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Bernard Jan H., Hyršl Jaroslav:

Minerals and their Localities

Druhé aktualizované 
vydání vyšlo v roce 
2006. Kniha popisuje 
vlastnosti více než 
4 300 minerálů z asi 
8 500 světových 
lokalit (včetně jejich 
rejstříku), s důrazem 
na jejich genetický 
typ. 

Kniha vyšla anglicky.

170 x 240 mm cena: 98 €
824 stran pro členy SMS: 78 €

Ďuďa Rudolf, Ozdín Daniel: 
Minerály Slovenska

Kniha prezentuje 
přes 800 platných 
minerálů nalezených 
na Slovensku a více 
než 350 variet, 
synonym, odrůd 
a zdiskreditovaných 
názvů minerálů. 
Podrobný popis 
výskytu je seřazený 
podle jednotlivých 
geologických celků. 
Publikace je určena 
studentům vysokých 

škol jako učebnice pro studium mineralogie 
a geologie, ale také odborné veřejnosti při zkoumání 
slovenských lokalit. Kniha vyšla slovensky.

170 x 240 mm cena: 40 €
480 stran pro členy SMS: 32 €

Bernard Jan H., Hyršl Jaroslav: 
Minerals and their Localities – 

Supplement

Tato kniha navazuje 
na publikaci Minerals 
and their Localities 
Obsahuje více než 
800 minerálních 
druhů a jejich lokalit, 
nově popsaných 
v období od roku 
2004 do září 2013. 

Kniha vyšla anglicky.

170 x 240 mm cena: 20 €
104 stran pro členy SMS: 16 €

Nakladatelství 
Granit
nabízí:

Pro členy SMS slevy na všechny knihy

MINERALS
and their

LOCALITIES

MINERALS DESCRIBED SINCE 2004

JAN H. BERNARD AND JAROSLAV HYRŠL

SUPPLEMENT

Tyto a další knihy o mineralogii lze objednat na www.granit-publishing.cz
V objednávce uveďte: člen SMS. K ceně budou připočteny expediční náklady. 

Hanus Radek et al.: 
Český granát

Monogra e poprvé 
podává vyčerpávající 
informace nejen 
o českém granátu, 
ale o celé skupině 
granátů. Zabývá 
se jeho vznikem, 
geologií, historií 
těžby i zpracování.
Souhrn informací 
pomáhá při oceňování 
tohoto drahého 
kamene. Kniha 
je určená nejen 

mineralogům, geologům, gemologům, ale i všem 
zájemcům o poznání historie a současnosti tohoto 
úžasného kamene.

170 x 240 mm cena: 14 €
168 stran pro členy SMS: 11,50 €

Nakladatelství 
Granit
nabízí:

ties –

Právě vyšlo!

Granit 210x297 - reklama SMS-2013-11.indd   137 2013-11-14   10:44:21
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Editorial

Vážení členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti,

časopis Esemestník, spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti sa dožíva už svojho druhého roku života a 
treba povedať, že určite neživorí. Každé číslo doteraz malo viac strán ako to predošlé a to sa určite dá povedať aj o tomto. 
Viac strán – viac príspevkov – viac informácií.

V roku 2013 Slovenská mineralogická spoločnosť neznížila svoju aktivitu. Na jar sme zorganizovali konferenciu Min-
Pet 2013, ktorá vznikla spojením našej Slovenskej mineralogickej konferencie s konferenciou Petros organizovanou Ka-
tedrou mineralógie a petrológie PriF UK. Na jeseň sme sa zúčastnili aj konferencie, ktorú organizovala naša partnerská 
organizácia Geologický ústav SAV pri príležitosti 60. výročia svojho založenia. Dr. Daniel Ozdín neodmietol pozvanie z 
Nitry a porozprával záujemcom o mineralógiu o mineráli, s ktorým sa obvykle stretneme iba v krátkom období roka medzi 
decembrom a marcom, o ľade. Niekoľkí členovia SMS sa zúčastnili aj exkurzie do Strážovských vrchov a na Považie. Kto 
nebol, môže ľutovať, kto bol, môže rozprávať, ale pre istotu radšej nie všetko. To všetko a ešte niečo navyše Vám prinášame 
v rubrike  Slovenská mineralogická spoločnosť. 

Rubrika Články prináša pokračovanie článku o 4 C diamantov, čím samozrejme nemyslím štyri uhlíky, ale kritéria na 
gemologické hodnotenie najkrajších drahých kameňov. Tentokrát aj s praktickou ukážkou ich hodnotenia. Nomenklatúr-
na komisia CNMNC IMA v nedávnej minulosti vydala pravidlá pre hierarchické usporiadanie mineralogického systému, 
ktoré by mali byť používané pri podávaní návrhov nových minerálov a nomenklatúr minerálnych skupín. Zároveň rede-
finovala základné pravidlá pre určovanie minerálnych druhov. Keďže tieto pravidlá by mali byť uvedené aj do slovenskej 
mineralogickej praxe, sú vysvetlené v tomto čísle. Slovenská nomenklatúrna komisia KNTM SMS opäť kodifikovala názvy 
nových minerálov opísaných a publikovaných v roku 2012. Našim nitrianskym kolegom sa okrem zorganizovania pred-
nášky o najstudenšom mineráli podarilo nájsť dosiaľ neznáme banské práce v mezozoiku Považského Inovca. 

Slovenská mineralogická spoločnosť v spolupráci s Českou geologickou společností organizuje už štvrtý ročník Stredo-
európskej mineralogickej konferencie CEMC 2014. Pozvánku na ňu a zároveň na dve ďalšie prednášky nájdete v rubrike 
Prednášky, semináre, konferencie.

V rubrike Recenzie a upútavky na knihy nájdete recenziu na dlho očakávanú a mimoriadne vydarenú knižnú publi-
káciu Minerály slovenska, ale aj na knihu o SiO2 hmotách. Okrem toho Vás upozorňujeme na monografiu o akcesorických 
mineráloch v granitických horninách Západných Karpát. 

Rubrika Kronika, jubileá, výročia bohužiaľ prináša dve smutné správy. Na jeseň nás opustili dvaja významní geoló-
govia a mineralógovia – doktor Miroslav Slavkay a docent Pavel Fejdi. Pripomíname si tiež výročia narodenia nestorov 
mineralógie u nás aj vo svete – Giovanniho Antonia Scopoliho, Andora Semseya a Alexandra Jevgenjeviča Fersmana. Spo-
míname tiež na docentku Štefániu „Čifinu“ Dávidovú a Karola Siegla. S Pavlom Simanom oslavujeme jeho päťdesiatku. A 
ako už bolo spomenuté, presne o desať rokov viac sa „dožíva“ jeho pracovisko, Geologický ústav SAV.

Rubrika Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie je naozaj plná zaujímavostí a informácií. Okrem tra-
dičného servisu akcií v roku 2014 sa dozviete aj edičné plány a termíny na posielanie príspevkov do troch najvýznamnej-
ších na mineralógiu špecializovaných časopisov. V rubrike sa tiež dočítate o organizácii mladých ložiskových geológov, 
mineralógov aj petrológov SEG Bratislava, ale aj o tom, čo majú spoločné kresťania a moslimovia (a nečudujte sa, má to 
spojenie s mineralógiou). Slovenská mineralógia má nesporne svoju kvalitu, ktorá je oceňovaná aj vo svete aj celospolo-
čensky.  V tomto čísle si pripomíname hneď tri úspechy slovenskej mineralógie.

Dúfam, že Esemestník Vás opäť nesklame a dozviete sa veľa nových vecí, o ktorých ste možno ani nevedeli.

             Peter Bačík    
               šéfredaktor Esemestníka
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Slovenská mineralogická spoločnosť

Terénna exkurzia Slovenkej mineralogickej spoločnosti do Strážovských vrchov a na 
Považie (26. – 27. septembra 2013)

Účastníci exkurzie v čachtických „katakombách“

Haldy v Čiernej Lehote

Keď príde dážď, veľa ľudí sa zmestí pod dádnik

„Vertikálna“ lokalita v Mikušovciach

V poradí druhá terénna exkurzia SMS bola zameraná na 
minerály a ich ložiská v regióne, ktorý nebýva častým cie-
ľom návštev a výskumov mineralógov. Napriek tomu výber 
exkurzných lokalít ponúkal pestrú paletu rôznych genetic-
kých typov mineralizácií. Navyše exkurzia prebiehala v cel-
kom prijateľnom jesennom počasí a jej pätnásť účastníkov 
obdivovalo atraktívnu horskú krajinu juhozápadnej časti 
Strážovských vrchov a bradlového pásma stredného Považia.

  Prvý deň exkurzie sme začali prehliadkou starých 
banských prác pri Čiernej Lehote s V-Cr a Ni-Co minera-
lizáciou a pokračoval návštevou rudného revíru s polyme-
talickým Pb-Zn-Ag zrudnením na romantických lazoch a 
samotách v blízkosti Čavoja. Po absolvovaní náročného, ale 
atraktívneho spoločenského večera (či skôr noci) a krátkom 
spánku v Trenčianskych Tepliciach sme pokračovali v ex-
kurzii návštevou lokality s tzv. zrúcaninovým mramorom (v 
skutočnosti len špecificky zvetrávajúcim slieňom) v Hornej 
Breznici pri Púchove. Pokračovali sme prehliadkou už trocha 
zabudnutých štôlní na mangánovú rudu (najmä pyroluzit a 
manganit) pri Mikušovciach, kde nás neodradil ani fyzicky 
náročný strmý terén. Posledná lokalita sa týkala minerálov v 
andezitovom lome Bučník pri obci Komňa už na moravskej 
strane. Len vďaka nevšednej „ochote“ majiteľa lomu sme sa 
však na lokalitu vôbec nedostali a tak nálezy niekoľkých kús-
kov porcelanitu v lese pred lomom boli len slabou útechou 
pred očakávaním nálezov efektných exemplárov.

 Zato bodka za exkurziou sa náramne vydarila. 
Návšteva stredovekých podzemných priestorov v sprašiach a 
najmä skvostná ochutnávka miestnych vín v podaní vincúra 
z PD Čachtice boli dôstojným zavŕšením našej terénnej ex-
kurzie. Priniesli sme si z nej nielen zaujímavé minerály, ale 
aj prudko pitné vína a nevšedné odborné, ale aj estetické a 
spoločenské zážitky.

Pavel Uher



6 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  2 /2

Ľadová krása očami mineralóga

mierou sa jeho aktivity spájajú so Slovenskou mineralo-
gickou spoločnosťou, ktorú zakladal a stal sa jej podpred-
sedom. Organizačné schopnosti naďalej rozvíja aj v rámci 
Stredoeurópskej mineralogickej konferencie, ktorej je za-
kladateľom.

18. apríla 2013 sa v prítmí Divadelnej kaviarne otvoril 
prítomným nevšedný svet ľadovej krásy, ktorú vnímame 
často len okrajovo ako súčasť zimnej nálady. Prostredníc-
tvom vybratých fotografií vlastného autorstva sa Mgr. Da-
niel Ozdín, PhD. venoval metastabilnému minerálu – ľadu, 
ktorý napriek tomu, že na svoju existenciu potrebuje špeci-
fické podmienky, najviac ovplyvňuje ľudstvo. Vo všeobec-
nosti je známe, že ľad ako pevná fáza vody kryštalizuje v 
hexagonálnej sústave. Habitus kryštálov je neuveriteľne 
rozmanitý. Množstvo jednoduchých tvarov a spojok vytvá-
ra fascinujúci obraz ľadovej krásy. História vzniku, štúdia a 
klasifikácia snehových vločiek bola podaná zrozumiteľnou 
a názornou formou. Záverečná časť prednášky bola veno-
vaná ľadu s ktorým sa stretávame v každodennom živote v 
rozličných podobách a významoch. 

Nevšedná téma prednášky vyvolala živú diskusiu, ktorej 
sa prednášajúci zhostil s jemu typickým humorom a nad-
hľadom. Niet pochybností o tom, že téma poslucháčov nie-
len zaujala, ale aj príjemne naladila a inšpirovala.

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. na 
prednáške vo „Vedeckej kavi-
arni VEDA V CENTRE“ v Nitre 
18.3.2013, Foto: Peter Petluš 

Mineralogická a petrologická konferencia MinPet 2013
23. a 24. mája 2013 sa uskutočnil už 6. dvojročník (2003-

2013) mineralogicko-petrologickej konferencie MinPet 
2013, doteraz známej pod názvom Petros. Na konferencii 
bolo registrovaných takmer 80 účastníkov, vrátane kolegov 
zo zahraničia (Čechy, Poľsko, Rakúsko, Egypt). Organizá-
torom konferencie bola Katedra mineralógie a petrológie 
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Slovenská mine-
ralogická spoločnosť. Odbornými spolugarantmi boli kole-
govia z GÚ SAV a ŠGÚDŠ v Bratislave, ako aj FPV UMB v 
B. Bystrici.

Konferencia bola v prezentačnom centre PriF UK 

AMOS. Konferenciu otvoril a prítomných privítal prode-
kan geologickej sekcie prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc. 
Konferenčné témy boli rôznorodé, ale všetky veľmi zaují-
mavé a pútavo prezentované. Z mineralógie to boli témy o 
granátoch, perovskite, vzácnoprvkových mineralizáciách, 
lítnych sľudách, hydrotermálnych aj rozsypových mine-
ráloch, o minerálnych produktoch odkalísk a popolčekov, 
karbonátoch z jaskýň, ale aj o kryštalochémii turmalínov a 
termodynamike uvoľňovania a imobilizácie arzénu a medi 
v banských odpadoch. Z petrológie rezonovali ultramafické 
a alkalické horniny, granulity, eklogity, metasomatity, ale aj 
technické materiály. Významnou súčasťou konferencie bola 

Dňa 18. apríla 2013 sa o sedemnástej hodine v Diva-
delnej kaviarni Tatra, v priestoroch Starého divadla Karola 
Spišáka v Nitre konala prednáška v rámci posedení „Veda v 
centre“ s osobnosťami vedy na tému „Ktorý minerál najviac 
ovplyvňuje ľudstvo?“. Pozvanie do vedeckej kaviarne prijal 
Mgr. Daniel Ozdín, PhD., popredný slovenský mineralóg, 
ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník katedry 
mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. 

Prednášajúci má napriek relatívne nízkemu veku boha-
té skúsenosti z rôznych vedeckých aktivít. Nezaškodí pri-
pomenúť, že je absolventom Prírodovedeckej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave. Po jej ukončení pôsobil v 
Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, kde získal zna-
losti práce na elektrónovom mikroanalyzátore patriacom k 
najmodernejším prístrojom v mineralógii na svete. Na te-
rajšom poste sa popri vedeckej a pedagogickej práci venuje 
rozsiahlej publikačnej činnosti medzinárodného významu.

Topografické znalosti z mineralógie a pochopenie pre 
zberateľskú a muzeálnu činnosť prezentoval na viacerých 
fórach ako aj v nedávno vydanej monografii Minerály Slo-
venska (spoločne s R. Ďuďom). Doktor D. Ozdín je národ-
ným reprezentantom Slovenska v Medzinárodnej minera-
logickej asociácii v komisii pre múzeá, člen slovenských a 
zahraničných spoločností a redakčných rád. Významnou 

Séria podujatí „Veda v centre“ 
organizovaná Fakultou prírodných 
vied Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre sa uskutočňuje v spolupráci s 
Národným centrom pre popularizáciu 
vedy a techniky v spoločnosti (NCP 
VaT) zriadenom Ministerstvom škol-
stva Slovenskej republiky. Neformálne 
posedenia pri šálke kávy sú určené 
vedeckej komunite, akademickej obci, 
študentom a všetkým tým, ktorí majú 
záujem dozvedieť sa niečo nové z rôz-
nych oblastí prírodných vied.

Ján Jahn, Peter Petluš, Viera Vanková

Slovenská mineralogická spoločnosť
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Ohliadnutie sa za konferenciou GEEWEC

patských magmatických hornín a k tejto téme dobre prispel 
aj D. Harlov, známy expert na metasomatózu. Pozornosti sa 
dostalo aj typológii granitov z pohľadu akcesorických mi-
nerálov a veľmi podnetné bolo aj zhrnutie údajov o našich 
magnezio-foititoch vyskytujúcich sa v rôznych geologic-
kých prostrediach. Ukazuje sa, že veľký progres sa urobil aj 
pri výskume mineralizácii v neovulkanitoch. Opisy nových 
minerálnych asociácií z Rozália bane v Hodruši sú unikátne 
aj zo svetového hľadiska. V rámci 3. sekcie bola odprezen-
tovaná evolúcia kenozoického vulkanizmu v celom karpat-
skom oblúku a veľa pozornosti sa venovalo aj charakteru 
plášťa panónskej oblasti. Jeden konferenčný poobedňajší 
poldeň bol venovaný návšteve blízkeho starovekého Mol-
pírskeho hradiska. Konferencia skončila v sobotu 19. 10. te-
rénnou exkurziou do Malých Karpát, ktorú viedol P. Uher, 
I. Broska a J. Michalík. Na exkurzii bola navštívená lokalita 
Hlboča pri Smoleniciach, kde sa vysvetlili mezozoické se-
dimentárne sekvencie (J. Michalík), Dubová s Ca-skarna-
mi (P. Uher), Modra - Harmónia s granitmi a prejavmi ich 
kontaktnej metamorfózy (I. Broska a P. Uher) a Rybníček 
s unikátnou V-Cr mineralizáciou (P. Uher). Z konferen-
cie bol vydaný aj zborník abstraktov, ktorý je k dispozícii 
v knižnici Geologického ústavu SAV spolu s exkurzným 
sprievodcom. Viacerí účastníci konferencie vyjadrili nádej, 
že podobne tematicky širokokoncipované podujatie veno-
vané geologickému vývoju Západných Karpát sa uskutoční 
najneskôr v horizonte piatich rokov.

Igor Broska

Medzinárodná vedecká konferencia GEEWEC 2013 
(Geological evolution of the Western Carpathians: new ide-
as in the field of inter-regional correlations) za účasti ge-
ovedcov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Rakúska, 
Rumunska a Nemecka bola súčasťou osláv 60. výročia za-
loženia Geologického ústavu SAV. Konala sa v dňoch 17. až 
19.10. 2013 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach a 
svojim zameraním na geologickú stavbu a vývoj Západných 
Karpát podčiarkovala hlavné smery zamerania výskumu 
na Geologickom ústave SAV. Preto aj úvodné prednášky 
v pléne venované stavbe a evolúcii Západných Karpát od-
prednášali súčasní alebo bývalí zamestnanci Geologického 
ústavu SAV: za kryštalinikum metamorfnú časť M. Janák, 
granitogenézu I. Petrík a evolúciu kryštalinika M. Putiš. 
Mezozoický vývoj odprednášal J. Michalík, paleogénny 
J. Soták a neogénny M. Kováč. Potom v siedmych sekci-
ách odznelo celkom 48 prednášok a predstavených bolo 
20 posterov. Prednášky boli rozdelené do troch sekcii: (1) 
Varíska evolúcia Západných Karpát (2) Alpínsky vývoj ZK 
a (3) osobitná pozornosť bola venovaná mladému tercier-
nemu vulkanizmu. V rámci prvého bloku medzi témami 
dominoval pohľad na genézu granitov a pegmatitov. Dnes 
je nepochybné, že procesy mixingu zohrávali väčšiu úlohu 
pri evolúcii našich granitov, ako sa doposiaľ usudzovalo. 
Početné SHRIMP datovania umožňujú aj nové pohľady na 
ich geotektonické postavenie, hoci pohľady na detaily tohto 
vývoja sú zatiaľ rozdielne. Ako veľmi dôležitá sa ukazuje aj 
úloha fluíd v procese mineralizácie dnešných západokar-

prezentácia geochronologických výsledkov o datovaní pe-
rovskitu, monazitu, zirkónu, vulkanitov, ale aj archeomet-
rická analýza technickej keramiky.

Záver konferencie bol venovaný spoločenskej udalosti a 
síce pripomenutiu významných životných jubileí profeso-
rov ako členov SMS, ktorých sa dožívajú v roku 2013: prof. 
RNDr. Dušan Hovorka, DrSc., prof. RNDr. Anna Vozárová, 
DrSc., prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. a prof. RNDr. Pa-

Slovenská mineralogická spoločnosť

vel Uher, CSc. Tejto časti sa zúčastnil aj rektor Univerzity 
Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a dekan Prí-
rodovedeckej fakulty doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., ktorí 
jubilantom odovzdali ocenenia za ich dlhodobú vedeckú a 
pedagogickú prácu a reprezentáciu univerzity a fakulty.

Potom sme pili až do druhého dňa a do-dna.

Marián Putiš

Slávnostné zhromaždenie Rady Slovenských vedeckých spoločností

60. výročia Slovenskej akadémie vied. Pre nízku kapacitu 
miestnosti (okolo 60 miest) sa mohli zúčastniť z každej 
spoločnosti len predseda alebo jeho zástupca. Rada Sloven-

15. mája 2013 sa v Malom kongresovom centre SAV 
na Štefánikovej ulici v Bratislave konalo Sympózium Rady 
slovenských vedeckých spoločností (RSVS) pri príležitosti 

Príhovor predsedu RSVS Dr. Dalibora 
Krupu (stojaci). Podpredseda RSVS 
prof. Ladislav Macháček (vľavo), 
predseda Komisie SAV Dr. Miroslav 
Morovics (druhý zprava) a moderátor 
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (vpravo).

ských vedeckých spoločností v súčas-
nosti združuje 54 vedeckých spoločností 
zoskupených do 3 oblastí vied (oddele-
ní): vedy o neživej prírode, vedy o živej 
prírode a humanitné vedy. Všetky spo-
ločnosti sú ďalej začlenené do 9 skupín 
podľa príbuznosti. Slovenská minera-
logická spoločnosť je členom skupiny 
Vied o Zemi a vesmíre spolu s ďalšími 
6 spoločnosťami (Slovenská astrono-
mická spoločnosť, Slov. meteorologická 
spol., Slov. klimatologická spol., Slov. 
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Slovenská mineralogická spoločnosť

geografická spol., Asociácia slovenských geomorfológov 
a Slov. geologická spol.). Paradoxne v najnovšej publikácii 
RSVS je pravdepodobne omylom zaradená Slovenská ílo-
vá spoločnosť do skupiny Biologických a chemických vied. 
Bohužiaľ na sympóziu sa zúčastnili len zástupcovia niečo 
vyše polovice spoločností zastúpených v RSVS, čo doku-
mentuje v súčasnosti trend stagnácie, prípadne znižovania 
členskej základne väčšiny vedeckých spoločností. V prvej 
časti sympózia boli krátke príhovory resp. prejavy najskôr 
predsedu RSVS RNDr. Dalibora Krupu, DPhill., následne 
bývalých predsedov SAV MUDr. Ladislava Macha, DrSc., 
prof. MUDr. Branislava Lichardusa, DrSc. a prof. Ing. Šte-
fana Lubyho, DrSc., na ktorých nakoniec nadviazal svojim 
príspevkom predseda Komisie SAV RNDr. Miroslav Moro-
vics, CSc. Príspevky sa niesli v duchu pragmatického zhod-
notenia jednotlivých období fungovania SAV, informácií o 
minulosti a súčasnom stave RSVS (Dr. Krupa) a vzťahu 
vedeckých spoločností a SAV najmä z pohľadu financova-
nia (Dr. Morovics). Na zasadaní sa z pracovných dôvodov 
nezúčastnil súčasný predseda SAV prof. Jaromír Pastorek. 
Prvá časť slávnostného zasadania bola ukončená odovzda-
ním ďakovných listov RSVS prítomným bývalým predse-
dom SAV. Jeho druhá časť bola venovaná súčasným vedec-
kým aktivitám a formám vedecko-popularizačnej práce 
vedeckých spoločností pri SAV. Na úvod mal doc. Jozef 

predsedovi Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku 
PhDr. Radoslavovi Štefančíkovi, MPol., PhD., ktorého prí-
spevok bol krátky, ale veľmi výstižný a pragmatický. Sympó-
zium po ukončení pokračovalo neformálnymi diskusiami 
pri poháriku dobrého vína. Výsledkom aktivity RSVS bolo 
vydanie publikácie „Vedecké spoločnosti na Slovensku v 
roku 2013“, kde čitateľ môže nájsť informácie zoradené pod-
ľa určitej schémy o vedeckých spoločnostiach združených v 
RSVS. Je na veľkú škodu, že v tejto 120 stranovej publikácii 
sa prezentuje len 34 z 54 vedeckých spoločností na Sloven-
sku. Zvyšných 20 spoločností, napriek tomu, že bolo dosta-
tok času, neboli schopné napísať do tejto publikácie ani len 
svoje základné údaje o svojich spoločnostiach. Publikáciu 
si je možné prezrieť, prípadne vypožičať u predsedu SMS 
z knižnice našej spoločnosti. RSVS v súčasnosti pripravuje 
obšírnejšiu publikáciu o vedeckých spoločnostiach na Slo-
vensku pod pracovným názvom „Vedecké spoločnosti pri 
SAV v rokoch 1953-2013“, ktorá bude venovaná 60. výročiu 
vzniku SAV, a ktorej cieľom je získať komplexnejšie infor-
mácie o vzniku, činnosti a premenách vedeckých spoloč-
ností. Keďže termín dodávania príspevkov je do 15. 9. 2013, 
je predpoklad, že vyjde ešte tento rok. Publikovaná pravde-
podobne bude len na CD.

Celé sympózium bolo dobre zorganizované a v budúc-
Klačka obšírnejšiu prednášku o histórii 
vedeckých spoločností na Slovensku. 
Potom nasledovali krátke príspevky 
reprezentujúce činnosť spoločností v 
každom z 3 hlavných oddelení RSVS. 
Z každého oddelenia RSVS boli vybra-
né 2 spoločnosti, ktorých predsedovia 
v krátkosti zosumarizovali jedinečnú 
činnosť a výsledky svojej spoločnosti. 
Za oddelenie vied o živej prírode vystú-
pili za Slovenskú astronomickú spoloč-
nosť jej predseda RNDr. Ladislav Hric, 
CSc. a za Jednotu slovenských matema-
tikov a fyzikov predseda doc. Martin 
Kalina. Časť príspevkov mali ich autori 
pripravené v powerpointových prezen-
táciách, ale polovica autorov predniesla 
príspevky a informácie bez vizuálnej 
prezentácie. Bolo to spôsobené tým, 
že pôvodne bol na tieto príspevky pre 
jednotlivých prednášajúcich vyhradený 
čas 5 minút, čo sa podarilo dodržať len 

nosti by podobné stretnutia spoločnos-
tí, nelimitované počtom účastníkov, 
mohli priniesť plodnú spoluprácu a 
možnosti vylepšenia činnosti jednotli-
vých spoločností.

Celé sympózium bolo dobre zorga-
nizované a v budúcnosti by podobné 
stretnutia spoločností, nelimitované 
počtom účastníkov, mohli priniesť 
plodnú spoluprácu a možnosti vylepše-
nia činnosti jednotlivých spoločností.

Daniel Ozdín

Nová publikácia Rady slovenských 
vedeckých spoločností, ktorej editorom 
je L. Macháček.

Konferencia Rady vedeckých spoločností pri Slovenskej akadémii vied

SMS udržiavame s SGS partnerské vzťahy, čo dokumentuje 
aj fakt, že súčasný predseda a tajomník SMS (P. Uher a D. 
Ozdín) sú do konca roka 2013 súčasne členmi Rozšíreného 
výboru SGS. 

Zaujímavá bola aj prednáška T. Morovicsa z Historické-
ho ústavu SAV o vzniku a pôsobení vedeckých spoločností 
a prírodovedecko-lekárskych spolkov na území Uhorska do 
roku 1918. V tejto súvislosti treba pripomenúť (aj keď na 
prednáške to nezaznelo), že k prvým pokusom o založenie 
vedeckých spoločností na našom území bolo ustanovenie 
Uhorskej mineralogickej spoločnosti v Sklených Tepliciach 
roku 1811 a jej krátka činnosť. K tejto vyše dvestoročnej tra-
dícií sa hlási aj naša Slovenská mineralogická spoločnosť.

Pavel Uher

Predseda SMS Pavel Uher sa zúčastnil výročnej kon-
ferencie Rady vedeckých spoločností pri Slovenskej aka-
démií vied (RVS SAV). Podujatie sa konalo v priestoroch 
SAV na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave dňa 29. októbra 
2013 za účasti predsedu RVS SAV D. Krupu, výboru RVS 
SAV a približne 30 zástupcov vedeckých spoločnosti, ktoré 
v súčasnosti pôsobia pri SAV. Hlavnou témou konferencie 
bola prezentácia vybraných vedeckých spoločností a nás len 
môže tešiť, že z troch prezentácií boli vybrané dve spoloč-
nosti, ktoré sú svojim zameraním blízke mineralógii a pet-
rológii: Slovenská geologická spoločnosť (SGS), ktorú cha-
rakterizoval jej predseda Ladislav Šimon, a Slovenská ílová 
spoločnosť (SÍS) predstavená jej predsedníčkou J. Madejo-
vou. Naša Slovenská mineralogická spoločnosť vyšla práve 
z radov SGS, kde dlhé roky pôsobila v podobe Geochemic-
ko-mineralogickej odbornej skupiny SGS. Aj po vzniku 
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Články

briliant znamená konkrétny štandardizovaný výbrus kame-
ňa. Termín briliant je možné používať bez ďalšej špecifiká-
cie iba pre diamanty s kruhovým briliantovým výbrusom. 
Diamanty sa však vybrusujú aj do mnohých fantazijných 
tvarov (Pagel-Theisen, 2010). 

Nevybrúsené diamanty sa nevyznačujú unikátnymi op-
tickými vlastnosťami, ktoré majú vybrúsené kamene. Nád-
hera diamantu nespočíva iba v prirodzene krásnej farbe ka-
meňa, čo je prvá vlastnosť, ktorú si všimne ľudské oko, ale 
taktiež v jeho vynikajúcich optických vlastnostiach (vysoký 
index lomu, farebná disperzia). Najvyššia brilancia (kombi-
nácia ligotu, odrazu svetla, totálneho odrazu a iskrenia) je 
výsledkom praktickej skúsenosti brusiča, znalosti a apliká-
cie fyzikálnych a optických zákonov, podľa ktorých sa ria-
di vývoj optimálneho výbrusu. Briliant dosiahne najvyššej 
možnej krásy iba vtedy, ak sú v briliantovom výbruse pou-
žité presne vypočítané uhly a plochy (Pagel-Theisen, 2010).

Brilancia

Vonkajšia brilancia je lesk spôsobený odrazom svetla od 
povrchu faziet. Lúč svetla, ktorý dopadá na povrch diaman-
tu, je rozdelený do dvoch lúčov. Jedna časť lúča sa láme a 
vstupuje do diamantu, zbytok svetla sa odráža od povrchu 
kameňa. Odráža sa pod rovnakým uhlom, ako je uhol do-
padajúceho lúča. Lesk kameňa je celkové množstvo svetla 
odrazeného od povrchu kameňa (Pagel-Theisen, 2010).

Hodnotenie diamantov podľa 4 C (2. časť)

Jana Fridrichová1, Petra Rusinová1, Peter Bačík1

Grading of diamonds on the basis 4C (part 2)

Abstract:

The second part of diamonds’ grading article is dedicated to the remaining 2Cʼs – cut and carat. This paper also deals with 
problematic of certification and imitation of diamonds and synthetic diamonds. Diamonds are cut into many shapes, but the 
most preferred shape of diamond is a round brilliant. Each cut is typical with its special proportions and there are many fancy 
shapes. The modern brilliant cut includes several shapes e.g., marquise, oval, heart, pear. These shapes were developed from 
original brilliant cut. Other types of cuts are gradual cuts e.g., emerald cut, baguette, asscher. The grading of diamond cuts 
is based on symmetry of proportions measured by modern gemologic tools and devices and its comparison and subsequent 
resemblance to the ideal cut. Carat is a unit, which was created to measure the weight of gemstones. One carat is equal to 0.2 
g. Certification is a process, which provides authenticity and origin of gemstones (especially diamonds) and declares its at-
tributes and features (4Cʼs). Diamonds were imitated by many materials to simulate their optical properties e.g., dispersion, 
brilliance. The most successful diamond simulants include cubic zirconia and moissanite. Simulants can be distinguished by 
commercially available tools and testers. Synthetic diamonds are materials, which have the same chemical composition and 
physical properties as their natural counterparts. Synthetics can be reliably identified only by spectroscopic methods in labs. 
We have also tried to measure features of 7 samples of diamonds (6 round brilliants and 1 emerald cut) and grade them with 
simple equipment. Six diamonds have a “fancy” colour, one belongs to D-Z colour scale Z. Clarity of diamonds was various; 
several types of internal characteristics were identified. One diamond have a weight of one-grainer, another one is two-grainer, 
remaining diamonds have a weight below 0.2 carats.

Key words: cut, carat, certification, simulants, synthetic diamonds

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

Úvod

V druhom pokračovaní článku o hodnotení diaman-
tov sa po farbe a čistote budeme venovať ďalším dvom „C“ 
(cut, carat - výbrusu a hmotnosti). Vysvetlíme pojmy ako 
brilancia, briliant, karát. Objasníme, prečo sú diamanty 
také výnimočné, ako má vyzerať certifikát diamantu, akým 
spôsobom sa diamanty od nepamäti imitovali a nakoniec sa 
budeme venovať aj problematike syntetických diamantov. 

Cieľom tohto príspevku je príblížiť čitateľovi diamant – 
výnimočný drahý kameň, ktorý je úplne rozdielny od aké-
hokoľvek iného drahého kameňa spôsobom vzniku, vlast-
nosťami aj tým ako v priebehu existencie ľudstva ovplvňoval 
dejiny. Prostredníctvom tohto článku približujeme diamant 
odborníkom aj verejnosti v súhrne základných gemolo-
gických charakteristík. V tejto časti nechýba ani kapitola 
vlastných výsledkov, kde budeme pomocou pomerne jed-
noduchých metód a postupov, hodnotiť a študovať sedem 
vybraných diamantov.

Výbrus (Cut)

Medzi rôznymi typmi výbrusov je najčastejšie používa-
ný guľatý briliant (obr. 1). Tento výbrus má pravdepodobne 
najdlhšiu históriu. Briliant je tak tesne zviazaný s diamant-
mi, že sa diamantom dnes často hovorí „brilianty“ bez ohľa-
du na to, do akého tvaru sú vybrúsené. Prísne vzaté pojem 
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Vnútorná brilancia je lom a totálny odraz svetla na fa-
zetách pavilónu. Index lomu diamantu má hodnotu 2,417 
(Pagel-Theisen, 2010).

Disperzná brilancia je rozklad svetla na spektrálne far-
by, teda disperzia, ktorá spôsobuje „oheň“ v kameni (Pagel-
-Theisen, 2010).

Scintilačná brilancia je iskrenie kameňa pri pohybe, 
spôsobované mnohonásobnými odrazmi svetla zo svetel-
ného zdroja, ktoré vznikajú zmenami v uhle dopadu svetla 
na kameň (Pagel-Theisen, 2010).

Druhy výbrusov

Označenie briliant sa používa výhradne pre okrúhly 
výbrus, ktorý má najmenej 32 faziet, tabuľku na korune a 
najmenej 24 faziet na pavilóne. Modifikovaný briliantový 
výbrus zahŕňa nasledovné tvary výbrusov: markíza, slza, 
ovál, srdce. Súčasné stupňovité výbrusy (stupňovce, roháči-
ky) sa vyvinuli z jedného z najstarších typov diamantového 
výbrusu z tabuľkovca: roháčik (emerald cut) – obdĺžnikový, 
alebo štvorcový, bageta, trapéza, stupňovec. Vybrané typy 
diamantových výbrusov sú na (obr. 2). Diamantové ružice 
(rozety) (obr. 3) rôznych tvarov sú odvodené z historických 
tvarov výbrusov. Dnes sa používajú iba zriedka, hlavne pri 
oprave starožitných šperkov (Pagel-Theisen, 2010).

Briliant

Až do začiatku 20. storočia sa typy diamantových výbru-
sov vyvíjali empiricky, brusiči sa snažili dosiahnuť maxi-
málnu brilanciu. Od roku 1910 sa začali používať teoretic-
ké výpočty, ktoré zohľadňujú opticko-fyzikálne vlastnosti 
diamantov (index lomu, disperzia, tvrdosť) na dosiahnutie 
maximálnej brilancie pomocou vhodných pomerov veľko-
sti a symetrie. Z nižšie uvedenej tabuľky (tab. 1) vyplýva, 
že proporcie amerického „Tolkowského výbrusu“, škandi-
návskeho „štandardného briliantu“ a nemeckého „Practical 
Fine Cut“ ležia všetky vo veľmi úzkych toleranciách, sú vo 
všetkých parametroch porovnateľné (Pagel-Theisen, 2010).

Obr. 1: Briliant a jeho jednotlivé časti (zdroj www.am-
diamonds.com)

Proporcia  Ideálny Parkerov Tolkowského Practical Skandin. Eulitzov

 briliant diamant Briliant FineCut stand. briliant briliant

  1926 1951 1919 1939 1969 1972

Výška koruny 19,20% 10,50% 16,20% 14,40% 14,60% 14,45%

Hrúbka rundisty           1,50%

Hĺbka pavilónu 40% 43,40% 43,10% 43,20% 43,10% 43,15%

Priemer tabuľky 56,10% 55,90% 53% 56,00% 57,50% 56,50%

Hlavné fazety koruny 41,1° 25,5° 34,5° 33,2° 34,5° 33,36°

Hlavné fazety pavilónu 38,7° 40,9° 40,75° 40,8° 40,75° 40,48°

Pomer výšky koruny k hĺbke pavilónu 1:2,07 1:4,13 1:2,66 1:3,00 1:2,95 1:3,00

Výťažok svetla 29,88% 42,39% 32,39% 33,03%    
Stupeň brilancie 98,40% nízky 99,50% 99,95% 99,50% 100%

Tab. 1: Proporcie jednotlivých typov briliantových výbrusov (Pagel-Theisen, 2010)

Obr. 2: Vybrané typy diamantových výbrusov 
(zdroj www.chicmags.com)

Praktický postup hodnotenia briliantu

Odhad kvality výbrusu sa zakladá najprv 
na prvom dojme, keď krása a brilancia dia-
mantu sú hodnotené výhradne na základe 
osobného názoru hodnotiteľa. Potom expert 
zameria svoju pozornosť na proporcie výbrusu 
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a odmeranie uhlov faziet. Kvalita diamantu sa vždy určuje 
podľa brilancie a vzhľadu, hodnotených na základe každo-
dennej skúsenosti s vybrúsenými diamantmi a na základe 
merania proporcií diamantu (Pagel-Theisen, 2010).

Faktory ovplyvňujúce proporcie výbrusu (obr. 4) sú: 
priemer rundisty, priemer tabuľky, celková výška, hrúbka 
rundisty, uhol hlavných faziet koruny k rovine rundisty, 
uhol hlavných faziet pavilónu k rovine rundisty. Pri hod-
notení jednotlivých proporcií, hodnotiteľ meria odchýlku 
od tzv. „Practical Fine Cut“ (tab. 1). Čím väčšie sú od-
chýlky, tým viac je znížená brilancia a tým nižšia je kvalita 
výbrusu. Charakteristiky symetrie (poloha tabuľky a kale-
ty, veľkosť a pravidelnosť faziet, rundisty, kalety) sa klasi-
fikujú podľa ich viditeľnosti a vplyvu na brilanciu kameňa 
do 4 stupňov kvality výbrusu („very good“ – veľmi dobrý, 
„good“ – dobrý, „medium“ – priemerný, „poor“ – zlý). Me-
dzi vonkajšie charakteristiky patria naturály a nadbytočné 
fazety, zrastové a rastové línie, pásové puklinky na rundis-
te, alebo drsná rundista, škrabance po leštení a iné poško-
denia (Pagel-Theisen, 2010).

Faktory ovplyvňujúce proporcie briliantu 

Priemer rundisty

Základnou mierou pre hodnotenie proporcií je prie-
mer rundisty diamantu. Tvorí 100% veľkosti diamantu a 
k nemu sa vzťahujú všetky ďalšie rozmery (priemer tabuľ-
ky, celková výška, hrúbka rundisty a iné) (Pagel-Theisen, 
2010).

Priemer tabuľky

Tabuľka má dôležitý vplyv na brilanciu pri vybrúsenom 
diamante. Je to najväčšie „okno“ do diamantu a slúži nielen 
na to, aby lámala čo najviac svetla do kameňa, ale tabuľkou 
vystupuje aj najväčšie množstvo totálne odrazeného svetla 
na fazetách pavilónu k oku pozorovateľa. Aby mohla tabuľ-
ka plniť tieto požiadavky, musí byť čo najväčšia. Pritom, ale 
musí umožniť fazetám koruny, obzvlášť rundistovým faze-
tám dispergovať odrazené svetlo z kameňa von. Preto je dô-
ležité vytvoriť optimálny pomer medzi najväčším svetelným 
vyžarovaním z tabuľky a medzi najväčšou farebnou disper-
ziou z rundistových faziet (Pagel-Theisen, 2010).

Celková výška

Celková výška briliantu sa meria medzi tabuľkou a kale-
tou. Udáva sa v milimetroch (Pagel-Theisen, 2010).

Výška koruny

Ekonomické dôvody vedú často k tendencii brúsiť dia-
manty s nízkou korunou a tým aj väčšou tabuľkou, pretože 
takýto typ výbrusu má menšiu stratu materiálu pri brúsení. 
Hoci sa takéto brilianty zdajú na pohľad väčšie, než ideálne 
vybrúsené diamanty rovnakej hmotnosti, majú príliš malé 
fazety koruny a vykazujú nedostatočnú separáciu farieb 
spôsobenú malou farebnou disperziou na korunových faze-
tách (Pagel-Theisen, 2010).

Hrúbka rundisty

Rundista tvorí hranicu medzi korunou a pavilónom. Jej 
účelom je chrániť hranu kameňa pred poškodením. Run-
dista by mala byť veľmi úzka, viditeľná voľným okom ako 
svetlá čiara. Široká rundista ovplyvňuje nepriaznivo farbu 
kameňa, pretože sa v jej poréznom povrchu zachytávajú 
nečistoty. Rovnako zmenšuje svetelný výťažok diamantu a 
tým zmenšuje brilanciu, pretože lúče v okolí rundisty sú lá-
mané do vzduchu a nie sú totálne odrážané. Rundisty môžu 
byť z hľadiska prevedenia stierané, leštené, alebo fazetova-
né. Ostré rundisty sa nedoporučujú vzhľadom na nebezpe-
čenstvo prasklín, ktoré by mohli vzniknúť pri zasadzovaní 
kameňa do šperku. Šírka rundisty sa skúma pri 10x zväčše-
ní a hodnotí sa ako: veľmi úzka, úzka, stredná, široká, veľmi 
široká (Pagel-Theisen, 2010).

Hĺbka pavilónu

Svetlo vchádzajúce do briliantu zhora by sa malo vracať 
späť, musí byť teda odrazené vnútorným totálnym odra-
zom na tabuľkách pavilónu. Aby dochádzalo k totálnemu 
odrazu, musí mať uhol pavilónu medzi rovinou rundisty 
a hlavnými fazetami pavilónu správnu hodnotu (Practical 
Fine Cut 40,8°). Uhol pavilónu a hĺbka pavilónu sú na sebe 
závislé, čím väčšia je hĺbka pavilónu, tým väčší je uhol pavi-
lónu (Pagel-Theisen, 2010).

Kaleta

Kaleta je veľmi malá plôška, vybrúsená rovnobežne s ro-
vinou tabuľky na najnižšom bode kameňa, ktorá má chrá-
niť kameň pred poškodením. Svetlo, ktoré dopadá kolmo na 
kameň, prechádza priamo kaletou a nie je totálne odrážané. 
Tým vzniká strata svetla a preto by mala byť kaleta čo naj-
menšia. Väčšia kaleta vyzerá pri pohľade cez tabuľku ako 
čierna diera. Veľkosť kalety sa skúma vizuálne pri zväčšení 
10x a popisuje sa ako: veľmi malá, malá, stredná, veľká, veľ-
mi veľká (Pagel-Theisen, 2010).

Rozdiel medzi jednotlivými pomermi plôch a uhlov v 
briliante výborne dokumentuje (obr. 5). Tieto pomery majú 

Obr. 3: Diamantová ružica (rozeta) (zdroj findmyrock.com)

Obr. 4: Faktory ovplyvňujúce proporcie briliantového 
výbrusu (zdroj www.perrysjewelry.com)



12 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  2 /2

Články

výrazný vplyv na optické vlastnosti, hlavne brilanciu a dis-
perziu.

Chyby symetrie

Chyby symetrie sú charakterizované ako nepravidelnos-
ti výbrusu. Medzi merateľné charakteristiky symetrie patria 
odchýlky od kruhového tvaru, naklonená tabuľka, excen-
trická tabuľka, excentrická kaleta (Pagel-Theisen, 2010).

Vonkajšie charakteristiky

Okrem proporcií a symetrie sa berú do úvahy pri hod-
notení výbrusu aj vonkajšie charakteristiky, ktoré sú rozde-
lené do troch skupín: prirodzené charakteristiky, charak-
teristiky spôsobené v priebehu brúsenia, charakteristiky 
vzniknuté poškodením. Medzi prirodzené charakteristiky 
patria prirodzené plochy (naturály), dvojčatné lamely, ras-
tové línie. Charakteristiky vzniknuté v priebehu brúsenia 
sú: pásové puklinky na rundiste, drsná rundista, drsná kale-
ta, popáleninové stopy, škrabance po leštení, stopy po lešte-
ní, nadbytočné fazety. Charakteristiky vzniknuté poškode-
ním sú záštepy, fraktúry, poškodenia po údere, škrabance, 
poškodené hrany, poškodená kaleta (Pagel-Theisen, 2010). 
Charakteristika výbrusov diamantov, ktorá sa používa pri 
ich hodnotení  je uvedená v tabuľke 2.

Medzi najnovšie hodnotenia briliantových výbrusov 
patrí systém podľa Geurtsa et al., 2011. Tento systém je za-
ložený na desiatich parametroch symetrie.

1. Odchýlka z kruhového tvaru briliantu: rozdiel medzi 
maximálnym a minimálnym priemerom

2. Odchýlka tabuľky z centrálnej polohy na korune bri-
liantu: excentricita tabuľky

3. Odchýlka kalety z centrálnej polohy na pavilóne: ex-
centricita kalety

4. Vzájomná poloha tabuľky a kalety: posunutie tabuľko-
vých faziet voči kalete 

5. Variácie výšky koruny: rôzna výška koruny v jednotli-
vých úsekoch indikuje zvlnenú rundistu alebo nepara-
lelnú vzájomnú polohu tabuľky a rundisty

6. Variácie uhla koruny: uhly koruny sú nerovné, súvisí to 
s excentricitou tabuľky

7. Premenlivosť hĺbky pavilónu: rozdielna hĺbka pavilónu 
v jednotlivých úsekoch indikuje zvlnenú rundistu

8. Variácie uhla pavilónu: uhly pavilónu sú nerovné, súvi-
sí to s excentricitou kalety

9. Variácie hrúbky rundisty: súvisí s veľkosťou a symet-
riou okolitých faziet

10. Variácie veľkosti tabuľky: rôzna veľkosť častí tabuľky 
indikuje nepravidelný osemhranný tvar

Všetky tieto hodnoty sa uvádzajú vo forme percentuál-
nych odchýlok a na ich základe možno exaktne kvalifiko-
vať briliantový výbrus (tab. 3).

Fantazijné výbrusy

Hodnotenie fantazijných výbrusov

Medzi základné fantazijné výbrusy diamantov patrí: 
srdce, ovál, slza, markíza, stupňovec (emerald cut) (obr. 2). 
Niektoré fantazijné výbrusy sú patentované napr. „Radiant 
cuts“ Henryho Grossbarda (Overton, 2002).

Pri hodnotení fantazijných výbrusov sa nepoužívajú 
také prísne parametre, ako pri hodnotení briliantových 
výbrusov. Je to spôsobené tým, že „fancy“ výbrusy majú 
veľkú pestrosť tvarov. Tvar kameňa je určený prirodzeným 
tvarom surového diamantu. Aby brusič maximálne vyu-
žil hmotnosť surového kameňa, hľadá taký výbrus, ktorý 
by týmto požiadavkám vyhovoval. Základom hodnotenia 
„fancy“ výbrusu je relatívna krása kameňa, ale požiadavka 
maximálnej brilancie a disperzie má pri hodnotení vždy 
prednosť (Pagel-Theisen, 2010).

Priemer rundisty

Pri všetkých fantazijných výbrusoch je priemer rundis-
ty definovaný ako maximálna šírka, ktorá tvorí 100% pre 

Obr. 5: Ovplyvnenie optických vlastností briliantu na 
základe pomeru plôch a uhlov (zdroj cooperjeweler.com)

Výbrus Charakteristika
veľmi dobrý
(very good)

vynikajúca brilancia, málo alebo žiadne vonkajšie charakteristiky, zle rozpoznateľné chyby symetrie, veľmi úzka až úzka 
rundista

dobrý
(good) dobrá brilancia, málo malých vonkajších charakteristík, ľahšie rozpoznateľné chyby symetrie, úzka až stredná rundista

priemerný
(medium)

znížená brilancia, niekoľko vonkajších charakteristík, niekoľko ľahko rozpoznateľných chýb symetrie, stredná až široká 
rundista

zlý
(poor)

výrazne znížená brilancia, početné vonkajšie charakteristiky, ktoré sa dajú hneď rozpoznať, mnoho chýb symetrie, široká 
až veľmi široká rundista

Tab. 2: Hodnotenie výbrusov (Pagel-Theisen, 2010)
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všetky výpočty proporcií (Pagel-Theisen, 2010).

Priemer tabuľky

Veľkosť tabuľky sa meria od rohu do rohu, ako pri bri-
liantovom výbruse. Pri všetkých fantazijných výbrusoch 
je referenčnou veľkosťou tabuľky jej šírka (Pagel-Theisen, 
2010).

Šírka rundisty

Rundisty modifikovaných briliantových výbrusov a 
„fancy“ výbrusov sú takmer vždy fazetované, alebo leštené, 
pretože pri brúsení týchto výbrusov sa nedá použiť stiera-
nie. Všeobecne sú rundisty o niečo širšie ako pri kruho-
vých briliantoch, pretože niektoré miesta „fancy“ výbrusov 
sú obzvlášť citlivé na úder a môžu byť poškodené pri zasa-
dzovaní kameňa (Pagel-Theisen, 2010).

Výška koruny a pavilónu

Napriek tomu, že proporcie koruny a pavilónu „fancy“ 
výbrusov a briliantu by mali byť v rovnakých pomeroch, 
kamene s veľmi dobrou brilanciou môžu mať polovičnú 
hĺbku pavilónu. V tomto prípade je objektívne meranie 
v konflikte so subjektívnym vizuálnym pozorovaním. Pri 
hodnotení „fancy“ výbrusov, by malo mať subjektívne po-
zorovanie prednosť, pretože brusič môže často zlepšiť zlé 
proporcie fantazijných výbrusov inými prostriedkami, 
ako napr. pridaním ďalších faziet, alebo polohou kalety. 
Výsledkom hlbokého pavilónu pri „fancy“ výbrusoch sú 
podobne ako pri briliantoch, oblasti s nízkou brilanciou, 
ktoré sú viditeľné cez tabuľku. Väčšinou majú motýlikovitý 
tvar. Čím hlbší je pavilón, tým sú tieto oblasti tmavšie, ta-
kže je ich možné ľahko rozoznať vizuálne. Výsledkom býva 
často znížená brilancia a znížené hodnotenie výbrusu (Pa-
gel-Theisen, 2010).

Kaleta

Kaleta pri „fancy“ výbrusoch môže byť buď bodová, 
alebo čiarová (kýl). Kaleta by mala byť v strede kameňa, 
v strede jeho najširšej časti, s výnimkou slzy, kde by mala 
byť v strede vpísanej kružnice. Podobne ako pri briliante, 
kalety by mali byť malé a ľahko rozlíšiteľné pod lupou s 
10 – násobným zväčšením. Brusič môže polohou kalety a 
dĺžkou kýlu ovplyvniť uhol pavilónu. Čím dlhší je kýl, tým 
bude väčší uhol pavilónu. (Pagel-Theisen, 2010).

Symetria a vonkajšie charakteristiky

Pri hodnotení symetrie a vonkajších charakteristík pla-

lanciu diamantu vôbec nezlepšujú. Pritom ďaleko menšie 
zvýšenie ceny za dobrý výbrus by prinieslo podstatne lep-
šiu brilanciu kupovaného kameňa (Pagel-Theisen, 2010).

Hmotnosť (Carat)

Okrem farby, čistoty a kvality výbrusu je hmotnosť ďal-
ším určujúcim faktorom na určenie hodnoty diamantu. Na 
začiatku 20. storočia sa karát adaptoval na metrický sys-
tém a tento systém je v súčasnosti používaný vo všetkých 
krajinách. Metrický karát je dnes rovnakým štandardom 
na určovanie hmotnosti ako zväčšenie 10x na hodnotenie 
čistoty a použitie vzorových kameňov na určovanie farby 
diamantov. Hmotnosť všetkých drahých kameňov sa me-
dzinárodne uvádza v karátoch (ct). Hmotnosť diamantov 
sa udáva na dve desatinné miesta (Pagel-Theisen, 2010).

1 ct (metrický karát) = 200 mg = 0,2 g (gramu)

Karát sa rozdeľuje na desatiny, stotiny a pri použití 
elektronických karátových váh na tisíciny. Hmotnosť veľ-
mi malých briliantov sa udáva v „bodoch“. Jeden „bod“ sa 
rovná jednej stotine karátu (0,01 ct). Napriek tomu, že je 
komerčne prijateľné udávať hmotnosť diamantov zaokrúh-
lenú na dve desatinné miesta, mnohé certifikáty uvádzajú 
hmotnosť na tisíciny karátov. Výraz „męlé“ (z franc. mie-
šané) zahŕňa skupinu kameňov od 0,07 do 0,14 ct. Kamene 
s váhou 0,12 a 0,15 ct sa nazývajú „coarse“. Karát sa delí 
taktiež na „grains“ (grány – zrná), táto jednotka sa používa 
na vyjadrenie hmotnosti perál (Pagel-Theisen, 2010).

1 karát = 4 grány

Jednokarátový diamant sa nazýva tiež „four-grainer“ 
a polkarátový diamant sa nazýva „two-grainer“. Termín 
„one-carater“ sa vzťahuje nielen na diamant hmotnosti 
presne 1 ct, ale tiež na diamanty v určitom rozsahu hmot-
nosti, pre ktoré platia hodnoty uvedené v (tab. 4) (Pagel-
-Theisen, 2010).

Hodnotenie výbrusu Výborný Veľmi dobrý Good

Parameter (%) “Excellent” “Very good” “Dobrý”

1. Odchýlka z kruhového tvaru 0 - 0,9 1,0 - 1,8 1,9 - 3,6

2. Excentricita tabuľky 0 - 0,6 0,7 - 1,2 1,3 - 2,4

3. Excentricita kalety 0 - 0,6 0,7 - 1,2 1,3 - 2,4

4. Vzájomná poloha tabuľky a kalety 0 - 0,9 1,0 - 1,8 1,9 - 3,6

5. Variácie výšky koruny 0 - 1,2 1,3 - 2,4 2,5 - 4,8

6. Variácie uhla koruny 0 - 1,2 1,3 - 2,4 2,5 - 4,8

7. Premenlivosť hĺbky pavilónu 0 - 1,2 1,3 - 2,4 2,5 - 4,8

8. Variácie uhla pavilónu 0 - 0,9 1,0 - 1,8 1,9 - 3,6

9. Variácie hrúbky rundisty 0 - 1,2 1,3 - 2,4 2,5 - 4,8

10. Variácie veľkosti tabuľky 0 - 1,2 1,3 - 2,4 2,5 - 4,8

Tab. 3: Parametre hodnotenia briliantového výbrusu podľa 
Geurts et al. (2011)

tia rovnaké pravidlá ako pri briliante a ovplyvňujú 
hodnotenie výbrusu rovnakou mierou (Pagel-The-
isen, 2010).

Pomôcky a prístroje na hodnotenie výbrusu

Štandardom na presné meranie diamantových 
výbrusov a veľkostí sa stal mikrometer. Ďalej sa po-
užíval Profil projektor (GIA/GEM Proportionsco-
pe) hlavne na rýchle výpočty a hodnotenie propor-
cií briliantov, „fancy“ výbrusov a modifikovaných 
výbrusov. Diamantový scanner „DiaScanTM S+“ 
slúži na počítačové meranie geometrie vybrúsených 
diamantov (Pagel-Theisen, 2010).

Kvalitný výbrus diamantu je najdôležitejším pa-
rametrom kvality vybrúseného diamantu a zásadne 
ovplyvňuje celkovú brilanciu kameňa. V mnohých 
prípadoch je kvalita výbrusu zanedbávaná, zákazní-
ci sa na ňu nepýtajú a klenotníci ju často ani neuvá-
dzajú. Ľudia často platia nezmyselné čiastky peňazí 
za vysoké triedy čistoty, ktoré naopak výslednú bri-

jednokarátový „four-grainer“ 0,95 - 1,05 ct

trištvrtekarátový „three-grainer“ 0,72 - 0,76 ct

polkarátový „two-grainer“ 0,47 - 0,56 ct

štvrťkarátový „one-grainer“ 0,23 - 0,26 ct

Tab. 4: Pomenovanie diamantov podľa hmotnosti 
(Pagel-Theisen, 2010)



14 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  2 /2

Články

 Diamanty rovnakej hmotnostnej skupiny sú komerčne 
rôzne cenené. Briliant 0,99 ct má asi o 40 – 70% menšiu cenu 
ako diamant 1,01 ct rovnakej kvality. Cena daného diaman-
tu sa vypočíta tak, že sa hmotnosť kameňa násobí cenou 
za jeden karát pre danú hmotnostnú skupinu. Diamanty sa 
často úmyselne brúsia „na váhu“, aby sa získala maximálna 
hmotnosť na úkor kvality výbrusu. Cena briliantu za karát 
nie je rovnaká pre všetky veľkosti rovnakej kategórie, ale 
stúpa s veľkosťou kameňa (Pagel-Theisen, 2010).

Určovanie hmotnosti

Hmotnosť diamantov sa určuje vážením na diaman-
tových váhach. Váhy by mali stáť na stole, alebo na polici, 
izolované od otrasov a vibrácií, pretože aj veľmi malé vibrá-
cie môžu ovplyvniť presnosť odčítania hmotnosti. Váhy by 
nemali byť umiestnené v prievane, alebo v blízkosti ohrie-
vacích telies, pretože kolísanie teploty môže tiež ovplyvniť 
presnosť váženia. Kamene sa ukladajú na váhu očistené, 
malé kamene sa na váhu umiestňujú na malej hliníkovej 
lopatke. Najbežnejšie klenotnícke váhy majú rozsah od 0 
do 200 ct a je ich možné prepnúť na odčítanie v gramoch 
(Pagel-Theisen, 2010).

Tabuľky hmotností briliantov

Briliant je štandardizovaný výbrus, ktorý je s malý-
mi odchýlkami brúsený s dobre známymi pomermi faziet 
a uhlov. Existuje teda priamy vzťah medzi hmotnosťou a 
veľkosťou briliantu (tab. 5, 6). Je možné odhadnúť veľkosť 
briliantu z jeho hmotnosti a opačne. Platí to aj pre niektoré 
„fancy“ výbrusy. (Pagel-Theisen, 2010).

Vzorce na výpočet hmotnosti

Briliant

Pretože brilianty majú štandardný tvar výbrusu a po-
merne stálu hustotu (3,52 g.cm-1), je možné hmotnosť vy-
brúseného diamantu vypočítať odmeraním objemu. Jeden 
z prvých vzorcov pre vybrúsené diamanty publikoval kle-
notník Scharffenberg v roku 1931. V súčasnosti sa používa 
upravený variant tohto vzorca (Pagel-Theisen, 2010):

Hmotnosť (ct) = výška x priemer rundisty2 x 0,0061

Oválny výbrus

Hmotnosť (ct) = výška x priemer2 x 0,0062

Priemer - stredná hodnota dĺžky a šírky

Výpočet hmotnosti pre iné typy vybraných výbrusov je 
uvedený v tabuľke 7.

Brilianty – plný výbrus
Najmenšie až malé brilianty

priemer rundisty hmotnosť počet kameňov
mm ct na karát

veľmi malé brilianty    
1,7 0,02 50
1,8   40
1,9   37
2,0 0,03 33
2,1   29

malé brilianty    
2,2 0,04 25
2,3   22
2,4 0,05 20
2,5   18
2,6 0,06 16

męlé brilianty    
2,7 0,07 14
2,8 0,08 12
2,9 0,09 11
3,0 0,1 10
3,1 0,11 9
3,2 0,12 8
3,3 0,14 7

Brilianty – plný výbrus
Väčšie kamene

priemer rundisty výška v mm hmotnosť

mm (60% priemeru rundisty 
vrátane úzkej rundisty) ct

3,1 1,86 0,11
3,2 1,92 0,12
3,3 1,98 0,14
3,4 2,04 0,15
3,5 2,10 0,16
3,6 2,16 0,17
3,7 2,22 0,18
3,8 2,28 0,2
3,9 2,34 0,22
4,0 2,40 0,23
4,2 2,52 0,25
4,4 2,64 0,28
4,6 2,76 0,33
4,8 2,88 0,38
5,0 3,0 0,46

Tab. 5: Vzťah medzi hmotnosťou a veľkosťou 
briliantu. Tabuľka platí pre kamene s úzkou 
rundistou. Pre kamene so strednou a širšou 

rundistou je potrebné pridať 5-10% hmotnosti 
(Pagel-Theisen, 2010).

Tab. 6: Vzťah medzi hmotnosťou a veľkosťou bri-
liantu. Tieto hodnoty zodpovedajú briliantom 

s celkovou výškou okolo 60% vrátane nor-
málnej až úzkej rundisty šírky približne 2-3 % 

priemeru rundisty. V prípade veľmi širokej alebo 
veľmi úzkej rundisty a v prípade briliantov s 

veľmi nízkou korunou a pavilónom, alebo veľmi 
vysokými proporciami je potrebné pripočítať 
alebo odpočítať asi 1-5% uvedenej hmotnosti 

(Pagel-Theisen, 2010).

Smaragdový výbrus   Pomer dĺžka: šírka
dlžka x šírka x výška x 0,0080 1,0 : 1
[mm] 0,0092 1,5 : 1
  0,0100 2,0 : 1
  0,0106 2,5 : 1
Markíza  
dlžka x šírka x výška x 0,00565 1,5 : 1
[mm] 0,0058 2,0 : 1
  0,00585 2,5 : 1
  0,00595 3,0 : 1
Slza  
dlžka x šírka x výška x 0,00615 1,25 : 1
[mm] 0,00600 1,5 : 1
  0,00575 2,0 : 1

Tab. 7: Výpočet hmotnosti diamantov pre vybrané 
typy výbrusov. Vzorce sú platné pre úzke až 
stredné rundisty. Pre široké rundisty treba 

pridať 2-4 % vypočítanej hmotnosti, pre veľmi 
široké rundisty 5-10% vypočítanej hmotnosti 

(Pagel-Theisen, 2010).

Pomôcky pre približný odhad hmotnosti briliantov

Na približný odhad hmotnosti briliantov sa používa 
diamantová mierka. Je to mierka šablónového typu s vy-
razenými otvormi na meranie briliantov hmotnosti 0,01 
až 6,00 ct. Mierka môže byť použitá len na brilianty s veľ-
mi dobrými proporciami. Ďalšou vhodnou pomôckou je 
karátový indikátor. Obsahuje vzorové imitácie kameňov 
podobných diamantom rôznych veľkostí s vyznačenou 
hmotnosťou v karátoch. Hmotnosť sa odhaduje vizuálnym 
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Články

porovnaním veľkosti vzorového kameňa a odhadovaného 
diamantu (Pagel-Theisen, 2010).

Certifikát diamantu

Certifikát diamantu (Diamond Report) (obr. 6) osved-
čuje kvalitu diamantu bez odhadovania jeho ceny. Obvykle 
sa vydáva pre diamanty väčšie ako 0,47 ct. V certifikáte 
by malo byť uvedené, že hodnotený kameň je prírodný 
diamant. Certifikát má obsahovať farbu, čistotu, výbrus, 
hmotnosť, miery celkovej výšky, minimálny a maximálny 
priemer rundisty, identifikačný náčrt vnútorných a von-
kajších charakteristík, detaily pomerov symetrie a fluores-
cenčné vlastnosti. Certifikáty pre fancy farby diamantov, 
pri ktorých je potvrdená prírodná farba, vo väčšine prípa-
dov neobsahujú hodnotenie čistoty, lebo v takých prípa-
doch má čistota iba druhotnú dôležitosť a kameň môže byť 
identifikovaný svojou vzácnou farbou. Úpravy diamantov 
napr. laserovým vŕtaním alebo vyplňovaním dutín musia 
byť v certifikáte uvedené, spolu s umelými zmenami farieb 
ožiarením. Certifikát musí obsahovať priame potvrdenie 
zodpovednosti hodnotiteľa, pretože inak by bol pre zákaz-
níka bezcenný. Taktiež sa odporúča, aby bolo v certifikáte 
uvedené, podľa akej normy (štandardu) bol kameň hod-
notený. Certifikát má obsahovať registračné číslo, dátum 
vyhotovenia a vlastnoručný podpis hodnotiteľa (Pagel-
-Theisen, 2010).

Imitácie diamantov

Pri hodnotení diamantov a vydávaní certifikátov si 
musí byť hodnotiteľ istý, že hodnotený kameň je prírod-
ného pôvodu. Diamanty boli v minulosti imitované napr. 
krištáľom, zafírom, berylom. Tieto kamene mali v porov-
naní s diamantom nízky index lomu a nízku brilanciu. Bez-
farebný zirkón, upravený zahriatím sa objavil prvýkrát na 
trhu koncom 19. storočia. Umelé olovnaté sklo s pomer-
ne vysokým indexom lomu pod názvom „štras“ vyvinul 
v prvej polovici 18. storočia Joseph Strasser vo Viedni. V 
dvadsiatych rokoch 20. storočia bol vyrobený syntetický 
bezfarebný spinel Verneuilovým procesom. V roku 1948 
bol vyrobený syntetický rutil (TiO2) vo forme priehľad-
ných kameňov. Stroncium titanát (SrTiO3) pod obchod-
ným názvom „Fabulite“ bol vyrobený tiež Verneuilovým 
procesom. V šestdesiatych rokoch minulého storočia pri-
šiel na trh „YAG“ (ytrium aluminium garnet Y3Al5O12) vy-
robený Czochralského procesom. Podobným procesom sa 
vyrába aj „GGG“ (galium gadolinium garnet Gd3Ga5O12), 

Henry Moissanovi. Od roku 1999 firma Charles & Colvard 
vyrába bezfarebné syntetické moissanity vhodné na kle-
notnícke účely pod názvom „Lab-Created MoissaniteTM“ 
(Pagel-Theisen, 2010). Všetky imitácie diamantu okrem 
moissanitu majú fyzikálne vlastnosti rádovo rozdielne od 
diamantu. Moissanit sa podobá diamantu najviac spome-
dzi všetkých dostupných imitácií, hlavne tvrdosťou a dis-
perziou, napriek tomu, že je anizotrópny. Je možné vyrobiť 
moissanit v rôznych triedach čistoty, má väčšiu disperziu 
ako diamant, menšiu ako syntetický rutil. Brilanciu vyka-
zuje o niečo menšiu ako diamant (Nassau et al. 1997).

Spôsoby identifikácie imitácií

Na rozlišovanie jednotlivých imitácií sa používajú re-
fraktometre (meranie indexu lomu), reflektometre (mera-

Obr. 6: Certifikát diamantu (zdroj guide.dia-
mondpriceguru.com)

ktorý sa veľmi nehodí ako imitácia diamantu 
kvôli hnedému odtieňu. V sedemdesiatych ro-
koch bol v bývalom Sovietskom zväze vyrobený 
umelý produkt – oxid zirkoničitý (ZrO2), ktorý 
je stále najviac predávanou náhradou diamantu. 
Kryštalizuje v kubickej sústave, z toho pochádza 
aj jeho názov „kubická zirkónia“ (CZ). Vyrába 
sa v pestrej palete farieb, táto farba je spôsobená 
prítomnosťou prvkov resp. ich oxidov, tzv. do-
pantov (tab. 8, 9). Na trhu je známy pod názva-
mi CZ, Zirkonia, Fianit, C-Ox, Djevalit, KSZ. V 
roku 1996 spôsobil na trhu „boom“ syntetický 
moissanit. Pred jeho objavením mohli klenot-
níci pomocou komerčne vyrábaných meračov 
tepelnej vodivosti ľahko rozlíšiť diamanty od 
ostatných imitácií. Moissanit má tepelnú vodi-
vosť podobnú diamantu a preto nebolo možné 
naďalej používať túto metódu. Moissanit je kar-
bid kremíka (SiC), bol pomenovaný po fran-
cúzskom chemikovi a nositeľovi Nobelovej ceny 

Prvok Farba
Ce žlto-oranžovo-červená
Cr olivovozelená
Co fialová
Cu žltá
Er ružová
Eu ružová
Ho ružová
Fe žltá
Mn hnedofialová
Nd fialová
Ni žltohnedá
Pr jantárovohnedá
Tm zelená
Ti zelenohnedá
V zelená

Tab. 8: Vplyv jednotlivých prvkov na farbu kubic-
kej zirkónie (Nassau, 1981)

Tab. 9: Rozpätie farebných odtieňov kubickej zirkó-
nie vplyvom použitia farbiacich oxidov (Nassau, 

1981)

Rozpätie farieb Použité oxidy
žlto-oranžovo-červená CeO2, Ce2O3

žlto-jantátovo-hnedá CuO, Fe2O3, NiO, Pr2O3, TiO2

ružová Er2O3, Eu2O3, Ho2O3

olivová-zelená Cr2O3, Tm2O3, V2O3

bledo až tmavo fialová Co2O3, MnO2, Nd2O3
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Druh Index
lomu Dvojlom Disperzia Hustota 

(g.cm-1) Tvrdosť Identifikačné
charakteristiky

Fluorescencia (DV 
- dlhovlnné UV, KV - 

krátkovlnné UV)

Metódy
rozpoznávania

            Vysoká disperzia    
            Silný lesk    
            Rundista zrnitá, vosková, slabo až silno modrá  

Diamant 2,417 často 0,044 3,52 10 naturály nemusí vykazovať  
    anomálny       Na povrchu nie sú fluorescenciu  
            žiadne škrabance    
            ani poškodené hrany    
            Veľmi dobre vyleštený    

YAG           Nízka disperzia žiadna až stredná  
Y3Al5O12 1,835 slabý 0,028 4,55 - 8,25 Vysoká hustota oranžová (DV)  

Ytriovo-hlinitý   anomálny    4,65   Inklúzie plynu žiadna až slabooranžová  
granát (1970)           (KV)  

GGG           Pomerne nízka tvrdosť, žiadna až stredná oranžová  
Gd3Ga5O12           poškodenie hrán faziet, (DV) Ťažké kvapaliny:
Gáliovo- 2,03 jednolomný 0,038 7,05 6,5 rundisty, kalety stredná, tmavooranžová Vysoká hustota

gadoliniový           Veľmi vysoká hustota až ružovooranžová (KV)
granát (1970)             Kamene rýchlo

Djevalith           Nízka tvrdosť a krehkosť   klesnú v kvapaline
ZrO2 + CaO 2,17 jednolomný 0,06 5,65 8,5 Poškodenie hrán, rundisty   s hustotou = 3,52 g.c-1

(1977)           Vysoká hustota    
            Obvykle bez inklúzií   Pozorovanie pomeru

Kubická           Farebný dojem často žiadna až slabooranžová veľkosť: hmotnosť
zirkónia (CZ)           “prvotriedne biely” žltá až zelenožltá (KV)  
ZrO2 + Y3O2 2,18 jednolomný 0,06 5,5 - 6,0 8,5 Poškodené hrany   Neprirodzená hra

(1977)           Vysoká hustota   farieb
            Obvykle bez inklúzií    

Fabulite           Vysoká disperzia  ;  
SrTiO3           Mäkký, škrabance na povrchu    
titanát 2,409 jednolomný 0,19 5,13 5 - 6 Poškodené hrany všeobecne inertný  

stroncia           Vysoká hustota    
(1955)           Inklúzie plynu    

            Silná disperzia    
            Nažltlá farba    
            Zdvojenie faziet    

Syntetický 2,62 - 2,90 0,287 0,33 4,25 6,5 - 7 spôsobené vysokým dvojlomom všeobecne inertný  
rutil           Vysoká hustota    

            Škrabance na povrchu,    
            Poškodené hrany    
            Nízka hustota    

            Škrabance na povrchu   Lupa a polariskop:
Syntetický           v jednom smere   Dvojlom so zreteľným 
moissanit 2,648 - 0,043 0,104 3,22 9,25 Vždy vyleštená rundista inertný až oranžový  zdvojením hrán faziet
SiC (1996) 2,691          Zdvojenie hrán    

            spôsobené vysokým dvojlomom    
            Inklúzie = kanálikovité dutiny    
            Zdvojenie hrán    
            spôsobené vysokým dvojlomom    

Zirkón 1,92 - 1,98 0,059 0,038 4,7 7,5 Vysoká hustota žiadna až slabožltá (KV, DV)  
            Škrabance na povrchu    
            Poškodené hrany    
            Inklúzie = minerálne inklúzie    
            Malé zdvojenie hrán    
            Stredný lesk vplyvom    

Zafír 1,76 - 1,77 0,008 0,018 4 9 nižšieho indexu lomu    
            Nízka disperzia    
            Inklúzie = “fluidné pierkovité”    
            minerály    
            Nízka disperzia stredná až silná Refraktometer:

Syntetický 1,73 anomálny 0,02 3,65 8 Anomálny dvojlom modrobiela(KV) Zmeranie indexu lomu
spinel   dvojlom       Nižší lesk    

            Inklúzie = plynové bublinky    
            Stredný lesk, nízka disperzia    

Topás 1,61 - 1,62 0,008 0,014 3,49 - 8 Minimálne zdvojenie hrán    
         3,53   Inklúzie = “fluidné pierkovité”    

Beryl 1,57 - 1,58 0,006 0,014 2,72 7,5 - 8 Nízky lesk, nízka disperzia    
            Inklúzie = dvojfázové fluidné    

Tab. 10: Imitácie diamantu, ich mechanické a optické vlastnosti, identifikačné charakteristiky a základ-
né metódy rozpoznávania (Hobbs, 1981;  Nassau, 1997; Pagel-Theisen, 2010).

nie odrazivosti), tepelné testery (meranie tepelnej vodivos-
ti), polariskopy (rozlišovanie izotropie a anizotropie) a pod.. 
V tabuľke 10 sú uvedené najčastejšie imitácie diamantu, ich 
mechanické a optické vlastnosti, identifikačné charakteris-
tiky a základné metódy rozpoznávania. V tabuľke 11 je po-
rovnanie veľkosti drahých kameňov s diamantom rovnakej 
hmotnosti. 

Syntetické diamanty

Prvé syntetické diamanty sa podarilo vyrobiť v roku 1953 

švédskej spoločnosti ASEA. Neskôr boli vyrobené firmou 
General Electric Co., USA a v roku 1955 tiež spoločnos-
ťou DeBeers v Johannesburgu v Juhoafrickej republike. 
Avšak prvé kryštály syntetických diamantov, ktoré sa dali 
brúsiť a mali hmotnosť viac ako 1 ct, vyrobila spoločnosť 
General Electric až v roku 1970. V nasledujúcich rokoch 
táto spoločnosť začala vyrábať syntetické diamanty tech-
nológiou High-Pressure High-Temperature Flow Process. 
V minulosti boli syntetické diamanty určené výhradne na 
priemyselné používanie, v súčasnosti sa situácia zmenila 
a diamanty sa vyrábajú aj na klenotnícke účely. Syntetické 

Články
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diamanty sú komerčne dostupné od firiem Gemesis Cor-
poration, Sarasota, Florida (Shigley et al. 2002; Wang et al. 
2012), Apollo Diamond Inc. (Wang et al. 2007), atď. Väč-
šina syntetických diamantov šperkovej kvality je vyrábaná 
technológiou HPHT (High-Pressure, High-Temperature), 
sú žlté, žltooranžové a žltohnedé. Patria k diamantom typu 
Ib a málokedy majú vyššiu váhu ako 2 ct. Vyrobené boli aj 
iné farby (ružová, modrá, zelená). Bezfarebné HPHT dia-
manty patria k typu IIa. Bezfarebné, alebo takmer bezfa-
rebné diamanty sa vyrábajú procesom chemickej depozície 
z pár (chemical vapor deposition CVD). Tieto diamanty 
patria taktiež k typu IIa (Pagel-Theisen, 2010).

Metódy identifikácie syntetických diamantov

Veľmi dôležitým identifikátorom syntetického diaman-
tu je anomálny dvojlom. Pri pozorovaní pod UV svetlom 
možno vidieť farebné zónovanie. Syntetické diamanty často 
obsahujú kovové inklúzie, práve vďaka týmto inklúziám 
je mnoho syntetických diamantov priťahovaných silným 
magnetom, ktorým je možné takéto syntetické diaman-
ty identifikovať (Feral, 2012). Tieto diamanty vznikli tzv. 
HPHT procesom (Shigley et al. 2004). Veľa syntetických 
diamantov vykazuje silnejšiu fluorescenciu pod krátkovln-

Články

Drahý kameň % Veľkosť
Kordierit 25,85  
Kremeň 24,72 V
Akvamarín 23,58 Ä
Smaragd 23,01 Č
Turmalín 13,35 Š
Kunzit 8,81 I
Moissanit 8,52 E
Peridot 5,11  
Tanzanit 4,83  

Diamant  1 Referenčná 
hodnota

Topás -0,57  
Spinel -2,56  
Hessonit -3,69 M
Pyrop -6,53 E
Diamantoid -9,09 N
Rubín -13,35 Š
Zafír -13,35 I
Zirkón -28,98 E
YAG -30,11  
CZ -58,52  

Tab. 11: Porovnanie veľkosti populárnych drahých 
kameňov s diamantom rovnakej hmotnosti 

(napr. 1 ct rubín je o 13,35% menší ako 1 ct dia-
mant) (Wallis, 2011).

ným UV svetlom, než dlhovlnným. Diamanty syntetizova-
né procesom CVD často vykazujú oranžovú fluorescenciu 
a dvojlom (Wang et al. 2003; Martineau et al. 2004). CVD 
diamanty neobsahujú kovové inklúzie a nemožno ich de-
tekovať magnetom (Feral, 2012). V súčasnosti sa vyrobia 
syntézou CVD diamanty a následne sa upravuje ich čistota 
a farba procesom HPHT (Wang et al. 2012). Prírodné dia-
manty majú silnejšiu fluorescenciu pod dlhovlnným UV 
svetlom než pod krátkovlnným. Ďalším veľmi dôležitým 
identifikačným nástrojom je spektroskopia. Asi 98% všet-
kých prírodných diamantov patrí k typu Ia, väčšina synte-
tických diamantov patrí k typu Ib. Syntetické diamanty a 
úpravy nie je možné spoľahlivo identifikovať bez prístrojo-
vého vybavenia a skúseností, preto v prípade pochybností 
by mal byť kameň zaslaný do dobre vybaveného akredito-
vaného gemologického laboratória, ktoré disponuje spek-
troskopickým vybavením (Pagel-Theisen, 2010). CVD 
diamanty sa identifikujú pomocou spektroskopie polari-
zovaného svetla pri nízkej teplote a zobrazením pomocou 
UV fluorescencie (Wang et al. 2012). Prognózy do budúc-
nosti ukazujú, že CVD diamanty spolu s HPHT procesom 
majú uplatnenie, technológia sa stále vylepšuje. Výrobca 
ich bude ponúkať vo viacerých farebných prevedeniach – 
bezfarebné, ružové, hnedé, modré (Eaton-Magaña & Dʼ 
Haenens-Johansson, 2012).

Výsledky

Na štúdium jednotlivých „C“ sme použili sedem vy-
braných diamantov (obr. 7). Tieto diamanty sme identi-
fikovali pomocou prístroja presidium gem tester a presi-
dium multitester III (diamantovo-moissanitový tester). 
Presidium gem tester pracuje na báze tepelnej vodivosti 
a rozlišuje diamant a jeho simulanty. Presidium multites-
ter rozlišuje predovšetkým diamant a moissanit, pretože 
pracuje na báze tepelnej aj elektrickej vodivosti. Tepelná 
vodivosť diamantu je od 1000 Wm-1°C-1do 2600 Wm-1°C-1. 
Syntetický moissanit ma tepelnú vodivosť od 200 Wm-1°C-
-1do 500 Wm-1°C-1. Aj napriek tomu, že rozdiely v tepelnej 
vodivosti diamantu a moissanitu sú značné, tepelná vo-
divosť moissanitu je najbližšie k diamantu spomedzi dra-
hých kameňov a prístroje, ktoré fungujú na báze tepelnej 
vodivosti majú problém tieto dva kamene rozlíšiť (Read, 
2008).Diamant a moissanit sa rozlišujú prístrojmi, ktoré 
fungujú na princípe elektrickej vodivosti, pretože mois-
sanit má elektrickú vodivosť väčšiu ako diamant a dá sa 
týmito prístrojmi spoľahlivo odlíšiť. Na meranie indexu 
odrazivosti sme použili prístroj Presidium electronic re-
flectivity meter. Pred meraním indexu odrazivosti je nutné 
vzorky dôkladne odmastiť a položiť najväčšou vybrúsenou 
plochou (tabuľkou) na detektor prístroja. Tieto opatre-
nia je nevyhnutné dodržať pre dosiahnutie relevantných 
výsledkov. Index odrazivosti pre diamant je 88 – 97. Na 

Obr. 7: Študované diamanty
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zistenie hmotnosti diamantov sme použili váhu KERN ABJ 
120-4M s váživosťou 120g a citlivosťou 0,1 mg, na meranie 
dĺžkových parametrov bolo použité digitálne posuvné me-
radlo s presnosťou 0,01 mm. Na zisťovanie fluorescenčných 
vlastností sa použila UV lampa Raytech LS–7CBa na roz-
líšenie jednotlivých stupňov čistoty binokulárna lupa Carl 
Zeiss Jena s maximálnym zväčšením 50x. Výsledky čiastko-
vých meraní sú uvedené v (tab. 12).

Farba

Šesť skúmaných diamantov malo „fancy“ farbu a jeden 
farebne zapadal do škály D-Z. Farba „fancy“ diamantov 
bola vizuálne odhadnutá, farba siedmeho diamantu bola 
taktiež vizuálne odhadnutá pomocou farebnej škály „Cape“ 
(Pagel-Theisen, 2010). Jednotlivé farebné odtiene sú bližšie 
dokumentované v (tab. 13).

rátový „two-grainer“. Súbor jednotlivých hmotností je uve-
dený v priloženej (tab. 13). Na základe vzorcov: Hmotnosť 
(ct) = výška x priemer rundisty2 x 0,0061 pre briliantový 
výbrus; a hmotnosť (ct) = výška x šírka x dĺžka x 0,0092 pre 
smaragdový výbrus (Pagel-Theisen, 2010) bola vypočítaná 
teoretická hmotnosť (tab. 14).

vzorka typ výbrusu index odrazivosti dĺžkové rozmery [mm] hrúbka 
rundisty

veľkosť kalety 
/kýlu

luminiscencia
priemer rundisty celková výška 

(koruna + pavilón)
254 nm 365nm

1 briliant 94 3,97 3,97 2,42 stredná veľmi malá x x
2 briliant 95 3,96 3,93 2,66 stredná veľmi malá x x
3 briliant 96 3,81 3,80 2,18 stredná malá x x
4 briliant 88 3,58 3,59 2,25 stredná veľmi malá x x
5 briliant 94 3,74 3,69 2,20 stredná veľmi malá x x
6 smaragd 95 5,07 3,57 2,67 široká veľmi malý x modrá
7 briliant 92 3,79 3,78 2,27 stredná veľmi malá žltá žltá

Tab. 12: Výsledky meraní jednotlivých charakteristík pre študované diamanty

Vzorka Hmotnosť [ct] Farba Čistota
1 0,24 bledohnedá SI1
2 0,20 bledohnedá SI1
3 0,28 bledohnedá VS1
4 0,19 bledohnedá SI2
5 0,20 bledohnedá VS1
6 0,50 J/K VVS2
7 0,20 žltá - champagne VVS1

Tab. 13: Hodnotenie študovaných diamantov

Čistota 

Čistota diamantov bola posudzovaná pod binokulárnou 
lupou pod zväčšením 10x podľa tabuliek v publikácii Pa-
gel-Theisen (2010). Následne boli vnútorné charakteristiky 
pozorované pri zväčšení 25x. V briliante č. 1 bol identifi-
kovaný škrabanec po leštení v korunovej časti. Briliant 1 
navyše obsahoval tmavú inklúziu obklopenú zákalom. V 
briliante č. 2 boli pukliny v korunovej časti čiastočne obklo-
pené zákalom. Pukliny sa nachádzali rovnomerne po oboch 
stranách tabuľky. Briliant č. 3 obsahoval skupinu bezfareb-
ných kryštálov situovaných v oblasti rundisty. Briliant č. 4 
bol najviac inkludovaný spomedzi študovaných diamantov, 
obsahoval veľa čiernych a bezfarebných inklúzií, ktoré sa v 
oblasti pavilónu javili ako jedna veľká škvrna. Briliant č. 5 
mal z týchto piatich vzoriek najvyššiu čistotu, obsahoval iba 
nepatrné bezfarebné inklúzie v oblasti kalety. Diamant č. 6 
mal jednu tmavšiu inklúziu v korune, ktorá sa javila ako 
puklina okolo bezfarebného kryštálu, ďalej bol pozorovaný 
zhluk nepatrných bodiek na rundiste. Pavilón neobsahoval 
žiadne inklúzie. Briliant č. 7 obsahoval päť nepatrných bez-
farebných inklúzií v korune a v pavilóne. Triedy čistoty sú 
uvedené v (tab. 13).

Hmotnosť

Väčšina študovaných diamantov má hmotnosť okolo 0,2 
ct. Jeden je štvrťkarátový tzv. “one-grainer“ a jeden polka-

Vzorka Typ výbrusu Teoretická hmotnosť
1 briliant 0,23
2 briliant 0,25
3 briliant 0,19
4 briliant 0,18
5 briliant 0,19
6 smaragd = 1,5: 1 0,44
7 briliant 0,20

Tab. 14: Hodnotenie študovaných diamantov

Výbrus

Šesť študovaných vzoriek má briliantový výbrus a jed-
na má smaragdový výbrus. Hodnotenie veľkostí rundisty a 
kalety je uvedené v (tab. 12).

Hodnotenie študovaných vzoriek sa uskutočnilo po-
merne jednoduchými metódami, ktoré boli k dispozícii. 
Výsledky hodnotenia sú zdokumentované v (tab. 13). Väč-
šina hodnotených diamantov mala fantazijné farby, ktoré 
sa dali ľahko pomenovať. Hodnotenie čistoty a váhy je po-
merne presné. Najväčší problém bol s hodnotením výbru-
su, nakoľko nám chýba prístrojové vybavenie (Proportio-
skop). Avšak pod binokulárnou lupou sa dali ohodnotiť 
jednotlivé proporcie rundisty a kalety. Vzorky 1-5 nevy-
kazovali pod UV svetlom žiadnu luminescenciu, vzorka 
6 bola modrá pod dlhovlnným UV žiarením a vzorka 7 
vykazovala žltú luminiscenciu pod oboma typmi UV žia-
renia.

Záver

Ľudia sa pri kupovaní diamantov, prípadne šperkov s 
diamantmi nemajú problém sa obvykle zamerať na farbu, 
prípadne hmotnosť kameňa. Tieto vizuálne charakteristiky 
sú tak markantné, že nám obvykle padnú do oka ako prvé. 
Menej často berú na zreteľ dôležitosť výbrusu diamantu, 
prípadne čistotu. Je to spôsobené tým, že klenotníci resp. 
obchody so šperkami často neuvádzajú tieto dva paramet-
re. Obvykle sú uvedené len na certifikátoch špičkových ge-
mologických laboratórií. Je však dôležité, uvedomiť si, pre-
čo vlastne diamanty kupujeme. Väčšinou je to preto, že nás 
oslní ich oheň a výnimočné optické vlastnosti, ktoré nenáj-
deme u žiadneho iného drahého kameňa. Tieto unikátne 
vlastnosti môžu byť ľudskému oku dostupné prostredníc-
tvom pridanej hodnoty – výbrusu. Práve výbrus – vplyv 
ľudského faktora, robí diamant pre človeka atraktívny. 
Preto by sme mali pri nákupe dbať o to, aby bol diamant 
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čo najlepšie vybrúsený. Čistota najmä vo vysokých triedach 
nemá veľký vplyv na optické vlastnosti, ale má vplyv na 
cenu. V prípade kvality výbrusu je to presne naopak.

Vzhľadom na to, že diamanty sa imitujú od nepamäti a 
technológie sú stále pokročilejšie, je čoraz ťažšie obzvlášť 
pre spotrebiteľa identifikovať pravý prírodný diamant, prí-
padne jeho úpravy. V minulosti bol problém odlíšiť diamant 
od jeho imitácií. V súčasnosti to už nie je taký problém, ke-
ďže sa predávajú diamantové testery, testery na moissanity 
na báze tepelnej a elektrickej vodivosti, polariskopy, kono-
skopy, refraktometre, prístroje na meranie odrazivosti a 
podobne. Tieto prístroje sú dnes voľne dostupné, ich cena 
sa pohybuje rádovo v desiatkach až stovkách eur. Základné 
vlastnosti diamantu a jeho odlíšenie od rôznych imitácií sa 
dá zistiť pomerne jednoduchými pomôckami a spôsobmi.

Hlavným problémom súčasnosti sú syntetické diaman-
ty. Spôsoby ich výroby sa tak zdokonalili, že ich nie je mož-
né spoľahlivo identifikovať inak, ako spektroskopickými 
metódami. V súčasnosti takýmito zariadeniami disponujú 
väčšinou najmä laboratóriá a špecializované pracoviská. 
Preto je veľmi dôležité vyžiadať si pri kúpe šperku alebo dia-
mantu certifikát, vydaný niektorým renomovaným gemolo-
gickým laboratóriom, pretože na takomto certifikáte musí 
byť jednoznačne uvedené, že kupovaný diamant je prírod-
ného pôvodu, prípadne ak bol diamant nejakým spôsobom 
upravovaný, musí byť o tejto úprave poznámka v certifikáte.

Existujú viaceré metódy, ktorými je možné spoľahlivo 
zabezpečiť a ochrániť zakúpený diamant. Takouto metódou 
je napr. rtg. topografia, ktorá slúži na zabezpečenie diaman-
tu pred krádežou, prebrúsením prípadne zušľachtením. 
Cieľom tejto metódy je vizualizovať vnútorné chyby v kryš-
tálovej štruktúre a tým vytvoriť jedinečný obraz študova-
ného diamantu. Tento obraz je tak jedinečný ako odtlačok 
prsta človeka (Diehl a Herres, 2004).

Poďakovanie: Autori sú vďační recenzentom Ľudmile 
Illášovej a Ivanovi Krausovi za cenné rady a pripomienky, 
ktoré pomohli zvýšiť kvalitu príspevku.
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Hierarchia mineralogického systému a základné pravidlá 
klasifikácie minerálov podľa CNMNC IMA

Peter Bačík1

Hierarchy of mineralogical system and basic principles of mineral classification ac-
cording to CNMNC IMA

Abstract:

Commission on New Minerals, Nomenclature and classification of the International mineralogical association (IMA CNMNC) 
published the hierarchy and basic principles of mineral classification, which are recommended for proposals of new minerals 
and nomenclatures of mineral supergroups and groups. Hierarchy of mineralogical system is divided into six levels: (1) mineral 
class; (2) mineral subclass; (3) mineral family; (4) mineral supergroup; (5) mineral group; (6) mineral subgroup and mineral 
series. CNMNC IMA also defined mineral species and specified which natural substancies may and which may not be regarded 
as mineral species. Basic principles for mineral classification including dominant-constituent rule and dominant-valency rule 
were also approved. All terms transposed into the Slovak language were approved by the Commission on Nomenclature and 
Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia. 

Key words: mineralogical system, nomenclature, supergroup, group, dominant-constituent rule, dominant-valency rule
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Úvod

Vo svete sa používa viacero systémov klasifikácie mi-
nerálov. Patrí medzi ne Nickelova-Strunzova klasifikácia 
(Strunz & Nickel, 2001), ktorá sa preferuje najmä v Európe, 
a teda aj na Slovensku. Medzi ďalšie systémy klasifikácie a 
používané zoznamy minerálov patria Dana’s New Mineralo-
gy (Gaines et al., 1997), A Systematic Classification of Mine-
rals (Ferraiolo, 2003), Fleischer’s Glossary of Minerals (Back 
& Mandarino, 2008). Všetky tieto systémy klasifikujú mi-
nerály na základe chemického zloženia a štruktúry, avšak 
navzájom sa líšia detailmi, niekedy dokonca až princípmi. 

Zo spomenutých systémov sú najpoužívanejšie Nic-
kelova-Strunzova klasifikácia a Dana’s New Mineralogy. 
Nickelova-Strunzova klasifikácia rozdeľuje minerály do 10 
tried (class): 1) prvky, 2) sulfidy, 3) halidy, 4) oxidy, 5) nit-
ráty, karbonáty, 6) boráty, 7) sulfáty, 8) fosfáty, 9) silikáty, 
10) organické zlúčeniny. Tie sa ďalej rozdeľujú na základe 
chemického zloženia a štruktúry na oddelenia (division), 
rody (family) a skupiny (group) (Strunz & Nickel 2001). 
Systém Dana’s New Mineralogy klasifikuje minerály do 78 
tried (class), ktoré sú však hierarchicky na úrovni oddelení 
v Strunzovej klasifikácii. Triedy sú ďalej rozdelené na typy 
(type) a tie sa delia na skupiny (group) (Gaines et al., 1997).

Z uvedeného vyplýva, že oba najpoužívanejšie systémy 
klasifikácie sú z hľadiska hierarchie výrazne rozdielne. Na-
vyše vo svete často používaný Fleischer’s Glossary of Mine-
rals (Mandarino, 1999; Back & Mandarino, 2008) definuje 
skupiny minerálov, ktoré však nie sú úplne zhodné so sku-
pinami v dvoch najvýznamnejších mineralogických systé-
moch. Podobne aj séria kolektívu Deer, Howie a Zussman 
Rock-forming Minerals, ktorá sa bežne používa v mineralo-
gickej praxi, nezávisle definuje skupiny minerálov. 

Z týchto dôvodov Komisia pre nové minerály, nomen-
klatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej 
asociácii (CNMNC IMA – Commission on New Mine-
rals, Nomenclature and Classification of the International 
Mineralogical Association) vytvorila schému, ktorá štan-
dardizuje hierarchiu mineralogickej klasifikácie a zavádza 
princípy platné pre nomenklatúru minerálnych skupín 
(Mills et al., 2009). CNMNC IMA tiež redefinovala zák-
ladné pravidlá pre klasifikáciu minerálov do minerálnych 
druhov (Hatert & Burke, 2008). Tieto pravidlá sa zatiaľ 
neuplatnili na ostatné mineralogické systémy, používajú 
sa iba pri nomenklatúrach minerálnych skupín schvaľova-
ných CNMNC IMA. 

Tieto princípy a pravidlá by mali byť používané v mi-
neralogickej praxi aj na Slovensku a preto sú uvedené aj 
vysvetlené v tomto príspevku. Slovenské ekvivalenty zá-
kladných pojmov schválila Komisia pre nomenklatúru a 
terminológiu v mineralógii pri Slovenskej mineralogickej 
spoločnosti (KNTM SMS), preto má táto publikácia kodi-
fikačnú platnosť.

Hierarchia nomenklatúry minerálnych skupín

Hierarchia nomenklatúry minerálnych skupín podľa 
CNMNC IMA (Mills et al., 2009) definuje šesť úrovní kla-
sifikácie minerálov, od najvyššej – minerálnej triedy – až 
po podskupiny a série. Na základnej úrovni je minerálny 
druh.

Minerálna trieda a podtrieda

Minerálna trieda (angl. mineral class) je najvyššou 
úrovňou v rámci klasifikácie minerálov. Je definovaná na 
základe hlavného aniónu (napr. O2-, S2-), aniónového kom-

Články
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plexu (napr. OH-, SO2-
4, CO2-

3, PO3-
4, BxOZ-

y, SixOZ-
y) alebo 

ich neprítomnosti (prvky). Medzi najvýznamnejšie mine-
rálne triedy patria prvky, sulfidy, sulfosoli, halidy, oxidy, 
hydroxidy, nitráty, karbonáty, boráty, sulfáty, chromáty, 
volframáty, molybdáty, fosfáty, arzenáty, vanadáty, silikáty, 
organické zlúčeniny (Mills et al., 2009).

Minerálna podtrieda (angl. mineral subclass) je hierar-
chicky pod triedou, avšak nie je definovaná vo všetkých 
triedach. Minerálne podtriedy sú vytvorené v triedach 
borátov a silikátov na základe spôsobu spájania tetraédrov 
(Mills et al., 2009). V triede borátov sú podtriedy monobo-
rátov, diborátov, triborátov, tetraborátov, pentaborátov, he-
xaborátov, heptaborátov a ďalších megaborátov (Strunz & 
Nickel, 2001). V triede silikátov sú tieto podtriedy: nesosi-
likáty (izolované tetraédre), sorosilikáty (izolované skupiny 
tetraédrov), cyklosilikáty (prstence tetraédrov), inosilikáty 
(reťazce tetraédrov), fylosilikáty (vrstvy tetraédrov) a tekto-
silikáty (priestorové spojenie tetraédrov). 

Minerálne oddelenie

Minerálne oddelenie (angl. mineral family, Nickelova-
-Strunzova klasifikácia používa samostatne pojmy division 
a family, ktoré však CNMNC IMA nerozlišuje, preto pre 
pojem family tu používame slovenský ekvivalent oddele-
nie) je z hľadiska hierarchie medzi minerálnymi triedami 
a podtriedami na jednej a superskupinami a skupinami na 
druhej strane. Zahŕňa v rámci triedy dve a viac superskupín 
alebo skupín, ktoré majú podobné chemické zloženie alebo 
štruktúrne vlastnosti. Príkladom minerálneho oddelenia 
definovaného podobnými štruktúrnymi vlastnosťami je 
oddelenie zeolitov, ktoré sa dajú charakterizovať ako tekto-
silikáty s prítomnosťou kanálov v štruktúre, ale jednotlivé 
minerálne druhy patria do rôznych superskupín a skupín 
(Mills et al., 2009). Príkladom oddelenia definovaného che-
mickým zložením je napríklad oddelenie platinoidov.

Minerálna superskupina

Minerálna superskupina (angl. mineral supergroup) je 
zložená z dvoch a viac minerálnych skupín, pre ktoré pla-
tí, že majú rovnakú štruktúru a obsahujú kryštalochemic-
ky podobné prvky (Mills et al., 2009). Rovnakú štruktúru 
majú minerály vtedy, ak sú homeotypové, teda ak sa medzi 
nimi zachovávajú základné topologické vlastnosti štruktú-
ry (Lima-de-Faria et al., 1990). To neznamená, že home-
otypové štruktúry musia mať rovnakú symetriu, rovnakú 
priestorovú grupu alebo sústavu, ak sa zachováva topológia 
štruktúry. Niektoré polymorfné modifikácie, ako napríklad 
monoklinické a rombické amfiboly, sú homeotypové, pre-
to môžu figurovať v rámci jednej superskupiny. Na druhej 
strane zoisit má topologicky odlišnú štruktúru ako jeho po-
lymorfná modifikácia klinozoisit, preto nie je zaradený do 
epidotovej superskupiny.

Vo všeobecnosti minerálna superskupina obsahuje mi-
nerálne druhy rovnakej minerálnej triedy, ako napr. turma-
línová (Henry et al., 2011) alebo amfibolová superskupina 
(Hawthorne et al., 2012), ale v niektorých prípadoch môže 
zahŕňať minerálne druhy z viacerých minerálnych tried, 
ako je to v prípade apatitovej (Pasero et al., 2010) alebo 
granátovej superskupiny (Grew et al., 2013). Minerálna 
superskupina môže obsahovať aj samostatné nezaradené 
minerálne druhy, ktoré nepatria do žiadnej minerálnej 
skupiny, ako napr. vanadinit – jediný vanadát v apatitovej 
superskupine (Pasero et al., 2010). Na vytvorenie supersku-
piny, skupiny aj podskupiny musí byť splnená podmienka, 
aby obsahovala viac ako jeden minerálny druh (Mills et al., 
2009).

Názov superskupiny je odvodený od najvýznamnejšie-
ho minerálu (alumitová superskupina), od minerálu, ktorý 

bol ako prvý úplne mineralogicky opísaný (apatitová super-
skupina), alebo od historicky významného názvu, ktorý v 
súčasnosti už nedefinuje žiadny minerálny druh (turma-
línová superskupina) (Mills et al., 2009). V slovenčine sa 
názov superskupiny používa vo forme zhodného prívlastku 
pred slovom superskupina, t. j. správne sa má používať po-
jem granátová superskupina, nie superskupina granátu.

Minerálna skupina, podskupina a séria

Minerálna skupina (angl. mineral group) obsahuje dva a 
viac minerálnych druhov, ktoré majú podobne ako v prípa-
de minerálnych superskupín rovnakú štruktúru a obsahujú 
chemicky podobné prvky (Mills et al., 2009). Zaraďovanie 
do minerálnych skupín teda prebieha podľa rovnakých 
princípov ako v prípade minerálnych superskupín. V rámci 
hierarchie majú minerály jednotlivých minerálnych skupín 
viac spoločných vlastností ako v minerálnych superskupi-
nách. Napríklad minerály britolitovej skupiny sú definova-
né ako minerály apatitovej superskupiny, t. j. minerály so 
štruktúrou apatitu, v ktorých navyše Si prevažuje v pozícii 
T a lantanoidy prevažujú v pozíciách M.

Názov minerálnej skupiny sa môže odvodiť podobne 
ako v prípade superskupín od najvýznamnejšieho alebo 
najstaršieho minerálu (apatitová skupina), či od historicky 
používaného (ustáleného) názvu (granátová skupina), ale 
tiež sa môže odvodiť od chemických alebo štruktúrnych 
vlastností (skupina turmalínov s dominantnými alkáliami 
v pozícii X) (Mills et al., 2009). Názvy minerálnych skupín 
odvodené od názvu minerálu sa v slovenčine používajú ako 
zhodné prívlastky pred slovom skupina – britolitová skupi-
na. Pri názvoch odvodených od chemických alebo štruktúr-
nych vlastností sa názov skupiny uvádza v podobe nezhod-
ného prívlastku za slovom skupina (skupina turmalínov s 
dominantnými alkáliami v pozícii X), ale môže sa použiť aj 
skrátená forma, ak prívlastok obsahuje názov superskupiny 
(turmalíny s dominantnými alkáliami v pozícii X).

Minerálna podskupina (angl. mineral subgroup) sa vy-
tvorí vtedy, keď sa aj v rámci minerálnej skupiny dajú na 
základe spoločných vlastností jednotlivé minerálne druhy 
ešte ďalej rozdeliť. Napríklad v rámci amfibolovej super-
skupiny, t. j. inosilikátov s amfibolovou štruktúrou, existuje 
skupina hydroxy-fluoro-chloro-amfibolov, teda amfibolov s 
prevahou OH, F alebo Cl v aniónovej pozícii W, v ktorej je 
definovaná skupina vápenatých amfibolov, t. j. amfibolov s 
prevahou Ca v pozícii B a vakanciou v pozícii A (Hawthorne 
et al., 2012). Názvy minerálnych podskupín sa tvoria podľa 
rovnakých pravidiel ako v prípade minerálnych skupín.

Minerálna séria (angl. mineral series) sa používa v prí-
pade minerálov homologickej (lilianitová séria; Moëlo et 
al., 2008), polysomatickej (biopyriboly; Ferraris et al., 2008) 
alebo substitučnej (fengitová, biotitová séria; Rieder et al., 
1998) série, ktoré nespĺňajú definíciu minerálnej skupiny.

Minerálny druh a minerál

Minerálny druh (angl. mineral species) je prvok alebo 
chemická zlúčenina, ktoré sú definované svojím chemic-
kým zložením a kryštálovou štruktúrou a vznikajú geolo-
gickými procesmi (Mills et al., 2009; Nickel, 1995). Mine-
rálny druh je teda definovaný svojou chemickou značkou 
alebo vzorcom, ktorý zodpovedá zloženiu koncového člena 
a mal by obsahovať iba hlavné prvky v jednotlivých kryšta-
lografických pozíciách, čo sa však bohužiaľ ani v súčasnosti 
dôsledne nedodržiava. Minerály v prírode majú empirický 
vzorec, t. j. vzorec zistený analytickým výskumom, v kto-
rom môžu byť prítomné aj prvky substituujúce za hlavné 
prvky, ak je minerál súčasťou izomorfnej série. Príslušnosť 
študovaného minerálu k minerálnemu druhu je definovaná 
dvoma základnými pravidlami – pravidlom prevládajúce-
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minerál je samostatným minerálnym druhom, ak prevlá-
dajúce zložky vrátane vakancií v jednotlivých kryštalogra-
fických pozíciách, resp. minimálne v jednej z nich, sú iné 
ako v ostatných mineráloch s rovnakou štruktúrou (Nic-
kel, 1992; Nickel & Grice, 1998). Názov pravidla však nebol 
šťastne zvolený, pretože viedol k zmätočným výkladom. 
Päťdesiatpercentné pravidlo sa totiž dá plne uplatniť iba v 
binárnych systémoch, ako je napríklad séria enstatit – fe-
rosilit, v ktorej o príslušnosti k minerálnym druhom roz-
hoduje pomer Mg a Fe, t. j. ak má minerál do 50 % Fe, kla-
sifikuje sa ako enstatit, nad 50 % má ferosilit. V systémoch 
s tromi a viac zložkami má dominantná zložka pomer nižší 
ako 50 %, napríklad v ternárnom systéme je spodnou hra-
nicou hodnota 33 %. Wenk & Bulakh (2004) preto navrhli 
zmenu názvu pravidla na pravidlo 100 %/n, ale v súčasnos-
ti sa odporúča názov pravidlo prevládajúcej zložky, angl. 
dominant-constituent rule (Hatert & Burke 2008). Uplatne-
nie pravidla prevládajúcej zložky v binárnom a ternárnom 
systéme v grafickom zobrazení je na obr. 1.

Vytvorenie nomenklatúry komplexných minerálnych 
superskupín a skupín, ako je arrojaditová skupina (Cáma-
ra et al., 2006; Chopin et al., 2006) alebo epidotová super-
skupina (Armbruster et al., 2006), však viedlo k potrebe 
definovania nového pravidla. V mineráloch týchto skupín 
vystupuje v jednotlivých pozíciách katión s rôznym mo-
censtvom, pričom zmena mocenstva v jednej pozícii vy-
žaduje zmenu mocenstva v inej pozícii, teda dochádza k 
heterovalentnej substitúcii, ktorá nevedie len k zmene mi-
nerálneho druhu, ale dokonca môže viesť k zmene medzi 
skupinami v rámci superskupiny a medzi podskupinami v 
rámci skupiny. Preto sa do praxe zaviedlo pravidlo prevlá-
dajúceho mocenstva (angl. dominant-valency rule), ktoré 
berie do úvahy mocenstvo katiónov v jednotlivých pozíci-
ách (Hatert & Burke, 2008). 

Uplatnenie tohto pravidla je komplikovanejšie ako v 
prípade pravidla prevládajúcej zložky. Je potrebné rozli-
šovať dva rôzne prípady heterovalentných substitúcií. V 

ho mocenstva a pravidlom prevládajúcej zložky (Hatert & 
Burke, 2008).

Medzi minerály sa zaraďujú aj amorfné látky, ktoré majú 
homogénne chemické zloženie, teda sa dajú definovať ako 
zlúčeniny a nie zmesi, ďalej tie, pri ktorých fyzikálno-che-
mické (napr. spektroskopické) údaje potvrdzujú, že ide o 
jedinečnú chemickú zlúčeninu. Podmienkou na zaradenie 
amorfnej zlúčeniny medzi minerály je, že za žiadnych okol-
ností a po žiadnej úprave (napr. zahrievaním) nesmú vy-
tvoriť difrakčný obrazec. Naopak, v prípade metamiktných 
zlúčenín je podmienkou ich uznania ako minerálu to, že sa 
experimentálne alebo analyticky dokáže, že pred procesom 
metamiktizácie mala zlúčenina kryštálovú štruktúru. Me-
dzi minerály patria aj zlúčeniny mimozemského pôvodu a 
tie, ktoré vznikli geologickou činnosťou na antropogénnych 
dielach v rámci prírodného prostredia z geologických ma-
teriálov (na banských dielach, haldách, zárezoch ciest atď.).  
Zlúčeniny vytvorené priamo antropogénnou činnosťou ale-
bo pôsobením geologického prostredia na materiály antro-
pogénneho pôvodu sa medzi minerály nezaraďujú.  Z toho 
vyplýva, že za minerál sa pokladá zlúčenina, ktorá vznikla 
na stene banskej chodby, ale ak vznikla na banskej výdreve, 
už sa nedá označiť ako minerál, hoci v oboch prípadoch bol 
proces ich vzniku rovnaký. Organické zlúčeniny sa pokla-
dajú za minerály iba vtedy, ak je dokázateľný podiel geolo-
gických procesov na ich vzniku. Kvapalné látky nie sú po-
kladané za minerály s výnimkou ortuti, ktorá je za minerál 
pokladaná z historických dôvodov (Nickel, 1995).

Základné všeobecné pravidlá klasifikácie minerálov

Ako sme už uviedli, príslušnosť k minerálnym druhom 
sa určuje aplikáciou dvoch základných pravidiel – pravid-
lom prevládajúceho mocenstva a pravidlom prevládajúcej 
zložky (Hatert & Burke 2008). 

História vývoja týchto pravidiel sa začala návrhom tzv. 
päťdesiatpercentného pravidla (Nickel, 1992). Podľa neho 

Obr. 1: Grafické zobrazenie homovalentných substitúcií v a) binárnom a b) ternárnom 
kompletnom tuhom roztoku (Hatert & Burke, 2008)
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Obr. 2: Grafické zobrazenie heterovalentnej substitúcie v jednej pozícii 
(Hatert & Burke, 2008)

Obr. 3: Grafické zobrazenie heterovalentnej substitúcie vo dvoch pozíciách 
(Hatert & Burke, 2008)

prvom prípade ide o heterovalentnú substitúciu v rámci 
jednej kryštalografickej pozície. Tá sa dá vyjadriť ako An+ 
↔ 0,5 B(n+1)+ + 0,5 C(n–1)+. Príkladom môže byť substitúcia 
Fe2+ ↔ 0,5 Al3+ + 0,5 Li+ v turmalínoch skorylovo-elbaitovej 
série. V takomto prípade sa obsahy katiónov B a C sčítava-
jú a hranica medzi minerálnymi druhmi leží na hodnote 
[An+

0.5B(n+1)+
0.25C(n–1)+

0.25]. Takýto stav sa nazýva dvojité ob-
sadenie pozície vynútené mocenstvom, angl. valency-im-
posed double site-occupancy (Hatert & Burke 2008). Gra-
fické vyjadrenie uplatnenia pravidla je na obr. 2. Podobne sa 
postupuje aj v prípade heterovalentných substitúcií v dvoch 
pozíciách, t. j. substitúcií typu An+

M + C(n+1)+N ↔ B(n+1)+
M + 

Dn+
N. V tomto prípade je hraničným zloženie [An+

0.5B(n+1)+
0.5]

M[C(n+1)+
0.5Dn+

0.5]N s grafickým zobrazením na obrázku 3. 
Treba však brať do úvahy, že na dôsledné uplatnenie pra-
vidla je nutné poznať distribúciu katiónov medzi jednotli-

vými pozíciami. Komplikáciu spôsobujú napríklad spinely, 
ktoré môžu byť normálne aj inverzné. Kvôli zjednodušeniu 
z hľadiska nomenklatúry sú katióny v spineloch rozdelené 
podľa mocenstva nezávisle od ich kryštalografickej pozície, 
keďže v tomto prípade dvojité obsadenie pozícií nie je vy-
nútené mocenstvom (Hatert & Burke, 2008).

Najzložitejšia situácia je v prípade minerálov, v kto-
rých sa uplatňuje kombinácia homovalentných a hete-
rovalentných substitúcií. Ak sa v mineráli so zložením 
[An+

0.4B(n+1)+
0.6]M[C(n+1)+

0.4Dn+
0.6]N uplatní homovalentná 

substitúcia Dn+
N ↔ En+

N, jej výsledkom môže byť zloženie 
[An+

0.4B(n+1)+
0.6]M[C(n+1)+

0.4Dn+
0.35En+

0.25]N. Pri uplatnení pra-
vidla prevládajúcej zložky by sa dalo usudzovať, že toto zlo-
ženie zodpovedá minerálnemu druhu so zložením [B(n+1)+]
M[C(n+1)+]N. Taký koncový člen by však bol nábojovo nevy-
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rovnaný, a preto nemôže existovať (Hatert & Burke, 2008). 
Preto sa na takéto zloženie uplatňuje pravidlo prevládajúce-
ho mocenstva, takže obsahy katiónov s rovnakým mocen-
stvom sa sčítavajú, v našom prípade (Dn+

0.35 + En+
0.25) dáva 

sumu 0,6, C(n+1)+ má obsah 0,4, prevládajúcim mocenstvom 
je n+. Po následnom uplatnení pravidla prevládajúcej zlož-
ky na katióny s mocenstvom n+ vychádza, že minerál so 
zložením [An+

0.4B(n+1)+
0.6]M[C(n+1)+

0.4Dn+
0.35En+

0.25]N prislúcha 
minerálnemu druhu so vzorcom [B(n+1)+]M[Dn+]N. Grafické 
vyjadrenie pravidla prevládajúceho mocenstva pre trojzlož-
kové obsadenie pozície N je na obr. 4.

Spomínané pravidlá sa týkajú systémov, ktoré sa dajú 
označiť ako tuhé roztoky, teda takých, v ktorých medzi jed-
notlivými minerálnymi druhmi existuje voľná miešateľnosť. 
Existujú však aj systémy minerálov, medzi ktorými nie je 
voľná miešateľnosť. Ak zloženia dvojice minerálov v tuhom 
roztoku nedosahujú hranicu 50 %, uplatňuje sa pravidlo do-
minantnej zložky bez ohľadu na to, či je pár navzájom izo-
štruktúrny (obr. 5a). Príkladom je systém hematit Fe2+

2O3 
– ilmenit Fe2+Ti4+O3. Ak však dve hraničné zloženia nie sú 
izoštruktúrne, ale jeden zo štruktúrnych typov zasahuje 
za hranicu 50 % o viac ako 10 mol %, tento štruktúrny typ 
predstavuje dva samostatné minerálne druhy, pričom ich 
hranicou je 50 %. Druhý štruktúrny typ s rozsahom che-
mického zloženia blízkym koncovému členu je tretím sa-
mostatným minerálnym druhom (obr. 5b). Typickým prí-
kladom je systém ZnS – FeS, v ktorom minerál so zložením 
od ZnS do Zn0.5Fe0.5S je sfalerit a minerál so zložením od 
Zn0.5Fe0.5S do Zn0.34Fe0.66S a sfaleritovou štruktúrou je ruda-
ševskyit (Hatert & Burke, 2008). 

Ďalším prípadom sú binárne systémy, v ktorých sa zlo-
ženie pohybuje okolo hranice 50 % a nedosahuje zloženie 
koncových členov. V takomto prípade treba rozlišovať, aký 
je rozsah zloženia na obe strany. Ak je menší ako 10 mol %, 
minerál sa charakterizuje ako jeden minerálny druh (obr. 
5c). Preto je pentlandit so vzorcom Fe(Fe,Ni)8S8, v ktorom 
sa pomer Fe : Ni pohybuje okolo 1 : 1 a miera ich vzájomnej 
substitúcie je minimálna, samostatným minerálnym dru-
hom. Ak je však rozsah substitúcie väčší ako 10 mol % od 

Obr. 4: Grafické zobrazenie kombinácie heterovalentnej a homovalentnej substitúcie 
vo dvoch pozíciách vedúcej k uplatneniu pravidla prevládajúceho mocenstva (Hatert 

& Burke, 2008)

pomeru 1 : 1, vtedy sa minerály berú ako dva samostatné 
minerálne druhy a ich hranicou je 50 % (obr. 5d) (Hatert 
& Burke, 2008). Podobné pravidlá sa uplatňujú aj v ter-
nárnych systémoch (obr. 6).

Ďalším faktorom, ktorý treba brať do úvahy, je štruk-
túrna usporiadanosť. Ak sa v štruktúrne neusporiadanom 
tuhom roztoku objaví štruktúrne usporiadaný člen, berie 
sa ako samostatný minerálny druh. Štruktúrna usporiada-
nosť sa prejaví rozdelením minimálne jednej štruktúrnej 
pozície na dve, čo má za následok zmenu symetrie a zvy-
čajne aj zdvojnásobenie veľkosti niektorých mriežkových 
parametrov. Aby však mohol byť štruktúrne usporiadaný 
minerál uznaný ako samostatný minerálny druh, musí 
byť štruktúrna usporiadanosť analyticky potvrdená. Ty-
pickým prípadom je dolomit CaMg(CO3)2, ktorý chemic-
ky zodpovedá tuhému roztoku kalcit CaCO3 – magnezit 
MgCO3, ale na rozdiel od štruktúrne neusporiadaných 
okrajových členov je dolomit štruktúrne usporiadaný a 
kryštalizuje v priestorovej grupe R3, ktorá má nižšiu sy-
metriu ako R3c, v ktorej kryštalizujú kalcit s magnezitom. 
Podobne v štruktúrne neusporiadanom binárnom systé-
me diopsid CaMgSi2O6 – jadeit NaAlSi2O6, ktoré kryštali-
zujú v priestorovej grupe C2/c, sa pri teplotách pod 700 °C 
vyskytuje štruktúrne usporiadaný prechodný člen omfacit 
so zložením (Ca0.5Na0.5)(Mg0.5Al0.5)Si2O6 kryštalizujúci v 
priestorovej grupe P2/n.  
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Obr. 6: Grafické zobrazenie ternárnych systémov s neúplnou miešateľnosťou: a) 
séria so zložením, ktoré neprekonáva hranice polí o viac ako 10 mol %; b) séria so 
zložením, ktoré prekonáva hranice polí o viac ako 10 mol %; c) séria so zložením 

pohybujúcim sa okolo stredového bodu s rozsahom substitúcie do 10 mol %; d) séria 
so zložením pohybujúcim sa okolo stredového bodu s rozsahom substitúcie nad 10 

mol % (Hatert & Burke, 2008)
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Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2012
Martin Števko1, Peter Bačík1 , Daniel Ozdín1 a Iveta Vančová2

New minerals approved by IMA and published in year 2012

Abstract:

Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Slovak Geological Society (KNTM SGS) brings new 
information on the nomenclature of minerals and mineral groups, valid classifications of mineral groups and new minerals 
approved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and classification at the International mineralogical associa-
tion (CNMNC IMA). Slovak names of minerals and also their chemical formulae are approved by KNTM SGS. The list does 
not include the names of new minerals that have been renamed or redefined under the new classifications or rules of the IMA. 
Moreover, new minerals, which were published only in the CNMNC Newsletter in Mineralogical Magazine but not in form of 
an article in scientific journal with a full description, were also omitted from the list. The list includes the following informa-
tion: Slovak name of mineral (ordered alphabetically), origin of the name, chemical formula, crystallographic system, the IMA 
number and abbreviated citation. 

Key words: new mineral, Slovak terminology, nomenclature

Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineraló-
gii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KNTM SMS) 
prináša slovenskej mineralogickej verejnosti informácie o 
nových mineráloch schválených Komisiou pre nové mine-
rály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mine-
ralogickej asociácii (CNMNC IMA – Commission on New 
Minerals, Nomenclature and Classification of the Interna-
tional Mineralogical Association), ktoré boli publikované 
v  roku 2012. Aktuálny zoznam nadväzuje na publikáciu 
Ozdína a Uhera (2002) o slovenských názvoch minerálov 
a na dodatky publikované v r. 2004 (Ozdín, 2004), 2009 
(Števko et al., 2009; Ozdín et al., 2009), 2010 (Ozdín et al., 
2010), 2012 (Bačík et al., 2012; Števko et al., 2012). Slo-
venské názvy minerálov, ako aj kryštalochemické vzorce 
schválila KNTM SMS a publikácia má kodifikačný charak-
ter. Do zoznamu neboli zahrnuté nové názvy minerálov, 
ktoré sa premenovali alebo redefinovali v rámci rôznych 
nových klasifikácií alebo pravidiel IMA. 

V zozname tiež nefigurujú minerály, ktoré boli schvále-
né CNMNC IMA a krátka správa o nich bola publikovaná 
v pravidelnom spravodajcovi CNMNC Newsletter v časo-
pise Mineralogical Magazine. Podmienkou uznania nové-
ho minerálu je publikovanie jeho opisu vo forme článku vo 
vedeckom alebo odbornom periodiku do dvoch rokov po 
jeho uznaní. Ak sa tak nestane, minerál sa už ďalej nepo-
kladá za uznaný (Nickel & Grice, 1998). Preto v našom zo-
zname uvádzame len tie minerály, ktoré prešli kompletnou 
procedúrou vyžadovanou CNMNC IMA.

V zozname nových minerálov uvádzame nasledujúce 
údaje: slovenský názov minerálu, pôvod názvu, kryštalo-
chemický vzorec, kryštalografická sústava, číslo IMA, pod 
ktorým Medzinárodná mineralogická asociácia minerál 
schválila, a skrátená citácia. Citácie minerálov v tomto prí-
spevku nie sú súčasťou zoznamu literatúry, pretože ide o 
informatívny prehľadný zoznam, zameraný na slovenskú 

terminológiu. Minerály sú usporiadané v zozname podľa 
abecedy.
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Števko M., Ozdín D., Bačík P., Vančová I., 2012: Nové 
minerály schválené IMA a publikované v roku 2011. 
Esemestník, 1, 2, 10 – 12

 Skratky použité v tabuľke:

Pôvod názvu: 

gr. – z gréčtiny, chem. – chemický, lat. – z latinčiny, m. 
– podľa mena osoby, org. – podľa názvu organizácie, ost. – 
ostatné (iný pôvod názvu), zem. – podľa názvu lokality

Skratky kryštalografických sústav: 

hex. – hexagonálna, kub. – kubická, mon. – monokli-
nická, romb. – rombická, tetr. – tetragonálna, trig. – trigo-
nálna, trikl. – triklinická

Skratky časopisov a iných publikácií:

AC – Acta Crystallographica, AJM – Australian Jour-
nal of Mineralogy, AM – American Mineralogist, CM – 
Canadian Mineralogist, EJM – European Journal of Mine-
ralogy, GOD – Geology of Ore Deposits, JMPS – Journal 
of Mineralogical and Petrological Sciences, MM – Mine-
ralogical Magazine, ZRMO – Zapiski Rossijskogo Minera-
logičeskogo Obščestva

Tab. 1: Zoznam nových minerálov publikovaných v roku 2012

názov minerálu pôvod názvu vzorec sústava č. IMA citácia
Dodatky z roku 2011
Krotit m. CaAl2O4 mon. 2010-038 AM, 96, 709-715
Rok 2012  
Adolfpaterait m. K(UO2)(SO4)(OH)·H2O mon. 2011-042 AM, 97, 447-454
Aklimait m. Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4·5H2O mon. 2011-050 ZRMO, 141, 21-31
Alcaparrosait zem. K3Ti4+Fe3+(SO4)4O·2H2O mon. 2011-024 MM, 76, 851-861
Allanit-(Nd) m., chem. CaNd(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH) mon. 2010-060 AM, 97, 983-988
Amoniomagneziovoltait chem., m. (NH4)2Mg5Fe3+

3Al(SO4)12·18H2O kub. 2009-040 CM, 50, 65-72
Angarfit zem. NaFe3+

5(PO4)4(OH)4·4H2O romb. 2010-082 CM, 50, 781-791
Argesit gr. (NH4)7Bi3Cl16 trig. 2011-072 AM, 97, 1446-1451
Arzenohopeit chem., m. ☐12(Fe3+,Fe2+)3Nb4[Th(Nb,Fe3+)12O42][(H2O),(OH)]12 romb. 2010-069 MM, 76, 603-612
Aspedamit zem. ☐12(Fe3+,Fe2+)3Nb4[Th(Nb,Fe3+)12O42][(H2O),(OH)]12 kub. 2011-056 CM, 50, 793-894
Atelisit-(Y) gr., chem. Y4Si3O8(OH)8 tetr. 2010-065 EJM, 24, 1053-1060
Betpakdalit-CaMg zem., chem. [Ca2(H2O)17Mg(H2O)6][Mo6+

8As5+
2Fe3+

3O36(OH)] mon. 2011-034 MM, 76, 1175-1207
Betpakdalit-NaNa zem., chem. [Na2(H2O)16Na(H2O)6][Mo6+

8As5+
2Fe3+

3O33(OH)4] mon. 2011-078 MM, 76, 1175-1207
Billwiseit m. Sb3+

5Nb3WO18 trikl. 2010-053 CM, 50, 805-814
Boscardinit m. TlPb4(Sb7As2)Σ=9S18 mon. 2010-079 CM, 50, 235-251
Browneit m. MnS kub. 2012-008 AM, 97, 2056-2059
Buseckit m. (Fe,Zn,Mn)S hex. 2011-070 AM, 97, 1226-1233
Carlgieseckeit-(Nd) m., chem. NaNdCa3(PO4)3F trig. 2010-036 CM, 50, 571-580
Carlosbarbosait m. (UO2)2Nb2O6(OH)2·2H2O romb. 2010-047 MM, 76, 75-90
Coralloit m. Mn2+Mn3+

2(AsO4)2(OH)2·4H2O trikl. 2010-012 AM, 97, 727-734
Cordylit-(La) gr., chem. NaCaBa2La3Sr(CO3)8F2 hex. 2010-058 CM, 50, 1281-1290
Čuchrovit-(Ca) m., chem. Ca3Ca1.5Al2(SO4)F13·12H2O kub. 2010-081 EJM, 24, 1069-1076
D’ansit-(Fe) m., chem. Na21Fe(SO4)10Cl3 kub. 2011-065 MM, 76, 2773-2783
D’ansit-(Mn) m., chem. Na21Mn(SO4)10Cl3 kub. 2011-064 MM, 76, 2773-2783
Davidlloydit m. Zn3(AsO4)2·4H2O trikl. 2011-053 MM, 76, 45-57
Debattistiit m. Ag9Hg0.5As6S12Te2 trikl. 2011-098 MM, 76, 743-750
Dymkovit m. Ni(UO2)2(As3+O3)2·7H2O mon. 2010-087 EJM, 24, 923-930
Edgrewit m. Ca9(SiO4)4F2 mon. 2011-058 AM, 97, 1998-2005
Eldragónit zem. Cu6BiSe4(Se2) romb. 2010-077 CM, 49, 281-294
Falsterit m. Ca2MgMn2+

2Fe2+
2Fe3+

2Zn4(PO4)8(OH)4·14H2O mon. 2011-061 AM, 97, 496-502
Ferolaueit chem., m. Fe2+Fe3+

2(PO4)2(OH)2·8H2O trikl. 1987-046a AJM, 16, 69-76
Ferotaaffeit-2N’2S chem., m. (Fe2+,Mg,Zn)3Al8BeO16 hex. 2011-025 CM, 50, 21-29
Greenwoodit m. Ba2-x(V3+OH)xV3+

9(Fe3+,Fe2+)2Si2O22 trig. 2010-007 CM, 50, 1233-1242
Günterblassit m. K,Ca,Ba,Na,☐)3Fe[(Si,Al)13O25(OH,O)4]·7H2O romb. 2011-032 GOD, 54, 656-662
Hanjiangit zem. Ba2Ca(V3+Al)(AlSi3O10)(OH)2F(CO3)2 mon. 2009-082 AM, 97, 281-290
Hereroit ost. [Pb32(O,☐)21](AsO4)2[(Si,As,V,Mo)O4]2Cl10 mon. 2011-027 MM, 76, 883-890
Hezuolinit m. (Sr,REE)4Zr(Ti,Fe3+,Fe2+)2Ti2O8(Si2O7)2 mon. 2010-045 EJM, 24, 189-196
Hielscherit m. Ca6Si2[(SO4)2(SO3)2(OH)12]·22H2O hex. 2011-037 MM, 76, 1133-1152
Hydroxyledgrewit chem., m. Ca9(SiO4)4(OH)2 mon. 2011-113 AM, 97, 1998-2005
Chovanit m. Pb15-2xSb14+2xS36Ox (x ~0.2) mon. 2009-055 EJM, 24, 727-740
Chromio-pargasit chem., zem. NaCa2(Mg4Cr)(Si6Al2)O22(OH)2 mon. 2011-023 JMPS, 107, 1-7
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názov minerálu pôvod názvu vzorec sústava č. IMA citácia

Chrómschieffelinit chem., m. Pb10Te6+
6O20(OH)14(CrO4)·5H2O romb. 2011-003 AM, 97, 212-219

Ianbruceit m. Zn2O[AsO3(OH)]·3.53H2O mon. 2011-049 MM, 76, 1119-1131
Kalciodelrioit chem., m. Ca(VO3)2·4H2O mon. 2012-031 MM, 76, 2803-2817
Kalciolangbeinit chem., m. K2Ca2(SO4)3 kub. 2011-067 MM, 76, 673-682
Kazanskyit m. BaNa3Ti2Nb(Si2O7)2O2(OH)2·4H2O trikl. 2011-007 MM, 76, 473-492
Kircherit m. [Na5Ca2K]8(Si6Al6O24)(SO4)2·0.33H2O trig. 2009-084 AM, 97, 1494-1504
Kirchhoffit m. CsBSi2O6 tetr. 2009-094 CM, 50, 523-529
Kottenheimit zem. Ca3Si(SO4)2(OH)6·12H2O hex. 2011-038 CM, 50, 55-63
Krašeninnikovit m. KNa2CaMg(SO4)3F hex. 2011-044 AM, 97, 1788-1795
Krásnoit zem. Ca3Al7.7Si3P4O22.9(OH)13.3F2·8H2O trig. 2011-040 MM, 76, 625-634
Kupromakopavonit chem., m., lat. Cu8Pb4Ag3Bi19S38 mon. 2005-036 CM, 50, 295-312
Kuproneyit chem., m. Cu7Pb27Bi25S68 mon. 2008-053 CM, 50, 353-370
Laurentianit org. [NbO(H2O)]3(Si2O7)2[Na(H2O)2]3 trig. 2010-018 CM, 50, 1256-1280
Leukostaurit gr. Pb2[B5O9]Cl·0.5H2O romb. 2007-047 AM, 97, 1206-1212
Lileyit zem. Ba2(Na,Fe,Ca)3MgTi2(Si2O7)2O2F2 mon. 2011-021 EJM, 24, 181-188
Linzhiit zem. FeSi2 tetr. 2010-011 EJM, 24, 1047-1052
Magneziohögbomit-2N4S chem., m. [(Mg8.43Fe2+

1.57)Σ=10Al22Ti4+
2O46(OH)2] hex. 2010-084 AM, 97, 268-280

Manganoquadratit chem., ost. AgMnAsS3 tetr. 2011-008 AM, 97, 1199-1205
Markascherit m. Cu3(MoO4)(OH)4 mon. 2010-051 AM, 97, 197-202
Mejillonesit zem. NaMg2(PO3OH)(PO4)(OH)·H5O2 romb. 2010-068 AM, 97, 19-25
Menchettiit m. Pb5Mn3Ag2Sb6As4S24 mon. 2011-009 AM, 97, 440-446
Mendozavilit-KCa m., chem. [K2(H2O)15Ca(H2O)6][Mo8P2Fe3+

3O34(OH)3] mon. 2011-088 MM, 76, 1175-1207
Mendozavilit-NaCu m., chem. [Na2(H2O)15Cu(H2O)6][Mo8P2Fe3+

3O34(OH)3] mon. 2011-039 MM, 76, 1175-1207
Natrotitanit chem. (Na0.5Y0.5)TiO(SiO4) mon. 2011-033 MM, 76, 37-44
Obradovicit-NaCu m., chem. [Na2(H2O)17Cu(H2O)6][Mo8As2Fe3+

3O34(OH)3] romb. 2011-079 MM, 76, 1175-1207
Obradovicit-NaNa m., chem. [Na2(H2O)16Na(H2O)6][Mo8As2Fe3+

3O33(OH)4] romb. 2011-046 MM, 76, 1175-1207
Omsit zem. Ni2Fe3+(OH)6[Sb(OH)6] trig. 2012-025 MM, 76, 1347-1354
Oxy-chróm-dravit chem., zem. NaCr3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O trig. 2011-097 AM, 97, 2024-2030
Panguit ost. (Ti,Al,Sc,Mg,Zr,Ca)1.8O3 romb. 2010-057 AM, 97, 1219-1225
Paseroit m. Pb(Mn2+,☐)(Fe3+,☐)2(V5+,Ti4+,☐)18O38 trig. 2011-069 EJM, 24, 1061-1067
Pavlovskyit m. Ca8(SiO4)2(Si3O10) romb. 2010-063 AM, 97, 503-512
Postit m. Mg(H2O)6Al2(OH)2(H2O)8(V10O28)·13H2O romb. 2011-060 CM, 50, 45-53
Rabdofán-(Y) gr., chem. YPO4·H2O hex. 2011-031 JMPS, 107, 110-113
Raberit m. Tl5Ag4As6SbS15 trikl. 2012-017 MM, 76, 1153-1163
Rauchit m. Ni(UO2)2(AsO4)2·10H2O trikl. 2010-037 EJM, 24, 913-922
Reynoldsit m. Pb2Mn4+

2O5(CrO4) trikl. 2011-051 AM, 97, 1187-1192
Rickturnerit m. Pb7O4[Mg(OH)4](OH)Cl3 romb. 2010-034 MM, 76, 59-73
Rumseyit m. [Pb2OF]Cl tetr. 2011-091 MM, 76, 1247-1255
Sarrabusit zem. Pb5CuCl4(SeO3)4 mon. 1997-046a AC, B68, 15-23
Tanohatait zem. LiMn2Si3O8(OH) trikl. 2007-019 JMPS, 107, 149-154
Tarbagatait zem. (K☐)Ca(Fe2+,Mn)7Ti2(Si4O12)2O2(OH)5 trikl. 2010-048 CM, 50, 159-168
Tazzoliit m. Ba2CaSr0.5Na0.5Ti2Nb3SiO17[PO2(OH)2]0.5 romb. 2011-018 MM, 76, 827-838
Trébeurdenit zem. Fe2+

2Fe3+
4O2(OH)10(CO3)·3H2O trig. 2010 s. p.* MM, 76, 1289-1336

Tsilaisit zem. NaMn2+
3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) trig. 2011-047 AM, 97, 989-994

Vladkrivovičevit m. [Pb32O18][Pb4Mn2O]Cl14(BO3)8·2H2O romb. 2011-020 MM, 76, 883-890
Wassonit m. TiS trig. 2010-074 AM, 97, 807-815
Whelanit m. Cu2Ca6[Si6O17(OH)](CO3)(OH)3·2H2O mon. 1977-006 AM, 97, 2007-2015
Whiteit-(CaMnMn) m., chem. CaMn2+Mn2+

2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O mon. 2011-002 MM, 76, 2761-2771
Windhoekit zem. Ca2Fe3+

3-x[Si8O20](OH)4·10H2O mon. 2010-083 EJM, 24, 171-179
Witzkeit m. Na4K4Ca(NO3)2(SO4)4·2H2O mon. 2011-084 AM, 97, 1783-1787
Zaccariniit m. RhNiAs tetr. 2011-086 CM, 50, 1321-1329
Zavalíait m. Mn2+

3(PO4)2 mon. 2011-012 CM, 50, 1445-1452

Tab. 1: Pokračovanie

*s. p. – špeciálny postup uznania minerálu v CNMNC IMA
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Neznáme banské práce na Holom vrchu v Považskom Inovci

Peter Bisták1, Viera Harmatová2, Ján Jahn3

Úvod

Mezozoikum Považského Inovca patrí z metaloge-
netického hľadiska k najmenej preskúmaným územím 
Slovenska a v minulosti bolo označované ako „sterilné“. 
O to prekvapujúce je nedávne zistenie neznámych starých 
banských prác v katastrálnom území obce Horné Otroko-
vce v okrese Hlohovec.

V najvyššej časti svahu Holého vrchu (kóta 432,4 m n. 
m.), 1250 m SZ od kostola v Horných Otrokovciach zistil 
jeden z autorov ( P. Bisták) stopy po antropogénnej činnosti, 
ktoré nápadne pripomínali povrchové dobývky s haldami. 
Obec Horné Otrokovce patrila v období stredoveku a no-
voveku viacerým zemepanským rodom, o dobývkach v 
oblasti Holého vrchu sa však nezachovali žiadne historické 
písomné pramene (Krúteková ed., 2011; Laták, 2012). V 
bezprostrednom aj širšom okolí Holého vrchu sa vzhľadom 
ku geologickým pomerom zachovali len zvyšky po povr-
chovej ťažbe zameranej na stavebné suroviny a suroviny 
vhodné na pálenie vápna.

Banské práce na Holom vrchu

Zreteľné stopy po povrchových banských prácach a 
haldách sa nachádzajú v lesnom poraste 200 m ssv. od kóty 
Holý vrch (432,4 m n. m.) v nadmorskej výške cca. 400 m 
n. m.

Na základe spoločného terénneho prieskumu v roku 
2013 bolo zistené, že zvyšky po banskej činnosti sa roz-
kladajú na ploche 2600 m2. Záujmová plocha má tvar ne-
pravidelného mnohouholníka s obvodom 194,2 m, ktorého 
horný okraj leží 162 m ssv. od Holého vrchu. Pôdorysom 
nápadne pripomína tvar tzv. kutacieho kruhu potrebného 
v minulosti na udelenie banskej miery (Böhmer & Kužvart, 
1993). 

Hĺbka zrudnenia sledovaná banskými prácami z povr-
chu je v súčasnosti maximálne 120 cm.Terén je značne suti-
nový a porastený stromovou a krovinovou vegetáciou.

Z nameraných hodnôt sa matematickým výpočtom 
zistilo, že objem vyťaženej horniny bol 3120 m3 vrátane 
najväčšej haldy nasypanej v spádnici svahu s objemom 500 
m3. Z toho by vyplývalo, že objem odvezeného materiálu 
(rudy?) by bol približne 2620 m3. V prípade, že ruda bola 
zložená len z limonitu, ktorý má hustotu 4 g.cm-3, hmotnosť 
vyťaženej suroviny by sa pohybovala okolo 10 480 t (10,48 
kt). 

Geologické pomery

Lokalita je situovaná do juhozápadnej časti jadrového 
pohoria Považský Inovec, ktorú z väčšej časti buduje vepori-
kum (fatrikum) v zliechovskom faciálnom vývoji (Ivanička 
et al., 2011).

1 Peter Bisták, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, peter.bistak@pamiatky.gov.sk 
2 Viera Harmatová, Osádka 35, 02601 Dolný Kubín, vharmatova@gmail.com
3 Ján Jahn, FPV UKF v Nitre, tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra, jjahn@ukf.sk

Obr. 1: Pohľad na povrchové 
dobývky od SSZ ležiace v bu-
kovom lese pod Holým vrchom. 
Foto: P. Bisták
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Články

K najstarším horninám patria ramsauské a hlavné do-
lomity (?vrchný pelsón – vrchný karn) budujúce najvyššiu 
časť Holého vrchu. Masa ramsauských dolomitov obsahuje 
stratiformné telesá podhradských vápencov a rauvakov. Od 
nadložných hlavných dolomitov sú ramsauské dolomity 
oddelené lunzskými vrstvami. Lunzské vrstvy (jul – ?spod-
ný tuval) tvoria šošovky až súvislejšie polohy a tesne sledujú 
pruh podhradských vápencov. Súvrstvie flyšového charak-
teru tvoria pieskovce striedajúce sa s ílovcami. Horniny 
prináležiace lunzským vrstvám boli zistené v ojedinelých 
odkryvoch na sz. svahu Holého vrchu a tiež v haldovom 
materiáli spoločne s úlomkami hornín pripomínajúcich 
rauvaky, ktorých genéza nie je doriešená.

Mineralogické pomery

V blízkosti vrcholovej kóty Holého vrchu a priamo 
na nej, ako aj v blízkosti banských prác vystupujú svetlo 
šedé dolomity so sietivom kalcitových žiliek. V haldovom 
materiáli sa našli dolomitické brekcie s limonitovým tme-
lom a úlomky jemnozrnných pieskovcov svetlohnedej až 
červenohnedej farby s reliktami primárneho zrudnenia 
nahradeného limonitom. Pieskovce môžu patriť lunzským 
vrstvám. Úlomky hornín pripomínajúcich rauvaky obsa-
hujú len sietivo kalcitových žiliek.

Z minerálov bol v haldovom materiáli identifikovaný 
limonit, goethit a kalcit.

Limonit tvorí nepravidelné akumulácie, vrstvičky, 
kôry a sietivo žiliek do hrúbky 1 cm. Ojedinele sa našli 
masívne kusy oválneho tvaru dosahujúce priemer až 20 
cm, ktoré mohli byť predmetom ťažby. Farba limonitu je 
okrovo žltá, hnedá, tmavohnedá až čierna, lesk je zemitý. 
Nátekové formy čiernej farby majú vysoký lesk. Vryp je 
hnedý, tvrdosť podľa Mohsovej stupnice je 5,5 – 6, hustota 
stanovená hydrostaticky je 3,77 g.cm-3. V dutinách tekton-
ických brekcií sa našli polguľovité až guľovité agregáty tma-
vohnedej a čiernej farby s vláknitou stavbou. Na základe 
zistených údajov predpokladáme, že limonit na haldách sa 
vyskytuje spoločne s goethitom.

Kalcit bol identifikovaný v 2 generáciách. Staršiu gen-
eráciu zastupujú zrnité agregáty bielej, svetlohnedej a 
červenohnedej farby tvoriace sietivo žiliek v dolomitoch 
a rauvakoch. Ojedinele sa našli aj kryštály s oscilačným 
ryhovaním, čo by poukazovalo na hydrotermálny pôvod 
primárnej mineralizácie. Mladšia generácia kalcitu 
vyplňuje drúzové dutiny s kryštálmi skalenoedrického 
habitusu. Veľkosť kryštálov je max. 0,5 cm. Na kryštálových 
plochách je časté interferenčné sfarbenie. Kalcit je číry ale-
bo sfarbený v rozličných odtieňoch hnedej farby. 

Záver

Na základe zistených výsledkov predpokladáme, že 
zrudnenie malo malý plošný a hĺbkový rozsah. Bolo over-
ené povrchovými banskými prácami – pingami a šurfami. 
Predmetom záujmu mohli byť kvalitnejšie polohy limoni-
tu, s predpokladanou kovnatosťou približne 50 % Fe. Z 
hľadiska genetického je Fe zrudnenie pravdepodobne sedi-
mentárneho pôvodu a pripomína v minulosti ťažený výskyt 
na vrchu Sokolec v pohorí Tribeč, ktoré Polák in Slávik et al. 
(1967) považuje za produkt sedimentácie z okrových vôd, 
ale nevylučuje ani ascendentný pôvod Fe na dislokačnom 
pásme. Podobná situácia je aj na Holom vrchu kde sa na 
haldách našli karbonatické brekcie s limonitovým tmelom. 
Podľa Varčeka & Regáseka (1962) sa podobné výskyty na 
Slovensku zaraďujú do skupiny epigenetických ložísk s 
infiltračnými Fe rudami v mezozoiku.

Zhutňovanie a využitie železných rúd v historickom 
kontexte tunajšieho kraja je zaujímavým námetom pre ďalší 
výskum. 
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Záverom pripomíname, že zistená paragenéza nie 
je úplná, na čo by poukazovali aj indície neurčeného 
minerálu bielej farby pripomínajúceho barit. K získa-
niu presnejších výsledkov by bolo potrebné uskutočniť 
výkopové práce na najväčšej halde a prípadne aj v mi-
este samotných dobývok.

Obr. 1: Plocha s pingami a haldami na ich okraji 
v pohľade od JV. Foto: P. Bisták
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Prednášky, semináre, konferencie

Česká geologická společnost a Slovenská mineralogická spoločnosť

Vás pozývajú na

Medzinárodné sympózium „CEMC2014“

23. až 26. apríl 2014

Hotel Skalský dvůr, Nové Město na Moravě, Česká republika

www.cemc2014.cz

Organizačný výbor:

M. Novák – predseda
D. Buriánek
Z. Buřival
R. Čopjaková
P. Gadas
S. Houzar
V. Hrazdil
Z. Losos
I. Macek
J. Plášil
J. Sejkora
R. Škoda

Prezentácie 

Odborný program pokrýva celé spektrum od základné-
ho po aplikovaný mineralogický, petrologický a geochemic-
ký výskum a v ďaších s nimi spojených vedných disciplí-
nach. Oficiálny jazyk sympózia je angličtina

Ubytovanie

Ubytovanie a stravovanie bude poskytnuté všetkým 
účastníkom sympózia v hoteli Skalský dvůr pri Novom 
Měste na Moravě.

Program konferencie

22. apríl – „Icebreaker“ recepcia
23. apríl – prednáškový program v sekciách
24. apríl – prednáškový program v sekciách
25. apríl – terénne exkurzie 1 a 2 
26. apríl – terénne exkurzie 3 a 4 

Terénne exkurzie

Terénne exkurzie sa budú konať v dňoch 25. a 26. apríla. 

TE1: Kutná Hora a Dlouhá Ves – rudné ložiská a staré 
haldy so sekundárnymi minerálmi

TE2: Geológia a mineralógia severovýchodného okraja 

moldanubickej zóny – sever
TE3: Klasické granitové pegmatity západnej Moravy 

(Rožná, Věžná, Horní Bory, Třebíč)
TE4: Geológia a mineralógia severovýchodného okraja 

moldanubickej zóny – juh

Registrácia

Registrácia účastníkov prebieha na stránke http://www.
cemc2014.cz/register.php do 10. apríla 2014.

Vložné

Plné vložné:

do 28. 2. 2014  €140/3500 CZK 
do 10. 4. 2014  €160/4000 CZK 
na mieste  €200/5000 CZK

Študentské vložné 

do 28. 2. 2014  €70/1750 CZK 
do 10. 4. 2014  €80/2000 CZK
na mieste  €100/2500 CZK

Sprevádzajúca osoba

do 28. 2. 2014  €50/1250 CZK
do 10. 4. 2014  €60/1500 CZK
na mieste  €80/2000 CZK

Vložné zahŕňa poplatok za

„Icebreaker“ recepciu
účasť na odbornom programe
2 obedy a 2 večere (23. a 24. apríl)
elektronický zborník abstraktov

Účastnícky poplatok na terénnych exkurziách:

TE1 – €40/1000 CZK
TE2 – €35/875 CZK
TE3 – €30/750 CZK
TE4 – €30/750 CZK
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V účastníckom poplatku na terénnych exkurziách sú 
zahrnuté:

Doprava
Obed
Exkurzný sprievodca 

Jednotlivé exkurzie môžu byť zrušené, ak sa na exkurziu 
prihlási menej ako 15 účastníkov.

Platba

Platbu konferenčných poplatkov je možné vykonať pro-

stredníctvom bankového prevodu, kreditných kariet VISA a 
MasterCard a služby PayPal.

Refundácia poplatkov

Poplatky môžu byť v prípade zrušenia účasti na konfe-
rencii a terénnych exkurziách iba v prípade, že organizátor 
bude informovaný pred polnocou 15. marca 2014. Za každé 
zrušenie účasti bude účtovaný poplatok 15 €. Po 15. mar-
ci 2014 už nebudú poplatky refundované. Kontakt: info@
cemc2014.cz

Prednášky, semináre, konferencie

Slovenská mineralogická spoločnosť

Vás pozýva na prednášku

Dr. Szabó Csaba (Eötvös Loránd University, Bu-
dapest)

Geochemical characteristics of upper 
mantle beneath the Carpathian-Panno-
nian region

Čas: 27. novembra 2013 o 16:00 h

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Ko-
menského, Bratislava, 

Mlynská dolina, pavilón G, Andrusovova miestnosť (G-
245)

SEG a Slovenská mineralogická spoločnosť

Vás pozývajú na prednášku

Doc. Peter Koděra (Univerzita Komenského v 
Bratislave

Ložiská severného Švédska a západného 
Turecka (exkurzie po najväčších európ-
skych ložiskách Fe-oxidov, medi a zlata)

Čas: 26. novembra 2013 o 16:00 h

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Ko-
menského, Bratislava, 

Mlynská dolina, pavilón G, miestnosť G-427

Recenzie a upútavky na knihy

Na slovenský knižný trh sa dostala 
ojedinelá publikácia, ktorej vydanie oča-
kávala odborná aj laická verejnosť takmer 
3 desaťročia. Toľko času totiž uplynulo od 
rovnomennej publikácie Ing. Ivana Herč-
ka CSc., ktorú vydala Osveta Martin v 
roku 1984. Na tie časy to bolo priekop-
nícke dielo nachádzajúce sa v nejednej 
verejnej aj súkromnej knižnici.

Za vynikajúce dielo môžeme pova-
žovať aj novú publikáciu, v ktorej dvaja 
známi autori prezentujú 825 minerálnych 
druhov opísaných z územia Slovenska 
vrátane vyše 350 variet, synoným alebo 
inak neplatných názvov minerálov. Kniha 
v prvom momente zaujme svojou hmot-
nosťou, ktorá je daná kvalitou papiera a 
počtom strán. Druhým nápadným zna-
kom je grafická úprava lexikálnej časti s 

považujeme za zvlášť šťastné riešenie. 
Ilustrácie sú skutočnými ilustráciami, 
nakoľko text sprevádzajú, doplňujú a 
nemajú charakter len lacnej „upútavky“. 
Na vysokej úrovni sú graficky spracova-
né aj jednotlivé heslá s názvom minerálu, 
chemickým vzorcom, pôvodom názvu a 
stručným opisom vizuálne dostupných 
identifikačných údajov. Ťažiskom publi-
kácie je vyčerpávajúci opis všetkých mi-
nerálov na Slovensku vrátane ich lokalít 
usporiadaných do väčších zemepisných 
celkov. Tieto pripomínajú čiastočne cel-
ky známe z geomorfologického členenia 
Slovenska, aj keď by sa žiadalo niektoré 
z nich podrobnejšie rozčleniť, napríklad 
často opakované „Slovenské Rudohorie“. 
Vo všetkých heslách je uvedená aj najdô-
ležitejšia literatúra, ktorej autori venovali 
nemálo času. Záplava faktografických 

Ďuďa R., Ozdín D., 2012: Minerály Slovenska. Granit, Praha, 1.vydanie,  480 s.

informácií vrátane citácií autorov je prezentovaná štýlom 
zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov, čo nesporne 
prispieva ku kvalite recenzovanej publikácie. „Prerozprá-
vať“ odborné termíny iste nie je jednoduché, autorom sa 
to však výnimočne podarilo azda aj preto, že obaja sa po-

písmenami abecedy, ktoré umožňujú lepšie vyhľadávanie 
minerálov a rýchlu orientáciu v texte.

Text je uložený do stĺpcov, v ktorých sú zároveň umiest-
nené fotografie veľkosťou nepresahujúce ich okraje, čo 

Pozvánky na prednášky
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V roku 2012 vydal autor Marco Cam-
pos-Venuti publikáciu „Genéza a klasi-
fikácia achátov a jaspisov: nová teória“. 
Publikácia je písaná v anglickom jazyku, 
má 160 strán, je bohato ilustrovaná a má 
437 rôznych farebných obrázkov a foto-
grafií. Text publikácie je tlačený na kva-
litnom papieri, ale väzba, na škodu knihy, 
nie je tvrdá, čo má za následok jej ohý-
banie a ničenie pri častejšom používaní. 
Z obsahu sa čitateľ dočíta, že publikácia 
je zložená z 2 kapitol venovaných kla-
sifikácii a genéze jaspisov a zo 4 kapitol 
venovaných genéze a štúdiu vrstvičiek v 
chalcedónoch a achátoch. Na záver knihy 
sú zhrnuté najdôležitejšie výsledky štúdia 
autora a navrhnutá klasifikácia nekryšta-
lovaných foriem kremeňa. 

Publikácia je písaná jednoduchou 

hneď v úvodnej časti kapitoly o jaspisoch, 
kde nie je jasne zadefinovaná substancia, 
ktorú dnes nazývame jaspisom. Po ve-
deckej stránke je zaujímavý aj pohľad na 
rohovce (angl. flint), ktoré zaraďuje me-
dzi jaspisy, čo posúva poznatky najmä o 
genéze a klasifikácii týchto SiO2 foriem v 
tejto oblasti výraznejšie dopredu. Prob-
lematika genézy nie je vďaka použitiu 
analytických metód dotiahnutá do kon-
ca, čo potom znižuje aj význam navrhnu-
tej klasifikácie nekryštalovaných foriem 
SiO2 založenej na základe štruktúry a 
genetického významu. Vedeckú úroveň 
diela znižuje aj neprítomnosť kompará-
cie doteraz známych vedeckých poznat-
kov a aj neprítomnosť citácií, čo dokazu-
je len 1 strana zoznamu citovaných prác 
(30 citovaných prác, z toho 11 vlastných), 
čo je pre túto problematiku veľmi málo. 

Recenzia knihy: M. Campos-Venuti: Genesis and Classification of Agates and Jaspers: 
a New Theory 

Veľkým prínosom publikácie je fotografická dokumentácia 
snáď všetkých známych textúrnych typov jaspisov a chalce-
dónov, ako aj ich genetická interpretácia.

Na záver treba uviesť, že autor je vyštudovaný vulkano-
lóg (dátum nar. 1965) a je editorom talianskeho gemologic-
kého časopisu Rivista Gemmologica Italiana. Je vášnivým 
zberateľom kameňov a má rozsiahlu a významnú zbierku 
achátov a jaspisov z celého sveta. Knihu je možné zakúpiť 
na adrese www.agatesandjaspers.com za 35 Eur.

Daniel Ozdín

zrozumiteľnou angličtinou. Autor sa pri svojom výskume 
zameral najmä na poznatky z terénneho výskumu a vizu-
álnych poznatkov z vlastnej, bohatej zbierky nekryštalova-
ných SiO2 foriem. Je to na škodu veci, že autor, či už sám 
alebo prostredníctvom iného spoluautora (-ov) nevyužil 
obrovské analytické možnosti, ktoré dnes poskytujú labora-
tóriá v Taliansku a okolitých európskych štátoch. Celá prob-
lematika je veľmi dobre a precízne spracovaná, ale len vo 
svojej jednej časti (terénny a makroskopický výskum), ktorá 
v dnešnej dobe už väčšinou nepostačuje na vyvodzovanie 
zásadných vedeckých výsledkov, ktorých súčasťou sú aj kla-
sifikácie a genetické závery. To má za následok problémy 

Recenzie a upútavky na knihy

Igor Broska, Igor Petrík a Pavel Uher (2012): Akcesorické minerály grantických hornín 
Západných Karpát

Koncom roku 2012 vyšla vo vydavateľ-
stve Veda publikácia venovaná akcesorickým 
minerálom granitických hornín Západných 
Karpát. Autori tejto publikácie sú poprední 
odborníci v oblasti akcesorických minerálov 
a výskumu granitoidných hornín sa venu-
jú dlhodobo. Kniha má 235 stran a ucelene 
zhŕňa doterajšie poznatky o akcesorických 
mineráloch zo všetkých hlavných skupín gra-
nitoidných hornín v Západných Karpatoch. 
Ťažiskom publikácie je systematická charak-
teristika takmer 40-tich akcesorických mine-
rálov, ktorá obsahuje nielen komplexný opis 
jednotlivých minerálnych fáz z oblasti Zá-

padných Karpát, ale aj všeobecné informácie 
o jednotlivých skupinách alebo mineráloch. 
Text je doplnený grafmi, tabuľkami s mikro-
sondovými analýzami a reprezentatívnymi 
BSE obrázkami. Veľmi vhodným doplnkom je 
tiež kapitola venovaná kryštalochemickým a 
petrochemickým prepočtom, aj rozšírené an-
glické resumé. Publikácie je vhodná nielen pre 
odborníkov z oblasti mineralógie a petrológie, 
alebo ako učebná pomôcka v geovedách, ale 
môže byť zaujímavým čítaním aj pre záujem-
cov o geológiu z radov širokej verejnosti. 

Martin Šťevko

hybujú nielen v odbornej komunite, ale sú denne aj medzi 
študentmi a zberateľmi minerálov, ktorým úprimne fandia. 

Lexikálna časť je vhodne doplnená sprievodnými infor-
máciami týkajúcimi sa geologickej stavby Slovenska, histó-
rie mineralógie na Slovensku, vývoju poznania minerálov, 
minerálom prvýkrát opísaným zo slovenských lokalít, mi-
nerálom zdiskreditovaným (máme ich dodnes v zbierkach) 
a slovenským meteoritom.

Praktický význam majú kapitoly uvedené v závere pub-
likácie venované historickému významu slovenských nále-
získ, genetickým typom mineralizácií na Slovensku a mi-
neralogickým regiónom Slovenska. V texte sa kde tu nájdu 

drobné nedostatky, ktoré unikli pozornosti, čo však v ta-
komto rozsiahlom diele nemožno nikdy vylúčiť. Na druhej 
strane je zrejmé, že obaja autori venovali rozsahu a kvalite 
publikácie všetky svoje sily, za čo im patrí predovšetkým 
naša vďaka. Osobitne im však ďakujeme za významnú pod-
poru zberateľstva minerálov na Slovensku, ktoré sa týmto 
dostalo na oveľa vážnejšiu platformu, než tomu bolo v uply-
nulých desaťročiach. Vzájomná spolupráca amatérov s od-
borníkmi bola vždy obojstranne užitočná. 

Niet pochybností o tom, že recenzovaná publikácia z 
dielne našich 2 špičkových mineralógov bude vyhľadáva-
ným zdrojom informácií aj v nasledujúcich desaťročiach.

Ján Jahn 
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Výročia, jubileá a významné dátumy v roku 2013

Slovenská mineralogická spoločnosť si v roku 2013 pri-
pomína významné životné jubileá členov spoločnosti ako 
aj iných osobností pôsobiacich v mineralógii a príbuzných 
odboroch najmä na Slovensku a v Českej republike.

90 Ing. Ladislav Sombathy
80 Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.
80 RNDr. František Regásek, CSc. 
80 Doc. RNDr. Jozef Veselský, CSc.
80 Ing. Lýdia Drnzíková 
80 RNDr. Miroslav Slavkay, CSc.
80 Doc. RNDr. Julián Zelman, CSc.
70 Prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc. 
70 RNDr. Ján Medveď, CSc.
70 RNDr. Ján Zuberec, CSc.
70 Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. 
60 Prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.
60 Doc. RNDr. Peter Ivan, CSc.
60 RNDr. Milan Gargulák, CSc.
60 Doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
60 Prof. MUDr. Ladislav Turecký, PhD.
60 RNDr. Ľudmila Rojkovičová, CSc.
60  RNDr. Boris Antal
60 RNDr. Viliam Oružinský, CSc.
50 Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. 
50 Prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc.
50 RNDr. Pavol Siman, PhD.
50 RNDr. Monika Orvošová

Slovenská mineralogická spoločnosť praje všetkým ju-
bilantom veľa entuziazmu a tvorivého optimizmu v ďalšom 
období. 

Za prípadné chyby v tituloch sa ospravedlňujeme a pro-
síme o nahlásenie ich správneho uvádzania.

V roku 2013 majú výročia narodenia

290 Ján Ehrenreich Fichtel
250 Matej Sennowitz
230 Christian Andreas Zipser
190 František Foetterle
180 Andor Semsey 

170 Gustáv Liszkay
130 Arpád Bergfest
100 Miroslav Kuthan 
90 Jozef Pecho
80 Štefan Bajaník
80 Štefánia Dávidová 
80 Jozef Beňka
70 Karol Siegl 

Ďalšie výročia narodenia významných medzinárod-
ných osobností

290 Giovanni Antonio Scopoli
260 Samuel Zay
250 Jens Esmark
240 Friedrich Mohs
130  Alexander Fersman
90 Karel Paděra
80 Vladimír Bouška 
80 Miroslav Štemprok
70  Jaromír Ulrych
70 Pavel Kašpar
60  Vladimír Šrein
50 Zdeněk Losos

Iné výročia

260 bizmut Bi – objavil Claude-Francois Geoffroy v r. 
1753

230 volfrám W – objavili Juan José Elhuyar Lubize a 
Fausto de Elhuyar v r. 1783

210  cér Ce – objavili Jöns Jacob Berzelius, Wilhelm 
von Hisinger a Martin Heinrich Klaproth v roku 1803

210 prvoopis minerálu rutilu z Revúcej
190 prvoopis minerálov libethenit a euchroit na loka-

lite Ľubietová
150 indium In – objavili Ferdinand Reich a Hierony-

mus Theodor Richter v r. 1863
120 založenie Mineralogicko-petrologického oddele-

nia Národného múzea v Prahe
80 založenie Medzinárodnej meteoritickej spoloč-

nosti v r. 1933

Daniel Ozdín

Za Mirom Slavkayom
Narodil a 22.7.1933 v Brezovici nad Torysou, okres Sa-

binov. Študoval na Gymnáziu v Prešove. Po ukončení 5. 
ročníka odišiel za baníckeho učňa do Manganorudných 
baní, n.p., Kišovce - Švábovce (1950 – 1951). Maturoval na 
Priemyselnej škole baníckej a geologickej v Spišskej Novej 
Vsi (1955). Štúdium na PriF UK v Bratislave, odbor užitá 
geológia, ukončil (1965) ako promovaný geológ. Po obhá-
jení rigoróznej práce (1970) získal titul doktor prírodných 
vied (RNDr.), v roku 1981 vedeckú hodnosť kandidát geo-
logických vied (CSc.) a v roku 1999 oprávnenie používať ve-
decko-akademickú hodnosť PhD.. Postgraduálne štúdium 
drobnej tektoniky a petrotektoniky absolvoval na BF VŠT v 
Košiciach (1969 -1972).

Do praxe nastúpil v roku 1953 ako revírnik v OKD, dúl 

E. Urxa, Petřkovice. 
Po maturite pracoval v 
organizačných jednot-
kách GP, n. p.. Spišská 
Nová Ves, ako kolek-
tor, geológ a vedúci 
geologickej skupiny v 
Banskej Bystrici, od 
roku 1970 vedúci GO v 
Košiciach, od 1.4.1974 
ako geologický ná-
mestník podnikové-
ho riaditeľa, poverený 
vedením základného 
závodu Geologická 
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služba podniku. Za riaditeľa GÚDŠ v Bratislave bol meno-
vaný od 9.12.1985, vo funkcii zotrval do 22.1.1990. Bol zá-
roveň vedúcim školiaceho pracoviska GÚDŠ pre výchovu 
vedeckých ašpirantov, predsedom VR GÚDŠ a alternujúcim 
predsedom spoločnej VR GÚDŠ Bratislava a ÚÚG Praha. 
Potom pracoval ako vedúci výskumný a vývojový vedecký 
pracovník a 1.1.1996 odišiel do dôchodku.

Počas pôsobenia v GP realizoval geologický prieskum 
rudných, menej nerudných nerastných surovín na ložis-
kách stredného а východného Slovenska. Zaoberal sa aj vý-
skumom predterciérnych vulkanogénnych hornín najmä v 
perme a triase, v ktorých ako prvý zistil a opísal ignimbrity 
(1965). Pri geologickom mapovaní skúmal Ponický kras a 
výsledky publikoval v časopise Slovenský kras (1963, 1969). 
Venoval sa riešeniu metalogenézy, metodike vyhľadávania 
a geologického prieskumu ložísk nerastov a prognóznemu 
hodnoteniu. V GÚDŠ zostavil regionálne mapy ložísk a 
mapy prognóz nerastných surovín Nízkych Tatier (1988), 
okolia Banskej Bystrice (1990), Slovenského krasu (1992), 
Slovenského rudohoria, západná časť (1995), Malých Kar-
pát (1995), Chvojnickej pahorkatiny (1995) a styčnej zóny 
veporika a gemerika (1997) v mierkach 1: 50 000 a 1:100 
000.

Vedeckú činnosť v oblasti prognózovania a metodiky 
geologického prieskumu ložísk nerastov vyvíjal aj na medzi-
národnej úrovni (1975 - 1990) ako koordinátor a spoluautor 
viacerých tém v rámci činnosti Stálej komisie pre geológiu 
RVHP, ktoré boli publikované v šiestich monografiách. Ak-
tívne sa zúčastnil kongresov KBGA (1973,1977,1981,1985, 
1988,1995), kde viedol niektoré rokovania sekcií, IAGOD 
(1974,1982), Medzinárodného geologického kongresu v 
Moskve (1984), Washingtone, DC. (1989) a mnohých do-
mácich i zahraničných sympózií, seminárov a konferencií, 
kde prezentoval výsledky, často aj so spoluautormi.

Bol členom alebo predsedom Komisie pre štátne záve-
rečné skúšky na BF VŠT v Košiciach, v odbore banská ge-
ológia a geologický výskum (1983 - 1989); členom komisií 
pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných 
prác pri SKVH, na PriF UK v Bratislave a pri GFÚ SAV, 
vo vednom odbore užitá geológia a užitá geofyzika (1984 
-1995); členom Komisie pre prognózy geologických vied pri 
VK geológie a geografie ČSAV (1988 -1990) a člen koor-
dinačnej rady dekanov (rektorov) Prírodovedeckých fakúlt 
(vysokých škôl) v rokoch 1989 -1990.

Ako riaditeľ GÚDŠ rozvíjal a zabezpečoval spoluprácu 
s mnohými zahraničnými geologickými ústavmi, univerzi-
tami a organizáciami v Poľsku, Rakúsku, Fínsku, Maďarsku, 
ZSSR, USA a na Islande. Expertnú činnosť vyvíjal v Zam-
bii (1972 - 1974) ako odborný a technický vedúci expedície 
vo firme Metalimex (Zambia) Minning Ltd., krátkodobo 
v Číne (1977) a Jemene (1980). Na Kube (1987) prednášal 
metodiku geologického prieskumu na mastenec a azbest na 
postgraduálnom kurze Univerzity v Havane. 

Ako člen SGS pri SAV bol podpredseda pobočky v Ko-
šiciach (1974 -1979), predseda pobočky v Spišskej Novej 
Vsi (1979 - 1986), člen ÚV SGS v Bratislave (1978 - 1990) a 
podpredseda terminologickej komisie pre ložiskovú geoló-

giu pri SGS (1987 -1990). Bol členom KBGA (od 1973), kde 
bol aj zástupca predsedu ložiskovej komisie. Bol členom 
ČSVTS (1974 - 1985), od roku 1974 aj členom IAGOD, čle-
nom National Geographic Society od r. 1988 a od roku 1993 
členom SALG. Pracoval ako člen RR časopisov Mineralia 
Slovaca (1978 -1993) a Geologický průzkum (1987 -1989). 
Bol členom vydavateľskej rady časopisu Mineralia Slovaca 
(1986 - 1988) a jej predseda (1988 - 1990). Predsedom ER 
publikácií GÚDŠ bol v období rokov 1985 - 1990, kedy bol 
aj vedeckým redaktorom Časopisu Geologické práce. Ve-
decky redigoval a odborne recenzoval viacero monografií a 
vysokoškolských učebníc.

Jeho prieskumná, vedecko-výskumná a riadiaca práca 
bola ocenená štátnym baníckym vyznamenaním Za pra-
covnú vernosť (1970); rezortným vyznamenaním Najlepší 
pracovník rezortu SGÚ (1978); štátnym vyznamenaním Za 
vynikajúcu prácu (1983); vyznamenaním Za rozvoj okresu 
Spišská Nová Ves (1983) a Čestným uznaním GÚDŠ za roz-
voj slovenskej geológie (1983). Ako výraz vďaky za dobrú 
spoluprácu s viedenským geologickým ústavom bol roku 
1989 menovaný za korešpondenta Geologische Bundesan-
stalt. Za odbornú a vedeckú spoluprácu s Geologickým 
ústavom vo Varšave a Krakove dostal Zlatý odznak Minis-
terstva ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov 
Za zásluhy poľskej geológie (1989). Pamätnými medailami 
ho poctili Geološki závod Ljubljana (1976), VŠT Košice 
(1977), GÚDŠ Bratislava (1980), Paňstwowy instytut geo-
logiczny Varšava (1989) a podnikovými vyznamenaniami 
GP, n. p.. Spišská Nová Ves. Bronzovou medailou za rozvoj 
geológie a ústavu ho poctil ŠGÚDŠ (2000).

Výsledky jeho vedeckej, odbornej a riadiacej činnosti 
sú obsiahnuté vo viac ako 100 článkoch, 70 správach, 16 
monografiách a učebniciach. Je spoluautorom učebníc Lo-
žisková geológia pre 3. a 4. roč. SPŠ baníckych a geologic-
kých, monografie Metalogenéza neovulkanitov Slovenska. 
Mineralia Slovaca, Alfa, (1985), 269. Vypracoval kapitoly 
o nerastných surovinách v monografiách Vydavateľstva 
Dionýza Štúra, Vysvetlivky ku geologickým mapám 1 : 50 
000: Chvojnická pahorkatina a severná časť Borskej nížiny 
(1996); Slovenský kras (1997); Nízke Tatry (1998); Sloven-
ské rudohorie - západná časť (2000). Tesne pred jeho ne-
čakaným odchodom napísal a vydal knižku Spomienky na 
Zambiu (2013), jej pripravovanej autogramiády sa však už 
nedočkal. 

I keď prevažnú časť jeho času zaberala intenzívna práca, 
našiel si čas aj na záľuby – bol zanieteným zberateľom filaté-
lií a bol tiež aj numizmatikom. Popri svojej práci zbieral aj 
minerály a niektoré z jeho jedinečných exponátov nezištne 
poskytol do zbierky Slovenských minerálov na ŠGÚDŠ.

 V osobnom živote bol výsostne ľudský, miloval 
svoju rodinu, bol priamy, čestný a verný svojim priateľom i 
svojim spolupracovníkom.

Miro nás navždy opustil 5.10.2013 v Bratislave.

Česť jeho pamiatke.

Milan Gargulák

Za docentom Pavlom Fejdim

V nedeľu desiateho novembra 2013 vo večerných hodi-
nách nás vo veku 64 rokov navždy opustil náš kolega a uči-
teľ, jeden z najvýznamnejších slovenských kryštalografov, 
docent Pavel Fejdi.

Doc. Pavel Fejdi, CSc. sa narodil 9. augusta 1949 v 
Bratislave. Po absolvovaní SVŠ v Bratislave (1964 – 1967) 
nastúpil na Prírodovedeckú fakultu UK, ktorej pôdu až na 
krátku prestávku neopustil po celý zvyšok života. V roku 
1972 absolvoval v študijnom odbore geológia, titul RNDr. 
získal o šesť rokov neskôr. O rok neskôr, práve v roku môj-
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ho narodenia, Pavel odišiel na pol-
ročný študijný pobyt do Laboratoire 
de minéralogie et cristallographie na 
parížskej Université Pierre et Marie 
Curie. 

Po návrate už ostal na Katedre 
mineralógie a petrológie PriF UK, 
kde prednášal (od roku 1988 me-
novaný ako docent) mineralogické 
predmety venujúce sa morfologickej 
a štruktúrnej kryštalografii, kryšta-
lochémii, ale aj environmentálnej a 
aplikovanej mineralógii. Jeho pripra-
venosť na vyučovanie bola príkladná, 
k väčšine vyučovaných predmetov 

Medzi ďalšie sféry vedeckého záuj-
mu Pavla Fejdiho patrila mineralógia 
horninotvorných minerálov prítom-
ných v xenolitoch spinelových lherzoli-
tov v terciérnych alkalických bazaltoch, 
ale študoval aj zeolity a minerály skupi-
ny kaolinitu. Veľkú pozornosť venoval 
najmä exsolučným procesom v pyroxé-
noch. Pavel Fejdi bol tiež priekopníkom 
v oblasti environmentálneho a apliko-
vaného mineralogického výskumu. V 
spolupráci s už tiež nebohým doktorom 
Milanom Bobrom z Ústavu geotechniky 
SAV v Košiciach rozvinuli mineralo-
gický výskum minerálnych prachových 
častíc rozptýlených v atmosfére založený 

na analytických metódach ako rtg. difraktometria a elektró-
nová mikroskopia. Tieto prachové častice v atmosfére môžu 
mať nepriaznivý vplyv na zdravie a práve ich mineralogický 
výskum pomáha odhaliť formy ich nepriaznivej interakcie 
s ľudským organizmom. Študovali nielen neslávne známe 
azbesty, ale aj ďalšie potenciálne nebezpečné minerály, ako 
je napríklad kremeň alebo rôzne produkty úpravníctva ne-
rastných surovín. 

Ja som sa prvýkrát stretol s docentom Fejdim na jeseň 
roku 1998 ako prvák na geológii. Ako u každého prváka, 
aj u mňa už pri prvom stretnutí vzbudil veľký rešpekt a to 
nielen vysokou vzpriamenou postavou, ale najmä hĺbkou 
svojich vedomostí, vysokou erudovanosťou, ako gin su-
chým humorom a na naše pomery výnimočnou noblesou 
vo vystupovaní. Treba povedať, že u mnohých študentov 
tento rešpekt prechádzal až do strachu, ktorý však nebol 
oprávnený. To som zistil aj na skúške zo „škatulografie“, 
na ktorej bol docent Fejdi veľmi férový a za moju drobnú 
chybu pri výpočte matíc mi neznížil známku. Vtedy mi po-
vedal vetu, ktorú si budem pamätať do smrti a ktorou sa 
snažím ako pedagóg riadiť – „chyba nie je nevedomosť“. 
Možno práve táto férovosť mi neznechutila kryštalografiu, 
v ktorej som neskôr aj vďaka docentovi Fejdimu začal ob-
javovať krásu skrytú pod pomerne zložitou matematikou a 
nie najľahšou fyzikou. Pri našich ďalších stretnutiach som 
bol najprv v pozícii študenta a on učiteľa, neskôr som bol 
v pozícii kandidáta na titul PhD. a on v pozícii oponenta 
mojej dizertačnej práce, až nakoniec sme sa stali kolegami 
na Katedre mineralógie a petrológie. Pretože si tiež neviem 
vybrať ľahkú cestu, stal som sa pracovníkom laboratória rtg. 
difraktometrie, ktorého docent Fejdi bol odborným garan-
tom. Naše stretnutia boli vďaka tomu v jeho legendárnom 
kabinete oveľa častejšie a ja som získaval veľa cenných rád a 
vedomostí z kryštalografie. Vrcholom našej spolupráce boli 

napísal učebnice alebo učebné texty: Mineralógia pre envi-
ronmentalistov (1996), Všeobecná mineralógia: Štruktúrna 
kryštalografia a základy kryštalochémie (1997), Všeobecná 
mineralógia: Morfologická kryštalografia (2000), Kryštalo-
chémia horninotvorných minerálov (2004), Kryštalogra-
fické rovinné grupy: Animácie, prezentácie, teória (2007), 
Prášková rtg. difraktometria (2013). Mal som tú česť, že 
na posledných skriptách som sa mohol podieľať ako spo-
luautor. Odborná úroveň jeho prednášok bola veľmi vy-
soká, práve preto boli vyhľadávané nielen geológmi, ale aj 
anorganickými chemikmi a materiálovými fyzikmi, medzi 
ktorými je povesť o odbornosti docenta Fejdiho možno aj 
lepšia, ako medzi mineralógmi.

Pavel Fejdi bol aktívny aj v nomenklatúrnej oblasti. 
Ako špecialista na morfologickú kryštalografiu bol spolu-
autorom Československého kryštalografického názvoslo-
via, ktoré vyšlo v roku 1989. Na sklonku života sa spolu s 
kolegami Ivanom Červeňom a Edmundom Dobročkom a 
jazykovedkyňou Ivetou Vančovou podieľal na publikácii 
Slovenská kryštalografická terminológia, ktorej vydania sa 
už bohužiaľ nedožil.

Vedecká činnosť Pavla Fejdiho bola zameraná najmä, 
ale nielen na mineralogickú kryštalografiu. Bol spolurie-
šiteľom štruktúry germániového mullitu a riešiteľ štruk-
túry vivianitu. Práve vyriešenie štruktúry vivianitu počas 
študijného pobytu v Paríži, publikované vo francúzskom 
karentovanom časopise Bulletin de minéralogy, predchod-
covi dnešného European Journal of Mineralogy, je nielen 
na slovenské pomery a nielen na tú dobu významným po-
činom. Pavel Fejdi bol však aj výnimočný morfologický 
kryštalograf. Práve to mu umožnilo, aby sa dostal do kolek-
tívu z viedenskej univerzity študujúceho fullerény, zvláštne 
modifikácie uhlíka. Publikácia kolektívu M. Haluška, H. 

Docent Pavel Fejdi na se-
minári venovanom osem-
desiatinám jeho mentora 

dr. Slavomíra Ďuroviča. 
Foto: P. Bačík

Kuzmany, M. Vybornov, P. Rogl a P. Fejdi, P. 
A double-temperature-gradient technique for 
the growth of single-crystal fullerites from the 
vapor phase, ktorá vyšla v roku 1993 v časopi-
se Applied Physics: A Solids and Surfaces bola 
citovaná doteraz 128 krát podľa databázy Web 
of Knowledge. Práve odhalenie zrastov kryštá-
lov a identifikácia skutočných monokryštálov 
fullerénov pri štúdiu morfológie umožnilo ná-
sledne vyriešenie ich štruktúry.
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va publikáciu Crystallographia 
Hungarica, v ktorej opisuje 
minerály z územia vtedajšieho 
Uhorska, najmä však okolia 
Banskej Štiavnice a dnešné-
ho stredného Slovenska. V 
roku 1777 Scopoli odchádza 
na univerzitu v Pávii, vydáva 
posledné veľké dielo venované 
mineralógii – Principi di mine-
ralogia (1778) – a v roku 1788 
zomiera.

Na Scopoliho počesť Carl 
Linné pomenoval jeden z ro-
dov rastlín s piatimi samostat-

Ilustrácia kryštálov kremeňa zo Scopoliho 
publikácie Crystallographia Hungarica (1776) 

(zdroj www.uni-miskolc.hu)

Giovanni Antonio Scopoli – 290. výročie narodenia 

Prof. Dr. Giovanni Antonio Scopoli (* 3. jún 1723, Ca-
valese, Tirolsko – 8. máj 1788, Pavia, Taliansko), ktorého 
290. výročie narodenia si tento rok pripomíname, patrí 
medzi najvýznamnejších vedecké osobnosti osemnásteho 
storočia. Tento geológ, mineralóg, chemik, botanik, lekár a 
entomológ vydal 9 samostatných  vedeckých prác a 53 pub-
likácií vo vedeckých časopisoch v nemčine a latinčine. Jeho 
význam pre svetovú vedu dokladá aj živá korešpondencia 
(zachovalo sa 30 listov) s najvýznamnejším prírodovedcom 
svojej doby, ktorým bol bezo sporu švédsky lekár, entomo-
lóg, botanik, zakladateľ taxonómie a celej modernej bioló-
gie Carl Linné, ale napríklad aj s ruským vedcom Lomono-
sovom. Meno Giovanniho Antonia Scopoliho sa však spája 
aj so slovenskou mineralógiou, keďže osem rokov pôsobil 
ako profesor na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici.

Giovanni Antonio Scopoli sa narodil do rodiny práv-
nika v roku 1723 v Cavalese v južnom Tirolsku, dnešné 
Taliansko. Absolvoval štúdium na univerzite v Tridente a 
neskôr získal lekársky diplom z medicíny na univerzite v 
rakúskom Innsbrucku. Počas štúdia rozvíjal svoj záujem 
najmä o botaniku, robil pravidelné botanické exkurzie do 
Álp a aj jeho dizertačná práca na univerzite vo Viedni sa 
venovala jeho vlastným objavom v botanickom systéme. 
Od roku 1743 pôsobil ako lekár v Tridente a v Benátkach. 
Potom sa jeho osud začal spájať aj s baníctvom a minera-
lógiou, keď od roku 1754 pôsobil ako banský lekár v ortu-
ťových baniach a súčasne profesor chémie a hutníctva na 
banskej škole v Idrii v Slovinsku. V roku 1761 publikoval 

nými druhmi ako Scopolia. Rastliny z tohto rodu produkujú 
alkaloid pomenovaný rovnako po Scopolim – skopolamín 
(Scopolamin). Podobne mnoho druhov rastlín a hmyzu 
nesie druhový názov Scopolii na jeho počesť. Na druhej 
strane desiatky druhov so skratkou Scop. boli opísané práve 
Scopolim. Bohužiaľ, minerál pomenovaný jeho menom ešte 
nebol. Aj napriek tomu je vplyv profesora Giovanniho An-
tonia Scopoliho na vývoj mineralógie na území Slovenska v 
jeho počiatkoch nepopierateľný.

Peter Bačík

už spomínané skriptá venované práškovej rtg. difraktomet-
rii.

Vraví sa, že o mŕtvom len v dobrom, ale ja mám naozaj 
problém nájsť niečo zlé na docentovi Fejdim. Je pravda, že 
posledných 20 rokov života začal vedecky stagnovať, res-
pektíve sa začal oveľa intenzívnejšie venovať pedagogike 
ako vede. Bohužiaľ, mal tú smolu, že v období, keď mal byť 
na vrchole tvorivých síl, teda v deväťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia, štát prestal mať záujem o rozvoj vedy. Ve-
dec zameraný na analytické metódy nemohol bez prístrojov 
stíhať vlak, ktorý nám unikal asi na celom svete, a u docenta 
Fejdiho spôsobil tento stav spolu so sklamaním zo spolo-

čenských a súkromných pomerov dezilúziu. Preto potenciál 
stať sa jedným zo svetovo uznávaných mineralógov a kryš-
talografov zostal nevyužitý.

Napriek všetkému alebo skôr vďaka všetkému si budem 
docenta Pavla Fejdiho pamätať ja a mnoho jeho študentov  
a kolegov ako inteligentného, vysoko erudovaného učiteľa a 
čestného a férového človeka.

Česť jeho pamiatke

Peter Bačík

svoju prácu De Hydroargyro Idriensi Tentamina 
o príznakoch otravy ortuťou medzi baníkmi. V 
roku 1769 prichádza na miesto profesora mi-
neralógie, chémie a hutníctva na Banícku aka-
démiu v Banskej Štiavnici. Na fakulte prednášal 
lesnícku botaniku a zoológiu a robil botanický, 
geologický a faunistický výskum, prevažne na 
území stredného Slovenska. Počas svojho pô-
sobenia v Banskej Štiavnici Scopoli vydal roku 
1772 vo vydavateľstve Gerle v Prahe významné, 
po latinsky napísané dielo Principia mineralo-
giæ systematicæ et practicæ succincte exhibentia 
structuram telluris, ktoré preložili i do nemči-
ny. Neskôr v roku 1776 rovnako v Prahe vydá-
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180. výročie narodenia Andora Semseya – významného slovenského rodáka a hlavného 
mecenáša Maďarského národného múzea

Andor Semsey, vlastným menom Andor von Semsey, 
bol významný uhorský šlachtic a štátnik slovenského pô-
vodu, ktorý sa narodil 22. decembra 1833 v Košiciach. Po-
chádzal zo starého šľachtického rodu sídliaceho v Košiciach 
a okolí. Andorovi predkovia z rodu Semsey vlastnili Šacu 
už v r. 1427 a v 15. storočí tu postavili hrad. Dodnes stojí v 
Šaci rokokový kaštieľ rodu Semsey alebo pohrebná kaplnka 
svätého kríža rodu Semsey z r. 1846 pri obci Šemša, neďale-
ko Šace. Andor po ukončení strednej školy najskôr študoval 
právo na akadémii v Košiciach, neskôr na Poľnohospodár-
skej akadémii v Mosonmagyaróvári v dnešnom Maďarsku 
a nakoniec na Poľnohospodárskej a lesníckej akadémii v 
Hohenheime. V roku 1855 cestoval po Nemecku a Holand-
sku, neskôr v r. 1887 do Španielska a inde. Bol statkárom 
a poľnohospodárom v pruskom Dobrodziene a Proskowe 
(dnešné Poľsko), neskôr do roku 1866 pri Balmazújvárosi v 
dnešnom Maďarsku. Zistil však, že statkárčenie ho nebaví 
a tak sa s tým skončil a presťahoval sa do Budapešti. Začal 
sa zaoberať mineralógiou a geologickými vedami. Postup-
ne navštívil najvýznamnejšie európske múzeá a geologické 
ústavy, odkiaľ doniesol veľa vzoriek do Maďarského ná-
rodného múzea. Obohacoval významnými prírastkami aj 
knižnicu múzea, kde financoval nákupy mnohotisíc výtlač-
kov časopisov, kníh, manuskriptov a ich kópií. Bol blízkym 
priateľom Józsefa Krennera a Eötvösa Loránda, z ktorými 
často diskutoval vedecké otázky. Financoval tiež viacerým 
vedcom a bádateľov rôzne pracovné a zberateľské cesty, 
konferencie, vedecké experimenty a podobne. Tak za Sem-
seyovho finančného prispenia sa zúčastnil Augustin Fran-
zenau VII. a VIII. Medzinárodného geologického kongresu 
exkurziou na Urale (1897) a do Pyrenejí (1900), Karol Zi-
mányi troch študijných ciest (1898, 1901, 1905), Jozef Locz-
ka troch Medzinárodných chemických kongresov (1898, 
1902, 1909) a tiež napríklad Béla Mauritz zberateľskej cesty 
do Zalskej župy. Vybavoval tiež oddelenia a ústavy labora-
tórnym vybavením a rôznymi pomôckami.

Andor Semsey bol významným darcom prírodoved-
ných exponátov najmä do Maďarského národného múzea. 
Aj keď medzi jeho darmi dominovali najmä minerály, vý-
znamne obohatil aj zbierku meteoritov a množstvo darov 
malo aj paleontologický charakter. Takmer celý svoj maje-
tok, vyše 2 milióny zlatých korún venoval na podporu vedy 
a najmä nákup vzoriek. Získaval vzorky z celého sveta, od 
rôznych prominentných obchodníkov, ako bol napr. Foo-
te z Filadelfie v USA, James R. Gregory v Londýne, alebo 
tiež na rôznych aukciách a dražbách. Tak získal vzorky z 
pozostalosti po brazílskom cisárovi Dom Pedrovi II. ale-
bo markízovi René Hurault de Vibraye. Tiež kúpil zbier-
ky parížskeho zberateľa minerálov J. A. Bérengera (okolo 
2500 vzoriek v r. 1882), kniežaťa Esterházyho (okolo 4400 
vzoriek v r. 1883), Petra Spindlera (1200 ks najmä transyl-

Počet evidovaných prírastkov Andora Semseya jednotlivých typov geologických položiek 
za jednotlivé roky v maďarskom národnom múzeu (Papp & Kecskeméti, 2009)

Andor Semsey 
(1833-1923)
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vánskych minerálov v r. 1885), Samuela Jikeliho (319 ks 
minerálov), veľké množstvo minerálov od popredného ob-
chodníka z minerálmi dr. Schucharda z Görlitzu v r. 1889 
a iných. V r. 1882 kúpil v Marseille po zosnulom profeso-
rovi Henri Coquandovi zbierku 28 tisíc kusov minerálov, 
ktorú venoval Geologickému ústavu. Akonáhle sa vo sve-
te niekde niečo výnimočné alebo nové objavilo, hneď pí-
sal listy za účelom získania týchto vzoriek. Takto súperil s 
poprednými svetovými múzeami a bohatými zberateľmi o 
vzorky z najvýznamnejších nálezov tej doby. Častokrát mu 
prichádzali 2-3 zásielky vzoriek za týždeň, niekedy aj každý 
deň. Približne v rokoch 1878 – 1913 daroval Andor Semsey 
Maďarskému národnému múzeu vyše 45 000 vzoriek (40 
000 ks minerálov, 600 ks hornín, 1000 ks meteoritov a 3500 
fosílií). Bohužiaľ veľká časť jeho štedrých darov bola zniče-
ná pri požiari v priestoroch mineralogicko-petrologických 
zbierok múzea v roku 1956. 

Semsey bol členom viacerých vedeckých spoločností a 
zastával viaceré funkcie. V roku 1876 vstúpil do Uhorskej 
geologickej spoločnosti. Od r. 1882 až do svojej smrti bol 
čestným riaditeľom Oddelenia mineralógie a paleontológie 
Maďarského národného múzea v Budapešti, od roku 1896 
bol tiež čestným riaditeľom Kráľovského Maďarského geo-
logického ústavu, čestným členom a členom správnej rady 
Uhorskej akadémie vied. Angažoval sa aj v politike, kde bol 
od r. 1902 členom hornej komory Uhorského parlamentu. 
Andor Semsey zomrel 14. Augusta 1923 v Budapešti a je 
pochovaný na cintoríne Farkasréti v západnej časti Buda-
pešti. Po Andorovi Semseyovi bolo pomenované múzeum 
v maďarskom Balmazújvárosi, severozápadne od Debrecí-
nu, kde sa nachádza Semseyova izba.

Na počesť Andora Semseya boli pomenované dva mi-
nerály. Sulfosoľ olova a antimónu semseyit (Pb9Sb8S21) 

opísal uhorský mineralóg Krenner v roku 1881 z marma-
rošskej oblasti, z lokality Baia Sprie v Rumunsku. Sulfosoľ 
striebra andorit opísal tiež Krenner z Baia Sprie, ale v r. 
1894. Andorit je dnes už zrušený minerál a namiesto neho 
sú CNMNC IMA uznané 2 minerálne druhy andorit IV 
(Pb18Ag15Sb47S96) a andorit VI (PbAgSb3S6).

Na záver treba len dodať, že tak ako maďarskí vedci zo-
stavili súbor prác so 6 pôvodnými článkami z roku 2009 
v časopise Magyar Tudomány, tak aj slovenskí historici by 
mali venovať tejto jednej z najvýznamnejších osobností 
uhorskej mineralógie a geológie ako aj múzejníctva väčšiu 
pozornosť a snáď aj osobitný seminár o jeho živote a diele a 
prínosoch pre rozvoj uhorskej mineralógie.
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Obr. 3: Hrob Andora Semseya 
na budapeštianskom cintoríne 
Farkasréti (http://www.geod.bme.
hu/staff_h/varga/foto/farkasreti/
semsey-a.html)
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Spomienka na mineralóga a geochemika A. J. Fersmana

Slovenská mineralogická spoločnosť si v roku 2013 pri-
pomína 130.výročie narodenia svetoznámeho mineralóga a 
geochemika Alexandra Jevgenjeviča Fersmana, žiaka mine-
ralóga V. I. Vernadského.

A. J. Fersman sa narodil 27.októbra 1883 v Petrohrade 
(Sankt-Peterburg). Detská záľuba v zbieraní minerálov a 
hornín prerástla do systematického celoživotného odbor-
ného záujmu. Po absolvovaní gymnázia študoval v rokoch 
1901-1903 chémiu a mineralógiu na univerzite v Odese a v 
rokoch 1903-1907 v Moskve. V rokoch 1907-1909 pracoval 
v Paríži a v Heidelbergu. V roku 1910 bol profesorom na 
univerzite Šaňavského v Moskve, kde po prvýkrát prednášal 
nový vedný odbor – geochémiu. V roku 1912 bol meno-
vaný kustódom mineralogického múzea Akadémie vied v 
Moskve, ktorého sa neskôr stal riaditeľom. Podstatný vplyv 
na Fersmanov odborný záujem o geochémiu mal Vladimír 
Ivanovič Vernadskij (12.3.1863 – 6.1.1945), ktorý viedol ka-
tedru mineralógie moskovskej univerzity. Fersman v ňom 
našiel nielen svojho učiteľa, ale aj priateľa na celý život. 
Svedčí o tom bohatá korešpondencia, ktorú Vernadskij po-
sielal Fersmanovi z liečebného pobytu v Karlových Varoch 
opakovane v rokoch 1935 a 1936.

Počas 1. svetovej vojny sa vyostril problém so získa-
vaním vlastného nerastného bohatstva, nakoľko vtedajšie 
Rusko sa ocitlo v medzinárodnej izolácii odrezané od do-
vozu surovín. Na riešenie problémov bola v roku 1920 me-
novaná 3 členná komisia, v ktorej bol A. J. Fersman členom 
ako riaditeľ Mineralogického múzea AV SSSR. Koncom 
mája 1920 sa skupina mládeže pod Fersmanovým vedením 
vydala na prvú mineralogickú expedíciu na dovtedy málo 
známu Kolu. Po nej nasledovali ďalšie výskumné expedície, 
ktorých výsledkom bol objav svetových ložísk apatitu, ne-
felínu a ďalších surovín. Okrem Koly sa Fersman zaoberal 
výskumom ložísk nerastných surovín aj vo Fergansku, Ka-
rakume, Zakaspicku, na Urale a v rôznych štátoch Európy.

Alexander Jevgenjevič Fersman zomrel ešte v rozvo-
ji tvorivej sily a energie ako 61. ročný  tesne po ukončení 

v mineralógii, geochémii a ložiskovej geológii. Rozsiahla 
publikačná činnosť obsahuje viac než 1500 prác, ďalšie zo-
stali v rukopisoch alebo vyšli po jeho smrti. K najvýznam-
nejším patrí 4 dielna Geochimija, Dragocennyje i cvetnyje 
kamni Rossii, Cveta mineralov, Izbrannyja trudy a ďalšie. 
Po A. J. Fersmanovi bolo nazvané Mineralogické múzeum 
Akadémie vied v Moskve a 2 minerály späté s alkalickými 
horninami Koly – fersmanit (Labuntzov, 1929) a fersmit 
(Bohnstedt-Kupletskaya & Burova, 1946). 

Traduje sa, že v dobe, keď mu lekári zakázali vedeckú 
činnosť začal sa venovať popularizácii mineralógie pros-
tredníctvom spomienok na terénne expedície a stretnutia 
s ľuďmi „od kameňa“. Mal dar reči, písal zrozumiteľne a 
zaujímavo. Fersmanov literárny talent ocenil svojho času 
aj Maxim Gorkij, ktorý mu často dohováral, aby kamene 
vyhodil a stal sa spisovateľom.

Po 2. svetovej vojne vyšli v češtine populárno-vedecké 
knihy: Vzpomínky na nerosty (Orbis, Praha, 1946), Divy 
světa nerostů (Orbis, Praha, 1950) a v slovenčine Poklady 
zeme s podtitulkom Zaujímavá geochémia (Práca, Brati-
slava, 1950). Všestranný rozhľad v prírodných vedách pri-
viedol Fersmana k myšlienke zostaviť populárno-vedecký 
súhrn vtedajších poznatkov z fyziky, chémie, astronómie, 
mineralógie, geológie a ďalších odborov, na ktorých sa ne-
jakým spôsobom podieľali aj ruskí vedci. Myšlienku začal 
realizovať s kolektívom autorov v roku 1941 v čase, keď už 
zápasil s vážnymi zdravotnými problémami znásobenými 
udalosťami 2 svetovej vojny. Kniha vyšla v slovenskom pre-
klade roku 1953 pod názvom Veda a jej tvorcovia (Smena, 
Bratislava).

Našu spomienku na život a dielo A. J. Fersmana končí-
me netradičným pohľadom do jeho súkromia. Na základe 
zachovaných fotografií je možné stručne opísať základné 
rysy jeho osobnosti takto: „mal životaschopného ducha a 
pružné, prispôsobivé myslenie. Prudko reagoval vtedy, keď sa 
spochybnila jeho osobnosť. Patril k ľuďom so zraniteľným se-
bavedomím. Aj najmenšie napätie v bezprostrednom okolí ho 
dokázalo veľmi rozrušiť, bol senzibilný a akékoľvek poznám-
ky alebo upozornenia zaujato vzťahoval vždy na seba. Bol 
dôsledný, odhodlaný a schopný presadiť sa. To niekedy viedlo 
k problémom. Patril k ľuďom, ktorí sú väčšinou neústupní a 
hľadajú si vždy vlastnú cestu“.

Dodajme, že cesta, ktorú si zvolil A. J. Fersman, bola do 
posledných chvíľ života zasvätená vede, ktorá je dnes samo-
zrejmou súčasťou svetového poznania.

J. Jahn

Fotografia Alexandra Jevgenjeviča Fersmana z 
titulnej strany knihy Vzpomínky na nerosty

Fotokópia listu z Mine-
ralogického múzea A. 
J. Fersmana v Moskve 
obsahujúca informáciu o 
zatvorení múzea z dôvo-
du generálnej opravy do 
konca roku 1980.

Obálka z listu 
adresovaná 
autorovi člán-
ku s pečiatkou 
Mineralogic-
kého múzea A. 
J. Fersmana v 
Moskve

2. svetovej vojny v Soči 
20.5.1945.

Vedecký význam prá-
ce A .J. Fersmana sa spája 
s poznatkami z výskumu 
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V tomto roku by významná slovenská mineralogička, 
doc. RNDr. Štefánia Dávidová, CSc. (rod. Haramiová), 
oslávila svoje osemdesiate narodeniny. Narodila sa 18. mar-
ca 1933 v New Yorku. Väčšiu časť detstva však prežila v bý-
valom Československu, kde sa jej rodičia s ňou ako trojroč-
nou vrátili. Svoje detstvo prežila na Záhorí. Vlastný jej bol 
vzťah k prírode, lebo vyrastala v rodine horára. V Plavec-
kom Štvrtku chodila do ľudovej školy (ekvivalent dnešnej 
základnej školy) a v roku 1953 maturovala na Gymnáziu v 
Malackách. Od nasledujúceho školského roku študovala na 
Fakulte geologicko-geografických vied Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Za vynikajúce študijné výsledky na vy-
sokej škole v odbore geológia jej bol pri promóciách v roku 
1958  udelený titul RNDr.  Kandidátsku dizertačnú prácu 
obhájila v roku 1968 a v roku 1978 získala titul docentka. Po 
absolvovaní štúdia pôsobila ako odborná asistentka na Ka-
tedre mineralógie a kryštalografie a neskôr ako docentka na 
Katedre mineralógie a petrológie, ktorá vznikla zlúčením 
Katedry mineralógie a kryštalografie s Katedrou petrológie. 
Obe katedry boli súčasťou Prírodovedeckej fakulty Univer-
zity Komenského.  

Doc. RNDr. Štefánia Dávidová, CSc. sa vo svojej odbor-
nej práci venovala kyslým horninám (granitoidom a peg-
matitom). Študovala ich mineralogické a chemické zlože-
nie a snažila sa vysvetliť ich vznik. Detailne ovládala všetky 
základné metódy mineralogického výskumu – študovala 
optické vlastnosti minerálov v prechádzajúcom polarizo-
vanom svetle, triklinitu živcov pomocou Fedorovského 
univerzálneho stolíka, hustoty a indexy lomu minerálov. 
Ovládala všetky moderné refraktometrické a goniometric-
ké metódy a vedela spracovať výsledky rtg. difraktometrie a 
elektrónovej mikroanalýzy. V závere svojej vedeckej kariéry 
sa venovala aj interpretácii výsledkov Mössbauerovej spek-
trometrie za účelom merania obsahu trojmocného železa 
v horninotvorných mineráloch granitoidov a pegmatitov. 
Pracovala s granitoidmi a pegmatitmi z oblasti Západných 
Karpát. Zaviedla do každodennej vedeckej praxe aj nové 
metódy výskumu, ako bola napríklad variačná metóda 
stanovenia indexu lomu. Interpretovala obsahy stopových 
prvkov a štruktúrny stav živcov v pegmatitoch Západných 
Karpát a vyjadrila sa k ich genéze. 

Okrem vedeckej činnosti sa venovala aj problémom vy-
plývajúcim z vtedajšej praxe. Pracovala v kolektíve autorov, 
ktorí skúmali zloženie vhodného kameniva do betónov ab-
sorbujúcich rádioaktívne žiarenie, ktoré by mohlo byť vy-
užité pri stavbách atómových elektrární. Zisťovala čistotu 
materiálu vhodného pre tavenie skla a študovala expanzné 
vlastnosti perlitu. Mnohé výsledky tejto práce boli následné 
aj využité v praxi.     

Svoje brilantné mineralogické zručnosti a vedomosti 
trpezlivo odovzdávala svojim poslucháčom. Pôsobila ako 

Spomienka na doc. RNDr. Štefániu Dávidovú, CSc.

dlhoročná vysoko-
školská pedagogička 
základných minera-
logických predmetov, 
ako je morfologická 
kryštalografia, fyzi-
kálne vlastnosti mi-
nerálov, optická mine-
ralógia, systematická 
mineralógia, špeciálne 
metódy mineralogic-
kého výskumu. Vzde-
lávala aj posluchá-
čov pedagogických a 
technických  smerov, 
ktorí študovali geoló-
giu len ako doplňujú-
cu disciplínu. Mno-
hé predmety sa na 
Katedre mineralógie 
a petrológie v modi-

fikovanej podobe prednášajú dodnes prostredníctvom jej 
nasledovníkov, ktorými boli a sú doc. RNDr. Pavel Fejdi, 
CSc. a doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD. Jej pedagogic-
ký odkaz je stále aktuálny, lebo dodnes sa študenti učia z 
jej skrípt: Fyzikálne vlastnosti minerálov a Základy mine-
ralógie pre negeológov. Okrem toho bola spoluautorkou 
rozsiahleho projektu vedeného prof. Koděrom, ktorý vyús-
til do jedinečnej trojdielnej monografie encyklopedického 
charakteru – Topografická mineralógia Slovenska, ktorá 
podrobne zmapovala výskyty minerálov na území Sloven-
ska. Spolupracovala aj pri zostavovaní knihy Mineralogie 
Československa, a dlhé roky pracovala ako člen kolektívu 
zostavujúceho podklady pre Mineralogical Abstracts. Za 
svoju vedeckú a pedagogickú činnosť bola na sklonku svojej 
kariéry ocenená medailou Prírodovedeckej fakulty Univer-
zity Komenského. 

 Svoju prácu vždy brala zodpovedne a svedomito. 
Bola vždy nápomocná a nebolo jej ľahostajné dianie na ka-
tedre. Mala rada mladých ľudí a svoju prácu. Katedra mine-
ralógie bola jediným pracoviskom, na ktorom pôsobila do 
konca svojho života. I ja som mala možnosť spolupracovať 
s Čifkou, ako ju mohli oslovovať najbližší spolupracovníci. 
I keď to bola len pomerne krátka doba, zasvätila ma do ta-
jov optickej mineralógie. Tieto poznatky využívam dodnes. 
Žiaľ, nemala som možnosť spolupracovať s ňou pri štúdiu 
pegmatitov a granitoidov. Dodnes však na ňu spomínam 
rada, aj keď už uplynulo takmer desať rokov, odkedy pod-
ľahla vážnej chorobe. Doc. RNDr. Štefánia Dávidová, CSc. 
nás navždy opustila na jeseň v roku 2004, avšak v srdciach 
ľudí, ktorí ju poznali, zostane už navždy.

Monika Huraiová

Karol Siegl – 70. výročie narodenia

Karol Siegl žil krátko a veľmi intenzívne, bol mimoriad-
ne nadaný a svoje schopnosti naplno rozvinul. Po mnohých 
rokoch od jeho predčasného odchodu je nesporné, že na 
svoje vzdelanie a dosiahnuté pracovné úspechy mohol byť 
hrdý. 

Narodil sa v Nitre 30. 10. 1943, zmaturoval na SVŠ v 
Malackách a v rokoch 1960 – 1965 študoval geológiu na Prí-
rodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Tam získal aj titul RNDr. a vedeckú hodnosť kandidáta geo-
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logických vied. Pracoval 
ako vedecký pracovník 
a odborný asistent na 
Katedre petrológie na 
PriF UK. Zomrel po ťaž-
kej chorobe dňa 28. 11. 
1984. 

Karol Siegl hľadal 
odpovede na otázky tý-
kajúce sa stavby kryšta-
linika tatrika a veporika, 
ktoré klasický petrogra-
fický výskum nemohol 
dať. Ťahalo ho to k no-
vým, u nás nepoužíva-
ným metodikám. Bol 
trpezlivý, viac študoval 
anglicky alebo nemecky 
napísanú literatúru ako 
publikoval, pochopil ce-
losvetové trendy vo svo-
jom odbore a aplikoval 
ich. Celé hodiny dokumentoval odkryvy, ktoré boli dávno 
známe a pomocou detailných meraní a mikrotektonického 
výskumu postupne objasňoval vrásové deformácie meta-
morfovaných komplexov, poukázal na viacnásobné pre-
javy deformácie a rekryštalizácie a opakované uplatnenie 
variskych a alpínskych udalostí. Neskôr sa venoval preja-
vom deformácie nízkotatranského granitoidného plutónu 
pomocou štúdia prednostnej orientácie kremeňa a biotitu. 
Publikované výsledky jeho výskumu sú ešte aj dnes citova-
né. Stal sa zakladateľom mikrotektoniky na Slovensku a po-
ukázal na užitočnosť štruktúrnej petrológie a petrotektoni-
ky. Nemožno sa diviť, že po jeho náhlom odchode ostal na 
Katedre petrológie nevyplnený priestor, ktorý sa podarilo 
zaplniť až hodne neskôr. 

Karol Siegl bol oddaný prírodovedec, okrem petrotek-
toniky sa venoval aj mineralógii, dokonca v spoluautorstve 
napísal vedecko-populárnu knižku Vo svete nerastov, ktorá 
vyšla v roku 1974. Zaujímal sa o antropológiu a hlavne o 
genetiku, v tejto komunite mal tiež množstvo spriaznených 
duší. Jednu sezónu (v roku 1974) prežil v severnom Mon-
golsku v pohorí Chentej, kde sa osvedčil ako expert pri geo-
logickom mapovaní a vyhľadávaní volfrámových a molyb-
dénových rúd. V tomto prekrásnom prostredí horskej tajgy 
významne odlišnom od strohého vedeckého laboratória, 
často v nepriaznivých a náročných prírodných podmien-
kach sa prejavil jeho nadhľad a aj najťažšie chvíle preklenul 
s humorom.

Pri Karolových nedožitých sedemdesiatinách spomína-
me na neho ako na výborného geológa a dobrého človeka. 
Svojou prácou zaujal významné miesto v histórii rozvoja 
petrologických a mineralogických vied na Slovensku.

Martin Chovan

Karol Siegl v pohorí Chentej, Mongolsko, rok 1974

Obálka 
knihy 
Vo svete 
nerastov
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Je to skutočne náhoda, alebo je to predurčenie? Paliho 
Simana poznám už roky v spojitosti s jeho neskrývaným 
obdivom k východným filozofickým smerom. Tie, okrem 
iného, posúvajú myslenie človeka do súvislostí s prežívaním 
udalostí, ktoré vedia ovplyvniť celý život. Takou je možno 
príbeh simanovského koňa Šándora, ktorý sa znenazdaj-
ky prepadol rovno zo stajne do temer 10 metrovej hĺbky 
neznámeho krasového systému Bystrianskej jaskyne pod 
hrebeňom Úboč v starej Valaskej. Vtedy sa tam zbehlo veľa 
známych geológov s ich študentami – Albín Klinec, Jakub 
Kamenický, Jozef Vozár, Ján Nemčok, Ivan Lehotský... Mož-
no v tom čase už malý Paľko začal rozmýšľať o geológii. 

Hoci sa RNDr. Pavol Siman, PhD. narodil 28. februára 
1963 v Bratislave – v lekárskej rodine neskoršieho svetozná-
meho detského chirurga a zakladateľa detskej kardiochirur-
gie vrodených chýb ako samostatného odboru – profesora 
Jaroslava Simana, dušou a srdcom bol zrastený s horehron-
skou obcou Valaská na pomedzí Nízkych Tatier a Vepor-
ských vrchov. S geológiou sa zoznamoval už od mala – s 
otcom zbierali fialové a zelené bridlice na Skalke v starej Va-
laskej, kremence – „vrždiake“ alebo na Lipovej za Hronom 
ligotavé ruly a svory – „blištiake“ podľa Albína Klinca.

Neskôr v Bratislave ako študent gymnázia Ladislava 
Novomeského na Tomášikovej ulici mal rád chémiu, ro-
bil olympiády, navštevoval prírodovedné krúžky a súťaže, 
kde sa stretával aj s rovesníkom Paľom Uherom a spoločne 
začínali zbierať minerály. Počas vysokej školy sa aj naďa-
lej venoval mineralógii, ktorá mu učarovala, neskôr aj ge-
ochémii, aby pochopil, ako sa chemické prvky a minerály 
správajú počas geologických procesov. Šlichoval, pri ďalšom 
Pavlovi – Hvožďarovi sa naučil ryžovať zlato, na súťažiach 
reprezentoval Prírodovedeckú fakultu UK a neskôr aj Ge-
ologický ústav Dionýza Štúra, kde po absolvovaní odboru 
geochémia - základná a ložisková geológia v roku 1987 za-
čal pracovať v Oddelení kryštalinika, v roku 1988 v Oddele-
ní mineralógie a geochémie. Na ústave mu starší kolegovia 
ukázali ako „mapovať“ - pod vedením Albína Klinca, Ota 
Mika, Jána Goreka, Jozefa Hóka, ale hlavne Vladimíra Bez-
áka začal pracovať v oblasti kryštalinika Nízkych Tatier a 
Slovenského Rudohoria – v tektonickej jednotke veporika.

Avšak jeho cit pre techniku a jemnú mechaniku mu 
možno predurčil cestu pracovať na viac - menej jedinom 
modernom elektrónovom mikroanalyzátore v tých časoch 
na Slovensku – EPMA JEOL, neskôr na prístroji od ja-
ponského výrobcu CAMECA. Bola to zhoda okolností, že 

Pavol Siman za prahom päťdesiatky

GÚDŠ potrebovalo 
operátorov tak jedi-
nečného prístroja. 
„Mikrosonda“ ako 
ju zvykneme fami-
liárne označovať, sa 
stala do roku 2006 
jeho snom, prácou, 
povinnosťou, ale aj 
starosťou, radosťou 
a hrdosťou. V tan-
deme s Patrikom 
Konečným vytvorili 
najmodernejšie pra-
covisko v strednej 
Európe... neskôr k 
nim prišiel aj Ivan 
„Ičo“ Holický, Vier-
ka Kollárová. V ro-
koch 1993 – 1996 

bol zástupcom vedúceho Odboru analytických laboratórií, 
od roku 1995 pôsobil ako vedúci Oddelenia mineralogic-
kých metód výskumu a elektrónovej mikroanalýzy. Až po 
súčasnosť sa venuje aj problematike využitia elektrónovo-
-optických analytických a zobrazovacích metód v prospech 
geologického a materiálového výskumu, ako aj fyzikálno-
-chemickými princípmi elektrónovej mikroanalýzy a mik-
roskopie.

Priaznivé obdobie deväťdesiatych rokov 20. storočia pre 
vedeckú prácu v rezortnom ústave Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky zúročil počas rokov 1993 
-1995 na krátkodobých stážových pobytoch vo francúzskej 
obdobe geologickej služby – BRGM v Orléans. Pod vede-
ním Patricka Ledru študoval a riešil tektoniku a genézu 
granitoidných hornín a migmatitov v oblasti Massif Cen-
tral, masívu Velay a kryštalinikum na pobreží Atlantické-
ho oceánu v Bretónsku a Normandii. Petrológii a termo-
dynamike minerálnych fáz horninotvorných minerálov sa 
venoval pod vedením Very Johan. V roku 1995 sa aktívne 
zúčastnil krátkodobého terénneho kurzu v južných a zá-
padných Alpách so zameraním na tektoniku a genetickú 
metamorfnú petrológiu pod vedením prof. J.M. Lardeauxa 
z lyonskej univerzity. V rokoch 1993 až 1997 absolvoval me-
dzinárodné letné školy Európskeho projektu TEMPUS so 
zameraním na petrológiu, geodynamiku a termodynamiku 
geologických procesov, ktoré organizovala Prírodovedecká 
fakulta Univerzity Karlovej v Prahe pod vedením prof. Kar-

Terén v Stolických vrchoch - pod Kohú-
tom. Ľudovít Kucharič, Ján Madarás, Pavol 
Siman. 12. 5. 2004. Foto: Peter Kubeš

la Schulmanna. Školou klasickej geológie 
v rokoch 1993 - 1996 bola jeho účasť v 
rámci širokého tímu slovenských geoló-
gov na geologickom mapovaní v oblasti 
Tauernského okna a Východných Álp v 
Rakúsku. Výsledky prác boli publikované 
v podobe regionálnych máp a vysvetliviek 
vydaných rakúskou geologickej službou – 
Geologische Bundesanstalt vo Viedni.

Na terén a zbieranie minerálov však 
nezanevrel ani na Slovensku. Bohaté skú-
senosti zo stáží využíval aj pri poznávaní 
geologických procesov v slovenskom te-
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réne kryštalinika veporika a čiastočne aj tatrika – napr. v 
Považskom Inovci. Pečať jeho pohľadu mapéra, petrológa 
a mineralóga nesú rozsiahle časti južného, ale aj severného 
veporika – oblasti okolo Málinca, Ďubákova, Kokavy nad 
Rimavicou, Klenovca, Liešťanskej doliny, okolia Ľubietovej 
a Podbrezovej. V Štátnom geologickom ústave Dionýza Štú-
ra v Bratislave sa podieľal na riešení niekoľkých geologic-
kých úloh regionálneho výskumu, ako aj výskumu a vývoja 
s geologicko - tektonickou, geochemickou a mineralogicko 
- petrologickou problematikou vyššie metamorfovaných a 
granitizovaných hornín peliticko - psamitického, čiastočne 
bázického systému. Je autorom a spoluautorom niekoľkých 
prehľadných, regionálnych a účelových geologických máp a 
vysvetliviek ku geologickým mapám v mierkach 1:25 000, 
1:50 000 a 1: 200 000. 

Dizertačnú prácu z externého doktorandského štúdia 
v odbore petrológia obhájil v roku 2002. Vedecký kvalifi-
kačný stupeň IIa mu bol priznaný v roku 2006. V rokoch 
2003 -2006 pôsobil ako riadny člen vedeckej rady ŠGÚDŠ 
v Bratislave, je členom Slovenskej geologickej spoločnosti a 
bol členom výboru Slovenskej mineralogickej spoločnosti.

Od roku 2006 pôsobí v Geologickom ústave Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave ako špecialista na datovanie hor-
nín, predovšetkým ako vedúci jednotky Stredoeurópskeho 
Ar laboratória (CEAL). V rokoch 2010 – 2013 vykonával 

Je autorom a spoluautorom viac ako 60 publikácií 
v odborných domácich aj zahraničných periodikách a 
zborníkoch, 4 vydaných geologických máp v SR, 2 v za-
hraničí (Rakúsko), 2 vysvetliviek ku geologickým mapám 
regiónov SR vydaných ako monografie, má 123 citácií 
WOS, 133 Scopus bez autocitácií. Je autorom a spolu-
autorom 24 oponovaných záverečných správ/open-file 
reports geologických úloh rezortu MŽP a MH SR. Mal 
pozvané prednášky na významných zahraničných uni-
verzitách v Japonsku – v Kjóte a Okajame.

Čo dodať na záver? Precíznosť, trpezlivosť, zmysel pre 
vyvážený rodinný život, ale najmä skromnosť, pokora a 
úcta voči ľudom sprevádzajú Paľa po celý život. Prejavuje 
sa to aj v jeho záujmoch: vie pútavo rozprávať nielen o 
filozofii Ďalekého východu, ale aj o umení Bonsai, mo-
dernej a záhradnej architektúre, či o trendoch súčasného 
vývoja automobilizmu. V časoch mladosti sa dlho a váš-
nivo vedel „vŕtať“ v starých motorkách a sledovať obľúbe-
né motoristické športy. A legendárne boli aj naše terénne 
akcie, keď sa vedel riadiť nesmrteľnou hláškou Pávka z 
filmu Vesničko má středisková: „Vy jste se zase kochal, 
že jo, pane doktore?“ Pali, nech Ti to „kochanie“ čo naj-
dlhšie vydrží!

Ján Madarás

funkciu zástupcu riaditeľa GlÚ 
SAV a od polovice roku 2013 sa stal 
členom Predsedníctva SAV a bol 
menovaný zástupcom podpredse-
du SAV pre I. oddelenie vied. V sú-
časnosti má ako člen P SAV v kom-
petencii budovanie a využívanie 
infraštruktúry na celoakademickej 
úrovni, najmä zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie.

Pavol Siman je odborníkom 
v oblasti petrológie, geochémie a 

geochronológie migmatitizovaných a 
granitizovaných hornín. Zaoberá sa 
geologickým mapovaním, petrológiou 
a geochronológiou magmatických a 
metamorfovaných hornín, ale predo-
všetkým využitím najmodernejšej prí-
strojovej techniky v týchto oblastiach. 
V rámci pôsobenia v GlÚ SAV pracuje 
na projektoch VEGA a APVV so za-
meraním na štruktúrno – petrologické, 
geochemické a geochronologické as-
pekty mechanizmov kôrovo-plášťovej 
interakcie, recyklácie a exhumácie v 
orogénnej prizme Západných Karpát a 
Východných Álp. 

Na Cigánke v Muránskej plan-
ine. Pavol Siman, Ivana Filová, 

Ľubomír Hraško. 26. 9. 2000. Foto: 
Ján Madarás

Terén v poľských Tatrách. Pavol Siman 
v Doline Chocholowskej. 18. 9. 2009. 
Foto: J. Madarás
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Geologický ústav SAV si tento rok pripomína 60. výro-
čie svojho založenia. V súčasnosti Geologický ústav tvoria 
dve pracoviská - v Bratislave a v Banskej Bystrici. Pri Geo-
logickom ústave SAV sú aktívne dve vedecké spoločnosti: 
Slovenská geologická spoločnosť  a Slovenská mineralogic-
ká spoločnosť. Geologický ústav má aj dve spoločné praco-
viská: Energetické a geovedné laboratórium (EGL), ktoré 
vedie M. Nemčok a ide o spoločné pracovisko ústavu a EGI 
Univerzity Utah. Druhé spoločné pracovisko je v Banskej 
Bystrici a je to Inštitút biológie a geológie ako spoločné 
pracovisko Botanického ústavu SAV s Fakultou prírodných 
vied Univerzity Mateja Bela. 

 Geologický ústav SAV vznikol v roku 1953 pôvodne 
ako Laboratórium pre paleontológiu a stratigrafiu a zalo-
žil ho Dimitrij Andrusov. V roku 1955 bolo premenova-
né na Geologické laboratórium SAV. Od roku 1966 sa pod 
vedením akademika Bohuslava Cambela toto pracovisko 
etabloval na Geologický ústav založením viacerých odde-
lení: (1) Geochemicko-mineralogicko-petrologického, (2) 
Biostratigrafického, (3) Litologicko-sedimentologického a 
(4) Tektonického. Od roku 1976 ústav sídli v areály SAV 
na Patrónke. V roku 1981 vzniklo na ústave ešte Oddele-
nie nerastných surovín ako detašované pracovisko ústavu 
v Banskej Bystrici. V súčasnosti Geologický ústav nemá 
oddelenia, ale kolektívy sa formujú podľa prebiehajúcich 
grantových projektov naprieč pracoviskami v Bratislave a 
Banskej Bystrici.

B. Cambel vytvoril na ústave viaceré laboratória vy-
bavené modernou prístrojovou technikou. Už od šesťde-
siatich rokov na Geologickom ústav SAV pracovalo sepa-
račné laboratórium, chemické laboratórium, laboratórium 
optickej emisnej spektroskopie, atómovej absorpčnej spek-
troskopie, rtg difrakcie, rtg. fluorescenčnej analýzy, gama 
spektrometrie, elektrónovej transmisnej mikroskopie, ske-
novací elektrónový mikroskop, petrofyzikálne laborató-
rium a krátku dobu aj mikrosonda sovietskej výroby Mar2. 
Mnohé z týchto laboratórii už však ukončilo svoju činnosť. 
Z novších aparatúr treba spomenúť laboratórium na me-
ranie organického uhlíka alebo mikroskop na meranie 
vitrinitu. Vďaka riaditeľovi J. Vozárovi na ústave po roku 
2005 úspešne pracovalo Ar-Ar laboratórium na datovanie 
vybratých minerálnych fáz. V súčasnosti ústav nadväzujúc 
na tradíciu kvalitnej laboratórnej bázy ústavu buduje špič-
kové laboratórne prevádzky cez štrukturálne fondy Európ-
skej únie na pracovisku v Banskej Bystrici. Už teraz tam 
úspešne pracuje laboratórium na stabilné izotopy, labora-

tórium ramanovej spektroskopie, elektrónový mikroskop 
s katódovou luminiscenciou, vytvorilo sa limnologické la-
boratórium, laboratórium rtg. difrakcie a pripravuje sa la-
boratórium fluidných inklúzii. Rozbehla sa stavba Centra 
vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a v Smoleniciach cez 
projekt vedený R. Kyška-Pipíkom v rámci ktorého vznik-
ne laboratórium mikrotomografu. V rámci projektu, kto-
rý ústav získal na doplnenie infraštruktúry až v roku 2012 
sa pod vedením A. Biroňa v roku 2014 očakáva doplnenie 
jestvujúcich laboratórií doplnkovými zariadeniami, ale 
najmä vybudovanie laboratória elektrónovej mikroanalýzy 
a pojazdné geologické laboratórium. 

Z Geologického ústavu SAV sa z mnohých popredných 
vedeckých pracovníkov stali renomovaní pedagógovia. 
Celkom 10 profesorov (M. Putiš, M. Kováč, V. Šucha, I. 
Rojkovič , D. Plašienka, P. Andráš, P. Uher, D. Reháková, O. 
Lintnerová, J. Spišiak) a 8 docentov (J. Seneš, R. Marschal-
ko, M. Sýkora, M. Dyda, F. Marko, Soták, Jeleň, Michalík) 
vyšlo z radov pracovníkov ústavu. Veľký počet pedagógov, 
ktorí v súčasnosti pôsobia na našich univerzitách dokresľu-
je dobré vedecké zázemie, ktoré vytvára Geologický ústav 
SAV.

 Geologický ústav SAV v súčasnosti vydáva v koedícii 
s Geologickým ústavom AV ČR a Poľským geologickým 
ústavom vo Varšave časopis Geologica Carpathica. Je ná-
stupcom pôvodného časopisu Geologický sborník, ktorý v 
roku 1950 založil D. Andrusov. Neskôr B. Cambel z Geolo-
gického zborníka vytvoril medzinárodné vedecké periodi-
kum s názvom Geologický zborník Geologica Carpathica, 
ktoré od roku 1996 je pod skráteným názvom Geologica 
Carpathica evidovaný v Current Contents.  

Históriu ústavu si súčasní, ako i mnohí bývalí pracov-
níci ústavu spolu s pozvanými hosťami pripomenuli na Ko-
lokviu zorganizovanom v Kongresovom centre Smolenice 
dňa 16. októbra 2013. Na kolokviu venovanom 60. výro-
čiu založenia Geologického ústavu bola prvýkrát uvedená 
medaila akademika Bohuslava Cambela. Prvými laureátmi 
medaily akademika Bohuslava Cambela sú Prof. RNDr. J. 
Bosák, DrSc. z Geologického ústavu AV ČR a Doc. RNDr. 
Jozef Michalík, DrSc. z Geologického ústavu SAV Medaila 
bola v prvom roku odovzdaná aj do rodiny B. Cambela a 
prevzal ju syn V. Cambel.

I. Broska

Sídlo Geologického ústavu SAV v Bratislave v areáli 
SAV na Patrónke

Sídlo pracoviska Geologického ústavu SAV na 
Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici

Kronika, jubileá, výročia



47ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  2 /2

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Edičné plány mineralogických časopisov na Slovensku a v Českej republike

Plán akcií Slovenskej mineralogickej spoločnosti na rok 2014
Slovenská mineralogická spoločnosť plánuje aj v roku 2014 niekoľko oficiálnych akcií, vrátane konferencie CEMC 

2014, ale tiež niekoľkých prednášok a seminárov. V nasledujúcom zozname sú iba vopred plánované akcie. O ich presnom 
termíne a mieste konania, rovnako ako 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.mineralogic-
kaspolocnost.sk.

  

február 2014 Seminár Slovenskej mineralogickej spoločnosti a Slovenskej astronomickej spoločnosti veno-
vaný téme meteoritov

marec 2014 Peter Komadel (Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislava) – pohľad popredného svetového che-
mika na ílové minerály

23.-26. 6. 2013 CEMC 2014 – 4. ročník Streodeurópskej mineralogickej konferencie, Hotel Skalský dvůr, Nové 
Město na Moravě, Česká republika

6.11.2014 Pavel Uher: Významné minerály Bratislavy a okolia – popularizačná prednáška, spoločná akcia 
Slovenskej mineralogickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, Múzeum chorvátskej 
kultúry SNM, Devínska Nová Ves, Bratislava

november 2013 Kryštalografický seminár pri príležitosti nedožitých 65. narodenín doc. Pavla Fejdiho

december 2013 prednáška zahraničného hosťa (meno hosťa bude upresnené)

Slovenská mineralogická spoločnosť Vám prináša in-
formácie o edičných plánoch a termínoch na posielanie 
príspevkov do jednotlivých čísiel najvýznamnejších časo-
pisov na Slovensku a v Českej republike venujúcich sa mi-
neralógii a príbuzným odborom.

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení 
Národního muzea v Praze

Časopis je uvedený v databáze Scopus a vychádza dva 
krát ročne a nemá špeciálne čísla. Termíny na posielanie 
príspevkov do jednotlivých čísiel sú:

číslo 2014/1 – rukopisy do 15. 4. 2014, predpoklad pub-
likácie - pdf 2014/6, tlačená verzia 2014/7

číslo 2014/2 – rukopisy do 15. 9. 2014, predpoklad pub-
likácie - pdf 2014/11, tlačená verzia 2014/12

Odporúča sa však posielať rukopisy priebežne.

Minerál

Časopis nie je v medzinárodných databázach, vychádza 
šesť krát ročne a má špeciálne čísla. Termíny na posielanie 
príspevkov do jednotlivých čísiel sú v tabuľke:

Journal of Geosciences

Časopis je uvedený v databázach Current Contents, 
Web of Science a Scopus, vychádza štyri krát ročne a má 
špeciálne čísla.  Na čísla, ktoré nie sú špeciálne, nie je 
konečný termín na zasielanie príspevkov, je možné posielať 
ich do redakcie priebežne. 

Špeciálne čísla v roku 2014:

1/2014 – Melilitic, alkaline and calc-alkaline lampro-
phyric rocks. Centenary Celebration of the first Descrip-
tion of Polzenites by K. H. Scheumann (guest editors 
Vladislav Rapprich, František V. Holub)

3/2014 – Uranium: mineralogy, crystallography and 
geochemistry. A special issue honoring the 85th birthday 
of Jiří Čejka (guest editors Jakub Plášil, Jiří Sejkora and Ro-
man Skála)

Tieto špeciálne čísla sú už uzavreté.

4/2014 – Recent advances in unraveling Variscan orog-
eny in the Bohemian Massif. A special issue stemming 
from the Geopilsen 2013 conference (Guest editors: J. Žák, 
G. Zulauf and F. Finger) – termín na zasielanie príspevkov: 
28. 2. 2014

číslo téma meno editora e-mail editora termín
1 Bez určeného tématu Petr Welser petr.welser@seznam.cz 1.12.2013
2 Mineralogie Stříbra v Čechách Pavel Černý petr.welser@seznam.cz 1.3.2014
3 Minerály granitických hornin Radek Škoda rskoda@sci.muni.cz 1.5.2014
4 Bez určeného tématu Petr Welser petr.welser@seznam.cz 1.7.2014
5 Fluorit Roman Gramblička bambiino@gmail.com 1.9.2014
6 Bez určeného tématu Petr Welser petr.welser@seznam.cz 1.11.2014
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Kalendár mineralogických akcií v prvom polroku roku 2014

dátum mesto štát názov otváracie hodiny pre verejnosť
25. 1. Praha CZ 10. ročník Amatérské burzy minerálů 9:00-14:00
1. 2. Bratislava SK Medzinárodné výmenné stratnutie zberateľov a výstava minerálov, 

fosílií a drahých kameňov
8:00–15:30

28. 2. – 2. 3. Praha CZ Geosvět pia 11:00-18:00, so 9:00-18:00, 
ne 9:00-16:00

15. 3. Prešov SK XV. ročník medzinárodnej predajnej výstavy minerálov, šperkov a 
skamenelín

9:00-16:00

15. 3. Pardubice CZ 37. Mezinárodní výstava minerálů - prodejní a výměnná výstava 
minerálů, šperků a fosílií

8:00-14:30

22. – 23. 3. Bratislava SK Medzinárodná výstava minerálov, fosílií a šperkov so 9:00-17:00, ne 9:00-15:00
12. – 13. 4. Oslavany CZ Prodejní výstava minerálů, drahých kamenů a šperků so 9:00-19:00, ne 9:00–18:00

12. 4. Ostrava CZ Mineralogické setkání 9:00-14:30
19. 4. Příbram CZ 53. setkání přátel nerostů, kamenů, šperků a fosílií 9:00-14:00

25. – 27. 4. Tišnov CZ XXXIX. mezinárodní expozice minerálů pia 11:00-19:00, so 8:30-19:00, 
ne 8:30-16:00

26. 4. Bratislava SK Medzinárodné výmenné stratnutie zberateľov a výstava minerálov, 
fosílií a drahých kameňov

8:00–15:30

24. – 25. 5. Brno CZ Minerály Brno 2014, 29. ročník so 9:00-17:00, ne 9:00-16:00
14. 6. Jičín CZ 44. Prodejní výstava drahých kamenů, minerálů a zkamenělin 8:00-14:00

dátum názov konferencie miesto konania
6. – 8. 1. 2014 Volcanic and Magmatic Studies Group, 50th Anniversary Meeting Edinburgh, UK
17. – 19. 1. International Gemological Congress (IGE 2014) joined with the XVI Symposium of FEEG 

(Federation for European Education in Gemmology)
Madrid, Spain

26. – 31. 1. 38th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites Daytona Beach, USA
3. – 5. 3. ACerS Structural Clay Products Division Meeting, in conjunction with NBRC Spring Executive 

Committee & Membership Meeting
Knoxville, USA

20. – 21. 3. NAC 2014 — North Atlantic Craton Conference St Andrews, UK
23. – 26. 4. CEMC 2014 Nové Město na Moravé, ČR
4. – 14. 5. 6th Orogenic Lherzolite Conference Marrakech, Maroko
16. – 18. 5. ACROFI V — Asian Current Research on Fluid Inclusions Xi’an, Čína
21.  – 23. 5. GAC/MAC: Geological Association of Canada /Mineralogical Association of Canada Annual 

Meeting
Fredericton, Kanada

24. – 28. 5. American Crystallographic Association Meeting Albuquerque, USA
08. – 13. 6. Goldschmidt 2014 Sacramento, USA
08. – 13. 6. Zeolite 2014 Belehrad, Srbsko
15. – 19. 6. 11th International GeoRaman Conference Saint Louis, USA
30.6.  – 4. 7. Asteroids, Comets, Meteors Helsinki, Fínsko

Významné medzinárodné konferencie

Mineralogické výstavy na Slovensku a v Českej republike

Základná informácia o organizácii SEG Bratislava

SEG Bratislava je slovenská organizácia združujúca 
prednostne študentov geologických vied na Prírodovedec-
kej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj os-
tatných odborníkov a sympatizantov geovied. Organizácia 
vznikla na podnet Doc. Petra Koděru, PhD. a študentov 
doktorandského štúdia odborov geológia a environmenta-
listika. Slovenská SEG, student chapter sa formovala počas 
roku 2011 a na jej chode sa podieľajú študenti ako aj  ve-
decko-pedagogickí pracovníci katedier ložiskovej geológie, 
mineralógie a petrológie a environmentálnej geochémie. 

 SEG Bratislava je od 13. januára 2012  oficiálne súčas-
ťou celosvetovej organizácie Society of Economic Geolo-
gists. Táto spoločnosť pôsobí na pôde aplikovanej geológie 
so záujmom zameraným na ložiská nerastných surovín. V 
súčasnej dobe organizácia zoskupuje viac ako 5000 profesi-
onálnych členov z 90-tich krajín sveta. Jej členovia pôsobia 
na popredných svetových univerzitách, vo významných 
priemyselných koncernoch a v štátnej správe. Každoročne 
organizuje konferencie, kurzy, výročné správy, či sympó-
ziá. Vydáva prestížny vedecký časopis Economic Geology 

(IF 2.021, 2010) a množstvo ďalších odborných publikácií. 
Jednotlivé pobočky z rôznych krajín sú usporiadateľmi ex-
kurzií po celom svete a tak prispievajú k prepracovanému 
systému zaistenia kontinuálnej komunikácie medzi odbor-
níkmi z rôznych oblastí geologického sveta.

 Hlavným cieľom našej organizácie je podávať informá-
cie z oblastí ložiskovej geológie, aplikovanej mineralógie a 
environmentálnej geochémie možným uchádzačom o za-
mestnanie v tomto odbore. Chceme prispieť k zvyšovaniu 
odborných znalostí a komunikačných schopností v oblasti 
geologických vied so zameraním na aplikáciu v praxi a pri-
blížiť študentom trendy geológie u nás a vo svete.

 Členom SEG Bratislava, student chapter sa môže stať 
každý študent alebo mladý vedecký pracovník Prírodove-
deckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, alebo 
inej inštitúcie s primárnym zameraním na geológiu.

Libor Pukančík

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
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Úspechy slovenských mineralógov a petrológov

Objav diamantov v ultravysokotlakových horni-
nách v Nórsku

Kolektívu pod vedením dr. Mariana Janáka z Geologic-
kého ústavu SAV v Bratislave sa podaril husársky kúsok: 
identifikovali diamanty v metamorfovaných horninách 
na lokalite Tønsvika pri meste Tromsø v severnom Nór-
sku. Nejde pritom o klasický výskyt diamantov, viazaný na 
kimberlitické vulkanity, ale na metapelity (ruly), ponore-
né do hĺbok vyše 100 km, pri ktorých bol dosiahnutý tlak 
3,5 ±0,5 GPa a teplota 770 ±50 °C, čím sa vytvorili vhodné 
podmienky na kryštalizáciu diamantu. Táto premena uh-
líkatej grafitickej hmoty na diamant sa udiala pri hlbokej 
subdukcii v období kaledónskeho vrásnenia, pred približ-
ne 450 Ma. Hexaédrické a oktaédrické kryštály nórskych 
diamantov sú drobné, dosahujú veľkosť 5 až 50 μm, tvoria 
inklúzie v granátoch. Lokalita Tønsvika pri Tromsø sa tak 
zaradila k nepočetným svetovým výskytom diamantu v ul-
travysokotlakových metamorfovaných horninách. Výsled-
ky výskumu diamantonosných hornín z Nórska boli publi-
kované v uznávanom medzinárodnom odbornom časopise 
(Janák M., Krogh Ravna E. J., Kullerud K., Yoshida K., Mi-
lovský R., Hirajima T., 2013:  Discovery of diamond in the 
Tromsø Nappe, Scandinavian Caledonides (N. Norway). 
Journal of Metamorphic Geology, 31, 691 – 703).

Hawleyho medaila pre slovenských mineralógov

Prestížna Hawleyho medaila je každoročne udeľovaná 
Kanadskou mineralogickou spoločnosťou (Mineralogical 
Association of Canada) autorom najlepšie hodnoteného 
článku významného svetového časopisu The Canadian 
Mineralogist. Medaila za rok 2013 bola udelená prevažne 

Marián Janák

Titulná 
strana 
článku 
oceneného 
Hawleyho 
medailou

slovenskému kolektívu z Katedry mineralógie a petrológie, 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave v zložení Bronislava Lalinská-Voleková, J. Majzlan, T. 
Klimko, M. Chovan, G. Kučerová, J. Michňová, R. Hovo-
rič, J. Göttlicher a R. Steininger za ich článok Mineralogy 
of weathering products of Fe-As-Sb mine wastes and soils 
at several Sb deposits in Slovakia (Canadian Mineralogist, 
2012, 50, 481-500). Tento príspevok jasne poukazuje na 
dôležitú úlohu mineralógie pri štúdiu výskytu potenciálne 
toxických prvkov, najmä Sb a As, v životnom prostredí. 

Ocenenie knihy Minerály Slovenska 

V r. 2013 výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú litera-
túru a počítačové programy Literárneho fondu (LF) udelil 
ceny a prémie za rok 2012. V kategórií Prírodné a technic-
ké vedy LF udelil jednu cenu a päť prémií. Je pre nás po-
tešiteľné, že jednu z prémií získala aj monografia Rudolfa 
Ďuďu a Daniela Ozdína: Minerály Slovenska, ktorá vyšla 
vo vydavateľstve Granit v Prahe, pričom obstála v silnej 
konkurencii kníh vydavateľstiev Elsevier (cena), Springer, 
Veda a INTECH (prémie). Je to pravdepodobne len druhá 
mineralogická monografia po knihe Zlato na Slovensku 
(Bakos a Chovan eds., 2004), ktorá dostala toto ocenenie. 

LF vznikol 1. apríla 1954 ako národno-kultúrna ve-
rejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať pô-
vodnú umeleckú a inú slovesnú tvorbu vrátane vedeckej a 
odbornej literatúry, žurnalistiky, umeleckého, vedeckého 
i odborného prekladu a tvorivej činnosti v oblasti divad-
la, rozhlasu, zábavného umenia, filmu a televízie. Prvým 
predsedom výboru LF (vtedy SLF) bol Pavol Horov, pod-
predsedom Ľudo Zúbek a medzi ďalšími tromi členmi vý-
boru bola aj spisovateľka Margita Figuli.

Pavel Uher

Na obrázku 
vpravo hore 

prémia 
Literárneho 

fondu.
Na obrázku 
vpravo dole 

Daniel Ozdín 
pri preberaní 

prémie. 

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie
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Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národ-
ního muzea v Praze

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 
je periodikem (vychází dvakrát ročně), které vychází v spolupráci se Sloven-
skou 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 ob-
ory:

* 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“.

Inzercia

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Co mají společného muslimové s křesťany

Zvlášť v posledních letech jsou obě tyto komunity 
vyhraženě nepřátelské a tak by se zdálo, že nic společného 
nemohou mít. Z muslimských zemí jsem loni v září 
navštívil Jemen. Měl jsem možnost poznat tam nejen uni-
versitní pracoviště, ale i výstavné mešity. Výzdoba univer-
sity v Saana i tamní Velké mešity mne zaujala. Zajímavostí 
je, že všechny lustry celé elektrické osvětlení zde pochází 
z Československa a upozorňuje na to i tištěný průvodce. 
Hlavní výzdobou, a vůbec nevadí, že korán zakazuje zná-
zornit lidskou podobu, jsou vkusně různobarevnými 
mramory obložené podlahy a stěny. Všechny v Jemenu 
používané barevné variety mramorů jsou, jak jsem se 
dověděl, od našeho průvodce a spolupracovníka Ammara 
Mohammeda Ahmmoda, místní provenience. V současné 
době plánuje Ammar, jak se bude výzkumu jemenských 
mramorových výskytů a možnosti jejich exportu do Ev-
ropy věnovat. 

Leštěné mramorové desky patří mezi významné zdejší 
nerostné komodity, hned za ropou a zlatem. Jemenské 
„mramory“ jsou velmi kvalitním obkladovým materiálem. 
Zasloužily by si komplexní využití. Dle jejich charakteru je 
totiž zřejmé, že by mohly být využity nejen jako obklady, 
ale i pro plastické a šperkové broušení. Mohly by se tak 
stát vhodnou doplňkovou surovinou pro výrobu zdejšího 
tradičního stříbrného zboží, šperky počínaje a stříbrnými 
dózičkami zdobenými kamennou intarsií konče. Určitě by 
tím mohl být rozšířen sortiment suvenýrového zboží. 

Velkorysá výzdoba muslimského svatostánku mi 
připomněla kostel sv. Mikuláše na Malé straně. Mramory 
jako dekorační materiály jsou totiž tím, co mají obě v na-
dpise uváděné komunity společné. V případě obkladů a 
plastik v pražském chrámu sv. Mikuláše je ale převážná 
většina mramorů dovezená z Italských výskytů, tuzemské 
jsou zastoupeny jen dvěma moravskými výskyty.

Ivan Turnovec

Vpravo: Obrázky 
obkladů z Velké mešity 

v Saana

Dole: Obrázky 
obkladů z kostela sv. 

Mikuláše v Praze



Inštrukcie pre autorov:

Časopis Esemestník je oficiálny spravodajca Slovenskej mineralo-
gickej 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 spoločnos-
ti, dôležité udalosti.

2. Články – recenzovaná rubrika, prinášajúca odborné a populárno-
-vedecké príspevky.

3. Prednášky, semináre, konferencie – prináša informácie o pripravo-
vaných a uskutočnených akciách Slovenskej mineralogickej spoločnosti.

4. Recenzie – recenzie vedeckých, odborných a popularizačných pub-
likácií 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 príbuz-
ných vied. Rozsah príspevkov nie je obmedzený. Príspevky nie sú honoro-
vané. 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 ab-
strakt 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

Príspevok by mal byť napísaný v niektorej z verzií textového editora 
MS Word s riadkovaním 1,5, font times new roman, veľkosť písma 12, 
pokiaľ možno bez použitia štýlov, odsadzovania odsekov a špeciálneho 
editovania. Text bude editovaný redakciou.

Literatúra

Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s ná-
zvom 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).

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, petro-
logy 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 Asso-
ciation 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 fareb-
né obrazové prílohy a fotografie, ktoré nie sú spoplatňované.

Tabuľky

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

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou

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