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Editorial
Vážení členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti,

Do rúk sa Vám dostáva druhé číslo časopisu Esemestník, spravodajcu Slovenskej mineralogickej spoločnosti (SMS).
Sme radi, že prvé číslo nášho časopisu sa stretlo s veľmi priaznivými reakciami a budeme sa snažiť nastavenú latku nepodliezať, ale práveže ju zdvíhať a prinášať Vám stále hodnotnejšie informácie a zaujímavosti.
Slovenská mineralogická spoločnosť má pomaly za sebou prvý rok svojej existencie. Za ten rok sa stihla dostať do povedomia slovenskej mineralogickej komunity aj vďaka viacerým akciám, ktoré organizovala, respektíve spoluorganizovala.
Zapojili sme sa do organizácie Stredoeurópskej mineralogickej konferencie (Central-European Mineralogical Conference
– CEMC), ktorá sa konala v apríli Miskolci. Sami sme zorganizovali 1. Slovenskú mineralogickú konferenciu, Terénny
seminár „Au a Cu ložiská viazané na porfýrové systémy v stredoslovenských neovulkanitoch“, spomienkovú akciu pri
príležitosti 200. výročia narodenia Prof. Jána Pettka spojenú s položením venca na jeho hrobe a niekoľko prednášok. Viac
informácií nájdete v rubrikách Slovenská mineralogická spoločnosť a Prednášky, semináre, konferencie.
Rubrika Články je tentoraz bohatšia vďaka príspevkom niekoľkých autorov na 1. Slovenskej mineralogickej konferencii. Ide o články mineralogické, ale aj petrologické a geochemické, viac aj menej odborné. Ďalší článok približuje sto rokov
života mineralógie s rtg. difrakciou. Táto metóda má pre mineralógiu ako vedeckú disciplínu zásadný význam, vďaka nej
sme nazreli priamo do sveta kryštálových štruktúr, ktoré tvoria minerály. Pred objavom difrakcie rtg. žiarenia s kryštalickými látkami bolo nepredstaviteľné, že by sme sa vôbec mohli dozvedieť, ako minerály vyzerajú na svojej najzákladnejšej
úrovni. V poslednom článku Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri SMS kodifikuje slovenské názvy
nových minerálov, ktorých opisy vyšli v roku 2011.
Nosnou časťou rubriky Prednášky, semináre, konferencie je, ako už bolo spomenuté, informácia o uskutočnení 1.
Slovenskej mineralogickej konferencie spolu s kratšími abstraktmi príspevkov. Informujeme Vás aj o prednáške, ktorá sa
konala na jar a na ktorej švajčiarský mineralóg Reto Gieré uviedol slovenskú mineralogickú verejnosť do problematiky
mineralógie atmosféry, prachových častíc a imisií. V roku 2012 sa tiež uskutočnila celoeurópska konferencia organizovaná
Európskou mineralogickou úniou – EMC 2012 (European Mineralogical Conference 2012). Na prvom ročníku konferencie mala slovenská mineralógia zastúpenie v podobe dvoch účastníkov. Všetci však dúfame, že už od ďalšieho ročníka bude
Slovenská mineralogická spoločnosť figurovať medzi organizátormi.
Rubrika Recenzie Vám prináša hneď tri recenzie knižných publikácií, ktoré vyšli v roku 2012. Kniha 250. výročie Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, jej význam pre vývoj montánneho školstva v Rakúsko-Uhorsku, 1762 – 1919
patrí medzi najkvalitnejšie a najkomplexnejšie publikácie venujúce sa histórii odborného školstva na našom území. Založenie Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici totiž patrí medzi najvýznamnejšie medzníky vo vývoja vzdelávania
v celoeurópskom až celosvetovom kontexte. Kniha The Story of European Precious Opal from Dubník je venována histórii
najstarších a najslavnejších opálových baní v Európe. Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej republike je dvojdielna
publikácia venujúca sa výskytom rôznych minerálov Ag u nás.
V rubrike Kronika, jubileá, výročia si opäť pripomenieme niekoľko významných jubileí.
Od tohto čísla sa mení aj distribúcia Esemestníka. Nárok na tlačenú verziu časopisu majú len prispievatelia v
danom čísle Esemestníka, a to prví autori príspevkov, resp. ak sú len dvaja autori, tak obidvaja. Všetci členovia SMS
dostanú elektronickú verziu vo formáte pdf na e-mailové adresy, ktoré poskytli pri prihlasovaní do spoločnosti. Každé číslo Esemestníka bude zároveň sprístupnené na webstránke spoločnosti na adrese:
http://www.mineralogickaspolocnost.sk/esemestnik.php
Dúfam, že nové číslo Esemestníka bude pre Vás aspoň tak zaujímavým čítaním, ako bolo to prvé.

									
Peter Bačík				
								
šéfredaktor Esemestníka
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Slovenská mineralogická spoločnosť

Slovenská mineralogická spoločnosť
Informácia o 3. Stredoeurópskej mineralogickej konferencii
CEMC 2012 v Miskolci
Už tretí ročník Stredoeurópskej mineralogickej konferencie (Central-European Mineralogical Conference – CEMC) sa konal spolu s piatym ročníkom konferencie Mineral Sciences in the Carpathians v dňoch 19. – 21. 4. 2012. Po Slovensku, ktoré bolo organizátorom
prvého a Poľsku, mieste konania druhého ročníka, sa tretí ročník uskutočnil v Miskolci v
Maďarsku. Slovenská mineralogická spoločnosť bola prvý krát spoluorganizátorom konferencie. Na konferencii bolo prednesených takmer 40 prednášok v 10 sekciách a prezentovaných bolo vyše 100 posterov. Medzi účastníkmi dominovali mineralógovia z krajín
Strednej Európy, t. j. domáceho Maďarska, Slovenska (10 aktívnych účastníkov), Českej
republiky, Poľska a Rakúska, ale prítomní boli aj hostia z Rumunska, Ruska, Bulharska,
Slovinska, Chorvátska, Albánska, Nórska, Fínska, Švédska, Talianska, ale aj USA a Južnej
Kórei. Súčasťou programu konferencie boli aj dve exkurzie, prvá do oblasti ložiska Rudabánya v Maďarsku a druhá do okolia Rožňavy a Dobšinej na Slovensku. Druhá exkurzia
bola organizovaná prof. Pavlom Uherom, predsedom SMS. Ďalší, 4. ročník Stredoeurópskej mineralogickej konferencie by sa mal v roku 2014 konať v Českej Republike.
Peter Bačík

Terénny seminár „Au a Cu ložiská viazané na porfýrové systémy v stredoslovenských
neovulkanitoch“
V dňoch 11.-12. októbra 2012 sa konal prvý terénny
seminár organizovaný v rámci Slovenskej mineralogickej
spoločnosti, ktorý bol zameraný na aktuálnu problematiku
mineralizovaných porfýrových systémov v oblasti stratovulkánov Javorie a Banská Štiavnica. Tieto oblasti boli v posledných rokoch podrobené intenzívnemu vyhľadávaciemu
prieskumu firmou EMED-Slovakia, s.r.o., ktorý viedol
k objaveniu nového typu Au mineralizácie v Západných
Karpatoch, dosahujúcej ekonomicky využiteľné ložiskové
akumulácie (ložisko Detva – Biely vrch). Seminár bol z odborného hľadiska vedený doc. P. Koděrom a dr. J. Lexom,
ktorý sú riešitelmi bežiaceho projektu so súvisiacou problematikou (APVV-0537 „Ložiskové modely porfýrových
systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch

a environmentálne aspekty ich ťažby“). Na úspešnej akcii sa
zúčastnilo 18 členov i nečlenov SMS a navštívené bolo infocentrum firmy EMED a jej sklad vrtných jadier vo Vígľaši, Au
porfýrové ložisko Detva – Biely vrch, lom s pokročilou argilitizáciou so zlatom Klokoč – Podpolom, lom s porfýrovým
žilníkom a pokročilou argilitizáciou na Banisku, haldy so
sírou s pokročilou argilitizáciou pri Kalinke a ložisko Cu-Au
skarnovo-porfýrovej mineralizácie Vysoká – Zlatno. Naše
poďakovanie patrí generálnemu riaditeľovi EMED-Slovakia Mgr. Marianovi Urbanovi za prednášku a umožnenie
navštívenia lokalít v prieskumných územiach tejto firmy, ako
aj grantovej agentúre APVV.
Peter Koděra

Diskusia na haldách
ložiska síry v Kalinke
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Spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 200. výročia narodenia profesora Jána
Pettka
Dňa 10. novembra 2012 zorganizovala Slovenská mineralogická spoločnosť spomienkové zhromaždenie pri príležitosti okrúhleho 200. výročia
narodenia významného slovenského mineralóga,
petrografa a geológa Jána Pettka (1812 – 1890),
profesora banskoštiavnickej Akadémie. Akcia sa
uskutočnila pri hrobe prof. Pettka na cintoríne na
Kozej ulici v Bratislave za účasti za účasti predsedu
slovenskej mineralogickej spoločnosti, predsedu
slovenskej geologickej spoločnosti, riaditeľa Geologického ústavu SAV, viacerých profesorov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a významných
členov slovenskej mineralogickej a geologickej
komunity. Život a dielo Jána Pettka priblížil vo
svojom príhovore prof. Pavel Uher, predseda SMS.
Pamiatku profesora Pettka si prítomní uctili položením venca so stuhou SMS k jeho hrobu.
Pavel Uher

Informácia o konferencii EMC 2012
V dňoch 2 – 6. septembra 2012 sa na pôde Goetheho
univerzity vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku konala
prvá Európska mineralogická konferencia. S tradičnou nemeckou precíznosťou usporiadané podujatie bolo na vysokej
odbornej úrovni pri relatívne nízkom vložnom, umožnenom
podporou domácich i zahraničných firiem, German Science foundation a národných mineralogických spoločností. Na
konferencii sa zúčastnilo odhadom viac ako 700 účastníkov
z takmer celej Európy ale i zo zámoria, pričom prezentácie
„bežali“ v šiestich paralelných sekciách (slovenskí účastníci
boli P. Koděra z PriF UK a J. Lexa z GÚ SAV). Počas konferencie sa uskutočnili aj viaceré výročné stretnutia profesných organizácií IMA a EMU, kde sa volili noví funkcionári,
schvaľovali sa rozpočty a rozhodovalo sa o aktivitách v nasledujúcich rokoch. V závere konferencie bolo rozhodnuté, že
v budúcnosti sa budú Európske mineralogické konferencie
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uskutočnovať v 4-ročnom cykle, tak, aby neboli organizované súčasne v jednom roku so svetovou konferenciou
IMA.
Peter Koděra
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Články

Sto rokov od objavu interakcie rtg. žiarenia s kryštalickými
látkami
Pavel Fejdi1
Na prelome 19. a 20. storočia sa pri štúdiu kryštalických látok využívali najmä informácie o ich chemickom zložení. Kryštalografické informácie sa obmedzovali len na štúdium morfológie, kde sa na základe výpočtov z goniometrických meraní
dal využiť ako identifikačné kritérium len základný pomer parametrov (a : 1 : c), pričom toto kritérium úplne zlyhávalo pri
látkach patriacich do kubickej sústavy (pomer parametrov je pri všetkých 1 : 1 : 1).
V roku 1895 objavil Konrad Wilhelm Röntgen žiarenie,
ktoré pomenoval žiarením X. Za tento objav mu bola v r.
1901 udelená prvá Nobelova cena za fyziku. Bolo neviditeľné, jediné čo bolo o ňom známe, bolo to, že je prenikavé a
na fotograficky citlivom materiáli spôsobuje fotoefekt (obr.
1). Nevedelo sa, či je – ako všetky dovtedy známe žiarenia –
vlnovej povahy, akú má asi vlnovú dĺžku a ďalšie vlastnosti.
V tej dobe Marie Curie Sklodowska, neskôr dvojnásobná
nositeľka Nobelovej ceny, úspešne objavovala nové rádioaktívne chemické prvky – polónium a rádium. Vtedy sa používala ako kľúčová experimentálna metóda emisná spektrálnu analýza, pri ktorej sa emitované žiarenie vo viditeľnej
oblasti svetla rozkladalo lomom na optickom hranole, alebo
ohybom na optickej mriežke obsahujúcej až tisíc vrypov na
1 mm. Rtg. žiarenie však nechávala optická mriežka bez
akéhokoľvek vplyvu.
Vlastnoručne a amatérsky skonštruované rtg. aparáty
sa v tej dobe nachádzali len na niekoľkých špičkových fyzikálnych pracoviskách. Dnes už nostalgicky pôsobí opis
vlastnej konštrukcie rtg. aparatúry uverejnený prof. Ježkom
v knihe Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší, část V. –
Mineralogie, vydanej v roku 1932. Hromadnú výrobu rtg.
prístrojov na medicínske účely vyvolala až prvá svetová
vojna.

V roku 1912 dostal privátny docent mníchovskej univerzity Max von Laue geniálny nápad. Čo ak vrypy na optickej mriežke nezodpovedajú vlnovej dĺžke rtg. žiarenia a sú
teda príliš ďaleko od seba a preto ho neovplyvnia? Sú pravdivé dovtedy len špekulatívne úvahy nestora kryštalografie
francúzskeho abbého René Just Haüya a jeho nasledovníka
Augusta Bravaisa o trojrozmernej periodicite kryštálových
štruktúr? Ak je rtg. žiarenie vlnovej povahy a vzdialenosti
medzi stavebnými trojrozmerne periodicky usporiadanými
stavebnými časticami v kryštálových štruktúrach sú dostatočne malé, potom musí na nich rtg. žiarenie interferovať.
Prvým skúmaným kryštálom bol chalkantit, náhodou sa
nachádzajúci na laboratórnom stole. Výsledok bol úžasný –
rtg. žiarenie difraktované na kryštáli sa odchýlilo od pôvodného smeru a interferovalo! Týmto experimentom Max von
Laue dokázal, že rtg. žiarenie je vlnovej povahy a kryštálové
štruktúry tvoria trojrozmerne periodicky usporiadané stavebné častice s veľkosťou úmernou vlnovej dĺžke rtg. žiarenia. V roku 1913 mu bola udelená Nobelova cena za fyziku.
Otec William Henry Bragg spolu so svojim synom
Williamom Lawrencom Braggom pracovali na univerzite
v anglickom Cambridge, nezávisle od neho, na podobnej
problematike. Pri fyzikálnom zdôvodňovaní výsledkov ex-

Obr. 1: Konrad Wilhelm
Röntgen (vľavo) a rtg.
snímka ruky jeho manželky
s prsteňom (vpravo). Zdroj:
Wikimedia Commons
Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava
1
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Obr. 2: Max von Laue (vľavo) a rtg. snímka chalkantitu z r. 1912 (vpravo). Zdroj: Wikimedia
Commons
perimentov sa blysol len 15-ročný Bragg mladší odvodením rovnice

nλ ´= 2d hkl sin θ
ktorá je alfou i omegou pri spracovávaní ľubovoľným
spôsobom získaného difrakčného obrazu a ktorá neskôr
dostala meno „Braggova“. Na základe experimentálnych
prác s polykryštalickými preparátmi dokázali vyriešiť prvú
kryštálovú štruktúru vôbec – štruktúru NaCl. Vďaka tomuto objavu bolo možné jednoznačne definovať kryštalické
látky – ich chemickým zložením a kryštálovou štruktúrou.
V roku 1915 in bola udelená Nobelova cena za fyziku a

šľachtický titul Sir.
Po skončení druhej svetovej vojny sa naplno rozbehla
priemyselná výroba a začali sa uplatňovať nové materiály.
Ľudstvo bolo také opojené schopnosťou poznať kryštálové
štruktúry, že na svetovej výstave v Bruseli, konanej v r. 1958,
postavili ako architektonickú dominantu Atómium, ktoré je
vlastne základnou bunkou (kubická I-centrovaná) reprezentujúcou kryštálovou štruktúrou α-železa, kde vertikálou
je trojnásobná rotoinverzná os.
Postupne sa ťažiskom štruktúrnych výskumov stali organické materiály, pretože chemické údaje poskytujúce len
sumárne vzorce nie sú postačujúce (pohlavné hormóny
testosterón a androsterón sa líšia len o jeden atóm vodíka,

Obr. 3: Štruktúra chalkantitu
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ich diametrálne odlišné vlastnosti vyplývajú z
diametrálne odlišných kryštálových štruktúr).
S riešením kryštálových štruktúr stojí a padá
farmaceutický priemysel. Problém vírusu HIV
nevyrieši žiadny lekár, ale kryštalografi v spolupráci s biochemikmi (intenzívne sa pracuje
na kryštálových štruktúrach jeho proteáz).
Za kryštalografické práce sa v druhej polovici 20. storočia stali nositeľmi Nobelovych
cien:
Za chémiu: J.C . Kendrew, M. Perutz
(1962) za štruktúru hemoglobínu; D. Hodgkin (1964) za štruktúru vitamínu B12; C. B.
Anfinsen (1972) za prvé štruktúry proteínov;
J. Deisenhofer, R. Huber, H. Michel (1976) za
vyriešenie štruktúry fotosyntetických reakčných centier; 1985: Herbert A. Hauptman a
J. Karle za rozvoj priamych metód na riešenie
kryštálových štruktúr; J. R. Curl, H. Kroto, R.
Smalley (1996) za objav fullerénov; P. D. Boyer,
J.E. Walker, J. C. Skou (1997) za objav enzýmu
prenášajúceho ióny; R. MacKinnon (2003) za
draslíkové kanály v bunkových membránach;
V. Ramakrishnan, T. A. Steitz, A. E. Yonath
(2009) za štruktúru ribozómu; D. Shechtman
(2011) za kvázikryštály.
Za fyziku: P.-G. de Gennes (1991) za štruktúrny výskum polymérov a tekutých kryštálov;
C. Shull a N. Brockhouse (1992) za neutrónovú difrakciu.
Za fyziológiu a medicínu: F. Crick, J. Watson, M. Wilkins (1962) za štruktúru DNA.

Obr. 4: Otec a syn Braggovci (hore) a známka vydaná pri príležitosti
ich zisku Nobelovej ceny (dole). Zdroj: Wikimedia Commons

Orientácia riešenia kryštálových štruktúr na organické
zlúčeniny a biomateriály podmienila nové konštrukcie monokryštálových difraktometrov (ako detektory slúžia CCD
kamery) spolu s ich novým programovým vybavením. To
však prinieslo nové perspektívy aj v mineralogickej kryštalografii (kde má prášková difraktometria nezastupiteľnú
úlohu najmä pri identifikácii, súmerateľnú s odtlačkami

prstov v daktyloskopii). Ukázalo sa totiž, že viaceré kryštálové štruktúry minerálov vyriešené na základe vtedajších
experimentálnych a výpočtových možností 70-rokov nezodpovedajú skutočnosti a je nevyhnutná ich reexaminácia. Takže platí vyjadrenie zomierajúceho rabína, ktorý sa
rozhodol vyjaviť svojim žiakom najväčšie tajomstvo svojho
života slovami „Všetko je inak!“.

Obr. 5: Atómium v Bruseli
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Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2011
Martin Števko1, Daniel Ozdín1, Peter Bačík1 a Iveta Vančová2
New minerals approved by IMA and published in year 2011
Abstract:
Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia (KNTM SMS) approved Slovak names and chemical formulae of minerals which were approved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and classification at the International mineralogical association (CNMNC IMA) and published in the year 2011. The
list includes the following information: Slovak name of mineral (ordered alphabetically), origin of the name, chemical formula,
crystallographic system, the IMA number and abbreviated citation.
Key words: new minerals, Slovak terminology, nomenclature
Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KNTM
SMS) schválila slovenské názvy a kryštalochemické vzorce
nových minerálov schválených Komisiou pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii (CNMNC IMA – Commission on New
Minerals, Nomenclature and Classification of the International Mineralogical Association) a publikovaných v roku
2011. Zoznam nových minerálov schválených CNMNC
IMA a publikovaných v roku 2010 nadväzuje na kodifikačnú publikáciu o slovenských názvoch minerálov (Ozdín &
Uher, 2002) a na dodatky publikované v r. 2004 (Ozdín,
2004), 2009 (Števko et al., 2009; Ozdín et al., 2009), 2010
(Ozdín et al., 2010) a 2012 (Bačík et al., 2012). V zozname sa postupne uvádza slovenský názov minerálu, pôvod
názvu, kryštalochemický vzorec, kryštalografická sústava,
číslo IMA, pod ktorým Medzinárodná mineralogická asociácia minerál schválila, a skrátená citácia. Citácie minerálov v tomto príspevku nie sú súčasťou zoznamu literatúry,
pretože ide o informatívny prehľadný zoznam, zameraný na
slovenskú terminológiu. Minerály sú usporiadané v zozname podľa abecedy.
Literatúra:
Bačík P., Ozdín D., Števko M., Vančová I., 2012: Nové
minerály schválené IMA a publikované v roku 2010 a
odporúčania CNMNC IMA pri používaní predpôn a
prípon v názvoch minerálov. Esemestník, 1/1, 13 – 16.
Ozdín D., 2004: Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 2001-2002. Miner. Slov., 36, 3 – 4, 371
– 377.
Ozdín D., Bačík P., Števko M., 2009: Nové minerály
schválené IMA a publikované v rokoch 2005-2008. Miner. Slov., 41, 4, 519 – 522.

Ozdín D. & Uher P., 2002: Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2001. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1 – 204
Ozdín D., Bačík P., Števko M., Vančová I., 2010: Nové
minerály schválené IMA a publikované v roku 2009 a
transkripcia predpôn potassic- a sodic-. Miner. Slov.,
42, 4, 473 – 478.
Števko M., Ozdín D., Bačík P., 2009: Nové minerály
schválené IMA a publikované v rokoch 2003-2004. Miner. Slov., 41, 1, 73 – 82.
Skratky použité v tabuľke:
Pôvod názvu: gr. – grécky (z gréčtiny), chem. – chemický, lat. – latinský (z latinčiny), m. – meno (podľa mena
osoby), ost. – ostatné (iný pôvod názvu), zem. – zemepisný
(podľa názvu lokality)
Skratky kryštalografických sústav: hex. – hexagonálna,
ikos. – ikosaédrická, kub. – kubická, mon. – monoklinická,
romb. – rombická, tetr. – tetragonálna, trig. – trigonálna,
trikl. – triklinická
*Ln - lantanoidy
Skratky časopisov a iných publikácií:
AM – American Mineralogist, CM – Canadian Mineralogist, EJM – European Journal of Mineralogy, JG – Journal of Geosciences, MM – Mineralogical Magazine, MP –
Mineralogy and Petrology, NDM – New Data on Minerals,
NJM – Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen,
RG – Resource Geology, ZRMO – Zapiski Rossijskogo Mineralogičeskogo Obščestva

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava
1

2

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava
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Tabuľka 1: Zoznam nových minerálov publikovaných v roku 2011
názov minerálu

pôvod názvu

Afmit

org.

sústava

č. IMA

citácia

Al3(PO4)(PO3OH)(OH)4·4H2O

vzorec

trikl.

2005-025a

Agardit-(Nd)

m., chem.

EJM, 23, 269-277

NdCu6(AsO4)3(OH)6·3H2O

hex.

2010-056

JG, 56, 249-255

Agricolait
Ambrinoit

m.

K4(UO2)(CO3)3

mon.

2009-081

MP, 103, 169-175

m.

(K,NH4)2(As,Sb)8S13·H2O

trikl.

2009-071

Anauripigment

gr., lat.

AM, 96, 878-887

As2S3

trikl.

2011-014

Argandit

m.

MM, 75, 2857-2867

Mn7(VO4)2(OH)8

mon.

2010-021

Åskagenit-(Nd)

zem., chem.

AM, 96, 1894-1900

(Mn2+,Nd)(Al2Fe3+)(Si2O7)(SiO4)O2

mon.

2009-073

NDM, 45, 17-22

Bariofarmakoalumit

chem., gr.

Bassoit

m.

Ba0.5Al4(AsO4)3(OH)4·4H2O

kub.

2010-041

MM, 75, 135-144

SrV3O7·4H2O

mon.

2011-028

Beaverit-(Zn)

zem., chem.

MM, 75, 2677-2686

Pb(Fe3+2Zn)(SO4)2(OH)6

trig.

2010-086

Běhounekit

m.

U(SO4)2(H2O)4

MM, 75, 375-378

romb.

2010-046

Bobdownsit

m.

MM, 75, 2739-2753

Ca9Mg(PO4)6(PO3F)

trig.

2008-037

CM, 49, 1065-1078

Brearleyit

m.

Capranicait

zem.

Cossait

Ca12Al14O32Cl2

kub.

2010-062

AM, 96, 1199-1206

(K,□)(Ca,Na)Al4B4Si2O18

mon.

2009-086

MM, 75, 33-43

m.

(Mg,□)Al6(SO4)6(HSO4)F6·36H2O

trig.

2009-031

MM, 75, 2847-2855

Cranswickit

m.

MgSO4·4H2O

mon.

2010-016

AM, 96, 869-877

Eliseevit

m.

LiNa1.5Ti2(H1.5Si4O12)·2H2O

mon.

2010-031

AM, 96, 1624-1629

Ellingsenit

m.

Na5Ca6Si18O38(OH)13·6H2O

trikl.

2009-041

CM, 49, 1165-1173

Fassinait

m.

Pb2(S2O3)(CO3)

romb.

2011-048

MM, 75, 2721-2732

Feroericssonit

chem., m.

BaFe2+2Fe3+(Si2O7)O(OH)

mon.

2010-025

CM, 49, 587-594

Fluórbritolit-(Y)

chem., gr.

(Y,Ca,Ln)5[(Si,P)O4]3F*

hex.

2009-005

NJM, 188, 191-197

Fluórnatromikrolit

chem., gr.

(Na,Ca,Bi)2Ta2O6F

kub.

1998-018

CM, 49, 1105-1110

Fluór-dravit

chem., zem.

NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F

trig.

2009-089

CM, 49, 57-62

Fluórfosfohedyfán

chem., gr.

Ca2Pb3(PO4)3F

hex.

2008-068

AM, 96, 423-429

Fluorokronit

chem.

PbF2

kub.

2010-023

EJM, 23, 695-700

Galuskinite

m.

Ca7(SiO4)3(CO3)

mon.

2010-075

MM, 75, 2631-2648

Georgerobinsonit

m.

Pb4(CrO4)2(OH)2FCl

romb.

2009-068

CM, 49, 865-876

Gelosait

m.

mon.

2009-022

AM, 96, 268-273

Gunterit

m.

Na4(H2V10O28)·22H2O

mon.

2011-001

CM, 49, 1243-1251

Hazenit

m.

KNaMg2(PO4)2·14H2O

romb.

2007-061

AM, 96, 675-681

Hermannroseit

m.

CaCu(PO4)(OH)

romb.

2010-006

NJM, 188, 135-140

Hughesit

m.

Na3Al(V10O28)·22H2O

trikl.

2009-035a

CM, 49, 1253-1265

Iangreyit

m.

Ca2Al7(PO4)2(PO3OH)2(OH,F)15·8H2O

trig.

2009-087

MM, 75, 327-336

Ikosaedrit

gr.

Al63Cu24Fe13

ikos.

2010-042

AM, 96, 928-931

Klajit

m.

MnCu4(AsO4)2(HAsO4)2·9-10H2O

trikl.

2010-004

EJM, 23, 829-835

Klinometaborit

gr., chem.

HBO2

mon.

2010-022

CM, 49, 1273-1279

Klöchit

zem.

(□,Na)KFe3Zn3(Si12O30)

hex.

2007-054

CM, 49, 1115-1124

Lammerit-β

m., gr.

Långbanshyttanit

zem.

Litochlebit

m.

Magnezioneptunit

chem., m.

Megawite

m.

Murchisit

zem.

Nisnit

chem.

Nordgauit

zem.

Ondrušit

m.

Parasterryit

gr., m.

Paulscherrerit

m.

Perrierit-(La)

m., chem.

Plumboselit

BiMo

Mo

6+
(2-5x)

O7(OH)·H2O, kde x = 0-0,4

5+
6x

Cu3(AsO4)2

mon.

2009-002

ZRMO, 140, 46-51

Pb2Mn2Mg(AsO4)2(OH)4·6H2O

trikl.

2010-071

EJM, 23, 675-681

Ag2PbBi4Se8

mon.

2009-036

CM, 49, 639-650

KNa2Li(Mg,Fe)2Ti2Si8O24

mon.

2009-009

ZRMO, 140, 57-66

CaSnO3

romb.

2009-090

MM, 75, 2563-2572

Cr5S6

trig.

2010-003

AM, 96, 1905-1908

Ni3Sn

kub.

2009-083

CM, 49, 651-656

MnAl2(PO4)2(F,OH)2·5H2O

trikl.

2010-040

MM, 75, 269-278

CaCu4(AsO4)2(AsO3OH)2·10H2O

trikl.

2008-010

CM, 49, 885-897

Ag4Pb20(Sb14.5As9.5)24S58

mon.

2010-033

CM, 49, 623-638

UO2(OH)2

mon.

2008-022

AM, 96, 229-240

(La,Ce,Ca)4(Fe,Mn2+,Mg)Fe3+2(Ti,Fe3+)2(Si2O7)2O8

mon.

2010-089

ZRMO, 140, 34-44

chem.

Pb3O2(SeO3)

romb.

2008-028

MP, 101, 75-80

Pseudolyonsit

gr., m.

Cu3(VO4)2

mon.

2009-062

EJM 23, 475-481

Rakovanit

m.

Na3(H3V10O28)·15H2O

mon.

2010-052

CM, 49, 595-604

Rruffit

ost.

Ca2Cu(AsO4)2·2H2O

mon.

2009-077

CM, 49, 877-884
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Tabuľka 1 – pokračovanie
Rusinovit

m.

Sejkorait-(Y)

m., chem.

Ca10(Si2O7)3Cl2

romb.

2010-072

EJM, 23, 837-844

Y2(UO2)8(SO4)4O6(OH)2·26H2O

trikl.

2009-008

AM, 96, 983-991

Schüllerit

m.

Sveinbergeit

m.

Ba2Na(Mn,Ca)(Fe3+,Mg,Fe2+)2Ti2(Si2O7)2(O,F)4

trikl.

2010-035

ZRMO, 140, 67-75

Ca(Fe2+6Fe3+)Ti2(Si4O12)2O2(OH)5(H2O)4

trikl.

2010-027

Tašelgit

zem.

MM, 75, 2687-2702

CaMgFe2+Al9O16(OH)

mon.

2010-017

Törnroosit

ZRMO, 140, 49-57

m.

Pd11As2Te2

kub.

2010-043

CM, 49, 1643-1651

Vladimirivanovit

m.

Na6Ca2(Al6Si6O24)(SO4,S3,S2,Cl2)2·H2O

romb.

2010-070

ZRMO, 140, 36-45

Volaschioit

zem.

Fe (SO4)O2(OH)6·2H2O

mon.

2010-005

CM, 49, 605-614

Vorlanit

zem.

CaU6+O4

kub.

2009-032

AM, 96, 188-196

Wakefieldit-(Nd)

zem., ch.

NdVO4

tetr.

2008-031

RG, 61, 101-110

Yangzhumingit

m.

KMg2.5Si4O10F2

mon.

2009-017

EJM, 23, 467-473

Ytriait-(Y)

ch.

Y2O3

kub.

2010-039

AM, 96, 1166-1170

3+
4

Príspevky z 1. Slovenskej mineralogickej konferencie

Kryogénne jaskynné karbonáty z vybraných jaskýň Slovenska,
predbežné výsledky
Monika Orvošová1, Adrian Biroň2 a Lukáš Vlček3
Kryogénne jaskynné karbonáty (Cryogenic Cave Carbonates – CCC senzu Žák et al., 2004) sa bežne nachádzajú
v jaskyniach, v ktorých teplota klesá pod bod mrazu aspoň
niekoľko mesiacov. Tento špecifický druh jaskynných speleotém (speleotéma = sekundárna minerálna akumulácia
v jaskyni) precipituje z presýtených kalcium-bikarbonátových krasových vôd spolu s ľadom. Ľad vytesňuje rozpustené zložky karbonátov počas mrznutia jaskynných vôd a
postupne ich koncentruje vo zvyškovom roztoku, až nakoniec dôjde ku vyzrážaniu karbonátu. Podľa formy výskytu
a morfológie poznáme dva základne typy CCC a jeden prechodný typ, ktoré závisia najmä od rýchlosti mrznutia vody
a teda od toho, či izotopová frakcionácia uhlíka v priebehu
úniku CO2 z roztoku je kinetická alebo rovnovážna (Žák et
al., 2004).
Prvý typ reprezentujú práškové formy (s veľkosťou <
1 mm) nachádzajúce sa v zaľadnených jaskyniach mierneho pásma. Bežne vznikajú aj v súčasnosti pri rýchlom
mrznutí tenkej vrstvy vody stekajúcej na povrchu jaskynného ľadu. Vznikajú často na ablačných hranách ľadovej
jaskynnej výzdoby ako kryogénny kalcit, alebo iné formy
nízkoteplotných karbonátov (Lacelle et al., 2009; Žák et al.,
2010). Predbežné výsledky rtg. difrakcie identifikovali v
práškových CCC zo Suchej jaskyne (Nízke Tatry) doposiaľ
u nás neopísané hydratované formy karbonátov: ikait (CaCO3∙6H2O) a lansfordit (MgCO3∙5H2O). Mikromorfológia
(SEM) a stabilné C-O izotopové zloženie práškových CCC
sú predmetom ďalšieho štúdia.
Druhým typom CCC sú hrubozrnné formy s vysoko
variabilnou morfológiou kryštalických agregátov, veľkosti od menej ako 1 mm až po niekoľko desiatok mm. Tieto
vzácne typy kryštalizujú v jaskyniach v glaciálnych dobách

pri pomalom mrznutí vody v zóne permafrostu. Sú preto
významným zdrojom informácii o paleoklimatických podmienkach hlavne počas posledného glaciálu na našom území. Okrem doteraz známych a opísaných siedmych lokalít
(Žák et al., 2004, 2009, 2011; Orvošová & Vlček, 2012) sme
tieto formy objavili aj v jaskyni Četníkova svadba (1075 m n.
m.) v Strážovských vrchoch a v Demänovskej jaskyni mieru
(812 m n. m.) v Nízkych Tatrách, odkiaľ pochádzajú 2 nové
nálezy (obr. 1). Výsledky geochemických analýz stabilných
izotopov, rádioizotopové datovanie U/Th metódou, podrobná petrologická a mineralogická charakteristika nových
výskytov CCC bude predmetom samostatného článku.
Medzi kryogénne speleotémy patrí aj tretí prechodný
typ, nový genetický druh speleotém – kryogénne jaskynné
perly (Orvošová et al., 2011; Žák et al., 2012). Vznikajú pri
nízkych teplotách v periglaciálnych zónach zaľadnených
jaskýň, ale mechanizmus ich kryštalizácie súvisí s mrznutím vody len čiastočne. Iniciálne kryštály perál vznikajú
ako kryogénny precipitát počas sezónneho mrznutia kvapkajúcich vôd. Perly potom rastú prirastaním nových vrstiev,
ktoré sa tvoria pri mrznutí vody, ale aj za teplôt nad nulou
počas letného obdobia. Kryogénne perly zo slovenských
jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Suchá jaskyňa a Stanišovské jaskyne v Nízkych Tatrách) svojim vzácnym výskytom a zároveň množstvom v státisícových akumuláciách
patria z celosvetového hľadiska medzi vzácne fenomény sekundárnej výplne jaskýň.
V posledných rokoch prebieha systematický výskum
CCC v jaskyniach strednej Európy, v Čechách, Poľsku,
Nemecku a úspešne začal aj na Slovensku (Richter & Riechelmann, 2008; Richter et al., 2010; Žák et al., 2009, 2010,
2011). Hodnota nálezov CCC v jaskyniach spočíva v infor-

1
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máciách o obdobiach, kedy boli v jaskyniach vhodné podmienky na mrznutie vody. Práve hrubozrnné formy CCC,
ktoré je možné pomerne presne datovať rádiometrickou
metódou U/Th obsahujú dôležitú informáciu o vývoji a
deštrukcii zóny permafrostu, najmä počas posledného glaciálu. Na našom území sa tejto problematike v minulosti
venovala iba malá pozornosť. Dnes však už s ďalšími dvomi
novoobjavenými lokalitami poznáme deväť jaskýň s výskytom vzácnych kryogénnych speleotém. Z doterajších nálezov vieme, že glaciálne premŕzanie povrchu zeme na našom
území nebolo len záležitosťou vysokohorských polôh, ale aj
nízkych pohorí. Kryogénne jaskynné karbonáty poskytujú
informácie o priemerných ročných teplotách na danom
území a o rozsahu a hrúbke permafrostu. Každá nová lokalita CCC je vzácnym zdrojom informácii o paleoklimatických podmienkach počas posledných ľadových dôb na
našom území.
Poďakovanie: Tento príspevok vznikol vďaka podpore v
rámci Operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:
Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry
Zeme (ITMS: 26220120064) a finančnej podpore grantu
VEGA MŠ SR 2/0087/12.
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Obr. 1: Hrubozrnné formy kryštálových agregátov CCC z nových lokalít. A) Jaskyňa Četníková
svadba, Strážovské vrchy. B) Demänovská jaskyňa
mieru, Nízke Tatry
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Variabilita zloženia hlavných minerálnych fáz vo vysokotlakovonízkoteplotne metamorfovaných hlbokooceánskych
sedimentoch meliatika
Peter Ivan1 a Štefan Méres1
Štúdium chemického a minerálneho zloženia hlbokooceánskych sedimentov poskytuje dôležité doplnkové informácie o paleooceánografických pomeroch v zaniknutých
oceánskych bazénoch, ako sú napr. hĺbka sedimentačného
prostredia, oxidačno-redukčné pomery, intenzita hydrotermálnej aktivity, vzdialenosť a charakter kontinentálnych
zdrojov sedimentárneho materiálu. Vysokotlakovo-nízkoteplotne (HP/LT) metamorfované variety týchto hornín
poskytujú navyše informáciu o deštrukcii oceánskej kôry v
zóne subdukcie ako aj o mechanizme exhumácie jej zachovaných častí. Predmetom nášho štúdia boli metasedimenty
bohaté na kremeň, ktoré sa vyskytujú v úzkej asociácii s HP/
LT metamorfovanými bazaltami príkrovu Bôrky v horninových komplexoch s predpokladaným mezozoickým vekom.
Geológia
Príkrov Bôrky ja súčasťou meliatskej superjednotky
vnútorných Západných Karpát. Jeho charakteristickým
znakom je plošné uplatnenie sa HP/LT metamorfného
štádia subdukčnej metamorfózy. Skladá sa z niekoľkých
čiastkových príkrovov budovaných samostatnými litostratigrafickými jednotkami (formáciami) staropaleozoického,
permského a mezozoického veku. Mezozoické formácie
sú podľa novonavrhnutej schémy litologického členenia
príkrovu Bôrky (Ivan, 2007) reprezentované (1) hačavskou,
(2) kobeliarovskou a (3) steinbergskou formáciou. Skúmané metasedimenty sú súčasťou hačavskej a steinbergskej
formácie. Obe formácie predstavujú metamorfovanú ofiolitovú melánž s olistolitmi tvorenými prevažne metabazaltami a metakarbonátmi v matrixe zloženom z tmavých metapelitov. Metasedimenty sú súčasťou olistolitov tvorených
metabazaltami, prípadne tvoria samostatné olistolity. Boli
zistené na lokalitách Honce (hačavská formácia) a Dobšiná
(hačavská a steinbergská formácia).
Petrografia
Hlbokooceánske metasedimenty v skúmaných formáciách sa delia na tvoria dve základné skupiny: (1) petrograficky variabilné prevažne silne kremité horniny prevažne
so zachovanými pôvodnými sedimentárnymi štruktúrami
a (2) viac-menej homogénne horniny s prevahou albitu.
Prvá skupina je reprezentovaná červenými metasilicitmi
až metarádiolaritmi, ktoré ostro i pozvoľne prechádzajú do
červenosivých, sivočiernych až sivozelených typov bohatších na mafické silikáty. Posledné zo spomínaných typov
sa môžu priamo stýkať s jemnozrnnými metabazaltami so
znakmi predmetamorfnej hydrotermálnej alterácie. Metasilicity sú tvorené prevažne veľmi drobnozrnným agregátom
kremeňa spolu s hematitovým pigmentom, ktorého usporiadanie lokálne fantómovo zachovalo diagenetickú rekryštalizáciu pôvodného opálu na vláknitý chalcedón alebo až
na kryštáliky kremeňa. Sú preniknuté sieťou kremenných
žiliek, niekedy aj žiliek alebo retiazok zŕn zeleného Na-Ca
pyroxénu. Metamorfované rádiolarity až rádiolaritové brid1

lice sa od silicitov líšia prítomnosťou okrúhlych až oválnych prierezov po rádioláriách tvorených drobnozrným
agregátom čistého kremeňa, kým v priestore medzi nimi
sú okrem drobnozrnného kremeňa a impregnácie hematitu prítomné aj amfibol, klinozoisit/epidot a niekedy tiež
magnetit, tmavá sľuda a albit. Metasedimenty typu zelených bridlíc tvorí drobnozrnný agregát amfibolu, oxidov
železa a v menšej miere aj kremeňa/albitu či klinozoisitu/
epidotu. Vrstvičky s prevahou epidotu, ktoré tiež obsahujú turmalín alebo aj pomerne hrubozrnné tenké polohy s
albitom, hematitom, chloritom, prípadne aj epidotom sú
produktami intenzívnej interakcie pôvodných sedimentov
s fluidami. Druhá skupina metasedimentov v rámci polôh,
ktoré varírujú od zlomkov cm snáď až k niekoľkým metrom, nevykazuje žiadne reliktné sedimentárne znaky a má
masívny charakter. V drobnozrnnom agregáte, tvorenom
albitom a možno aj kremeňom, sú rozmiestnené všesmerne
orientované dlhé stĺpčeky amfibolu s drobným pigmentom
koncentrovaným v jeho centrálnych častiach. Ďalej môžu
byť prítomné drobné šupinky svetlej sľudy, tmavá sľuda a
tiež žilky, prípadne agregáty tvorené niekoľkými väčšími
zrnami albitu. Obe skupiny metasedimentov sa vyskytujú
v dvoch metamorfných variantách: v hačavskej formácii
ako progresívne metamorfované v HP/LT podmienkach do
subfácie epidotických modrých bridlíc, kým v steinbergskej
formácii je na túto fázu ešte naložená regresívna LP/LT fáza
do podmienok zodpovedajúcich fácii zelených bridlíc. Rozdiely sa najmarkantnejšie prejavujú na typoch prítomných
amfibolov – výlučne Na-amfiboly oproti Ca-amfibolom pri
zachovaní reliktov Na- a Na-Ca amfibolov a hojnom výskyte oktaédrov magnetitu. Mení sa tiež zloženie aj ďalších fáz,
ako epidotu, turmalínu alebo svetlej sľudy.
Variabilita zloženia minerálnych fáz
Pozornosť sme dosiaľ venovali najmä variabilite zloženia amfibolov, epidotu a turmalínu. Amfiboly v progresívne
metamorfovaných varietách sú zonálne, pričom centrálna
časť je tvorená magnezioriebeckitom/riebeckitom (prevažne 10-20% Gln zložky), lem glaukofánom/feroglaukofánom
(prevažne 50-60% Gln zložky). Celková variabilita zloženia
je zhodná pre oba typy metasedimentov (Rbk/Gln = 0,330,9), vrátane variability zachovaných reliktov v retrogresných varietách. V metasedimentoch postihnutých retrogresiou je dominujúcim amfibolom aktinolit so zvýšeným
obsahom Na. Vo viacerých vzorkách sú však zachované
zonálne amfiboly s Na-amfibolmi v centre a aktinolitom na
okraji, prípadne ešte Na-Ca amfibolom (winchitom) v medzizóne. Hojné atolovité aktinolity majú Na-amfiboly v centre nahradené agregátom albitu a chloritu resp tmavej sľudy.
Epidoty v metasedimentoch sú v skúmaných metasedimentoch zastúpené dvomi základnými typmi. Prvý typ epidotu
(Ep I) je homogénny a bez inklúzií. Druhý typ epidotu (Ep
II) vždy uzatvára Ep I a poikiliticky aj kremeň, albit, titanit a Fe-oxidy. V okolí Ep I je často vyvinutá aj tenká, do 3
μm mocná nehomogénna (amorfná) zóna. Ep I sa od Ep II
odlišuje vyššími obsahmi Al2O3 (23-33 hm. %), nižšími ob-
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sahmi FeO (1-7 hm. %) a nižšími obsahmi MnO (< 0,5 hm.
%). Obsahy Al2O3 sa v Ep II pohybujú v rozpätí 21-2 hm. %,
obsahy FeO v rozpätí 10-15 hm. % a obsahy MnO v rozpätí
0,5-1,3 hm. %. Amorfná zóna (Ep I-II) je charakteristická v
porovnaní s Ep I najmä vyššími obsahmi FeO (7-10 hm. %),
MnO (4-6 hm. %) a REE (∑REE 7-11 hm. %). Turmalíny sú
zastúpené taktiež dvomi základnými typmi. Prvý typ turmalínu (Tur I) je homogénny a bez inklúzií, pričom môže
byť lemovaný rôzne mocnou prechodnou zónu (Tur I-II).
Druhý typ turmalínu (Tur II) uzatvára Tur I a je typický
častými inklúziami kremeňa, titanitu, Fe-oxidov a epidotu. Zloženie Tur I sa v porovnaní s Tur II odlišuje vyššími
obsahmi Al2O3 (33-35 hm. %), nižšími obsahmi FeO (< 8
hm. %) a nižšími obsahmi MgO (< 6 hm. %). Obsahy Al2O3
sa v Tur II pohybujú v rozpätí 25-27 hm. %, obsahy FeO v
rozpätí 10-14,5 hm. % a obsahy MgO v rozpätí 6-7,5 hm. %.
Oba patria do skupiny alkalických turmalínov a predstavujú kontinuálnu sériu s rôznym podielom dravitu a skorylu.
Kým v Tur I a v Tur I-II prevláda dravit, v okrajových častiach Tur II prevláda skoryl.

Závery
Asociácia metamorfných minerálov, ich vzájomné vzťahy ako aj variabilita ich zloženia v hlbokooceánskych sedimentoch hačavskej a steinbergskej formácie príkrovu Bôrky
sú záznamom ich progresívneho zaťahovania do zóny subdukcie v podobe HP/LT štádia premeny (vznik Aeg-Aug,
Rbk→Gln, Ep I, Tur I) a následnej exhumácie v podobe LP/
LT retrogresívneho štádia (premena Gln/Rbk→Win→Act,
vznik Ep II, Tur II, Mag).
Poďakovanie: „Táto práca bola podporovaná grantom
na základe zmluvy č. APVV-0571-06“
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Ivan P., 2007: Litostratigrafické jednotky príkrovu Bôrky:
ich stručná charakteristika a možný pôvod. In: Jurkovič Ľ. (ed.): Geochémia v súčasných geologických vedách.
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Minerály kameňolomu vápenky v Žiranoch
Ján Jahn1 a Vladimír Libant2
V zoborskej časti Tribeča na východnom svahu Žibrice
(616,6 m), 1750 m JJZ od kostola v obci Žirany sa nachádza
činný kameňolom vápenky v Žiranoch.
Vápenníctvo a vápenkárstvo sa rozšírilo s rozvojom murovaných domov na vidieku koncom 18. storočia. Stalo sa
tradičným doplnkovým, sezónnym zamestnaním obyvateľstva v regiónoch bohatých na vápenec. Dávnu tradíciu má
v tomto smere aj obec Žirany, kde počas 18. storočia bolo
16 vápenných pecí (Kolektív autorov, 1978). Kameň vhodný na výrobu vápna sa získaval z kameňolomov v úbočí
Vápenného vrchu. Odtiaľ sa vozmi zvážal do primitívnych
poľných pecí, ktoré stáli na pravej strane cesty zo Žiran do
Kolíňan. S rozvojom Slovenska po 2. svetovej vojne súviseli prieskumné geologické práce zamerané na vyhľadávanie
ložísk vápencov vhodných na výrobu vápna. Prvé boli v
oblasti Žibrice realizované v roku 1947, výsledky sú v nepublikovanej rukopisnej správe D. Andrusova (1897-1976)
z roku 1948 s názvom „Správa o možnosti založenia vápenky v okolí Nitry“. V prieskumných prácach sa pokračovalo
aj v rokoch 1953-1956. S výrobou vápna v Žiranoch sa začalo 29.8.1959. Vápenka na svoju dobu využívala modernú
technológiu výpalu pomocou generátorového plynu získavaného z hnedého uhlia a od roku 1973 zo zemného plynu.
Súčasťou vápenky je železničná vlečka a nákladná lanovka
projektovaná v r. 1957. Šikmá dĺžka trate je 1660 m, dopravná rýchlosť 1,8 m/s, prepravná kapacita 130 t/hod. Lanovka a vápenka sú technické pamiatky. Záver 20. storočia je
poznamenaný privatizáciou a vstupom zahraničných majiteľov. Po predčasnom úmrtí rakúskeho podnikateľa Wolfganga Glassnera sa majiteľom stala spoločnosť Calmit, s.r.o.
Geologicko-ložisková charakteristika
Kameňolom je situovaný v tektonickej štruktúre obalo-

Kalcit, paralelný zrast, veľkosť vzorky 6 cm
vých sekvencií Západných Karpát, ktorá tvorí tzv. duplex
Žibrice s opakovaním vrstvového sledu obalovej sekvencie.
Nad horninami spodnej jury tu v tektonickej pozícii spočívajú strednotriasové vápence so spodno- až strednojurskými vápencami v nadloží. Na severnom úpätí Žibrice
sú v tektonickej pozícii nad kremencami spodného triasu
obalovej sekvencie granitoidné horniny. Predpokladá sa, že
granitoidy sa presunuli na kremence spodného triasu spolu
s tvorbou duplexnej štruktúry v rámci obalovej sekvencie v
ich nadloží. Podľa Ivaničku et al. (1998) oblasť kóty Žibrica
predstavuje viacnásobné opakovanie horninových komplexov tatrika, na ktorom sa podieľajú aj horniny kryštalinika.
Prítomnosť imbrikovanej stavby je obyčajne spojená s tektonicky intenzívne namáhaným prostredím v kompresnom
režime.
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Ložisko je rozfárané systémom kombinácií jamového a
etážového lomu. Ťažobné polia boli v roku 1995 založené na
kóte 440 m n. m.(0. etáž), 460 m n. m.(I. etáž), 495 m n. m
(II. etáž), 525 m n. m ( III. etáž).
V 50 rokoch 20. storočia bola na Žibrici objavená 62 m
hlboká korózna priepasť vyhlásená za Prírodnú pamiatku v
roku 1995 (Bella et al., 2007). Na základe oznámenia spoločnosti Calmit s.r.o. bola v roku 2011 Správou Slovenských
jaskýň Liptovský Mikuláš preskúmaná jaskyňa Nová Žibrica, ktorej vchod sa nachádzal v nadm. v. 495 m. Štyridsaťpäť metrov dlhá vertikálna jaskyňa jednoduchého priebehu
vznikla na subvertikálnej zlomovej poruche. Jaskyňa bola
po preskúmaní ťažbou zničená (Čepelák, 2011, ústna informácia).

Kalcit s klencovou štiepateľnosťou, veľkosť vzorky 12 cm
Od roku 1960 je kameňolom známou paleontologickou
lokalitou kvartéru (Fejfar, 1973), ktorej význam bol potvrdený v roku 2009 novým nálezom 10 m širokej polohy
kostných brekcií obsahujúcich úlomky vápencov v červenohnedej hline typu „terra rosa“. Osteologický materiál je
z obdobia spodného pleistocénu až stredného pleistocénu
(Holec, 2009, ústna informácia.).

Mineralogická charakteristika
Najhojnejším minerálom je kalcit. V dutinách vápencov sú časté biele, svetložlté až žltohnedé a ružovočervené
kryštály zoskupené do drúz dosahujúcich veľkosť až 0,5 m.
V habituse kryštálov prevládajú ostrohranné romboédre a
skalenoédre voľne vykryštalizované do priestoru.

Predmetom ťažby sú vysokopercentné vápence s obsahom MgO do 1,91 %. Teleso ložiska má obdĺžnikový tvar
s rozmermi približne 1000 m x 300 m a hrúbkou 140 m.
Generálne smery vrstiev sú SV-JZ s úklonom 20-35° k
SZ. Tektonické pomery sú vcelku jednoduché. Paralelne
s okrajovým zlomom v severnej časti prebiehajú 2 ďalšie
zlomové línie – severná po vrstevnici 425 m n. m – 445
m n. m a južná tesne na hrane lomu 525 m n. m. V južnej
lomovej stene sú identifikovateľné početné drobné zlomy a
poklesy s flexúrou, pričom jednotlivé časti súvrstvia majú
charakter krýh.
V roku 1991 boli vyrazené do východného svahu Žibrice dve prieskumné štôlne s podzemnými vrtmi, ktoré
overili pokračovanie ložiska na západ pod nadložnými krinoidovými vápencami, ktoré dosahujú maximálnu overenú
hrúbku 23 m.
Hlavou úžitkovou zložkou sú strednotriasové svetlosivé
až sivé vápence, celistvé až jemnozrnné s lastúrovým lomom a sieťou kalcitových žiliek, s nepravidelnými polohami vápenatých dolomitov. Vápence sú v dôsledku dynamometamorfózy mramorizované a čiastočne zbridličnatené.
Veľmi nepravidelne sa v ložisku prejavuje dolomitizácia.

Kalcit, paralelný zrast, veľkosť vzorky 6 cm
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Pizolitový sinter, veľkosť vzorky 10 cm
Až 1 m veľké hniezda tvoria lúčovito usporiadané zrnité
a steblovité agregáty, ako aj kvapľovité a guľovité útvary tvoriace výplň krasových dutín a jaskýň boli odkryté pri ťažbe.
Lokálne sú na okrajoch krasových komínov a dutín hrubé
vrstvy kalcitu tvorené steblovitými agregátmi červenohnedej farby. Predpokladáme, že ide o produkty staršieho hydrotermálneho krasovatenia známeho aj z iných lokalít na
Slovensku (Moravanský & Orvošová, 2007).

Ílovo-kalcitová konkrécia, 60 mm
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Z krasovej výzdoby jaskyne Nová Žibrica sa zistili pizolity, záclony menších rozmerov, kalcitové kryštály a sintrové kôry. Menšie krasové priestory otvorené ťažbou sú aj
v súčasnosti na južnej stene na II. etáži (dutiny 3x3 m) so
zvyškami stalaktitov do veľkosti 20 cm.
Na základe terénneho štúdia jedného z autorov (V. L.)
je možné vyčleniť kalcit v štyroch morfologických formách:
1) Klencový kalcit – len zriedkavo sú kryštály kalcitu
voľne vykryštalizované do dutín. Dosahujú priemernú veľkosť 1 cm ojedinele 6-7 cm.
2) Steblovitý kalcit

Malachit, azurit, veľkosť vzorky 8 cm
né akumulácie hematitu –spekularitu, ktoré sú dokladom
mineralizácie v tektonicky rozdrvených vápencoch s brekciovitou textúrou. Spekularit vyplňuje jemné trhliny okrovo žltého kalcitu. Kalcit je pravdepodobne metasomaticky
premenený na siderit.
Pyrit sa vyskytuje v idomorfných kryštáloch vtrúsených
v bielych vápencoch. Tvorí dvojčatné zrasty zŕn niekoľko
cm veľké. Vo všetkých prípadoch ide o pseudomorfózy limonitu a goethitu po pyrite.
Pseudomorfóza Fe oxidu po pyrite, veľkosť kryštálu 5 mm
3) Sinter vo forme kvapľov, nátekov, záclon a pod. Častý
je pizolitický sinter vyskytujúci sa v tvare zrastených guličiek, niekedy so stopkami, prípadne až kríčkami s guľovitým zakončením.

Z ostatných minerálov boli zistené vrstvičky celistvých
agregátov pravdepodobne mastenca sivozelenej farby spolu
so sericitom a chloritom, ktoré sú považované za produkty
dynamometamorfózy (Jahn, 2009).
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Minerály vulkanických hornín ako indikátory procesov v
magmatickom systéme.
Viera Kollárová1
Minerálne fázy nachádzajúce sa vo vulkanických horninách predstavujú dôležitý zdroj informácií o procesoch
prebiehajúcich v magmatických systémoch – od zdrojovej
oblasti až po utuhnutie lávy na zemskom povrchu. Minerály
vystupujú v týchto horninách v rôznych podobách a pozíciách (výrastlice, xenokryštály, súčasť základnej hmoty alebo
rôznych uzavrenín).
Ako príklad budú slúžiť horninotvorné minerály vulkanických hornín neogénneho až kvartérneho veku z oblasti stredoslovenských neovulkanitov a z okolia Lučenca a
Fiľakova. Minimálna až žiadna alterácia týchto hornín ich
predurčujú na skúmanie procesov, ktoré viedli k ich vzniku.
V oblasti stredoslovenských neovulkanitov vystupujú horniny vápenato-alkalickej série (bazalty, bazaltické andezity,
andezity, dacity a ryolity) a alkalické bazalty. V okolí Lučenca a Fiľakova sa nachádzajú alkalické bazalty. Pozícia týchto
vulkanitov v rámci Slovenska sa nachádza na obr. 1.
Vrchnoplášťový zdroj
V alkalických bazaltoch okolia Lučenca a Fiľakova môžeme nájsť uzavreniny vrchnoplášťových hornín – spinelových peridotitov a lherzolitov (Hovorka & Fejdi, 1979; P.
Konečný et al., 1995; obr. 2a). Tie nám dokumentujú pôvod
bazaltovej magmy vo vrchnom plášti a jej rýchly výstup
(xenolity plášťových hornín zachytené bazaltovou magmou
nemali čas klesnúť do väčších hĺbok, ale boli vynesené až
na povrch).
Vrchnoplášťový pôvod môžu mať aj zelené jadrá prítomné v klinopyroxénoch alkalických bazaltov okolia Lučenca,
Fiľakova a Salgótarjánu (Dobosi, 1989) ale aj v klinopyroxénoch alkalického bazaltu z Banskej Štiavnice – Kalvárie
(Kollárová & Ivan, 2003). Na pôvod zelených jadier sú tieto
hlavné dva názory:
1. Tzv. fassaitové jadrá – sú to xenokrysty pochádajúce z diferencovanejšej taveniny, ktorá sa následne zmiešala s
primitívnejšou bázickou taveninou. Táto diferencovanejšia
magma mohla vzniknúť vo vrchnom plášti pri vyššom tlaku
(napr. Dobosi & Fodor, 1992; Pilet et al., 2002; obr. 2b).
2. Tzv. salitové a ferosalitové jadrá – sú to xenokrysty
pochádzajúce z metasomaticky obohatených bočných hornín vrchného plášťa, cez ktorý intrudovala alkalická bazaltová magma (napr. Dobosi & Fodor, 1992; Ivan & Hovorka,
1993; obr. 2c).
Minerály alebo časti minerálov vrchnoplášťového pôvodu môžeme nájsť aj vo vápenato-alkalických horninách,
zvlášť bázického charakteru. V bazaltickom andezite z Turčeka (Kremnické vrchy; Kollárová, 2000; 2011) má vrchnoplášťový pôvod xenokryštál olivínu s reakčným lemom
(obr. 4a), ktorý má vo vnútri obsah forsteritovej zložky (Fo)
= 90 a 0,29 hm. % NiO. Takéto obsahy majú olivíny ultrabázických hornín (Deer et al., 1997).
Na plášťový pôvod môže poukazovať aj vysoká hodnota
1

Obr. 1: Pozícia stredoslovenských neovulkanitov a vulkanitov okolia Lučenca a Fiľakova v rámci Slovenska. Výrez zo
zjednodušenej geologickej mapy 1 : 500 000 podľa Bieleho
et al. (1996).
tzv. horčíkového čísla [Mg/(Mg+Fe2+); Mg#] a obsahu Cr v
pyroxénoch. Vo vzorkách z Turčeka (Kollárová, 2011) bola
identifikovaná malá výrastlica klinopyroxénu, ktorej vnútro má Mg# = 0,90 a obsah Cr2O3 = 0,92 hm. %. V jadre
agregátu klinopyroxénov bolo zistené Mg# = 0,90 a obsah
Cr2O3 = 0,40 hm. %. Na základe obsahu chrómu môžeme
tieto klinopyroxény označiť ako Cr-augity. V jednom resorbovanom jadre v klinopyroxéne sa nachádzajú uzavreniny
ortopyroxénu (obr. 3b) s obsahom MgO vyše 30 hm. % a
pomerne vysokým obsahom Cr2O3 (0,39 hm. %).
Kryštalizácia z bázickej taveniny
Typickými minerálmi kryštalizujúcimi z bázickej taveniny sú horninotvorné minerály bazaltov: plagioklas, klinopyroxén, olivín a Ti-magnetit. Pre vápenato-alkalické
magmy je typická stagnácia v magmatických krboch a následná frakčná kryštalizácia. Na tento jav môže poukazovať
prítomnosť agregátov uvedených minerálov v bazaltoch a
bazaltických andezitoch v oblasti stredoslovenských neovulkanitov (Kollárová, 1998; obr. 2d). Gill (1981) tieto agregáty minerálov považuje za bežný typ uzavrenín oblúkových hornín. Zvyčajne sú pokladané za produkty agregácie
fenokryštálov, ale môžu vznikať aj počas ranej kryštalizácie,
počas ktorej sa usadzovali na dne magmatického krbu a následnou erupciou boli vynesené na povrch.
Jedným z hlavných minerálov kryštalizujúcich z bázickej taveniny je olivín. Bežne je prítomný v bazaltoch, avšak
niekedy vystupuje aj v diferencovanejších typoch hornín,
ako sú bazaltické andezity až andezity. V bazaltickom andezite z Turčeka (obsah SiO2 je 56,67 hm. %; Kollárová,

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, viera.kollarova@geology.sk
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kom rezervoári. Táto tavenina Mg-bohaté jadrá do
rôznej miery rozpúšťala. Vznikli prechodné zóny
medzi oboma typmi jadier sprevádzané postupným
klesaním horčíkového čísla.
Z inej bázickej magmy vykryštalizovali lemy klinopyroxénov s vysokým Mg# (obr. 3d), ktoré obrastajú jadrá pochádzajúce z diferencovanejšej taveniny
(pozri nižšie). Tieto jadrá sú do rôznej miery zaoblené, čo môže naznačovať termálnu eróziu vplyvom
horúcej magmy, ktorá ich neskôr zachytila. Z tejto
magmy vyrástol okolo jadier lem, ktorý má výrazne vyššie horčíkové číslo ako jadrá a v niektorých
prípadoch aj vyšší obsah Cr. Tento jav poukazuje na
prienik bázickejšej magmy do magmatického krbu,
kde sa táto magma zmiešala s diferencovanejšou
magmou obsahujúcou kryštály minerálov (Nakagawa et al., 2002).
Ďalšími predstaviteľmi kryštalizácie z bázickej
magmy môžu byť časti plagioklasov s vysokým obsahom An zložky. V ryolitoch člena Bečov v strelníckej formácii (Poľana) sa nachádzajú plagioklasy
a v nich časti s vysokým obsahom An zložky (81, 87,
89; Kollárová, 2010). Tieto časti kryštálov poukazujú na ich kryštalizáciu z bázickej magmy v raných
štádiách jej diferenciácie. Neskôr boli zachytené
acídnejšou magmou.
Kryštalizácia z diferencovaných tavenín
Zaujímavým fenoménom, ktorý poukazuje na
prítomnosť diferencovanejších tavenín v magmatickom krbe, je prítomnosť jadier v mineráloch, ktoré
majú pri rovnobežných nikoloch zelenkavú farbu.
Takéto jadrá sú prítomné aj v mineráloch vulkanitov vápenato-alkalickej série: v klinopyroxénoch,
ortopyroxénoch a dokonca aj amfiboloch v bazaltických andezitoch (Kollárová, 2000; 2004; 2011) a
andezitoch (Šimon et al., 2011). Charakteristickou
vlastnosťou týchto jadier je, že majú zvýšený obsah
Fe (nižšie Mg#) oproti pyroxénu (amfibolu), ktorý
ich obrastá (tzv. reverzná zonálnosť). Napríklad zelené jadro klinopyroxénu na obr. 3e má Mg# rovné
0,76 a lem, ktorý narastá na toto jadro, má hodnotu
Mg# 0,88. Stred ortopyroxénu na obr. 3f má Mg# =
0,53 a lem, ktorý narastá na jadro, má Mg# = 0,73.
Horčíkové číslo jadra amfibolu na obr. 2e má hodnotu 0,54 a lem 0,70.

Obr. 2: a) mikrofotografia vrchnoplášťového xenolitu v bazalte zo
Šiatorskej Bukovinky, rovnobežné nikoly, b) klinopyroxén s tzv.
fassaitovým jadrom v alkalickom bazalte z Banskej Štiavnice –
Kalvárie, rovnobežné nikoly, c) klinopyroxén s tzv. ferosalitovým
jadrom v alkalickom bazalte z Banskej Štiavnice – Kalvárie,
rovnobežné nikoly, d) agregát minerálov v bazaltickom andezite
z Bartošovej Lehôtky (Kremnické vrchy), rovnobežné nikoly, e)
amfibol so zeleným jadrom v andezite, Čierny Jeleň (Poľana),
rovnobežné nikoly, f) narastanie klinopyroxénu na ortopyroxén,
Ortopyroxény lemované klinopyroxénmi
bazaltický andezit, Kalamárka (Poľana), skrížené nikoly, g) opacitizovaný amfibol, andezit, Strungla (Poľana), BEI, h) xenolit andezitu
V bazaltických andezitoch a andezitoch sa možv bazaltickom andezite z Kľaku (Vtáčnik), rovnobežné nikoly.
no pomerne často stretnúť s narastaním klinopyroxénu na ortopyroxén (Kollárová, 2011; Šimon et al.,
2000) sa nachádzajú malé výrastlice olivínov s veľkosťou 2011; obr. 2f). Tento fenomén ako dôkaz mixingu magiem
do 0,2 mm (obr. 3c). Sú obkolesené reakčným lemom tvo- opisujú napr. Brophy (1990) a Ferguson et al. (1992).
reným ortopyroxénom. Zloženie analyzovaných olivínov
je Fo61 a Fo67. Lem tvorený ortopyroxénom poukazuje na
nerovnováhu olivínov a magmy, z ktorej sa tvoril bazaltický Sitová štruktúra v plagioklasoch
andezit. Tento jav Coombs & Gardner (2004) pripisujú mixingu magiem – bázickej magmy, z ktorej vykryštalizoval
Pre vápenato-alkalické vulkanity sú charakteristické
olivín a bazalticko-andezitovej magmy.
tzv. sitové štruktúry plagioklasov (napr. Nelson & Montana,
1992; Singer et al., 1995; Streck, 2008). Sitovú štruktúru vyZ bázickej magmy pochádzajú aj Mg-bohaté jadrá kli- tvárajú početné uzavreniny skla a minerálov, ktoré v horninopyroxénov s nízkym obsahom Cr a niektoré lemy a okra- ne tvoria fenokryštály (pyroxény, Ti-magnetit). Uzavreniny
je klinopyroxénov s Mg# vyšším ako 80 (Kollárová, 2011; môžu vypĺňať celé jadro, prípadne takmer celé vnútro plaobr. 3d). Mg-bohaté jadrá pravdepodobne pochádzajú z gioklasu (obr.3g), alebo vytvárajú zónu vnútri kryštálu, ktoraných štádií kryštalizácie bázickej magmy. Neskôr boli za- rá oddeľuje jadro bez uzavrenín od vonkajšej zóny (obr. 3h).
chytené diferencovanou taveninou prítomnou v magmatic- Niekedy sa môžeme stretnúť s kombináciou oboch typov.
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izotopovým zložením; Nelson & Montana,
1992). Na mixing magiem môžu poukazovať
výrazné zmeny v zložení medzi plagioklasom so
sitovou zónou a plagioklasom, ktorý ho obrastá,
alebo keď sitová zóna oddeľuje dve časti plagioklasu s výrazným rozdielom v zložení (Pearce &
Kolisnik, 1990; Tepley et al., 2000).
V ďalšom štádiu môže okolo plagioklasu so
sitovou štruktúrou rásť iný plagioklas, ktorý je
v rovnováhe s magmatickou taveninou. Tento
okrajový plagioklas oddelí taveninu v kanálikoch od okolitej taveniny. Po vychladnutí magmy budú kanáliky mikrometrových rozmerov
vyplnené mikrokryštalickou alebo sklovitou
hmotou (Nelson & Montana, 1992).
Opacitizácia amfibolu
Typickým znakom amfibolov vo vápenato-alkalických vulkanických horninách je premena, ktorá sa nazýva opacitizácia. Amfibol je
nahrádzaný minerálnou asociáciou plagioklas
+ magnetit (Fe-Ti oxidy) + klinopyroxén a/alebo ortopyroxén (Gill, 1981). Táto asociácia vytvára okolo amfibolu koronu (opacitový lem),
prípadne ho úplne zatláča (obr. 2g). Uvažuje sa,
že opacitizácia vzniká dehydratáciou amfibolu
vplyvom straty vody v magmatickej tavenine
(Gerbe & Thouret, 2004). Pokles objemu vody
v tavenine je výsledkom buď izotermálnej dekompresie počas výstupu magmy alebo vstupu
magmy s vyššou teplotou a s nízkym obsahom
vody do magmatického systému. Rast reakčných lemov môže byť tiež spôsobený stagnáciou magmy v plytkých rezervoároch, kde sú
podmienky mimo poľa stability amfibolu alebo
pomalým výstupom magmy (Rutheford & Hill,
1993, in Gerbe & Thouret, 2004).
Asimilácia a kôrová kontaminácia
Obr. 3: Minerály z bazaltického andezitu z Turčeka. a) xenokryštál
olivínu s reakčným lemom, BEI, b) klinopyroxén s resorbovaným
jadrom; v jadre sa nachádzajú uzavreniny ortopyroxénu, BEI, c) olivín
s reakčným lemom tvoreným ortopyroxénom, BEI, d) klinopyroxén
s Mg-bohatým jadrom a lemom, BEI, e) klinopyroxén so zelenkavým
jadrom, rovnobežné nikoly, f) ortopyroxén so zeleným jadrom,
rovnobežné nikoly, g) plagioklas so sitovou štruktúrou vnútri kryštálu,
rovnobežné nikoly, g) plagioklas so sitovou štruktúrou usporiadanou v
zóne v kryštále, rovnobežné nikoly.
Sitová štruktúra v plagioklase vznikla rozpúšťaním plagioklasu vplyvom zmeny fyzikálnych a chemických vlastností magmatickej taveniny. Táto štruktúra predstavuje
zvyšky siete kanálikov, ktoré boli navzájom pospájané a cez
ktoré do plagioklasu vnikala magmatická tavenina a reagovala s ním (Nelson & Montana, 1992). Títo autori zároveň
uvažujú o tom, že hrubá sitová štruktúra vznikla magmatickou dekompresiou (poklesom tlaku) s pomerne malou stratou tepla pri rýchlom výstupe magmy do plytkého magmatického rezervoára. O magmatickej dekompresii môžeme
uvažovať vtedy, ak nie sú veľké zmeny chemického zloženia
vnútri zóny so sitovou štruktúrou alebo medzi touto zónou
a plagioklasom, ktorý ho obrastá (Singer et al., 1995).
Sitová štruktúra môže vznikať aj mixingom magiem, avšak prítomnosť tohto procesu musí byť podložená aj inými
kritériami (napr. nerovnovážnou minerálnou asociáciou,
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Asimilácia je proces, pri ktorom magma
počas svojho výstupu zachytáva cudzorodý
materiál (okolité horniny zvyčajne kôrového
pôvodu), pričom tento materiál mení chemické zloženie magmy. Výsledkom tohto procesu
je kontaminácia magmy. Obr. 2h znázorňuje
xenolit andezitu, ktorý sa nachádza v bazaltickom andezite. Andezit je produktom skoršej
magmatickej etapy a v ďalšom štádiu bol zachytený magmou, z ktorej vykryštalizoval bazaltický andezit. Takéto xenolity môžu niesť aj znaky
natavovania.

Záver
Tento príspevok priniesol niekoľko príkladov, ako minerálne fázy môžu pomôcť objasniť genézu vulkanických
hornín. Prezentované minerály zároveň poukazujú na zložitosť procesov, ktoré prebiehali v magmatických systémoch
dvoch vulkanických oblastí Západných Karpát a chcú byť
podnetom k ich ďalšiemu skúmaniu.
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Prednášky, semináre, konferencie
Prednášky

Prednáška prof. Reto Gieré: „Mineralogy of the Atmosphere:
Assessing Environmental and Health Impacts of Airborne
Particulate Matter“ (5. 4. 2012)
V rámci prednášok organizovaných Slovenskou mineralogickou spoločnosťou (SMS) vystúpil dňa 5. apríla 2012 na Geologickom ústave Slovenskej akadémie vied renomovaný švajčiarsky mineralóg Reto Gieré.
Prednáška Prof. Reta Gierého na prednáškovom popoludní SMS dňa 5. 4. 2012 priniesla prehľad metód, ktoré sa
uplatňujú pri výskume imisií.
Svoju pozornosť prednášajúci
zameral na produkty spalín a
priemyselnej výroby a rozdiskutoval metodiky ich výskumu
počnúc odberom popolovín z
vysokých komínov, sledovanie
ich ďalekosiahleho transportu
vo vzduchu, identifikáciou spalín v aerosóle a analýzu týchto
často menej ako 2 mikrometre merajúcich častíc. Napriek
tomu, že 99 % splodín spaľovania (napr. uhlia) je dnes možné
zachytiť filtrami, to, čo uniká
do atmosféry, je pre ľudské
zdravie mimoriadne nebezpečný materiál najmä pre malý
rozmer častíc. Po vdýchnutí
drobných prachových častíc sa
tieto dostávajú až do pľúcnych
alveol a preto už nie je možné
Reto Gieré (druhý zľava) spolu s (zľava) Lutzom Nasdalom, Igorom Broskom,
sa ich počas života zbaviť. ČasJaromírom Ulrychom a Milanom Novákom
tice pritom môžu byť veľmi toxické, dokonca aj rádioaktívne,
podľa zdroja môžu obsahovať
napríklad Hg, As, Pb, U. Ďalšou veľmi nebezpečnou vlastnosťou je ich fibrogenita, spô- faktorom ovplyvňujúcim globálnu klimatickú zmenu najmä
sobujú fibrotické ochorenia pľúc, známe napríklad v pros- absorpciou a odrážaním slnečného žiarenia, teda zmenou
tredí baní ako „choroba čiernych pľúc“. Táto choroba je aj albeda Zeme, ale tiež vplyvom na tvorbu oblakov.
v súčasnosti častým problémom najmä z baní v krajinách
tretieho sveta. Drobné častice v aerosóle ktoré nás obkloProfesor R. Giére pracuje na Institut für Geowissenschafpujú môžu mať rôzne zdroje – prírodné aj antropogénne. ten Mineralogie – Geochemie na Univerzite vo Freiburgu.
Môže medzi ne patriť piesok na Sahare, vulkanická činnosť, Okrem atmosférických polutantov je vynikajúcim odborník
hutnícky a stavebný priemysel, ale napríklad aj tonery do na mineralógiu prvkov vzácnych zemín a je známy svojimi
tlačiarní alebo otery z pneumatík vozidiel. Posledne meno- publikáciami o allanite, epidote alebo titanite. Priekopnícke
vaný zdroj je významný najmä v mestách, pričom proble- boli jeho mineralogické práce z masívov Adamelo a Bergell.
matický je zvýšený podiel Zn, ktorý sa pridáva do čínskych Venoval sa aj výskumu štúdia keramických analógov minepneumatík. Popol pochádzajúci z vulkanickej činnosti zas rálov pre úložiská vysoko rádioaktívneho odpadu, pričom
môže ochromiť leteckú dopravu, ako sa udialo v roku 2010 veľkú pozornosť venoval výskumu zirkonolitu.
po výbuchu sopky Eyjafjallajökull na Islande. Prachové častice v atmosfére sú tiež významným, ale často zabúdaným
Igor Broska a Peter Bačík
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Prednášky, semináre, konferencie
Konferencie

1. Slovenská mineralogická konferencia 2012 (23. 5. 2012)
23. mája sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil prvý ročník Slovenskej
mineralogickej konferencie. V tvorivej atmosfére boli prezentované nasledovné príspevky z rôznych oblastí mineralógie,
petrológie, geochémie a ložiskovej geológie.
Zoznam prednášok:
Peter Bačík, Jan Cempírek, Pavel Uher, Daniel Ozdín, Jan Filip, Milan Novák, Radek Škoda, Karel Breiter, Mariana
Klementová, Rudolf Ďuďa: Oxy-skoryl, nový minerál zo Zlatej Idky (Slovenská Republika) a Přibyslavíc (Česká republika)
Pavel Uher, Peter Koděra, Daniel Ozdín: Kerimasit, Zr-granat zo skarnu Vysoká – Zlatno (Štiavnické vrchy): chemické
zloženie a genetické aspekty
Igor Broska, Marián Janák, Peter Bačík, Peter Vojtko, Marián Pentrák: Správanie apatitu v ultravysokotlakových podmienkach
Monika Orvošová, Adrian Biroň, Lukáš Vlček: Kryogénne jaskynné karbonáty z vybraných jaskýň Slovenska, predbežné
výsledky
Viera Kolárová: Minerály vulkanických hornín ako indikátory procesov v magmatických systémoch.
Jindřich Kynický, Anton Chakhmouradian, Chend Xu, Pavel Uher, Michaela Vašinová: Unikátní asociace REE-NbMo-U mineralizace v karbonantitech centrální Číny
Rastislav Demko, Štefan Ferenc, Adrián Biroň, Ladislav Novotný, Boris Bartalský: The genesis of Kurišková U-Mo ore
deposit
Peter Ivan a Štefan Méres: Variabilita zloženia hlavných minerálnych fáz v HP/LT metamorfovaných hlbokooceánskych
sedimentoch meliatika
Peter Ružička, Tatiana Durmeková, Miroslav Hain: Tuhár verzus Thassos: 3D vizualizácia mikroštruktúrnej dezintegrácie mramorov iniciovaná cyklickou kryštalizáciou solí
Ján Jahn a Vladimír Libant: Minerály kameňolomu vápenky v Žiranoch
Milan Kohút, Liang Qi, Pavel Uher: Genesis of pyrites from the Hnúšťa talc deposits in the light of Re–Os study
Autori mohli využiť možnosť publikovania príspevkov a abstraktov v Esemestníku. Dlhšie príspevky z 1. Slovenskej
mineralogickej konferencie sú uverejnené v rubrike Články tohto čísla Esemestníka, kratšie abstrakty sú uverejnené na
tomto mieste.
Peter Bačík

Oxy-skoryl, nový minerál zo Zlatej Idky
(Slovenská republika) a Přibyslavíc (Česká
republika)
Peter Bačík1, Jan Cempírek2,3, Pavel Uher1, Milan Novák4, Daniel Ozdín1, Jan Filip5, Radek Škoda4, Karel Breiter6, Mariana Klementová7, Rudolf
Ďuďa8
Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina,
842 15 Bratislava
1

Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské
muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Česká republika
2

Department of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences,
University of British Columbia, 6339 Stores Road, Vanco3

uver, BC, V6T 164 Canada
Ústav geologických věd, Masarykova Univerzita,
Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
4

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů,
Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46
Olomouc, Česká republika
5

Geologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Rozvojová
269, 165 00 Praha 6, Česká republika
6

Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Na Slovance 2,
182 21 Praha 8, Česká republika
7

8

Bystrická 87, 040 11 Košice

Oxy-skoryl (IMA 2011-011), nový minerál turmalínovej superskupiny so vzorcom Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18
(BO3)3(OH)3O bol opísaný na lokalitách Zlatá Idka, Slovensko (typová lokalita) a Přibyslavice, Česká republi-
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ka (kotypová lokalita). V Zlatej Idke v štôlni Mariana bol
oxy-skoryl nájdený vo výplni žily pretínajúcej metaryolit a
tvorí vejárovité, do 3,5 cm veľké agregáty sivozelených kryštálov s dĺžkou do 2 cm. Na lokalite Přibyslavice sa oxy-skoryl vyskytuje vo forme hojných prizmatických kryštálov s
veľkosťou do 1 cm, usporiadaných v tenkých vrstvách alebo
v nepravidelných zhlukoch v muskovitovo-turmalínovej
ortorule s asociáciou Kfs+Ab+Qtz+Ms+Bt+Grt. Oxy-skoryl je trigonálny, kryštalizuje v priestorovej grupe R3m, a
má nasledujúce mriežkové parametre: a = 15,916(3) Å, c =
7,107(1) Å, V = 1559,1(4) Å3 (Zlatá Idka) a a = 15,985(1) Å,
c = 7,154(1) Å, V = 1583,1(2) Å3 (Přibyslavice). Kombinácia elektrónovej mikroanalýzy Mössbauerovej spectroskopie a spresnenie kryštálovej štruktúry poskytli nasledujúce empirické kryštalochemické vzorce: (Na0.591Ca0.103□0.306)
2+
Σ1(Al1.885Fe 1.108Mn0.005Ti0.002)Σ3(Al5.428Mg0.572)Σ6(Si5.506Al0.494)
O
(BO
)
Σ6 18
3 3(OH)3(O0.625OH0.236F0.136Cl0.003)Σ1 pre Zlatú Idku
a
(Na0.586Ca0.017K0.006□0.391)Σ1(Fe2+1.879Mn0.015Al1.013Ti0.093)Σ3
(Al5.732Mg0.190Fe3+0.078)Σ6(Si5.944Al0.056)Σ6O18(BO3)3(OH)3(O0.
579F0.307OH0.115)Σ1 pre Přibyslavice. Oxy-skoryl je odvodený
od skorylu prostredníctvom substitúcie AlOFe-1(OH)-1.
Študované vzorky oxy-skorylu vykazujú dva rozdielne
typy obsadzovania kryštalografických pozícií: 1) neusporiadanosť katiónov R2+ a R3+ v oktaédrických pozíciách a O
usporiadané v pozícii W (Zlatá Idka); 2) katióny R2+ a R3+
usporiadané v pozíciách Y a Z a O a OH neusporiadané v
pozíciách V a W (Přibyslavice).

Správanie apatitu v ultravysokotlakových
metamorfných podmienkach
Igor Broska , Marián Janák , Peter Bačík , Peter
Vojtko1, Martin Pentrák3
1

1

2

vysoký La/Nd pomer. Všetky novotvorené monazity-(Ce)
vznikali pri dekompresii, keď došlo k poklesu tlaku – vrchol metamorfných podmienok bol pri tlaku cca 3 GPa v
rozpätí teplôt 750-800 °C (Janák et al. 2004).
Pri podobných pT podmienkach v UHP prostredí v
horninách, ktoré sú zmesou karbonatitov a plášťových
hornín v príkrove Tromsø (Nórsko), stúpal vo fluór/hydroxylapatite aj obsah Fe a S6+. Táto zložka sa odmiešala
pri dekompresii z apatitov vo forme pyrotitu do tenkých
ihlíc, pričom treba počítať s radikálnym znížením fugacity kyslíka v systéme. Okrem pyrotitu sa v apatite zistili aj
odmiešaniny dolomitu. Napriek tomu, že fluór/hydroxylapatit rástol v „karbonatitoch“, má veľmi nízky podiel karbonátového komponentu. Infračervená spektroskopia síce
indikovala karbonátovú molekulu v apatite, ale len v zanedbateľnom podiele. Na UHP prostredie, ktoré apatity prekonali, poukazujú aj menšie objemy základných buniek, čo
bolo identifikované práškovou rtg. difrakciou. Odmiešavanie pyrotitu v UHP prostredí bolo prvý krát identifikované
v teréne Dabie-Sulu v Číne (Zhu a Massone, 2005).

The genesis of Kurišková U-Mo ore deposit
Rastislav Demko1, Štefan Ferenc2, Adrián Biroň3,
Ladislav Novotný4, Boris Bartalský4
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,
817 04 Bratislava, rastislav.demko@geology.sk
1

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
2

Geologický ústav SAV, Ďumbierska 1, 974 01 Banská
Bystrica
3

Geologický ústav SAV Bratislava, Dúbravská cesta 9, 841
04 Bratislava
1

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842
15 Bratislava
2

Ústav anorganickej chémie SAV. Dúbravská cesta 9, 841
04 Bratislava
3

Ultravysokotlakové (UHP) prostredie (tlaky pri ktorých
je stabilizovaný coesit) vytvára v čase prográdnej metamorfózy fluórapatity so zvýšeným obsahom prímesí, ktoré
môžu byť neskôr pri dekompresii uvoľňované do nových
minerálnych fáz. V príspevku boli prezentované dva príklady dekompozície fluórapatitu, pri ktorej sa tvoril:
1) monazit-(Ce) v kyanitovo-granátových rulách
(príklad z Pohorje, Slovinsko)
2) pyrotit vo vápenato-silikátových resp. „karbonatitových“ horninách (príklad z príkrovu Tromsø, Nórsko;
vzorkový materiál prof. E. Krogh Ravnu).
V obidvoch prípadoch v apatitoch paralelne s osou Z
vznikali nové minerálne fázy – monazit v prípade lokality
v Pohorje alebo pyrotit v prípade lokality z Nórska, ktoré v
oboch prípadoch tvoria drobné, niekoľko desiatok mikrometrov dlhé ihlice s priemerom menej ako 2-3 mikrometre.
Vo fluórapatite v Pohorje (Slovinsko) vznikal okrem ihlíc
monazitu aj druhotný monazit-(Ce) na okraji kryštálov
fluórapatitu, alebo aj v okolitej hornine. Monazity, ktoré
vznikali vo fluórapatite mali veľmi nízky obsah Th a nízky
La/Nd pomer. Naopak, monazit-(Ce) mimo fluórapatitu v
hornine, tvorený REE zložkami po migrácii, mal veľa Th a
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Ludovika Energy s.r.o., Fraňa Kráľa 2, 052 80 Spišská
Nová Ves
4

Regional geology: The U-Mo ores of Kurišková, which
is a well known uranium deposit in Slovakia, are placed
within the Hutiansky Volcanogenic Complex of the Lower
Permian age. It belongs to the Petrova Hora Formation and
tectonically corresponds to Permian Northern Gemeric
Unit of the Western Carpathians.
Lithology of the host rock complex: The Hutiansky Volcanogenic Complex (HVC) is built up by volcanic rocks
of bimodal, basalt-rhyolite association, intercalated with
sandstones, mudstones and claystones. Compositionally,
basic volcanic rocks are primitive undifferentiated subalkaline basalts and basaltic andesites. They are a product of
effusive and explosive eruptions linked to geodynamic setting of a convergent plate margin.
The chemistry of acid volcanics shows dacitic and
rhyolitic peraluminious composition of a high potassium
magma differentiation series. Both extrusive and explosive
types were identified in HVC. Based on the sedimentary
facies reconstruction, it is supposed that the sandstone and
siltstone sheets alternating with mudstones and claystones
represent sediments of seasonally flooded shallow lakes.
The paleoenvironmental conditions of this sedimentary
association are assumed to be those of a continental fluvial
plain facies. There is a transition to estuaries and shallow
marine facies of continental shelf in the upper part of HVC
(as evidenced by presence of phosphate nodules and evaporites).
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Metamorphic overprint: The thermal history was reconstructed on the basis of clay mineralogy, using X-ray powder diffraction methods. It reveals peak condition of 350°C
(2M1 illite/muscovite) of epizonal regional metamorphism,
followed by exhumation to conditions of ~200°C (1M illite,
mixed-layered illite-smectite). The temperature decrease
and resetting of previous higher thermal conditions took
place during tectonic uplift of buried HVC along with hydrothermal alteration by permeating hot water (≤200°C).

The research was supported by the Ludovika Energy s.r.o..
This work is contribution to the project: Centre of Excellence for Integrated Research of the Earth‘s Geosphere (ITMS:
26220120064).

Space relationship of U-Mo mineralization and host rock:
The main ore forming minerals are uraninite, coffinite and
molybdenite. They occur in various metasedimentary and
metavolcanic rock types of HVC, especially on the contact
with basaltic body surface. Mineralization is disseminated
along sedimentary structures and tectonically driven fractures in both main rock types. In many cases, contemporaneous deformation of uranium mineralization together
with the deposition of a new uranium ores is present. Some
of the molybdenite-rich areas of subvertical faults are likely
to be remnants of the primary aqueducts transporting mineralised waters into the deposit space.

Milan Kohút1, Liang Qi2, Pavel Uher3

Geochemistry of U-Mo deposit shows special ratio of
Th/U << 1 which is a significant deviation from average Th/U 2-3 for rhyolite rocks as proposed by Nash et al
(2010). Other important geochemical data show strong
correlation between U, P (r > 0.9) and Pb, and only weak
correlation with Mo (r ≤ 0.6). This suggests common geochemical history of U-P-Pb and separation of U-Mo during
deposit forming processes.

Re–Os dating is a powerful tool for geochronological
studies of hydrothermal and magmatic sulphide ores. Because of relatively high Re and low common Os concentration, molybdenites are often used for Re–Os dating of
hydrothermal ores. As the most common mineral in hydrothermal ores, pyrite can be easily obtained; therefore it is
also a potential power tool for Re–Os dating. In this dating
study we choose pyrites from the Hnúšťa (Samo & Mútnik)
talc deposits from the Veporic Unit (Central Western Carpathians, Slovakia). The deposits are located in the Lower
Paleozoic (Lower Carboniferous?) limestone lenses, which
were replaced to dolomite – magnesite during the metamorphic event M1 in the Permian times (Radvanec et al.,
2010 and citations therein). The metamorphic process M2
(generally related to the Alpine orogenesis) result in formation of talc along the discontinuities in magnesite and/or
crystallization of pyrites (up to 20 cm mega-crystals) within
talc schists. It is obvious that a dominant mylonitic fabric of
study area (South Veporic close the Gemeric Unit) is the Alpine in age as suggested by plethora of Ar/Ar (hornblende &
micas) data, indeed many of the Variscan and pre-Variscan
datings (zircon, monazite, garnet) exist there as well. The
10 pyrite samples (5 from Samo & 5 from Mútnik deposit)
were prepared by Carius-tube digestion, which was pre-cleaned with aqua regia and analysed by ELAN DRC-e ICP-MS (QI et al., 2010). Despite low concentrations of Re and
Os, the pyrite yields good repeatability and can be used for
Re–Os isochrone dating. However, obtained isochrone results varying between 411 and 402 Ma fetch a new light for
genesis of studied pyrites and/or Hnúšťa talc deposits. There are variable opinions concerning the age and position of
metasedimentary successions with talc and magnesite hosted these pyrites. The host rocks are not the Lower Carboniferous in age, but it can be the Lower Cambrian carbonate/
siliciclastic metasedimentary sequence that was metamorphosed during the Early Devonian HP/UHP event, which
caused an origin of this talc deposits with pyrite similarly
alike in NW Spain. Other explanation to allow an origin
of pyrites related to genesis of underlying amphibolites as
former mafic igneous rocks during the Devonian subduction process. Anyway, our finding confirmed an existence of
large boudins within pressure shadows in the Veporic Unit
during the Alpine orogeny.

Ages of U-Mo deposit: The geochronological dating,
using Th-Pb electron microprobe method applied robustly
to uraninite crystals, provided ages of the main ore-forming
processes within interval of 200-160 Ma. Surprisingly, this
corresponds to the Triassic/Jurassic boundary, which coincides with significant climate change from arid to humid
conditions. Consequent uranium remobilization and ore
maturation is dated to 150-50 Ma and 40-10 Ma. However,
these modification processes were active only within limited scale.
Origin of U-Mo Kurišková ore deposit: The deposit is
distributed into three ore bodies of a tabular shape. The
main ore body is spatially linked closely to mylonitised metabasalt on the contact with sediments. This situation suggests a role of mechanical and geochemical barrier as a key
factor for U-Mo precipitation in tectonic and lithological
structures.
The presented genetic model operates with a series of
step-by-step leaching and precipitation processes which
resulted to present-day appearance of deposit. About 200
Ma ago, percolating ground waters had invaded the uppermost parts of buried HTC and started to leach U-Mo
out of rhyolitic rocks of the upper Grúň Rhyolite Complex.
In the deeper parts of the rock complex, uranium-bearing
waters interacted with evaporite- and phosphorite-bearing
beds. Such interaction integrated U-P-Pb-Mo-S geochemical streams, changed water composition (pH < 4-5; Eh >
0), thus enabling transport of UO2(H2PO4)20 or UO2HPO40
complexes. As water stream proceeded through subvertical
fault aqueduct, continual reduction responded to molybdenite precipitation and separation of Mo-S/U-P-Pb streams.
The main stage of ore precipitation is related to alteration of
infiltrated metamorphosed rocks synchronically with continual deformation of HVC. The reduction and increasing
pH during alteration destabilised the dissolved U-Mo complexes and iniciated the uraninite – coffinite precipitation.

Genesis of pyrites from the Hnúšťa talc
deposits in the light of Re–Os study.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1,
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Tuhár verzus Thassos: 3D vizualizácia mikroštruktúrnej dezintegrácie mramorov
iniciovaná cyklickou kryštalizáciou solí
Peter Ružička1, Tatiana Durmeková2, Miroslav
Hain3
Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842
15 Bratislava, ruzicka@fns.uniba.sk
1

Katedra inžinierskej geológie, Prírodovedecká fakulta,
Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842
15 Bratislava
2

3

Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Rtg. počítačová mikrotomografia bola použitá na účely
3D vizualizácie deštrukčných účinkov kryštalizácie solí v
mramoroch. Zhotovené boli orientované skúšobné valčeky
z tuhárskeho a thassoského mramoru (priemer 20 mm, dĺžka 50 mm), na ktorých boli zrealizované štandardné skúšky
odolnosti mramorov proti kryštalizačným účinkom síranu
sodného (STN EN 12370) a síranu horečnatého (STN EN
1367-2). Pre objektívne zobrazenie vývoja fraktúr v mramoroch boli valčeky zosnímané pred a po skúške kryštalizácie solí rtg. mikrotomografom Nanotom 180. Priestorová
vizualizácia mramorových valčekov poskytla informácie o
intenzite pôsobenia kryštalizačného tlaku solí na tvorbu
puklín prechádzajúcich z povrchu do štruktúry horniny.
Pri deštrukčných skúškach v soľných roztokoch tuhársky
mramor obstál výrazne lepšie ako importovaný mramor z
Grécka.
Poďakovanie: Autori ďakujú agentúre APVV (projekty
LPP-0109-09 a APVV-0641-10) a Centru excelentnosti CEKOMAT.

Kerimasit, Zr-granát zo skarnu Vysoká –
Zlatno (Štiavnické vrchy): chemické zloženie a genetické aspekty
Pavel Uher1, Peter Koděra2, Daniel Ozdín1
Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina,
842 15 Bratislava
1

nodioritovú intrúziu je viazané ložisko Cu ± Mo, Au rúd
porfýrového typu (Koděra et al., 2010). Nedávno boli v
polohách Ca-Mg skarnov vo vrte R-1 v hĺbke 677 m opisujú Koděra et al. (2009) hydroxylellestadit, monticellit a
clintonit a Uher et al. (2011) perovskit. Spoločne s nimi bol
ojedinele zistený aj kerimasit, Ca3Zr2(Fe3+2Si)O12, unikátny
minerál zo skupiny granátu, ktorý bol len nedávno opísaný
z vulkanických hornín východoafrického riftu v Tanzánii
(Zaitsev et al., 2010).
Kerimasit tu asociuje s andraditom až grossulárom,
monticellitom, perovskitom, spinelom, vesuvianitom,
magnetitom, clintonitom, klinochlórom, kalcitom, anhydritom, hydroxylellestaditom až fluórellestaditom, brucitom
a sulfidmi (pyrotit, sfalerit, chalkopyrit, valleriit). Kerimasit
vytvára idiomorfne až hypidiomorfne obmedzené kryštály
veľkosti 2 až 100 µm, s nepravidelnou až pravidelne oscilačnou zonálnosťou, spôsobenou najmä variáciami Zr, Ti, Fe
a Al. Chemické zloženie kerimasitu bolo študované pomocou elektrónovej mikroanalýzy (CAMECA SX100, ŠGÚDŠ
Bratislava). Bodové mikroanalýzy kerimasitu sa vyznačujú
vysokými obsahmi Zr (24-30 hm. % ZrO2; 1,19-1,47 apfu
Zr), Ti (4,9-6,1 hm. % TiO2; 0,38-0,45 apfu Ti), Fe (16-18
hm. % Fe2O3; 1,26-1,35 apfu Fe) a Ca (28-29 hm. %; 3,053,11 apfu Ca), avšak nízkymi obsahmi Si (10-14 hm. %
SiO2; 1,06-1,36 apfu Si) a Al (5,0-6,2 hm. % Al2O3; 0,580,74 apfu Al). Okrem hlavných prvkov obsahuje kerimasit
z Vysokej – Zlatna aj nižšie koncentrácie Nb (0,15-0,17 hm.
% Nb2O5; 0,007-0,008 apfu Nb), Sn (0,12-0,19 hm. % SnO2;
0,005-0,008 apfu Sn) a najmä Hf (0,58-0,77 hm. % HfO2;
0,016-0,022 apfu Hf), ktoré izomorfne vstupujú do štruktúry granátu.
Kerimasit z lokality Zlatno – Vysoká predstavuje prvý
svetový výskyt tohoto vzácneho granátu z Ca-Mg skarnov.
Jeho paragenéza a textúrne vzťahy indikujú, že kryštalizoval spoločne s monticellitom, perovskitom a ďalšími minerálmi v rámci prográdneho, vysokoteplotného (T > 600
°C), kontaktne-metamorfného štádia tvorby skarnov, vplyvom intrúzie miocénnych granodioritov.
Literatúra:
Koděra P., Uher P., Ozdín D., Kollárová V., Lexa J.,
2009: Monticellit, clintonit a hydroxylellestadit-fluorellestadit: vzácne skarnové minerály na Cu-Au porfýrovo-skarnovom ložisku Vysoká – Zlatno (štiavnický
stratovulkán). Miner. Slov., 41, 169 – 178
Koděra P., Lexa, J., Fallick A. E., 2010: Formation of the
Vysoká–Zlatno Cu–Au skarn–porphyry deposit, Slovakia. Miner. Depos., 45, 817 – 843
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Uher P., Koděra P., Vaculovič T., 2011: Perovskite from
Ca-Mg skarn-porphyry deposit Vysoká – Zlatno, Štiavnica stratovolcano, Slovakia. Miner. Slov., 43, 247 – 254

Skarnová mineralizácia na kontakte miocénneho granodioritového porfýru a triasových dolomitov na lokalite
Vysoká – Zlatno v Štiavnických vrchoch na strednom Slovensku bola zistená na základe vrtného prieskumu. Na gra-

Zaitsev A. N., Williams C. T., Britvin S. N., Kuznetsova I. V., Sprait J., Petrov S. V., Keller J., 2010: Kerimasite, Ca3Zr2(Fe3+2Si)O12, a new garnet from carbonatites of Kerimasi volcano and surrounding explosion
craters, northern Tanzania. Mineral. Mag., 74, 803 – 820
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Recenzie
Recenzie
Recenzia na novú knihu: 250. výročie Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici,
jej význam pre vývoj montánneho školstva v Rakúsko-Uhorsku, 1762 – 1919
Autor textov je Peter Konečný, ktorý urobil aj preklad do nemčiny, fotografickú časť knihy spracoval Ľubomír Lužina. Technický redaktor je Tibor Turčan, knihu vydali Banská agentúra – T. Turčan a Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie
Slovenskej republiky. Kvalitnú tlač zabezpečil HARLEQUIN s. r.o., Košice v roku 2012.
Vydanie knižnej publikácie k
výročiu tak významnému je skutočne vynikajúci počin. Hoci čitateľ so záujmom o túto problematiku môže siahnuť po viacerých
špecializovaných
publikáciách,
komplexné a knižne vydané dielo je mimoriadne vítané. Veľmi
sympatická je pritom snaha autora
textov o korektné interpretácie historických udalostí bez zbytočného
pátosu a snahy dokazovať za každú
cenu vlastnú výnimočnosť. Veď
obrovský význam Banskej a lesníckej akadémie je nespochybniteľný.
Text knihy je rozdelený do
kapitol, ktoré odzrkadľujú vývoj
akadémie na pozadí historických
udalostí a vývoja spoločnosti v
európskom priestore, ktoré nepochybne ovplyvnili jej samotné založenie, ako aj hľadanie optimálneho spôsobu výučby. Okrem známych skutočností sú v texte
viaceré, dosiaľ nie príliš nahlas vyjadrované postrehy. Polovica 18. storočia bola asi skutočne charakteristická potrebou
vzniku bansky zameraného školstva s dostatočne kvalitnou
teoretickou výučbou. Prejavilo sa to vznikom viacerých škôl
takého typu v krátkom časovom období, ktoré pripravovali
vzdelaných banských odborníkov. Do popredia tu vystúpila nutnosť prírodovedného a technického vzdelania, to
znamená významné prepojenie teoretických poznatkov z
oblasti matematiky, fyziky, chémie a mineralógie s praktickými činnosťami. Na akadémii prednášali vynikajúci profesori, z ktorých viacerí nakoniec pôsobili na prestížnych
európskych univerzitách. V poslednej tretine osemnásteho
storočia bola vďaka nim úroveň výučby vysoká a v ďalšom
období nebolo ľahké ju udržať. Zároveň bolo potrebné určiť
miesto akadémie v systéme vtedajšieho vysokého školstva
v okolitom civilizovanom svete. K systémovým zmenám
študijného programu napriek viacerým veľmi kvalifikovaným návrhom však v samotnej Štiavnici dlhodobo nedochádzalo. Vývoj Akadémie nepriaznivo ovplyvňovali také
udalosti ako napoleonovské vojny, či nacionalistické hnutia, a do istej miery aj „excentrická“ geografická pozícia
Banskej Štiavnice. Isté oživenie po rakúsko-uhorskom vyrovnaní prinieslo viaceré zlepšenia, avšak hľadanie vlastnej
identity nikdy neprestalo. Možno samotný zánik akadémie
začiatkom dvadsiateho storočia bolo možné odvrátiť, iba ak
by sa táto identita správne definovala a presadila do praxe.
Dnes môžeme iba ľutovať, že sa to nepodarilo a možno práve preto sa ani nepodarilo obnoviť pôsobenie vysokej školy

v Banskej Štiavnici po vzniku Československej republiky. Na opätovné začatie vysokoškolskej výchovy
banských odborníkov, ale aj geológov, sa preto na Slovensku muselo
čakať dlhých dvadsať rokov.

a kvalitná tlač.

Kniha je plná výborných fotografií, veľmi vhodne vybraných
a technicky vynikajúco spracovaných. Dopĺňajú text a umožňujú
prehľad aj v širších dobových súvislostiach. Fotografická dokumentácia približuje čitateľovi historické dokumenty, budovy akadémie,
dokumentáciu banských diel, geologické mapy, nákresy minerálov,
náčrty strojných zariadení, nákresy
chemických aparatúr, plány hutníckych pecí, ako aj fotografie profesorov a študentov akadémie. K harmonickému vzhľadu knihy prispela
veľmi príjemná výtvarná koncepcia

Pre členov Slovenskej mineralogickej spoločnosti je
kniha zaujímavá aj tým, ako informuje o dôležitosti mineralógie, ktorá bola súčasťou prvých prednášok chemika
prof. Jacquina hneď po vzniku akadémie. Na akadémii sa
vystriedal celý rad vynikajúcich mineralógov a pre niektorých absolventov sa mineralógia stala ich vlastnou špecializáciou. Mineralógia sa postupne chápala aj ako náuka o
geológii ložísk rúd a postupne aj geognózie, neskôr geológie. Takmer po sto rokoch existencie akadémie sa stal Ján
Pettko profesorom mineralógie, geológie a paleontológie.
Banská prevádzka stále viac potrebovala využívať poznatky
geológie, ktorá sa začala prudko rozvíjať.
Kniha sa ľahko číta, text je pútavý, nezachádza do prílišných lokálnych detailov a subjektívnych vnemov ale sleduje
hlavnú myšlienku vyjadrenú aj v názve. Je to príklad dobre
napísanej komplexnej štúdie s množstvom faktografických
údajov podaných v potrebných historických súvislostiach.
Po prečítaní knihy vnímavý čitateľ pochopí obrovský nadčasový a nadregionálny význam akadémie pre rozvoj civilizačného procesu a vzdelanosti na území dnešného Slovenska. Kniha je vhodná nielen pre priaznivcov baníctva,
histórie, prírodných vied a geológie, lesníctva, ale aj pre
vysokoškolských pedagógov, ktorí budú dobre rozumieť
stálemu hľadaniu toho najsprávnejšieho usporiadania a dostatočnej podpory vysokoškolského štúdia.
Martin Chovan
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Recenzia publikácie P. Semrád: The Story of European precious Opal from Dubník.
V roku 2011 vyšla vo vydavateľstve Granit publikácia venovaná najstaršiemu európskemu
drahokamu – drahému opálu z
okolia Dubníka. Kniha obsahuje
množstvo fotografií, vyšla vo formáte A4, má 215 strán a je písaná
populárnym štýlom. Celá publikácia je veľmi bohato ilustrovaná
najmä fotografiami historických
predmetov, mapami, fotografiami štôlní, minerálov a výrobkov
s použitými drahými opálmi, čo
robí knihu veľmi cennou, pretože
komplexne poukazuje nielen na
opály, ale aj na význam historickej ťažby a prírodné krásy celej
tejto oblasti.
V úvodných častiach knihy sa
čitateľ v rozsiahlom poďakovaní dozvie, že autor pri získavaní
materiálov do publikácie spolupracoval s mnohými slovenskými
a európskymi múzeami a archívmi, Českou geologickou službou,
obecnými úradmi, knižnicami, súkromnými spoločnosťami ako aj viacerými súkromnými osobami. Na tomto mieste trošku chýba uvedenie najväčšieho slovenského geologického archívu umiestneného v Štátnom geologickom ústave
Dionýza Štúra v Bratislave, kde sa autor mohol stretnúť s
množstvom literatúry k tejto problematike.
V ďalšej kapitole autor stručne charakterizuje významné mineralogické lokality a nerastné bohatstvo Slanských
vrchov od ložiska soli v Prešove – Solivare až po Herľany a
Košice. Táto kapitola je písaná pomerne pragmaticky s dôrazom na všetky zaujímavosti jednotlivých lokalít.
V kapitole „Drahokamy rodené z ohňa a vody“ sa autor
venuje geológii a najmä mineralógii ložiska opálov. V tejto
časti sú uvedené aj fotografie iných zaujímavých minerálov
dubníckeho ložiska ako sú opály a to antimonitu, rôznych
sulfátov a najmä mineralogických zvláštnosti, či rarít ako
je antimonit v drahom opále (jediná lokalita na svete) alebo drahý opál na markazite. Cenné je, na rozdiel od predchádzajúcich prác o opáloch z tejto oblasti, že čitateľ má k
dispozícii vyobrazený najkompletnejší súbor variet opálov,

ktorými je dubnícke ložisko charakteristické. Samozrejmosťou je
vyobrazenie najväčšieho drahého
opálu z Dubníka („Vienna Imperial Opal“) vo formáte A3. Obrázok síce reálne detailne nevystihuje nádheru tohto kusu opálu,
ale na obhajobu autora treba povedať, že uverejnenie fotografie
tejto vzorky je citlivá záležitosť,
nakoľko ide o jeden z najvýznamnejších a najdrahších exponátov
celého viedenského Prírodovedného múzea a autor mal k dispozícii takú fotografiu, akú mu z
múzea poskytli.
V nasledujúcich kapitolách
autor bohato ilustračne aj informačne rozoberá históriu ťažby,
podiel najvýznamnejšieho exploatéra rodu Goldschmidtovcov,
ako aj detailne opisuje bansko-ložiskovú charakteristiku dubníckeho ložiska a proces od ťažby až po
spracovanie opálov.
Veľmi cennou je posledná kapitola s názvom „Kvapky
dúhy rozptýlené po celom svete“, ktorá je venovaná gemológii resp. klenotníckemu využitiu drahých opálov z Dubníka.
Čitateľ tu môže vidieť bohaté použitie drahých opálov pri
výrobe šperkov, rôznych klenotov, kráľovských korún, pozlátených pohárov a pod.
Na záver je zhrnutý zoznam najvýznamnejšej literatúry,
ktorej rozsah, vzhľadom na to, že ide o publikáciu písanú
populárno-odborným štýlom, je primeraný.
Publikácia o príbehu európskeho drahého opálu z Dubníka písaná v anglickom jazyku je prvou slovenskou mineralogickou knihou, ktorá má reprezentatívny charakter a
obzvlášť je vhodná ako prezent pre zahraničných hostí zaoberajúcich sa minerálmi a navštevujúcich či už túto lokalitu
alebo Slovensko vôbec. Treba len dúfať, že sa podarí vydať
aj jej slovenskú verziu a potom táto kniha nebude chýbať v
žiadnej knižnici obdivovateľov neživej prírody, klenotníkov
a zberateľov minerálov na Slovensku.
Daniel Ozdín

Recenzia: Ďuďa R. a Pauliš P. (2012): Minerály striebra a ich lokality v Slovenskej republike 1-2., Martin Bartoš-Kuttna, Kutná Hora, 188 s.
Táto nová dvojdielna publikácia venovaná minerálom
striebra a ich lokalitám v Slovenskej republike tematicky
nadväzuje na prehľadové publikácie zamerané na slovenské minerály (Ďuďa a Pauliš, 2005), opály (Ďuďa a Pauliš,
2006) a minerály selénu a telúru (Pauliš et al. 2008). Publikácia prináša komplexný prehľad poznatkov o mineráloch
striebra a ich lokalitách na území Slovenskej republiky a je
členená na tri kapitoly.
V úvode je stručný prehľad všetkých doteraz známych
minerálov striebra, ktorý bol pravdepodobne zostavený
podľa posledného vydania Strunzových mineralogických
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tabuliek, nakoľko novšie minerály ako napr. dantopait,
manganoquadratit, oscarkempffit, selenojalpait, terrywallaceit atď. nie sú v prehľade uvedené.
Druhá kapitola je venovaná minerálom striebra, ktoré
boli doteraz identifikované na území Slovenskej republiky. Je prehľadne spracovaná, zahŕňa všetky známe výskyty
jednotlivých minerálov a je vhodne doplnená obrázkami.
Za istý nedostatok považujem čiernobiele prevedenie fotografií, ako aj ich nízku grafickú kvalitu a tiež skutočnosť,
že niektoré slovenské názvy minerálov sú nesprávne (napr.
stefanit = stephanit, xantokon = xantokonit, kuprobizmutín
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= kuprobizmutit, chlorargyrit = chlórargyrit).
Najrozsiahlejšiu časť publikácie zaberá prehľad slovenských mineralogických lokalít s výskytom Ag minerálov.
Každá lokalita je stručne, ale komplexne zhodnotená po
historickej, geologickej aj mineralogickej stránke a podľa
možnosti doplnená aj grafickou dokumentáciou (fotografie lokality, mapky, geologické rezy, minerály). Opäť sa však
prejavuje znížená kvalita obrázkov, ako aj nesprávne alebo
zastarané názvy minerálov. Pri niektorých lokalitách sa tiež
objavujú minerály, ktoré neboli z danej lokality nikdy opísané (napr. jódargyrit z Banskej Štiavnice). V prehľade lokalít
je uvedené aj Sb ložisko pri Perneku, kde ale nikdy neboli
identifikované Ag minerály a ide o zámenu s lokalitou Per-

nek-Svätodušná štôlňa. Trochu zbytočné sa mi javí uvádzať
v prehľade lokality, kde je ako jediný minerál striebra uvedený tetraedrit alebo zlato/elektrum (napr. Jasenie-Kyslá,
Rožňava-Rožňava baňa, Smolnícka Huta) a naopak v prehľade nie je zahrnutá lokalita Poniky-Drienok (striebro, pyrargyrit) alebo Špania Dolina (tetraedrity s Ag).
Napriek uvedeným nedostatkom predstavuje táto dvojdielna publikácia prvé súhrnné dielo venované minerálom
striebra a ich lokalitám v Slovenskej republike a je vhodným
doplnkom topografickej mineralógie Slovenska.
Martin Števko
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140 rokov Geologického zbierkového fondu vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach
Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí medzi
najvýznamnejšie a najstaršie
slovenské múzeá nielen postavením v regióne, ale aj veľkosťou zbierkových fondov.
Zbierky boli založené už v 19.
storočí.

takmer celý rozdaný košickým školám a miestnym
gymnáziám pre potreby výučby. Z tohto obdobia sa zachovalo len veľmi málo vzoriek.

Druhé obdobie budovania fondu začalo po roku
Presne datovať vznik geo1955. K znovu založeniu prílogických zbierok v Košiciach
rodovedných zbierok pristúnie je celkom možné, pretože
pilo múzeum až po vzniku
už pred založením múzea v
samostatného geologického
roku 1872 tu existovali rôzne
oddelenia v roku 1958. Činprírodovedné zbierky vrátane
nosť oddelenia sa orientovamineralogických, paleontolola na dokumentáciu výchoVýchodoslovenské múzeum v Košiciach
gických a petrografických. V
doslovenského regiónu, ale
roku 1905 múzeum už evidovalo 35 956 vzoriek, z ktorých zvlášť bola zameraná na oblasť s intenzívnou ťažbou nerastbolo 600 minerálov, 250 hornín a 310 skamenelín.
ných surovín v oblasti Slovenského rudohoria. V roku 1961
bola zriadená prírodovedná expozícia aj s geologickými
Mnohé vzorky boli zbierané už v 19. a začiatkom 20. zbierkami.
storočia. Pôvodný fond geológie bol v rokoch 1909-1911
Fond geológie v súčasnosti sústreďuje zbierky minerálov, drahých kameňov, hornín a ložiskových vzoriek (najmä rudných) pochádzajúcich z rôznych
lokalít v Karpatoch, ale aj z niektorých
významných svetových výskytov. Celý
fond obsahuje 16 769 kusov vzoriek, z
čoho je 9143 minerálov, 3666 drahých
a ozdobných kameňov, 1473 vzoriek
hornín, 2487 ložiskových vzoriek a 3
vzorky meteoritov.

Mineralogická časť expozície Príroda Karpát

Mineralogická zbierka je pravdepodobne najstaršia a najrozsiahlejšia.
Je rozčlenená do dvoch skupín: na
zbierku regionálneho charakteru, ktorá
tvorí obraz o minerálnom bohatstve v
regiónoch Slovenska a prezentuje minerály z najvýznamnejších slovenských
banských regiónov v jednotlivých pohoriach (Slanské vrchy, Slovenské rudohorie, Kremnické a Štiavnické vrchy,
Malé Karpaty, Nízke Tatry a pod.). Dokumentuje známe lokality na Slovensku (Rožňava, Smolník, Gelnica, Sirk-
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-Železník, Dobšiná, Banská Štiavnica,
Novoveská Huta, Ľubietová, Špania
Dolina, Zlatá Baňa, Dubník a pod.)
Prezentované sú tu aj vzácne minerály, ktoré boli prvýkrát opísané pre
svetovú vedu zo slovenských lokalít a
tie sú ich typovými lokalitami (vashegyit, szomolnokit, libethenit, euchroit, evansit, teluronevskit, oxy-skoryl a
iné).
Druhú skupinu tvorí zbierka systematická, ktorá je založená na princípe kryštálovej štruktúry (stavby) a
chemického zloženia. Tvorí ho 9 tried.
V súčasnosti poznáme vyše 4500 minerálnych druhov. Na Slovensku sa z
nich nachádza vyše 850 a okolo 100
rôznych synoným, variet i zastaraných
pomenovaní. Väčšina vystavených
zbierok má svoj pôvod v karpatskom
regióne.

Mineralogická časť expozície Príroda Karpát, systém.

Súčasťou geologického zbierkového fondu sú aj drahé a
ozdobné kamene. Ako samostatný zbierkový fond bol vyčlenený iba v roku 1990. Jeho súčasťou sa stali aj niektoré
zbierkové predmety a brusy (najmä zo syntetických kameňov) z pred roka 1990. Ale väčšina z nich pochádza z
obdobia po tomto roku. V súčasnosti má zbierkový fond
3666 vzoriek, z toho okolo 2300 brusov a nábrusov (facety

a cabochony) drahých a ozdobných kameňov, ktoré pochádzajú nielen zo Slovenska, ale aj z mnohých ďalších krajín
sveta zo všetkých kontinentov. Reprezentačná časť zbierky
je vystavená v expozícii Príroda Karpát v budove Divízie,
no značná časť je iba deponovaná.
Podnetom na vytvorenie takejto, svojím spôsobom
atraktívnej zbierky, bola darovaná kolekcia brusov, nábrusov, ozdobných predmetov a šperkov z projektu „Vyhľadávanie drahých a ozdobných kameňov Slovenskej republiky“,
realizovaného Geologickým prieskumom v rokoch 1980 až
1990. Dominantné postavenie zo všetkých drahých kameňov na Slovensku má drahý opál z Dubníka. Svojou pestrosťou a farebnou škálou vynikajú aj rôzne variety vystavených
opálov. Vzácnosťou sú aj veľké kryštálové drúzy, napr. ametystová z Brazílie o hmotnosti 250 kg.
Polovicu zbierok z fondu geológia získalo múzeum
vlastným zberom, asi 10 % bola získaná darmi od domácich, ale aj zahraničných zberateľov a priateľov múzea. Okolo 35 % zbierok pochádza z nákupov.
Veľká časť fondu (vyše 1000 ks) je vystavená v stálej expozícii „Príroda Karpát“ v budove Divízie na Hviezdoslavovej ulici č. 3. Zvlášť hodnotná je časť expozície venovaná
slovenskej časti Karpát. V minulosti bola kustódom tohto
fondu RNDr. Soňa Kipikašová, CSc. a od roku 1990 do roku
2008 RNDr. Rudolf Ďuďa, CSc. Súčasným kustódom je Bc.
Stanislav Levendovský.
Svet neživej prírody je veľmi pestrý a variabilný. Bohatý zbierkový fond geológie poskytuje žiakom základných a
študentom stredných a vysokých škôl i širokej verejnosti
množstvo informácií, poznania, ekovýchovy i nevšednej
krásy.
Stanislav Levendovský a Rudolf Ďuďa

Geóda ametystu z Brazílie
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Dvesto rokov od narodenia Jána Pettka
V roku 2012 si pripomíname okrúhle 200. výročie narodenia významného mineralóga a geológa, Jána Pettka,
profesora banskoštiavnickej Akadémie. Ján Pettko (Pettkó,
Peťko) sa narodil 16. novembra 1812 v Drietome pri Trenčíne, v rodine sudcu Trenčianskej župy a statkára, zemana
Daniela Pettka a Kristíny Pettkovej-Hradskej. Základné
vzdelanie získal v Trenčíne, stredné na lýceu v Bratislave a
Győri. Hoci pôvodne študoval právo v Prešove a v rokoch
1833-35 pôsobil ako praktikant trenčianskeho stoličného
súdu, Pettkov prvoradý záujem o geologické vedy vyústil
do štúdia baníctva na Akadémii v Banskej Štiavnici (18351839). Po absolvovaní Akadémie sa mladý banský absolvent
stal v rokoch 1839 až 1842 adjunktom komorského skúšača
v striebornej hute v Kremnici. Rastúci záujem o mineralógiu a geológiu viedol Pettka k doplneniu vzdelania v týchto
vedách v polročnom prípravnom kurze v Montanistickom
múzeu vo Viedni v roku 1843 u W. Haidingera.
Ďalšie životné osudy Jána Pettka sú už nerozlučne späté
s pôsobením na banskoštiavnickej Akadémii. Nastupuje tu
v r. 1843 ako suplujúci profesor, ale už 15. septembra 1847
bol dekrétom Dvorskej komory vymenovaný vo svojich 35
rokoch prvým riadnym profesorom geológie a vedúcim
Katedry geológie, mineralógie a paleontológie na Banskej
a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici, súčasne s titulom banského radcu. V roku 1850 je zakladajúcim členom
Uhorskej geologickej spoločnosti. Vo významnej funkcii
profesora a vedúceho katedry na banskoštiavnickej Akadémii ostáva Pettko až do odchodu do dôchodku 30. augusta
1871. Vedecká činnosť profesora Jána Pettka je spojená práve s týmto obdobím. Napísal vyše 30 vedeckých článkov, bol
autorom viacerých geologických máp. Od roku 1852 Pettko úzko spolupracoval s kolegami vo viedenskom Ríšskom
geologickom ústave (najmä F. Hauer a K. Peters), pričom
sa zúčastňoval na systematickom geologickom mapovaní a

výskume Rakúska-Uhorska; jeho terénne výskumy sa týkali oblasti Malých Karpát (Častá, Smolenice), Záhorskej
nížiny, Žitného ostrova, ale najmä stredoslovenských vulkanických hornín v Štiavnických a Kremnických vrchoch.
Pettko vytvoril farebnú geologickú mapu oblasti Banskej
Štiavnice (1853), ktorá patrila v tej dobe k najlepším. Treba
vyzdvihnúť, že už vtedy rozpoznal kráterovú stavbu stredoslovenských neovulkanitov, pričom aplikoval Richthofenovu „kráterovú“ teóriu. Podľa Jána Pettka je oblasť Banskej
Štiavnice a Kremnice tvorená veľkým kráterom, určeným
oblúkom, budovaným trachytmi (dnes označované naj-

Mapa oblasti
Vyhní od Jána
Pettka
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mä ako andezity), pričom v centre kráterovej stavby vystupuje porfýr a pemzové tufy,
a vo vnútornej časti trachyt, „zelenokameň“
(Grünstein) a sporadický porfýr. Zásluhou J.
Pettka bol vek stredoslovenských vulkanitov
definitívne určený ako neogénny, určil ho na
základe superpozície vulkanitov na starších
sedimentárnych horninách s paleogénnymi
fosíliami (numulitmi) vo Vyhniach. Pettko ako
prvý zachytil vo svojej geologickej mape aj sekundárne kvarcity v oblasti Banskej Štiavnice,
charakterizoval perlity (Hliník nad Hronom,
Lehôtka pod Brehmi), fosílie z limnosilicitov
neďaleko Ilije a Hliníka nad Hronom, ako aj z
travertínov v oblasti Sklených Teplíc a Vyhní.
Pettko prvý opísal aplit v Benedikovej štôlni pri Vyhniach. Určil triasové ichnofosílie a
jurské amonity z okolia Tureckej. V roku 1861
sa Pettko stal dopisujúcim členom Uhorskej
akadémie vied. Spolupráca profesora Pettka
s poprednými viedenskými geológmi a jeho
rastúca vedecká reputácia viedli v roku 1865 k
zorganizovaniu konferencie v Banskej Štiavnici, venovanej práve stredoslovenskej vulkanickej provincii. Zúčastnili sa na nej napr. Q. Stache, F. Andrian, J. Böckh, M. V. Lipold, F. von
Hauer, F. von Richthofen. Súčasťou Pettkovej
činnosti je aj výuka, vedenie a rozvoj katedry.
Venoval sa budovaniu odbornej knižnice Akadémie, ako aj budovaniu zbierok. Roku 1856
odkúpil pre katedru mineralogickú zbierku
prof. A. Haucha a r. 1865 aj paleontologickú
zbierku K. A. Zipsera, čím výrazne prispel k
vytvoreniu vynikajúcich zbierok Akadémie.
Na počesť prof. Pettka bol ešte za jeho života
(r. 1867) pomenovaný novoopísaný minerál
pettkoit, hydratovaný sulfát železa z kremnických baní, ktorý opísal Pettkov žiak, asistent
Sándor Paulínyi. Avšak ešte v tomto roku popredný rakúsky mineralóg G. Tschermak zistil,
že pettkoit je totožný s už skôr opísaným minerálom voltaitom a z hľadiska priority je tak
platný iba názov voltait.
Profesor J. Pettko zomrel 26. októbra
1890 v Bratislave, kde je spolu s manželkou pochovaný na cintoríne na Kozej ulici.
Pavel Uher

Ukážky z Pettkovej mineralogickej knihy
“Physiographie”, uloženej v expozícii historickej knižnice banskoštiavnickej Baníckej
a lesníckej akadémie, ktorá je v súčasnosti
súčasťou múzea na Univerzite v Miskolci.
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Spomienka na Jána Slávika
Je mnoho dôvodov spomínať na Ing. Jána Slávika, avšak spomienka pri príležitosti jeho úmrtia (16. 12. 1974)
rozhodne nepatrí k tým udalostiam, ku ktorým sa radi vraciame. Je to ale nezvratný fakt, ktorý v nás vyvoláva aj súcit,
že naše rady, ale najmä rodinu a svojich rodákov v Kapušanoch pri Prešove opustil ako 42 ročný. Narodil sa (25. 1.
1932) ako prvý z ôsmich súrodencov. Prívlastok „prvý“ sa
stal nežiadaným súputníkom v jeho živote, ktorý si od neho
žiadal aj veľkú zanietenosť pre to, čo robil, ale aj obetovanie a odvahu s rozumnou dávkou rizika pri riešení odborných a neskôr aj riadiacich problémov vyplývajúcich z jeho
funkcie. Kto ho bližšie poznal, zdalo sa, že to robil s veľkou
ľahkosťou a jemu typickým osobným šarmom. Vraj mal na
to talent. Pri jednej príležitosti povedal: „priateľu, talent
dostaneš od Boha, ale ak ho ty nebudeš sústavne zveľaďovať
cieľavedome a tvrdou prácou, talent vyschne.“ On sa tým,
zrejme, aj riadil – myslím, že je to aj odkaz pre iných, ale s
jednou mojou poznámkou, práve na príklade Janka Slávika
– áno, osvojme si jeho životné krédo, ale s prihliadnutím na
svoje osobné možnosti a schopnosti, aby sme ovocie daného talentu a našej usilovnosti mohli tento talent zveľaďovať a následne výsledky svojej činorodej práce odovzdávať
iným až do neskorého seniorského veku.
Túžba po vedomostiach bola pre Jána Slávika príznačná
už od školských čias, keď všetky typy škôl absolvoval s vyznamenaním. Jeho profesná orientácia pravdepodobne začala v prostredí veľmi aktívneho mineralogického krúžku v
Prešove, ktorý viacerých jeho členov usmernil na štúdium
geológie. Na Baníckej fakulte si Ján Slávik zvolil štúdium
ložísk nerastných surovín, ktorým venoval podstatnú časť
svojho života. Kariéru ložiskového geológa začal roku 1955
v oblasti Vihorlatu, kde získal nielen prvé praktické skúsenosti z prieskumnej geológie (v kolektíve V. Hano, D. Ďurica, Sluka, ktorí riešili uhľonosnosť podvihorlatskej panvy),
ale prejavil sa v ňom aj veľký záujem o širšiu geologickú
problematiku vzniku uhlia. Toto odborné, či vedecké smerovanie jeho záujmu pri štúdiu ložísk nerastných surovín
umocnila spolupráca s V. Čechovičom v pohorí Vtáčnik. Už
v tej dobe sa u Jána Slávika prejavila vysoká odborná erudovanosť, korektné a priateľské jednanie, ale aj vynikajúce
organizačné schopnosti. Tieto vlastnosti ho predurčili aj na
zastavanie funkcií pre odborné riadenie v geologických organizáciách (na riaditeľstve GP v Turčianskych Tepliciach,
neskôr v Žiline a v Spišskej Novej Vsi), ako aj v rozličných
domácich a medzinárodných spoločnostiach.
Rozvíjajúci sa geologický prieskum v oblasti východného Slovenska si vynútil zriadiť organizačnú zložku v Košiciach (1965) a to najmä pričinením J. Slávika, ktorý tu
vybudoval ambiciózny kolektív geológov. V tejto oblasti
sa venoval predovšetkým nerudným surovinám a vyhľadávaniu rúd vo vulkanických pohoriach Slanských vrchov
a Vihorlatu. Pod jeho odborným vedením tento kolektív
významne prispel k modernému riešeniu geológie východného Slovenska, najmä neogénneho vulkanizmu Slanských
vrchov a s ním spätou mineralizáciou, ako aj vývoju neogénnych pánví v súvislosti s vyhľadávaním nerudných
surovín. Presadzoval, aby vyhľadávanie nerastných surovín
sa robilo na báze podrobných geologických vedomosti o
danej problematike v skúmanom regióne a v konfrontácii
s literárnymi poznatkami domácich i svetových autorov.
Tento smer geologických prác pri vyhľadávaní a prieskume
nerastných surovín presadzoval aj ako člen geologicko-perspektívného odboru Geologického prieskumu v Spišskej
Novej Vsi. Keďže som tento odbor viedol a jeho členmi boli

ďalší významní geológovia (napr. J. Burian, I.
Čillík, J. Michel, E. Drnzík) mohol som poznať
a oceniť jeho mimoriadnu snahu presadiť tento
trend v celom podniku.
Azda jemu pripísať veľkú zásluhu, že sa v tej
dobe začali na Geologickom prieskume realizovať veľké regionálne
projekty na vyhľadávanie nerastných surovín s
podrobným výskumom
geologických
pomerov predmetnej oblasti.
Možno konštatovať, že týmto začal rozmach geológie na
Geologickom prieskume, pochopiteľne, s veľkou podporou
riaditeľa podniku J. Bartalského.
Vyvrcholením akceptácie organizačného talentu J. Slávika bolo jeho vymenovanie za prvého riaditeľa Slovenského geologického úradu (1968). Vynaložil veľké úsilie,
aby v krátkom čase vybudoval fungujúci riadiaci vrcholný
orgán slovenskej geológie, čo sa mu aj podarilo. Dbal na
koncepčné riadenie geológie s nosnými projektmi, ktoré
by usmerňovali rozvoj geologického výskumu a prieskumu
Slovenska, presadzoval používanie moderných metodík pri
realizácií projektov. Požadoval od všetkých odborníkov rezortu intenzívnu prezentáciu výsledkov práce nielen doma,
ale aj v zahraničí, a to nielen publikačnou činnosťou, ale
aj osobnou aktivitou na medzinárodných podujatiach. On
sám bol v tomto smere príkladom. Veľké zaťaženie organizmu tak vedeckou a súčasne aj organizačnou prácou, sa
odrazilo na zdravotnom stave J. Slávika, ktoré sa postupne
zhoršovalo, takže 15. 8. 1974 sa vzdal funkcie riaditeľa SGÚ
a nastúpil do služieb ŠGÚDŠ, kde pracoval, až pokiaľ nás
natrvalo neopustil.
Popri intenzívnej vedeckej činnosti sa venoval aj mnohým aktivitám v odborných spoločnostiach, pracoval vo vedeckých radách geologických ústavov, fakúlt a redakčných
radách domácich i zahraničných geologických časopisov.
J. Slávik bol predovšetkým vedcom. Početné vlastné
vedecké práce publikoval a prednášal doma aj v zahraničí
(zoznam jeho prác a medzinárodných aktivít sú prístupné
v iných zdrojoch). Bol významným znalcom karpatskej
geológie. Odborné poznatky postupne umiestňoval do globálneho vzťahu v rámci karpatskej sústavy, najmä na styk
Západných a Východných Karpát a do vzťahu k panónskemu bloku, ako aj paratetýdnej oblasti. Výsledky štúdia sú
zhrnuté v jeho doktorskej dizertačnej práci.
Ing. Jána Slávika sme poznali ako človeka s vynikajúcimi osobnými vlastnosťami, ako veľmi ambiciózneho, ale
aj milého a priateľského človeka, ktorý svoj život venoval
rozvoju geológie na Slovensku, tak vo vedeckej, ako aj organizačnej oblasti. Jeho veľké pracovné zaťaženie veľmi ubralo
z jeho životnej cesty a tak nás opustil ako veľmi mladý, ale s
vyoranou brázdou, ktorá je a bude aj naďalej úrodnou pôdou pre inšpiráciu tých, ktorí na geologickej postati budú
pracovať.
Pavol Grecula
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RNDr. Milan Háber, CSc., sedemdesiatpäťročný
Koncom tohto roka sa dožíva svojho okrúhleho jubilea,
75. rokov, pedagóg a popredný vedecký pracovník slovenskej geologickej obce RNDr. Milan Háber, CSc. Jubilant sa
narodil 5. novembra 1937 v Košiciach v učiteľskej rodine.
Základné vzdelanie absolvoval na cvičnej škole pri Učiteľskej akadémii v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1943 – 1952.
Záujem o geológiu ho priviedol na Priemyselnú školu banícku a geologickú v Spišskej Novej Vsi, kde roku 1956
maturoval. V štúdiu pokračoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Roku 1961 obhájil
diplomovú prácu Metalometrický výskum na Trohanke v
Spišsko-gemerskom rudohorí a univerzitné štúdiá uzavrel
štátnou skúškou.
Ako vynikajúci študent hneď po absolvovaní školy pracoval na Katedre nerastných surovín Prírodovedeckej fakulty UK. V roku 1966 vykonal rigorózne skúšky a získal titul RNDr. V rokoch 1968 až 1983 bol tajomníkom katedry.
Milan Háber sa vyprofiloval na vynikajúceho a obetavého pedagóga. Mnoho rokov odovzdával generáciám študentov bohaté poznatky o ložiskách nerastných surovín. Bol
známy priateľským prístupom k študentom, stálou ochotou
poradiť, pomôcť i povzbudiť. Poslucháči si ho pamätajú aj z
mnohých odborných exkurzií po domácich aj zahraničných
ložiskách.
S manželkou, botaničkou doc. RNDr. Izabelou Háberovou (rodenou Beličkovou), CSc. má dve deti – dcéru Danu a
syna Petra. Jubilant sa celý život vyznačoval obdivuhodným
a nevšedným citom pre vyváženosť rodinných a pracovných
povinností.
Roku 1969 absolvoval študijný pobyt v Holandsku (Instituut vor Aarwettenschapen, Vrije Universiteit, Amsterdam) a potom dva roky (1971 – 1972) pôsobil v Havane
(na CIPIMM). Po návrate z Kuby roku 1973 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Mineralogicko – geochemický a
paragenetický výskum hydrotermálnych žíl v oblasti medzi
Prakovcami a Kojšovom, Spišsko-gemerské rudohorie a
získal titul CSc. Roku1 1975 sa stal predsedom komisie Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny pre anorganickú
prírodu a v tom istom roku bol na študijnej ceste na Štátnej
Lomonosovovej univerzite v Moskve a v rokoch 1982 – 1983
v Švédsku (Inst. on f. Mineral o Prosekter. Teknik, Teknisk
Högskolan, Luleå). V rokoch 1976 – 1987 bol podpredsedom výboru aplikovanej mineralógie pri ČSVTS v Prahe a v
rokoch 1993 – 1997 podpredsedom výboru mineralogickej
spoločnosti pri Českej geologickej spoločnosti v Prahe. Od
roku 1990 pracoval aj v komisii Slovenskej agentúry životného prostredia pre ochranu anorganickej prírody.
Od 1. marca 1984 až do roku 1991 sa stal vedúcim oddelenia nerastných surovín Geologického ústavu Slovenskej akadémii vied v Banskej Bystrici. S nevšedným zápalom organizoval vedecký výskum oddelenia, rozširoval
ho, konzultoval s kolegami, venoval sa školeniu vedeckých
ašpirantov a zúčastňoval sa na tvorbe laboratórnej základne
ústavu v Banskej Bystrici. V nasledujúcich rokoch sa stal
vedúcim spoločného pracoviska Geologického ústavu SAV
a Rudných baní, tzv. realizačnej základne pri závode v Banskej Štiavnici.
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Milan Háber vždy
uprednostňoval celospoločenské záujmy pred osobnými výhodami a pohodlím. Neúnavne pracoval v
mnohých organizáciách. Z
jeho bohatej činnosti treba
spomenúť aspoň niekoľko
hlavných funkcií. V období rokov 1987 až 1992 bol
členom Československého
národného geologického
komitétu a po rozdelení
ČSFR ho kooptovali do
Slovenského národného
geologického
komitétu.
Od roku 1988 do roku
1992 bol členom československého a od roku 1993 predsedom slovenského výboru IAGOD. Roku 1988 sa stal členom výboru Slovenskej geologickej spoločnosti v Bratislave
a predsedom jej pobočky v Banskej Bystrici. Bol členom
komisie pre štátne záverečné skúšky na Prírodovedeckej
fakulte Masarykovej univerzity v Brne, členom spoločnej
odbornej komisie pre odbor Mineralógia pre doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave,
podpredsedom spoločnej odbornej komisie pre odbor Ložisková geológia, ekonomická geológia pre doktorandské
štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.
Z jubilantovej bohatej vedeckej činnosti treba vyzdvihnúť aspoň najvýznamnejšie výskumné úlohy: spracovanie
metalogenetických pomerov východnej časti Spišsko-gemerského rudohoria medzi Prakovcami a Kojšovom
(1971), prípravu genetického modelu hydrotermálneho
žilného zrudnenia v perme severného gemerika (1982),
štúdium drahokovovej a volfrámovej mineralizácie v rude
a v produktoch jej úpravy z ložísk stredoslovenských neovulkanitov (1991 – 1993), spracovanie genetického modelu
epitermálnej drahokovovej a polymetalickej mineralizácie
v centrálnej zóne banskoštiavnického stratovulkánu (1994).
Aj keď 1. januára 2006 odišiel do dôchodku, udržiava
stále živý kontakt so svojimi kolegami a so svojimi predchádzajúcimi pracoviskami. Naďalej sa zúčastňuje na aktivitách vedeckej obce a delí sa s ňou o svoje cenné dlhoročné
skúsenosti. Je konzultantom a oponentom vedeckých prác.
Za svoju dlhoročnú aktívnu vedeckú, pedagogickú a
organizačnú prácu bol viackrát ocenený – obdržal Medailu Jána Slávika (1997), Striebornú čestnú medailu Dionýza
Štúra (1987), Bronzové medaily Univerzity Komenského
a Prírodovedeckej fakulty UK (1987) a Vyznamenanie II.
stupňa za zásluhy o rozvoj činnosti SZOP (1987).
V mene priateľov a spolupracovníkov prajeme jubilantovi k jeho významnému životnému jubileu všetko najlepšie
a do budúcich rokov pevné zdravie, pracovný elán, pohodu
v súkromnom živote a mnoho zadosťučinenia a uznania za
jeho doterajšie úsilie ako aj elán do ďalšej práce.
Peter Andráš a Stanislav Jeleň
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Náš šesťdesiatnik Milan (Harry) Novák
Ale áno, je to pravda... Náš priateľ, významný český
mineralóg, profesor Masarykovej univerzity, RNDr. Milan
Novák, CSc., vstupuje do jubilejného 60. roku svojho tvorivého života. Milan, v našich kruhoch dôverne známy ako
Harry, sa narodil 19. októbra 1952 vo Vyškove – Dědiciach
na Morave. Už od základnej školy ho fascinovali minerály
a Milan ich často chodieval zbierať, predovšetkým na známe lokality Českomoravskej vysočiny, do Jeseníkov a inde.
Po absolvovaní vyškovského gymnázia pokračoval v štúdiu
geológie na vtedajšej Univerzite J. E. Purkyně (dnešná Masarykova univerzita) v Brne. Univerzitné štúdium Milan
ukončil v roku 1977, svoju diplomovú prácu pod vedením
prof. J. Staněka venoval minerálom skarnoidných hornín v
oblasti Popůvek a Moravských Bránic. V roku 1979 získal
na túto tému aj titul doktor prírodných vied (RNDr.).
Ďalšie životné kroky Milana Nováka viedli na Mineralogicko-petrografické oddelenie Moravského zemského muzea v Brne, dlhé roky vedené klasikom moravskej
topografickej mineralógie – dr. T. Kruťom. Milan tu ako
výskumný pracovník strávil dvadsať rokov, pričom jeho
početné zbery významne obohatili zbierky múzea. V tomto období sa Milan Novák venoval minerálom pegmatitov
a metamorfovaných hornín najmä na území Moravy, na
tému „Petrologie metamorfovaných dolomitických hornin
při severovýchodním okraji moldanubika“ úspešne obhájil
v r. 1988 aj kandidátskou dizertačnú prácu na Katedre petrologie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Prahe.
Spolu s dr. A. Pfeiferovou a ďalšími kolegami venoval veľa
energie vytvoreniu modernej mineralogickej muzeálnej expozície „Svět nerostů“, otvorenej v r. 1991, ktorá je verjnosti
prístupná dodnes.
Hlavné ťažisko Milanovej celoživotnej odbornej aktivity
je však systematické štúdium minerálov granitových, najmä
vzácnoprvkových pegmatitov. Venoval a stále sa venuje širokému okruhu minerálov, hlavne minerálom turmalínovej
skupiny, Nb-Ta fázam, granátom, berylom, borátom, fosfátom, REE fázam atď. Vynikajúci štart na štúdium pegmatitových minerálov na svetovej úrovni dala Milanovi zmena
režimu po roku 1989. Odvtedy úzko spolupracuje s prof.
Petrom Černým, brnenským rodákom a neskôr dlhoročným profesorom na University of Manitoba vo Winnipegu (Kanada), popredným svetovým mineralógom v oblasti
granitových pegmatitov. Milan sa v rokoch 1991-93 dostáva v rámci post-doktoriálneho pobytu na pracovisko prof.
Černého do Winnipegu. Výsledkom jeho intenzívnej pracovnej aktivity a vynikajúcej tvorivej atmosféry v kolektíve
prof. P. Černého, prof. F. Hawthorna a mladších kolegov na
Manitobskej univerzite sú tisíce mikrosondových, röntgenových a iných analýz pegmatitových minerálov z Čiech
aj zo sveta, pretavené do desiatok vynikajúcich článkoch
v medzinárodných časopisoch, predovšetkým v Canadian
Mineralogist, American Mineralogist, European Journal of
Mineralogy, Mineralogy and Petrology a ďalších.
Po návrate do Brna (1993) pokračuje Milan Novák v
intenzívnej vedeckej práci na pegmatitových mineráloch v
Moravskom zemskom múzeu v Brne, kde sa v r. 1994 stáva
vedúcim Mineralogicko-petrologického oddelenia. Postupne však stále viac inklinuje aj k svojej „rodnej“ Masarykovej
univerzite, kde sa v r. 1996 habilitoval na docenta a v r. 1999
plne prešiel pracovať na univerzitu vo funkcii vedúceho Katedry mineralógie, petrografie a geochémie. Uznaním jeho
vedeckých a pedagogických aktivít bolo vymenovanie za
univerzitného profesora v r. 2001. Milan má veľkú zásluhu

Milan Novák pri dokumentácií novoobjaveného lítneho
pegmatitu v lome pri Bližnej na Šumave v r. 1997 (foto H.
Houzarová).
na zlúčení predtým izolovaných geologických katedier a vytvorení moderného Ústavu geologických věd Masarykovej
univerzity, ktorý v rokoch 2003 až 2007 úspešne viedol. Aj v
súčasnosti jubilant aktívne pôsobí ako vedecký pracovník a
pedagóg na svojom pracovisku na Ústave geologických věd,
a súčasne ako externý spolupracovník Mineralogicko-petrografického oddelenia Moravského zemského muzea.
Najväčší vedecký prínos prof. Milana Nováka predstavuje vyše 70 vydaných článkov v popredných svetových
mineralogických periodikách, ako aj početných domácich
príspevkov. Okrem toho je autorom viacerých mineralogických monografií, jeho Encyklopedie minerálů (s P. Korbelom) vyšla vo viacerých jazykových verziách. Z jeho početných výsledkov možno spomenúť spoluautorstvo na objave
a opise niekoľkých nových minerálov (napr. rossmanit a
oxy-skoryl zo skupiny turmalínu, sekundárne fázy U), vymedzenie osobitného typu elbaitových pegmatitov, práce o
kryštalochémii turmalínov a Nb-Ta-W-Sn oxidov atď.
Významné sú aj jubilantove aktivity v rámci Medzinárodnej mineralogickej asociácie (IMA). Milan Novák je
národným reprezentantom Českej republiky v IMA, stal
sa aj predsedom Subkomisie pre nomenklatúru turmalínových minerálov; táto klasifikácia bola nedávno schválená a
publikovaná. Aktívne sa podieľal na organizácii kongresu
IMA v Budapešti (2010). Milan bol hlavným organizátorom špecializovaných mineralogických medzinárodných
konferencií na Morave, venovaných najmä problematike
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pegmatitov a mineralógii ľahkých prvkov s účasťou špičkových svetových odborníkov (Lepidolite 200, Tourmaline
1997, LERM). Na svojich početných stážach, výskumných
cestách, konferenciách a exkurziách spoznal nielen mnohé svetové mineralogické lokality (najmä pegmatitové), ale
zoznámil sa a spolupracuje s poprednými zahraničnými a
domácimi odborníkmi v tejto problematike. Prof. Novák
pôsobil ako externý editor v časopise Canadian Mineralogist (2008–2010) a od r. 2007 je externým editorom českého
impaktovaného časopisu Journal of Geosciences.
V neposlednom rade treba vyzdvihnúť neúnavnú pedagogickú činnosť jubilanta, ktorý dokázal vychovať celú
vedeckú školu talentovaných doktorandov, dnes medzinárodne uznávaných odborníkov v mineralógii (napr. J. Cempírek, R. Škoda, J. Filip, J. Plášil, R. Čopjaková, D. Buriánek
a iní). Významná je aj činnosť prof. Nováka v riadiacich orgánoch vedy v Českej republike, napr. ako predsedu pracovnej skupiny Geovědy pri Akreditačnej komisii Ministerstva
školstva (2008-2011), v komisii Grantovej agentúry Českej
republiky. Je tiež predsedom Vedeckej rady Moravského

zemského muzea v Brne, členom Vedeckej rady Přírodovědeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, v komisiach
na menovanie profesorov, docentov a PhD.
Som si vedomý, že v tomto krátkom prehľade som určite
nespomenul všetky Milanove vedecké a pracovné aktivity.
Veľmi rád však spomeniem jeho ľudské vlastnosti, hlavne
neúnavnú chuť poznávať záhady minerálov, jeho príkladnú
skromnosť, obdivuhodnú pracovitosť a kamarátsky prístup.
Mám to šťastie, že sa s Harrym dobre poznám už vyše 20
rokov a vždy s chuťou spomínam na spoločné pracovné aktivity, ale aj exkurzie za minerálmi a diskusie pri pive na
tému minerály a najrôznejšie iné veci.
Harry, do ďalších dní, mesiacov a rokov ti želám všetko
to, čo ťa robí šťastným, predovšetkým pevné zdravie, veľa
objavov vo svete minerálov a mnoho príležitostí radovať sa
zo života.
Pavel Uher

RNDr. Ján Jahn, PhD., šesťdesiatročný
Tohto roku sa významného životného jubilea – 60 rokov – dožíva mineralóg a popredný slovenský montánny
geológ, člen Slovenskej mineralogickej spoločnosti, RNDr.
Ján Jahn, PhD.
Dr. Jahn sa narodil 21. 2. 1952 v Nitre, kde absolvoval
základnú a strednú školu. Po maturite nastúpil v r. 1971 do
Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, kde pracoval pod vedením Akademika M. Maheľa. Neskôr krátkodobo pracoval ako technik v Geodézii v Nitre. Po absolvovaní
pedagogickej fakulty v Nitre (1972-1976) pôsobil ako učiteľ
v Poľnom Kesove a v Topoľčiankach. V rokoch 1979-1990
bol zamestnancom Parku kultúry a oddychu v Nitre a od
roku 1990 viedol oddelenie štátnej ochrany prírody a odpadového hospodárstva na Okresnom úrade životného
prostredia v Nitre. Od roku 1995 sa venoval novinárskemu
povolaniu, kde bol najskôr redaktorom týždenníka Pardon
a v rokoch 1996-2000 šéfredaktorom mesačníka Originál,
vydávaného Ponitrianskou galériou v Nitre. V roku 2000
bol prijatý na Katedru ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre (FPV UKF), kde pracuje dodnes. Akademický titul
doktor prírodných vied (RNDr.) získal v roku 2002 a vedecko-akademický titul philosphiae doctor (PhD) získal na
tejto fakulte v roku 2006 v odbore environmentalistika.
V súčasnosti sa okrem mineralógie venuje environmentálnym disciplínam súvisiacim s obnoviteľnými a neobnoviteľnými prírodnými zdrojmi, antropogénnym vplyvom
na krajinnú štruktúru, zmenami v krajine a praktickou
aplikáciou metodiky geotopov, vývojom prírody v kvartéri,
geologickým mapovaním a environmentálnym právom. Je
členom rôznych komisií a autorom učebných textov. V roku
2009 publikoval monografiu Geotopy kameňolomov Tribeča, ktorá v roku 2010 získala Cenu rektora UKF v Nitre.
Jeho 40-ročná publikačná činnosť je veľmi bohatá a rôznorodá a s jeho článkami sa môžeme stretnúť vo viacerých
vedeckých aj odborných domácich aj zahraničných časopisoch. Celkove za toto obdobie publikoval 149 prác z topografickej mineralógie, geológie a ochrany anorganickej prírody, 171 prác z turistiky a horolezectva a 75 prác z oblasti,
kultúry, výtvarného umenia, ekológie a pedagogiky. Jeho
nezanedbateľná profesionálna terénna aktivita v spojitosti
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Dr. Ján Jahn v lome Rybníky pri Jedľových
Kostoľanoch. (Foto: A. Freierová)
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s publikačnou činnosťou sa prejavila tým, že do literatúry
uviedol 294 nových mineralogických lokalít. Celoživotným
terénom jubilanta je geograficky najbližšie pohorie Tribeč,
ktoré patrí aj jeho zásluhou k mineralogicky najlepšie preskúmaným pohoriam na Slovensku. Rozsiahlu výskumnú
činnosť jubilanta v tomto teréne možno ukázať na príklade
lazulitovej mineralizácie, kde jubilant dosiaľ identifikoval
33 lokalít lazulitu, z ktorých 18 bolo publikovaných.
Dr. Ján Jahn je členom Slovenskej mineralogickej spoločnosti, Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Slovenskej geologickej spoločnosti, Českej geologickej spoločnosti, Spoločnosti priateľov TANAP-u, Klubu slovenských turistov a
Slovenského syndikátu novinárov. Je alebo bol tiež členom
redakčnej rady časopisov Minerál a Esemestník – Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti.
Dr. Ján Jahn má aj výrazné organizačné schopnosti a je
aj významným popularizátorom vedy. V roku 1972 patril
k zakladajúcim členom Klubu zberateľov minerálov pri
Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. V roku
1980 založil geologický klub pri Parku kultúry a oddychu
v Nitre, ktorý pod názvom Geoklub Nitra je aktívny až do
súčasnosti. Jeho predsedom bol v rokoch 1993-2003. Najmä vďaka tomuto klubu je Nitra v súčasnosti jedným z 3
najvýznamnejších centier mineralógie na Slovensku s bohatou základňou amatérskych mineralógov. Jubilant spolu
s RNDr. Jánom Miškovicom založili Odbornú skupinu zbe-

rateľov minerálov a skamenelín pri Slovenskej geologickej
spoločnosti, ktorej zakladajúce stretnutie sa uskutočnilo 2.
7. 1983 práve v Nitre. V súčasnosti sa venuje popularizácii
geologických vied v študentskej odbornej skupine Terra mineralia na FPV UKF v Nitre.
Ján Jahn je aj významným zberateľom minerálov. Má
najlepšie spracovanú topografickú zbierku na Slovensku
(oblasť Tribča). V jeho zbierke dominuje 73 kusov lazulitu
zo všetkých známych lokalít na Slovensku vrátane sprievodných členov lazulitovej mineralizácie. Ide o najúplnejší
dokladový materiál tejto mineralizácie z nášho územia. Výsledkom jeho takmer 50-ročnej zbierkotvornej činnosti je
zbierka s vyše 2600 kusmi minerálov a na Slovensku ojedinelú súkromnú zbierku s vyše 900 ks hornín. Dr. Jahn je tiež
významným donátorom minerálov do zbierok múzeí a jeho
vzorky sú uložené v zbierkach múzeí v Banskej Štiavnici,
Bratislave, Brne a Prahe. Snahou zberateľskej činnosti jubilanta je zachovanie zbierok pre študijné účely vo vybranom
slovenskom múzeu.
Medzi záujmy okrem publikačnej a zberateľskej činnosti
jubilanta patrí aj turistika a horolezectvo. Vo svojom voľnom čase sa venuje značkovaniu turistických chodníkov.
Za jeho aktivity v turistike a horolezectve mu bol udelený
Strieborný odznak IAMES, Zlatý odznak Klubu slovenských turistov a je tiež uvádzaný v Galérii významných
značkárov Slovenska.
Dr. Ján Jahn má bohaté kontakty
s odbornou, ale aj širokou amatérskou verejnosťou, no predovšetkým
s pracovníkmi múzeí najmä na Slovensku a v Českej republike. Jeho
charakterové vlastnosti a organizačné
schopnosti vyúsťujú do zjednocovania celej mineralogickej komunity
na Slovensku. Jeho zanietenosť pri
štúdiu minerálov, všímavosť pri terénnom výskume a schopnosť podeliť
sa so svojimi nálezmi a výsledkami s
inými vo forme bohatej publikačnej
činnosti, môžu byť príkladom nielen
pre mladú generáciu. Preto želáme
nášmu jubilantovi do ďalšieho obdobia veľa elánu a množstvo nových
nálezov!
Daniel Ozdín

Dr. Ján Jahn (vpravo) na ložisku
Staré Hory- Richtárová v roku 2011.
(Foto: A. Freierová)
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Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Plán akcií Slovenskej mineralogickej spoločnosti na rok 2012
Slovenská mineralogická spoločnosť plánuje aj v roku 2013 niekoľko oficiálnych akcií, vrátane konferencie MinPet
2013, ktorá vznikla zlúčením Slovenskej mineralogickej konferencie s konferenciou Petros, ale tiež niekoľkých prednášok
a terénneho seminára. V nasledujúcom zozname sú iba vopred plánované akcie, o ďalších v súčasnosti ešte neplánovaných
akciách (týka sa to najmä prednášok zahraničných hostí) Vás budeme informovať e-mailom, plagátmi a prostredníctvom
našej webstránky www.mineralogickaspolocnost.sk.				
17. 1. 2013

Mirijam Vrabec (Univerza v Ljubljani) – prednáška slovinskej petrologičky špecializujúcej sa na
vysokotlakovú metamorfózu

14. 2. 2013

Kåre Kullerud (Universitetet i Tromsø) – prednáška nórskeho mineralóga a petrológa

23.-24. 5. 2013

MinPet 2013 – mineralogická a petrologická konferencia s medzinárodnou účasťou. Konferencia
nie je tematicky obmedzená a má za cieľ obsiahnuť čo najširšiu mineralogickú a petrologickú
problematiku.

26.-27. 9. 2013

Terénny seminár Valašsko-Považie – terénny seminár spojený s návštevou viacerých lokalít
oblasti Valašska na Morave a Považského Inovca a Strážovských vrchov na Slovensku

16.-19. 10. 2013

GEEWEC 2013 – Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in frame of
inter-regional correlations – konferencia pri príležitosti šesťdesiateho výročia založenia Geologického ústavu SAV (Smolenice)

November 2013

Terry Williams (Natural History Museum, Londýn) – prednáška špecialistu na minerály REE

Inzercia
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze je periodikem (vychází dvakrát ročně),
které vychází v spolupráci se Slovenskou mineralogickou spoločnosťou a publikuje stručná sdělení o výzkumu (včetně
nezbytných analytických dat), rozsáhlejší původní práce přinášející nové poznatky a souborné práce shrnující vybraná
témata (včetně tištěných verzí přednášek pronesených v pravidelném cyklu Národního muzea).
Odborné vymezení „Bulletinu“ je především zaměřeno na následující obory:
* mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie
* studium minerálních paragenezí
* studium minerogenetických procesů
* ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek
* topografická mineralogie
* petrologie vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin
* aplikace instrumentálních analytických metod v mineralogii a petrologii
* experimentální mineralogie a petrologie
* uplatnění petrologie a mineralogie v archeologii a obdobných oborech
Po předchozí dohodě s editorem „Bulletin“ otiskuje i kratší nerecenzované specifické biografické příspěvky v oddělené
části „Výběrové bibliografie“.
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Inštrukcie pre autorov:
Časopis Esemestník je oficiálny spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti a vychádza 2x ročne, v jarnom a jesennom termíne.
Je venovaný mineralógii, kryštalografii, petrológii, geochémii, ložiskovej
geológii, gemológii, montanistike a historickým vedám prislúchajúcim
k týmto odborom. Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík:
1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, dôležité udalosti.
2. Články – recenzovaná rubrika, prinášajúca odborné a populárno-vedecké príspevky.
3. Prednášky, semináre, konferencie – prináša informácie o pripravovaných a uskutočnených akciách Slovenskej mineralogickej spoločnosti.
4. Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných publikácií v odboroch mineralogických vied.
5. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach,
jubileách a výročiach.
6. Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
7. Inzercia
Príspevky
Príspevky pozostávajú z textu (vrátane súhrnu použitej literatúry),
obrazových príloh a tabuliek.
Texty
Redakcia prijíma všetky príspevky týkajúce sa mineralógie a príbuzných vied. Rozsah príspevkov nie je obmedzený. Príspevky nie sú honorované. 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 a 5 – 10 kľúčových slov v anglickom jazyku,
pri populárno-vedeckých nie sú nutné
4. vlastná práca, rozsiahlejšie príspevky by mali byť štrukturované do
kapitol
5. literatúra
6. texty k obrázkom a tabuľkám

Citácie prác sú radené abecedne a upravené by mali byť nasledovne:
Citácie článkov v časopisoch
Bosi F., 2011: Stereochemical constraints in tourmaline: From a short-range to a
long-range structure. Can. Mineral., 49, 17 – 27
Bosi F. & Lucchesi S., 2004: Crystal chemistry of the schorl-dravite series. Eur. J.
Mineral., 16, 335 – 344
Pri názvoch časopisov je vhodné používať skratky definované v zozname
skratiek časopisov Web of Science (dostupné na http://images.webofknowledge.
com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html)
Citácie kníh
Mišík M., 1976: Geologické exkurzie po Slovensku. SPN, Bratislava, 1 – 359
Citácie kapitol v knihách
Henry D. J. & Dutrow B. L., 1996: Metamorphic tourmaline and its petrologic
applications. In: Grew E. S. & Anowitz L. M. (eds.): Boron. Mineralogy, petrology and geochemistry. Rev. Mineral., 33, 503 – 557
Citácie konferenčných príspevkov
Ertl A., Hughes J. M., Tillmanns E., 2010: The correct formula for Mg- and
Fe3+-bearing tourmaline: the influence of the <T-O> distance on the <Z-O>
bond length. In: 20th General Meeting of the International Mineralogical Association IMA2010, 21.-27.8.2010, Budapešť, Acta Mineralogica-Petrographica.
Abstract series, 6, 476
Citácie webových stránok
Ak je autor webovej stránky známy:
Downs R. T., 2006: The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry,
crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. http://rruff.
info/Olenite, navštívená 27. 4. 2012
Ak je autor webovej stránky neznámy:
Mindat.org, 2010: Uranopolycrase: Uranopolycrase mineral information and
data. http://www.mindat.org/min-4109.html, navštívená 29. 9. 2012
Obrazová príloha
Obrazové prílohy a fotografie zasielajte vo formáte JPEG, TIFF, CDR, AI, EPS
alebo EMF, v rozlíšení minimálne 300 dpi. Poradie obrázkov by malo byť udané v
názve súboru s obrázkom (napr. Fig1.tif, Obr-3a.jpg). Uprednostňované sú farebné obrazové prílohy a fotografie, ktoré nie sú spoplatňované.

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.

Tabuľky

Literatúra

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou

Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s názvom Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte. Pri
citáciach v texte používajte formu: Bosi & Lucchesi (2004); (Bosi, 2011);
(Bosi, 2011; Bosi & Lucchesi, 2004; Bosi et al., 2005).

Príspevky v elektronickej podobe (najlepšie komprimované vo formáte rar)
posielajte na e-mailovú adresu esemestnik@mineralogickaspolocnost.sk. V prípade väčších súborov (nad 20 MB) je vhodné použiť niektorý úložný server, napríklad uschovna.cz, Google Drive.

Tabuľky spracujte v tabuľkovom editore MS Excel alebo textovom editore MS
Word. Tabuľky neformátujte.

