Ako adept  geológie som sa  
asi u profesora  Andrusova dobre zapísal, lebo už ako študent 4. roční-
ka som vo funkcií výpomocného asistenta  viedol cvičenia,  prednášal 
paleontológiu  pre baníkov a vypomáhal pri skúškach zo všeobecnej 
geológie na všetkých odboroch  techniky.  Asistent však  nemohol  dať  
študentovi jednotku, v takom prípade musel ísť na ďalšie preskúšanie 
k profesorovi.  Najťažšia úloha  demonštrátora bola zúčastňovať  sa na 
prednáškach pána profesora zo stratigrafie, ktorá sa prednášala štyri 
semestre. Chápať tieto prednášky nebolo  vždy ľahké, neboli ešte v tom 
čase dostatočne prepracované, často prednášané viacjazyčne, obrázky 
demonštrované z kníh a časopisov. Zúčastňovalo sa na nich dosť málo 
študentov. Oboznámili sme  sa však so všetkou dostupnou odbornou 
literatúrou. Na prednáške boli demonštrované rôzne stratigrafické 
schémy, profily a  obrázky. Andrusov v týchto prednáškach často spo-
mínal „veľkého“ Hauga. V jeho duchu sa fakty a deje v jeho prednáš-
kach premietali do času a  priestoru. Pre mňa, ale i ďalších  to bola  
veľká škola  geologického myslenia,  zavŕšená u mňa úpravou  profeso-
rových prednášok do podoby  skrípt. Pri ich príprave bolo  potrebné na 
mnohých miestach  robiť doplnky zo základných stratigrafických učeb-
níc Gigneouxa, Keilhacka, či Obručeva. Bola to veľká škola  rozširovania 
znalosti jazykov, nemčiny, ruštiny a  najmä francúzštiny. Odmenou mi 
bolo  nielen to, že som sa  dobre naučil stratigrafiu, ale  od študentské-
ho zväzu som za skriptá dostal aj nečakane  vysokú finančnú odmenu. 
Možno tomu všetkému vďačím za to, že pokiaľ  viem, do smrti ma pro-
fesor  Andrusov považoval v oblasti stratigrafie Haugovho typu, chá-
pajúceho históriu geologických udalosti v čase a priestore, za svojho 
najlepšieho žiaka. Vhodným  doplnkom stratigrafie   boli  pravidelné  
semináre v zimných mesiacoch, na ktorých  i demonštratori museli re-
ferovať svoje poznatky zo štúdia pridelenej literatúry, hlavne popred- Slo
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 Foto 9. Prvý predseda  slovenského výboru  Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu D. Andrusov vo svojej  pracovni (archív SGS)

ných poľských a  českých  autorov Limanowski,  Ksiazkiewicz, Ra- 
bowski, Sokolowski, Goetel, Kettner, Koutek, Matějka, Zoubek. Tak sa 
títo  vynikajúci vedci  postupne stali  našimi „známymi neznámymi“. 
Bola to  zároveň dobrá metóda výuky  regionálnej geológie Slovenska. 
Stratigrafia a zostavovanie geologických máp boli bez diskusie najsil-
nejšou stránkou profesora Andrusova, ale zrejme i celej prvej generácie 
jeho žiakov. Regionálna geológia Západných Karpát sa v začiatočných 
obdobiach  prednášala hlavne v rámci stratigrafie. Doplňovali ju kaž-
doročné 10-denné geologické exkurzie vedené profesorom  Andruso-
vom, na  ktorých sme  sa o  geológií Slovenska nielen veľa naučili, ale 
mali  sme aj možnosť bližšie poznať pána profesora aj z jeho druhej 
stránky – nielen ako prísneho učiteľa, ale aj ako bezprostredného a  zá-
bavného človeka, i keď svojrázneho. S exkurziami sú spojené  početné 
zábavné, ba často až humorné i groteskné  príbehy, niekedy  i v  trochu 
„prikorenenej“  podobe rozširované v geologickej verejnosti a neskôr 
pretransformované aj do literárnej podoby. Popri spomienkach na 
geologické  mapovanie s profesorom Andrusovom na  Považí (pre mňa 
„osudnými“,  lebo Strážovské vrchy sa stali východiskovým terénom 
mojej geologickej kariéry), veľmi rád spomínam na  tvrdé podmienky 
mapovacích kurzov  vo Vysokých a Belianskych Tatrách v  rokoch 1942 
a 1944. Nikdy  nezabudnem na dve udalosti.  Na prvom  z uvedených  
kurzov nás  zastihlo mimoriadne nepriaznivé počasie. Z terénu sme sa 
vracali premrznutí, v  ľadom opancierovaných odevoch, vyzdobených  
ľadovými cencúľmi. Profesor nám hneď po príchode na  Kežmarskú 
chatu nariadil povinné kúpanie v Bielom plese, pričom samozrejme 
išiel nám v tom osobným príkladom. Kúpanie  nasledovala veľká dávka  

zubrovky a zábal  do diek. Všetci sme sa cítili ako znovunarodení. Na 
kurze  v auguste 1944  to bol nečakaný  zostup z Kopského sedla do 
Javoriny, prezvedieť sa o strategickej situácií vzniknutej začatím Slo-
venského národného povstania a na niekoľkohodinový rozhovor s pá-
nom profesorom  medzi štyrmi očami uprostred hlbokej noci po návrate  
do chaty. Z neho vyplynulo, že ťažké obdobie po potlačení  povstania 
v  Bratislave preplnenej  nemeckými vojakmi, vrátane obdobia precho-
du frontu, som prežil spolu s ním v neďalekých Čárach pri Šaštíne. Môj 
veľký obdiv vzbudilo profesorove  nasadenie na záchranu príslušenstva 
a ústavného vybavenia  a zvlášť knižnice. Obdiv patril jeho organizova-
niu bezprostredne pofrontovej pozície geologických ústavov. Patrilo 
k nemu  aj obsadenie budovy  na Palisádach, zháňanie a rekvirovanie  
„bezprizorného“ nábytku na vybavenie ústavov,  vybaľovanie na rôz-
nych  miestach ukrytého materiálu a technického vybavenia. Nemô-
žem nespomenúť ani diskusie počas večerných „polotajných“ 
prechádzok po  vinohradoch na svahoch Koliby v tých týždňoch, keď sa 
skrýval pred NKVD. I pri tejto zložitej situácií prechádzky a rozhovory 
počas nich  slúžili ako návody na  koho sa obrátiť, kam odniesť nejaký  
list a čo zariadiť pre geologické ústavy. V  tom čase som bol „hlavným 
špeditérom“ pri  uvoľňovaní škôl pre  potreby armády, odkiaľ  sa potom 
získala značná časť nábytku na zariadenie ústavu. U profesora som 
zvlášť  obdivoval, že  sa vedel  v každej  situácií veľmi  rýchlo a dobre  
zorientovať.  Mladícke  skúsenosti  z obdobia občianskej vojny v Rusku 
i obdobia,  ktoré nasledovalo bezprostredne po nej, boli pre neho dob-
rou školou,  ktorú náležite využil pri zachraňovaní a  rozširovaní geolo-
gických pracovísk počas prechodu frontu a ich obnovovaní Slo
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bezprostredne po vojne. Organizačné zaradenie Geologického  ústavu 
pri Vysokej škole technickej vytváralo  podmienky pre výchovu  nielen 
dobrých mapérov,  ale ako  to profesor  Andrusov hovorieval,  aj „oboj-
rukých“ geológov,  ktorí  sa  prinajmenej  rovnako  dobre vedeli uplatniť 
v aplikovanej geológií.  Sám bol v nej  veľmi aktívny, orientoval sa naj-
mä na nerudné nerastné  suroviny a stavebnú geológiu. Takto viedol 
i väčšinu svojich  žiakov. Mne pripadla úloha hydrogeológa a tým i väz-
ba na tektoniku. V súvislosti  s geologickou  výchovou by  som chcel 

zdôrazniť orientáciu na komplexnosť, čím sa moja generácia geológov 
zásadne líši od následnej, pozostávajúcej  z celého radu špecializova-
ných geológov.  Výchova komplexných  geológov vyplynula  z „budova-
teľských“ podmienok slovenskej geológie  počas vojny i bezprostredne 
po nej. Veď Andrusov sám  musel prednášať šesť hlavných prednášok 
– všeobecnú geológiu, stratigrafiu,  regionálnu geológiu, paleontoló-
giu, nerudné nerastné suroviny a stavebnú geológiu. I mne ako učite-
ľovi – mladému docentovi,  počas môjho pôsobenia na Prírodovedeckej  
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Foto 10. D. Andrusov vykladá počas terénnej exkurzie (archív SGS).

Foto 11. D. Andrusovov  náčrt geologickej stavby v Alpách (archív SGS)
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fakulte UK  v rokoch  1948 – 1952, pripadlo  prednášať a postupne od 
profesora Andrusova  preberať prednášky z  nerudných surovín, 
všeobecnej geológie, stratigrafie  a k ním pridať hydrogeológiu i geo-
tektoniku. Komplexnosť geologických vedomostí vyžadovala aj  orga-
nizácia zostavovania a vydávania geologických máp podľa jednotlivých 
listov, keď  pri zložitosti geologickej stavby Západných Karpát  sa na 
každom  liste popri mezozoiku  vyskytoval i celý rad  ďaľších útvarov, 
s ktorými sa musel  vysporiadať sám mapujúci geológ. Takéto zamera-
nie prispelo k tomu, že v nových, a treba povedať,  že pre  geológiu mi-
moriadne priaznivých podmienkach rýchlo vyrástol dostatok  geológov 
pre Štátny  geologický ústav, ale  aj pre prieskumné geologické organi-
zácie. Slovenská geológia sa preto  mohla už  ako dôstojný  partner 
českej  geológie podieľať pri zostavovaní najväčšieho diela českoslo-
venskej geológie – generálnych geologických máp 1 : 200 000 a po-
stupne obsadiť významné posty i na medzinárodnom vedeckom poli, 
kde jej nečakane významná úloha pripadla najmä v Karpatsko-bal-
kánskej geologickej asociácií. Napriek  komplexnosti a  odborovej roz-
manitosti  geologickej práce Andrusovovej školy, jej  hlavným článkom 
zostala geologická mapa, ktorá sa stala základom  tak pre riešenie te-
oretických otázok ako pre praktické aplikácie. Treba povedať, že geolo-
gické mapy Andrusova a jeho žiakov sú prínosom  trvalých hodnôt. 
Jedno z prvých diel Andrusova,  geologická mapa Oravy, ostáva nepre-
konaným  dielom o  geologickej stavbe  pieninského bradlového pásma 
a to i v dobe, keď sa zásadne zmenili teoretické východiská. Preto si  
myslím, že najväčším  Andrusovovým prínosom pre  slovenskú geoló-
giu je založenie školy geologickej mapy, adekvátnej zložitej stavbe  
Západných Karpát.  Nositeľom geologickej  mapy bol Štátny geologický 
ústav, predchodca neskoršieho Geologického ústavu Dionýza Štúra, 
ktorý predvídavo už v roku 1940 taktiež založil profesor Andrusov. Sám 
sa cítil geológom, mapérom, ktorý potreboval geologické  mapy zosta-
vovať  a  vydávať.  Táto potreba  ho viedla k založeniu tejto inštitúcie, 
ktorá sa ukázala veľmi potrebnou aj po obnovení Československa, kedy 
rozvoj geológie nastoloval stále väčšiu potrebu geologických máp. Pre-
to, aj napriek určitým snahám z Prahy o  obmedzenie činnosti a  samo-
statnosti tejto inštitúcie, podarilo sa ústav zachovať, na čom nemalú 
zásluhu mal aj profesor Andrusov. Bezprostredne po vojne, počas môj-
ho pôsobenia v Štátnom geologickom ústave, boli moje styky s profe-
sorom Andrusovom obmedzenejšie, zato však pomerne vrelé, zviazané 
aktívnou účasťou na odborných  prednáškových podujatiach  a semi-
nároch  konaných na pôde Geologického ústavu  Prírodovedeckej fa-
kulty v  rámci geologickej sekcie  Slovenskej  prírodovedeckej  
spoločnosti.  Zvlášť milo si spomínam na prípravu zjazdu Českosloven-
skej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu v r. 1948 v Bojniciach, kto-
rý bol prvým zjazdom tejto spoločnosti organizovaným  na Slovensku. 
Jedna z exkurzií sa konala na území, koré  som v značnej miere sám 
rozpracoval list Zliechov,  okolie Trenčianskych Teplíc, list  Žilina s pri-
ľahlou  časťou bradlového  pásma. Bola  to pre  mňa dobrá  škola prí-
pravy väčších geologických podujatí. Cenné rady mi v tomto období 
profesor  Andrusov poskytol pri  spracovávaní hydrogeologických po-

sudkov.  Jemu vďačím za  sprostredkovanie nadviazania kontaktov  na 
predstaviteľov  stavebníctva i  sprostredkovanie môjho študijného po-
bytu vo Francúzsku, najmä za jeho odporúčania k viacerým význam-
ným predstaviteľom alpskej geológie. Môj prechod  v roku 1948 zo  
Štátneho geologického ústavu na Prírodovedeckú fakultu znamenal 
novú etapu v našich vzťahoch. Nával povinností rozvíjajúcej sa  fakulty, 
kde dochádzalo k nárastu študentov, ale  i búrlivá politická  atmosféra 
narúšali charakter počiatočných „idylických“ vzťahov zo začiatku  po-
vojnového obdobia. Prišiel som z relatívne liberálneho prostredia  
v Štátnom geologickom  ústave do  podstatne   autoritatívnejšej  atmo-
sféry na škole, ktorú tu predstavoval predovšetkým profesor Andrusov. 
Táto autoritatívnosť bola v značnom kontraste s mojimi návykmi, zís-
kanými počas pôsobenia na ústave. No napriek tomu profesor Andru-
sov stále zostával  pre mňa absolútnou vedeckou  autoritou. Túto jeho 
autoritu vo  mne umocnili aj  skúsenosti zo študijného  pobytu vo Fran-
cúzsku, a to najmä v tom, že i pri skromných podmienkach, aké boli 
v tomto  období  na  Slovensku, úroveň  geologickej výchovy a vedeckej 
atmosféry v mnohých  smeroch bola jeho zásluhou kópiou francúzske-
ho štýlu. Plne sa mi  potvrdili jeho slová, že vo Francúzsku nenájdem 
nič zásadne nového  a prevratného oproti tomu, čo učí on. Pravda, 
s jednou výnimkou, v západnej Európe nastupovala vlna kriticizmu 
príkrovovej koncepcie s konštatovaním jej značnej strnulosti. Módnym 
smerom, ktorého zdrojom bol predovšetkým Lugeonov  ústav vo  Švaj-
čiarsku, bola  tektonika gravitačného kôzania (ecoullement). Bol to 
prvý krok  ku kategorizácií príkrovov  ako následného a sčasti sekun-
dárneho štruktúrneho fenoménu. To ma nakoniec viedlo k hlbšiemu 
záujmu  o vzťah medzi pripovrchovou tektonikou a  zlomami, dávno  
rozpracovaným  Stillem a v  novom duchu podávaným ruskou geolo-
gickou školou, hlavne Belousovom. Geotektonika sa začala postupne 
presadzovať  ako jeden z hlavných predmetov v  geologickej výchove 
a  udomácnila sa aj  na našej fakulte. Stala sa  mojim najobľúbenejším 
predmetom.  Lenže z toho  plynúce moje kritické a skeptické pohľady na 
príkrovovú teóriu boli v ostrom kontraste s príkrovovými  modelmi 
umocnenými profesorom Andrusovom v Západných Karpatoch takmer 
do úrovne „náboženskej“ dogmy. To naše vzťahy, až dovtedy oveľa hlb-
šie ako bežné vzťahy učiteľa a jeho žiaka, silne ochladzovalo. Neprispeli 
k tomu ani viaceré  moje povinnosti,  ktoré vyplynuli  z pribúdajúcich  
funkcií v rámci fakulty. Tie boli často v rozpore s predstavami profesora 
Andrusova, osvedčeného  „kormidelníka a kapitána“  v jednej osobe 
v dovtedajšej  etape  formovania  modernej  slovenskej  geológie. Vzni-
kajúce rozpory  medzi nami, možno  nie vždy so  zlým úmyslom, využí-
vali aj niektorí naši kolegovia, ktorí sa častejšie snažili získať svoju 
„dôležitosť“ viac  vo funkcií prostredníkov riešenia mojich nezhôd 
s profesorom ako výsledkami  vlastnej práce. A keď do toho začali zapá-
jať aj študentov, rozhodol som sa k odchodu zo školy.  To  bol  vlastne  
začiatok  môjho  organizačného rozchodu s profesorom Andrusovom,  
ale postupne i  s ortodoxnou koncepciou príkrovovej stavby Západných 
Karpát. Moje staronové pracovisko, čoskoro na to premenované na 
Geologický ústav Dionýza Štúra, zhodou „šťastne nešťastných“ širších Slo
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okolností, tvrdá centralizácia,  organizačné prepojenie geológie na ar-
mádu, nasadenie prác  na surovinový výskum poskytli dovtedy nevída-
né technické  možnosti pre prípravu  geologických máp, sondážne  
a vrtné  práce, prakticky  neobmedzené množstvo  pomocných pracov-
níkov, mimo iného aj na masový a systematický zber skamenelín. Všet-
ko toto vytváralo v mnohých prípadoch podmienky  na zásadne nové 
geologické pohľady v takmer každej oblasti geologického výskumu. 
V týchto technických možnostiach rezortného geologického výskumu 
bol zásadný  rozdiel oproti možnostiam rezortu školstva, ktorý sa 
v podstate nezmenil do dnešnej doby. V tomto období, na  ktoré neskôr 
nadviazala etapa zostavovania generálnych geologických máp, vý-
skumné geologické práce takmer každoročne prinášali poznatky, 
ktoré často dosť zásadne menili predstavu na stavbu  tektonických jed-
notiek mezozoika i vzťahy medzi nimi. Samozrejme, že tým sa  menili 
a vyvíjali i pohľady na štruktúrny a  paleotektonický model Západných  
Karpát. Ak k tomu prirátame aj stupňujúce  sa kontraverzie  Andrusov 
versus  Maheľ (z mojej strany viac s jeho rigidnou koncepciou príkrovo-
vej stavby ako  s ním osobne),  mnohé vedecké podujatia,  predovšet-
kým na pôde geologickej spoločnosti, stali sa pre mnohých našich 
kolegov túžobne očakávanými viac „divadelnými“ predstaveniami ako 
vedeckými debatami.  Tento náš spor  umocňoval i v  tých rokoch 
takmer dominujúci  prúd  kriticizmu  príkrovových  koncepcií.  Hoci jeho 
hlavnými protagonistami bola moskovská a severoamerická geologic-
ká škola, mnoho kritikov príkrovových koncepcií bolo aj medzi západo-
europskými, hlavne nemeckými  geológmi, vrátane najvýznamnejších 
autorít tektoniky (Stille, Kraus). Také koncepcie dominovali v Komisii 
pre  tektonické mapy sveta, na ktorej činnosti  som sa v tom čase aktív-
ne zúčastnoval. K oficiálnemu stretnutiu mojich kritických postojov 
s Andrusovovou koncepciou príkrovovej stavby došlo na II. Celosloven-
skej geologickej konferencii,  jednom z najväčších  a najvýznamnejších 
celoštátnych vedeckých geologických podujatí, za účasti prakticky 
všetkých  najvýznamnejších československých  geológov. Na  jednej 
z početných nezabudnuteľných spoločenských  akcií spätých s  týmto 
podujatím sa zrodila aj famózna  stávka o sud vína medzi Andrusovom 
a Maheľom o to, kto má pravdu v názoroch na príkrovovú stavbu v Zá-
padných Karpatoch. Povrchní znalci  tejto problematiky to zúžili na  
púhu existenciu príkrovov. Navyše, aj profesor Andrusov postavil našu 
kontraverziu  na ostrie noža, akoby v  nej išlo len o existenciu príkrovov 
a nie  o zmenu koncepcie geologickej stavby, v  ktorej príkrovy sú len  jej 
jedným, spravidla sekundárnym, fenoménom. Sám však, po rokoch 
osobného „kvasu“ zaznamenal výrazný ústup od svojich rigidných prí-
krovových predstáv, predovšetkým odklonom od základných pilierov 
jeho pôvodnej príkrovovej koncepcie  od monofaciálnych a  mono-
štruktúrnych príkrovov k  polyfaciálnemu  a  polyštruktúrnemu  poní-
maniu  príkrovov,  okrem iného i zavedením  pojmov, o  vhodnosti 
ktorých  je možné  v  niektorých prípadoch polemizovať  (napríklad 
fatrikum, hronikum),  ale i akceptovaním viacerých tektonických štýlov 
a to dokonca i pre bradlové pásmo. Kto teda zvíťazil v tomto  spore? 
Andrusov v princípe neprehral,  lebo príkrovy  sú. Lenže   ukázalo sa,  že 

je  ich viacero štruktúrne  a geneticky  odlišných typov,  a že v najmo-
dernejšej geológií  absolutne autochtónne  jednotky v  orogénnych 
pásmových pohoriach asi ani neexistujú. Pekným príkladom v Západ-
ných Karpatoch je tatrikum, tvorené sústavou niekoľkých príkrovov. 
Rozhodne to  nemožno považovať ani za  prehru Maheľa a tých, ktorí 
boli  strojcami novej koncepcie  príkrovovej stavby, nových modelov 
a odrazových môstikov pre ďalší  vývoj názorov na stavbu Západných 
Karpát. Táto nová, štruktúrne i paleogeograficky zásadne  odlišná kon-
cepcia  vytvárala dôležitý  medzistupeň – významný odrazový môstik 
k  etape nového vývoja v geológií  – k novej globálnej tektonike, vychá-
dzajúcej z teórie tektoniky litosferických dosiek. Bolo na  škodu veci, že 
z mnohých  nových prístupov k objasňovaniu geologickej  stavby Zá-
padných Karpát sa  v tomto spore často vyzdvihovali len tie najextrém-
nejšie pohľady, ktoré som sám veľmi rýchlo  opustil. Navyše, neraz boli  
vytrhávané z celkového kontextu. Predsa však v našom vzťahu  ostali 
aj určité škvrny. Obdobie našich sporov  bolo poznačené aj  niektorými 
nie celkom  etickými aktami, akým bolo zo  strany profesora Andrusova 
preberanie niektorých termínov, ale i predbiehanie  sa v zavádzaní no-
vých termínov v  karpatskej literatúre. Niektoré ním  zavedené termíny 
boli z môjho pohľadu často nielen formálne, ale z tektonického prístu-
pu pre Západné Karpaty i nevhodné (napríklad fatrikum, hronikum). 
Jednou z  týchto škvŕn, ktorá dodnes  vzbudzuje moje roztrpčenie, sú  
niektoré prebrané  termíny dodnes  spájané s  menom Andrusova 
a jeho  spoluautorov. Typickým  príkladom je  napríklad zavedenia vy-
sockého príkrovu do karpatskej literatúry. Tento náš spor určite prispel  
k polarizácií názorov na viaceré zásadné  otázky geologickej stavby,  
viedol k ich  vzájomnej konfrontácií, a v konečnom dôsledku posunul 
vývoj slovenskej geológie dopredu. Bolo však na jej škodu, že v tejto 
konfrontácií sa zo strany profesora Andrusova, ale i viacerých ďalších 
významných geológov, oveľa viac zdôrazňovali len tie  pohľady, ktoré 
boli do určitej miery  extrémne alebo ďalšími prácami  sa ukázali ako 
nesprávne. Len zriedkavo sa spolu s  nimi dávali na tú istú váhu aj tie 
nové poznatky a predstavy, ktoré prinášali do karpatskej geológie  
nový progres.  Všeobecne však  môžeme povedať,  že v tomto spore zví-
ťazila  slovenská  geologická škola,  ktorej zakladateľom bol profesor 
Andrusov.“
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ZápiSnicA Z PER ROLLAM hlASOVAniA ROZŠíRenéhO 
VýBORu SlOVenSkej geOlOgickej SpOlOčnOSti ZO dňA 
18. 3. 2021

Dňa 17. 3. 2021 predseda SGS L. Šimon informoval členov roz-
šíreného výboru SGS e-mailom o zámere členov Českej geologickej 
spoločnosti zorganizovať v roku 2023 geologický kongres na počesť 
100. výročia založenia Československej spoločnosti pre mineralógiu 
a geológiu, ktorá bola založená v roku 1923 a bola predchodcom 
Českej geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 
Slovenská geologická spoločnosť plánovala v roku 2021 zorgani-
zovať spoločný Otvorený geologický kongres SGS a ČGS v Kremnici. 
Pre pretrvávajúcu pandémiu a jej vývoj by však bolo organizovanie 
kongresu neisté a rizikové. Aj preto po rokovaní so zástupcami ČGS 
predseda SGS L. Šimon požiadal členov rozšíreného výboru SGS o ná-
zor na prípadné zrušenie pôvodne plánovaného spoločného geolo-
gického kongresu v Kremnici v roku 2021 bez náhrady a sústredenie 
sa na spoločný Otvorený geologický kongres ČGS a SGS v roku 2023 
pri príležitosti storočnice oboch nástupníckych organizácií. Hlavným 
organizátorom kongresu v roku 2023 by tak bola Česká geologická 
spoločnosť v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou. 
Členovia rozšíreného výboru SGS vyjadrili svoj názor prostredníc-
tvom e-mailu 18. 3. 2021. 

uZneSenie č. 18032021pR 

Na základe hlasovania per rollam (elektronickou formou k dá-
tumu 18. 3. 2021) sa SGS rozhodla organizovať spolu s ČGS otvorený 
geologický kongres najbližšie v roku 2023 pri príležitosti 100. výročia 
založenia Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu 
a existencie jej nástupníckych spoločností. 

Počet členov rozšíreného výboru SGS:  24 
Počet hlasujúcich členov: 20, všetci súhlasné stanovisko 
Počet nehlasujúcich členov: 4 
Výsledok hlasovania: 20/0/0 
Návrh bol prijatý. 
L. Šimon poďakoval zúčastneným na per rollam hlasovaní 

a oznámil výsledky hlasovania.
Zapísala:  S. Antolíková, tajomníčka SGS 

ZápiSnice SlOVenSkej geOlOgickej SpOlOčnOSti 
V ROku 2021 (VyBeRáMe Z weBu SgS  
www.geOlOgickASpOlOcnOSt.Sk)

 ladislav Šimon1, Silvia Antolíková2 a Monika kováčiková3

1  Štátny geologický ústav d. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
2 ústav vied o Zemi SAV, dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 
3 Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 3962/1, 81104 Btratislava

Overila:  M. Kováčová, predsedníčka bratislavskej pobočky 
SGS

Schválil: L. Šimon, predseda SGS 
V Bratislave 19. 3. 2021

ZápiSnicA Z per rollam hlASOVAniA členOV 
SlOVenSkej geOlOgickej SpOlOčnOSti  ZO dňA  
18. 10. 2021

Predseda SGS L. Šimon zvolal dňa 12. 10. 2021 jesennú 
on-line poradu členov rozšíreného výboru Slovenskej geologickej 
spoločnosti v čase prebiehajúcej pandémie vírusu COVID 19 s je-
diným  bodom programu. Týkal sa  informácie o konaní valného 
zhromaždenia SGS a pravidelných sprievodných akcií SGS, ktoré boli 
naplánované na 9. 12. 2021 v Bratislave. Pre zhoršujúcu sa pande-
mickú situáciu L. Šimon informoval členov rozšíreného výboru SGS 
o  možnosti presunutia valného zhromaždenia spoločnosti formou 
per rollam elektronického hlasovania, v  ktorom rozhodnú platiaci 
členovia Slovenskej geologickej spoločnosti. 

Na základe súhlasu RV SGS Slovenská geologická spoločnosť 
oslovila platiacich členov s otázkou: Vážení členovia Slovenskej geolo-
gickej spoločnosti, v čase prebiehajúcej pandémie COVID 19 súhlasíte 
presunúť valné zhromaždenie SGS vrátane predvianočného geologic-
kého seminára a  všetkých sprievodných akcií (ako sú odovzdávanie  
cien za najlepšie geologické práce, Medaily Jána Slávika, oceňovanie 
čestných členov SGS atď.) z roku 2021 na rok 2022, keď bude pande-
mická situácia prístupná?  Slovenská geologická spoločnosť uskutoč-
nila elektronické hlasovanie per rollam 18. 10. 2021. Na hlasovaní 
malo možnosť zúčastniť sa 203 členov   SGS. Hlasovanie využilo 64 
členov SGS, z toho 62 hlasov bolo za a  2 hlasy boli proti. Na základe 
výsledku elektronického hlasovania per rollam konštatujeme, že hla-
sovaním sa rozhodlo o presunutí valného zhromaždenia SGS vrátane 
všetkých sprievodných akcií z roku 2021 na rok 2022, keď bude pan-
demická situácia prístupná.

Zapísala: S. Antolíková, tajomníčka SGS 
Overila: M. Kováčiková, hospodárka SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave 18. 10. 2021 Zá
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 Radoslav kyška pipík1

1 ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierka 1, 974  11 Banská Bystrica 

ZA MineRAlOgičkOu jARkOu luptákOVOu

S hlbokou ľútosťou vám oznamujeme, že nás navždy opustila 
naša milá kolegyňa a  verná priateľka mineralogička Mgr. Jarmila 
Luptáková, PhD.

Narodila sa 27. októbra 1975 v  Košiciach. Detstvo prežila 
v čistej prírode Tatranskej Javoriny, odkiaľ ju aj s rodičmi odvialo do 
Krupiny. V roku 1994 zmaturovala na Gymnáziu v Banskej Štiavnici, 
kde absolvovala štúdium a jazykovú prípravu v anglickom jazyku. 

Jej spätosť s  horami a  baníckymi regiónmi sa prejavila aj vo 
výbere budúcej profesie mineralogičky. Vysokoškolské štúdium 
absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v  Bratislave v odbore základná a  ložisková geológia. Vedecky ju 
viedol láskyplný profesor RNDr. Martin Chovan, CSc., pod ktorého 
vedením obhájila v r. 2007 doktorandskú prácu o hydrotermálnej 
Pb-Zn mineralizácii tatrika.

Od roku 1999 bola bytostne zviazaná s pracoviskom Ústavu 
vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici, kde rozvíjala metodiku fl uidných 
inklúzií. S príchodom nových kvalitných analytických prístrojov 
v r. 2011 dostal Jarkin vedecký výskum ďalší rozmer. Absolvovaním 
kurzu Ramanovskej spektroskopie v Uppsale vo Švédsku si rozšírila 
metodický obzor. Všimli si to kolektívy mineralógov a petrológov na 
Slovensku aj v zahraničí. Pravidelne zapájali Jarku do riešenia otázok 
genetického a štruktúrneho výskumu minerálov, minerálnych 
premien alebo termálneho vývoja orogénnych zón. Bola pri 
identifi kácii nového minerálu javorieitu KFeCl3, čím sa jej splnil sen, 
ktorý má asi každý mineralóg.

Bola členkou Slovenskej mineralogickej spoločnosti a ako 
predsedníčka banskobystrickej pobočky Slovenskej geologickej 
spoločnosti pravidelne organizovala prednáškovú činnosť. Zanietene 

propagovala geológiu a vedu na verejnosti, dlhé roky bola hlavnou 
organizátorkou Noci výskumníkov a Dňa otvorených dverí, o ktorých 
konaní vždy informovala prostredníctvom webovej stránky ÚVZ SAV. 
Bola vášnivou hubárkou, dobre huby poznala, určovala, zbierala 
a fotila a svoje poznatky konfrontovala na hubárskych portáloch. Kto 
by povedal, že táto skromná dievčina obľubovala metalovú hudbu? 

Tak ako Jarmila z  diela Karla Hynka Máchu, aj Jarka odišla 
v  najkrajšom ročnom období a  najkrajšo m veku života, 27. júna 
2021. Dlhé roky statočne a odvážne bojovala so zákernou chorobou, 
v  čom jej pomáhal dlhoročný priateľ Adrián a  jej rodina. Bojovala 
statočne, neľutovala sa. Naopak. Tichá, rozvážna, občas energická 
v diskusiách o spoločnosti a vede rozdávala okolo seba úsmev.

Jarka, chýbaš nám a nikdy na Teba nezabudneme.

Tvoji priatelia

ZA  MineRAlOgičkOu
jARkOu  luptákOVOu
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 Výber z publikačnej činnosti jarky luptákovej

Balen, D., Schneider, P., Massonne, H. J., Opitz, J., luptáková, j., Putiš, M. a Petrinec, Z., 2020: The Late Cretaceous A-type alkali-feldspar granite 
from Mt. Pozeska Gora (N Croatia): Potential marker of fast magma ascent in the Europe-Adria suture zone. Geol. Carpath., 71, 361 – 381.
Ondrejka, M., Bačík, P., Putiš, M., Uher, P., Mikuš, T., luptáková, j., Ferenc, S. a Smirnov, A., 2020: Carbonate-bearing phosphohedyphane-“hy-
droxylphosphohedyphane” and cerussite: supergene products of galena alteration in Permian aplite (Western Carpathians, Slovakia). Canad. 
Mineralogist, 58, 347 – 365.
Majzlan, J., Chovan, M., Hurai, V. a luptáková, j., 2020: Hydrothermal mineralisation of the Tatric Superunit (Western Carpathians, Slovakia): 
I. A review of mineralogical, thermometry and isotope data. Geol. Carpath., 71, 85 – 112.
Majzlan, J., Chovan, M., Kiefer, S., Gerdes, A., Kohút, M., Siman, P., Konečný, P., Števko, M., Finger, F., Waitzinger, M., Biroň, A., luptáková, 
j., Ackerman, L. a Hora, J. M., 2020: Hydrothermal mineralisation of the Tatric Superunit (Western Carpathians, Slovakia): II. Geochronology and 
timing of mineralisations in the Nízke Tatry Mts. Geol. Carpath., 71, 113 – 133.
Natkaniec-Nowak, L., Dumanska-Slowik, M., Gawel, A, Łatkiewicz, A., Kowalczyk-Szpyt, J., Wolska, A., Milovská, S., luptáková, j. a Ladon, K., 
2020: Fire agate from the Deer Creek deposit (Arizona, USA) – new insights into structure and mineralogy. Min. Mag., 84, 343 – 354.
Ondrejka, M., Bačík, P., Sobocký, T., Uher, P., Škoda, R., Mikuš, T., luptáková, j. a Konečný, P., 2018: Minerals of the rhabdophane group and the 
alunite supergroup in microgranite: products of low-temperature alteration in a highly acidic environment from the Velence Hills, Hungary. Min. 
Mag., 82, 1 277 – 1 300.
Bačík, P., Fridrichová, J., Uher, P., Rybár, S., Bizovská, V., luptáková, j., Vrábliková, D., Pukančí, L. a Vaculovič, T., 2019: Octahedral substitution in 
beryl from weakly fractionated intragranitic pegmatite Predné Solisko, Tatry Mountains (Slovakia): the indicator of genetic conditions. J. Geosci., 
64, 59 – 72.
Bukala, M., Klonowska, I., Barnes, C., Majka, J., Kosminska, K., Janák, M., Fassmer, K., Broman, C. a luptáková, j., 2018: UHP metamorphism 
recorded by phengite eclogite from the Caledonides of northern Sweden: P-T path and tectonic implications. J. Metamorph. Geol., spec. iss., 36, 
547 – 566.
Majzlan, J., Števko, M., Chovan, M., luptáková, j., Milovská, S., Milovský, R., Jeleň, S., Sýkorová, M., Pollok, K., Gottlicher, J. a Kupka, D., 2018: 
Mineralogy and geochemistry of the copper-dominated neutral mine drainage at the Cu deposit Lubietova-Podlipa (Slovakia). Appl. Geochem., 
92, 59 – 70.
Koděra, P., Takacs, A., Racek, M., Šimko, F., luptáková, j., Vaczi, T. a Antal P., 2017: Javorieite, KFeCl3: a new mineral hosted by salt melt inclusions 
in porphyry gold systems. Eur. J. Mineral., 29, 995 – 1 004.
Naglik, B., Tobola, T., Natkaniec-Nowak, L., luptáková, j. a Milovská, S., 2017: Raman spectroscopic and microthermometric studies of authi-
genic quartz (the Pepper Mts., Central Poland) as an indicator of fluids circulation. Spectrochim. Acta, Part A-Molecul. Biomolecul. Spectrosc., 173, 
960 – 964.
Kharbish, S., Andráš, P., luptáková, j. a Milovská, S., 2014: Raman spectra of oriented and non-oriented Cu hydroxy-phosphate minerals: Li-
bethenite, cornetite, pseudomalachite, reichenbachite and ludjibaite. Spectrochim. Acta, Part A-Molecul. Biomolecul. Spectrosc., 130, 152 – 163.
Broska, I., Ravna, E. J. K., Vojtko, P., Janák, M., Konečný, P., Pentrák, M., Bačík, P., luptáková, j. a Kullerud, K., 2014: Oriented inclusions in apatite 
in a post-UHP fluid-mediated regime (Tromso Nappe, Norway). Eur. J. Mineral., 26, 623 – 634.
Hurai, V., Huraiová, M., Milovský, R., luptáková, j. a Konečný, P., 2013: High-pressure aragonite phenocrysts in carbonatite and carbonated 
syenite xenoliths within an alkali basalt. Amer. Mineralogist, 98, 1 074 – 1 077.
luptáková, j., Biroň, A. a Andráš, P., 2009: Hydrotermálna žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek-Pod Babou (Malé Karpaty): 
minerály a evolúcia fluíd. Miner. Slov., 41, 477 – 492.
luptáková, j., 2007: Hydrotermálna Pb-Zn mineralizácia v tatrickej tektonickej jednotke Západných Karpát. Dizertačná práca. Manuskript. Bra-
tislava, PriF UK, 1 – 201.
luptáková, j. a Chovan, M., 2003: Sekundárne minerály na Pb-Zn ložisku Jasenie-Soviansko v Nízkych Tatrách. Miner. Slov., 35, 2, 141 – 146.
luptáková, j. a Chovan, M., 2006: Character of hydrothermal fluids in Pb-Zn mineralization in the Tatric Unit of the Western Carpathians. Mineral. 
pol., Spec. Pap., 28, 136 – 138.
Luptáková, J. a Pršek, J., 2004: Sulfosoli z Pb-Zn mineralizácie na ložisku Jasenie-Soviansko (Nízke Tatry). Miner. Slov., 36, 3 – 4, 286 – 290.
luptáková, j., Chovan, M. a Huraiová, M., 2001: The base metal deposit of Jasenie-Soviansko: A fluid inclusion study. In: A. Piestrzyñski et al. 
(eds.): Mineral Deposits at the Beginning of the 21st century. Lisse – Abingdon – Exton (PA) – Tokyo, A. A. Balkema Publ., 297 – 299. 
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VýZnAMné ŽiVOtné juBileá členOV  
SlOVenSkej geOlOgickej SpOlOčnOSť
V ROku 2021

50  rokov:
RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Michal Poljak 
RNDr. Igor Slaninka, PhD.

60  rokov:
Ing. Marián Bachňák 
RNDr. Ivan Baráth, CSc.
RNDr. Katarína Benková 
Mgr. Dagmar Gregorová 
Mgr. Daniela Roháčková 
Ing. Branislav Žec, CSc.

65  rokov:
Jana Dávidová 
RNDr. Marián Janák, DrSc.
RNDr. Alena Klukanová, CSc.
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
RNDr. Pavel Pitoňák, CSc.
Ing. Martin Repčiak 

70  rokov:
RNDr. Vladimír Bezák, CSc.
doc. RNDr. Eva Bulánková, PhD.
Mgr. Božena Ostromecká 
Mgr. Oľga Pospiechová 

75  rokov:
Vladimíra Dziaková 
RNDr. Veronika Kovalská 
RNDr. Jozef Michálek, CSc.
RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
RNDr. Eduard Ralbovský 
RNDr. Milan Sýkora, CSc.
RNDr. Čestmír Tomek, CSc.

80  rokov:
RNDr. Zoltán Hlavatý, CSc.
Mgr. Darina Petrášová 

85 rokov:
RNDr. Pavol Grecula, DrSc.
RNDr. Eduard Köhler, DrSc.

Slovenská geologická spoločnosť želá jubilantom do ďalších rokov 
pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov. 

Slovenská geologická spoločnosť
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 inštrukcie autorom

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Adresa redakcie:
Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava, Slovenská republika



40

www.geologickaspolocnost.sk/mem

iSSn 2453-9732
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