
Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti

ISSN 1338-6425 (tlačené vydanie)
 ISSN 1338-7189 (elektronické vydanie)

Ročník 3, 2014

číslo 2

Newsletter of Mineralogical Society of Slovakia

E S E M E S t N í K



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!
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Slovenská mineralogická spoločnosť

4. Stredoeurópska mineralogická konferencia

Peter Bačík
Slovenská mineralogická spoločnosť sa v 

roku 2014, druhý krát od svojho založenia, 
stala spoluorganizátorom medzinárodnej 
Stredoeurópskej mineralogickej konferen-
cie, známej aj pod anglickým názvom Cen-
tral-European Mineralogical Conference a 
skratkou CEMC. Tentokrát prišiel rad na 
našich českých priateľov, ktorí už štvrtý roč-
ník tejto konferencie zorganizovali koncom 
apríla v komplexe Skalský Dvůr  pri Novom 
Měste na Moravě. Konferencie sa zúčastnili 
mineralógovia nielen z Českej republiky a 
Slovenska, ale aj z Rakúska, Nemecka, Ma-
ďarska, Poľska, Rumunska a Bosny a Herce-
goviny.

Vedecký program bol bohatý, prinie-
sol 78 príspevkov, ktoré boli publikované v 

zborníku, ktorý je voľne stiahnuteľný na webstránke.  Od-
prezentovaných bolo 23 prednášok a 55 posterov. S pozva-
nou prednáškou vystúpil dr. Andreas Ertl, slovenskému 
publiku dobre známy aj z prednášky v Bratislave minulý 
rok. Samozrejme, venoval sa turmalínom ako mystickej 
beštii, ktorú nie je vôbec ľahké skrotiť. Ostatné prednášky a 
postery priniesli pestrú zmes tém, od už spomínaných tur-
malínov, cez mineralógiu vzácnoprvkových a vzácnokovo-
vých ložísk až po aplikovanú mineralógiu.

Súčasťou pokonferenčného programu bolo niekoľko ex-
kurzií. Ako účastník dvoch z nich oceňujem najmä návšte-
vy kultových lokalít ako je Kaňk pri Kutnej Hore (spojená 
s návštevou historického jadra tohto krásneho baníckeho 
mesta), kde boli prvý krát na svete  opísané minerály ako 
kaňkit alebo bukovskýit, ale tiež Věžná na Morave so zná-
mym desilicifikovaným pegmatitom.

Stredoeurópska mineralogická konferencia sa stala už 
peknou tradíciou, pričom treba vyzdvihnúť najmä to, ako 
žije svojim životom napriek tomu, že každý ročník sa konal 
v inej krajine strednej Európy. Všetci veríme, že táto tradí-
cia bude pokračovať, čoskoro opäť aj na Slovensku.

Andreas Ertl nielen prednášal, ale obligátne aj 
zaspieval (foto: D. Ozdín)

Diskusie pri posteroch (foto: D. Ozdín)

Účastníci konferencie (foto: © R. Škoda)

Editorial

Vážení členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti,

od čísla 2015/1 pribudne v Esemestníku nová rubrika venovaná nálezom nových minerálov na lokalitách a tiež ob-
javom nových lokalít. Publikovať v nej môžete nálezy, ktoré ešte neboli vedecky spracované a bude otvorená nielen pre 
prispievateľov z radov profesionálnych mineralógov, ale najmä pre amatérskych zberateľov, ktorí chcú upozorniť na svoje 
objavy. Od čísla 2015/1 pribudne aj pravidelna rubrika o mineráloch a veciach súvisiacich s mineralogickými vedami vo 
filatelii. Súčasne Vás chcem upozorniť na termíny uzavierok oboch čísel Esemestníka uvedené v Inštrukciách pre autorov. 

Peter Bačík
šéfredaktor Esemestníka
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Vznik novej Komisie pre slovenské názvy hornín

Monika Huraiová

Okrem správnej nomenklatúry hornín sa komisia bude 
zaoberať aj gramaticky správnymi termínmi používaný-
mi v petrografii. Jedným z takýchto problémov je písanie 
termínov s pomlčkou, alebo bez pomlčky (napríklad po-
st-orogénny alebo postorogénny, alebo meta-granit alebo 
metagranit), prípadne správne používanie adjektív a mno-
hé ďalšie. Gramaticky správne termíny sa budú konzultovať 
s Mgr. Ivetou Vančovou z Jazykovedného ústavu Ľudovíta 
Štúra, SAV v Bratislave. 

Na seminári a súčasne úvodnom zasadnutí komisie boli 
spomenuté len niektoré perličky z nomenklatúry a klasifi-
kácie magmatických hornín. Komisiu čaká usilovná práca, 
počas ktorej komunikujú navzájom prevažne  elektronicky. 
Výsledok ich práce, správna nomenklatúra a klasifikácia 
magmatických hornín v slovenskom jazyku, bude publiko-
vaná v niektorom geologickom časopise. Klasifikácia mag-
matických hornín v slovenskom jazyku bude vychádzať z 
poslednej klasifikácie magmatických hornín publikovanej v 
roku 2004 Subkomisiou pre klasifikáciu magmatických hor-
nín (Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks), 
ktorá pracuje pod vedením R. W. Le Maitra pri Medziná-
rodnej únii geologických vied (IUGS - International Union 
of Geological Sciences).

Správne používanie termínov v petrografii budú 
sprostredkované širokej odbornej, študentom a laickej ve-
rejnosti taktiež formou web stránky reprezentujúcej atlas 
magmatických hornín: 

www.atlas-hornin.sk 

Webová stránka bola zrealizovaná pracovníkmi Katedry 
mineralógie a petrológie PriF UK v Bratislave za finančnej 
podpory Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠV-
VaŠ SR (KEGA) cez projekt 014UK-4/2013. 

V súčasnosti poznáme asi 1560 typov magmatických 
hornín (Le Maitre 2004), pričom najviac ich pribudlo v 20. 
storočí. Petrografia magmatických hornín, zaoberajúca sa 
opisom hornín, je preto stále živý odbor. I na Slovensku 
bola opísaná nová hlbinná magmatická hornina – ortopy-
roxénový granit so sklom – pincinit (Huraiová et al. 2005), 
ktorú sa budeme snažiť zapísať do zoznamu platných náz-
vov hornín.  

Literatúra

Huraiová M., Dubessy J., Konečný P., Simon K., Kráľ J., 
Zielinski G., Lipka J., Hurai V., 2005: Glassy orthopy-
roxene granodiorites of the Pannonian Basin: tracers of 
ultra-high-temperature deep-crustal anatexis triggered 
by Tertiary basaltic volcanism. Contrib. Mineral. Petrol., 
148, 615 – 633.

Le Maitre R. W. (Ed.), Streckeisen, A., Zanettin, B., Le 
Bas, M. J., Bonin, B., Bateman, P., Bellieni, G., Du-
dek, A., Efremova, S., Keller, J., Lameyre, Sabine, P. 
A., Schmid, R., Sørensen, H. & Wooley, A. R., 2004: 
Igneous Rocks: A classification and Glossary of Terms. 
Recommendationas of the International Union of Ge-
ological Sciences. Subcommision on the Systematics of 
Igneous Rocks. Cambridge University Press, 1 – 236

Dňa 27. 2. 2014 sa na Prírodovedeckej fakulte Univer-
zity Komenského konal seminár Slovenskej mineralogickej 
spoločnosti (SMS). Seminár SMS sa uskutočnil za účelom 
založiť komisiu z radov odborníkov, ktorí sa budú v spo-
lupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra venovať 
problematike správnych názvov hornín používaných v slo-
venskej odbornej literatúre.

Na úvod boli formou prednášky, ktorú viedol doc. Mar-
tin Ondrejka, PhD., priblížené prítomným základné princí-
py klasifikácie magmatických hornín a načrtnuté problémy 
v ich správnom používaní v slovenskom jazyku. Po úvodnej 
prednáške bola zostavená komisia, ktorá bude pracovať v 
nasledovnom zložení uvedenom v abecednom poradí:

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD. – Katedra mine-
ralógie a petrológie, PriF UK, Bratislava

RNDr. Milan Kohút, CSc. – ŠGÚDŠ, Bratislava 

RNDr. Vlastimil Konečný, CSc. 

doc. Martin Ondrejka, PhD. - Katedra mineralógie a 
petrológie, PriF UK, Bratislava 

RNDr. Igor Petrík, DrSc. – Geologický ústav SAV, Bra-
tislava

Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. – Katedra geografie, ge-
ológie a krajinnej ekológie, Univerzita Mateja Bela, Banská 
Bystrica 

Mgr. Katarína Šarinová, PhD. -  Katedra mineralógie a 
petrológie, PriF UK, Bratislava

Mgr. Iveta Vančová – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štú-
ra, SAV, Bratislava

Komisia je otvorená a môžu do nej vstupovať ďalší čle-
novia. Predsedom komisie bol v následnom elektronickom 
hlasovaní jednohlasne zvolený doc. Martin Ondrejka, PhD. 
V najbližšom období sa komisia bude zaoberať slovenskými 
názvami magmatických hornín. Postupne sa predpokladá 
jej rozširovanie o odborníkov v sedimentárnej petrografii a 
petrografii metamorfovaných hornín. 

Na seminári prítomní diskutovali k námetom, ktoré vy-
plynuli z úvodnej prednášky. Členovia komisie diskutovali 
o správnych názvoch magmatických hornín, ktoré vznikajú 
prekladom ich anglických ekvivalentov (napr. magnézio-
karbonatit alebo magneziokarbonatit, z anglického termínu 
magnesiocarbonatite). Ďalším námetom do diskusie bola 
transkripcia názvov hornín, ktoré sú pomenované podľa 
významných osobností (napr. charnockit alebo čarnokit). 
Charnockit ako prvý opísal anglický geológ T. J. Holland a 
pomenoval ho podľa Joba Charnocka (1630-1692), zakla-
dateľa indickej Kalkaty, ktorý tu má náhrobný kameň práve 
z charnockitu. Podobným prípadom sú správne slovenské 
názvy magmatických hornín, ktoré sú odvodené z geogra-
fických názvov (napr. tešinit alebo tešínit podľa českej lo-
kality Těšín alebo vogesit alebo vogezit podľa pohoria Vos-
ges vo Francúzsku). Názvy hornín sú odvodené aj zo slov, 
prípadne zo slovných koreňov slov pochádzajúcich z iných 
jazykov (napr. theralit alebo théralit z gréckeho slova the-
rein hľadať).

Slovenská mineralogická spoločnosť
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Konferencia „10 rokov v Európskej únii“ a Valné zhromaždenie RSVS

Daniel Ozdín

jadrili pozitívne. Vzhľadom na ukončenie funkčného obdo-
bia doterajšieho predsedu RSVS Dr. Dalibora Krupu, bolo 
treba zvoliť nového predsedu RSVS, ktorým sa po odsú-
hlasení predsedníctvom SAV stal prof. L. Macháček (pod-
predsedom bol zvolený prof. V. Milata a hospodárom dr. 
I. Túnyi). Nový výkonný výbor RSVS sa ujal funkcie hneď 
po skončení VZ RSVS. Na VZ doterajší predseda RSVS D. 
Krupa predniesol správu o činnosti a hospodárení RSVS za 
roky 2011-2014, v ktorej o. i. informoval o probléme s finan-
covaním vedeckých spoločností, ktorých počet ako aj ich 
aktivít neustále narastá, ale dotácie z ministerstva sa neustá-
le znižujú. Potvrdil tiež ročné členské vedeckých spoločnos-
tí do RSVS (10,- €), ktoré si však mnoho spoločností neplní. 
Napríklad do konca mája 2014 zaplatilo členský príspevok 
za daný rok spomedzi 55 spoločností len 5 (!), medzi nimi 
aj Slovenská mineralogická spoločnosť. Spoločnosti, ktoré 
nevyvíjajú dlhší čas žiadnu aktivitu a ani neplatia príspe-
vok do RSVS budú v blízkej dobe pravdepodobne z RSVS 
vylúčené. Informácie o vedeckých spoločnostiach a najmä 
RSVS sa dajú nájsť na adrese www.rsvs.sav.sk. Zároveň Dr. 
Krupa potvrdil a zdôvodnil zníženú dotáciu pre jednotlivé 
spoločnosti v r. 2014 a informoval, že napriek tomu, že ~ 
9000,- € bolo odložených na jesenné dodatočné rozdelenie 
pre jednotlivé aktivity vedeckých spoločností, bude sa tento 
príspevok pravdepodobne ešte krátiť a objem finančných 
prostriedkov sa zníži.

Pozn.: V roku 2014 dostala SMS dotáciu z RSVS spolu 
900,- € na všetky svoje požadované aktivity. Táto suma tvo-
rila ~ 37 % z požadovanej sumy od RSVS.

Po uzávierke čísla nás po ťažkej chorobe opustil Dr. Igor 
Túnyi.

Dňa 29. mája 2014 sa uskutočnila v Malom kongreso-
vom centre na Štefánikovej ulici 3 v Bratislave konferen-
cia Rady slovenských vedeckých spoločnosti (RSVS) k 10. 
Výročiu vstupu do Európskej únie spojená s valným zhro-
maždením a voľbami výkonného výboru RSVS. Celá uda-
losť sa uskutočnila v príjemnom prostredí klimatizovanej 
miestnosti pre cca 50 účastníkov. RSVS dnes združuje 55 
vedeckých spoločností, pričom prítomných účastníkov z 
jednotlivých spoločností pri zahájení podujatia bolo oko-
lo 26, počas Valného zhromaždenia ešte menej (okolo 20-
22). Je na škodu, že na jednu z mála možností stretnutia 
sa s predstaviteľmi iných vedeckých spoločností prišlo len 
tak málo zástupcov, čo vytváralo komornú, aj keď žičlivú 
atmosféru. Príjemnú teplotu v miestnosti, na rozdiel od 
vonkajšieho dusna, rušil len nekonečný zápach nôh nie-
ktorých účastníkov, ktorý okrem nevhodného oblečenia 
(krátke šortky, „puberťácke“ tričká), prišli bosí v sandáloch. 
Konferenciu tvorili 2 príspevky. Najskôr vystúpil prof. Du-
šan Podhorský s prednáškou „Meteorológia ako veda pre 
každého“ a pol hodinu po ňom aj prof. Ladislav Macháček s 
príspevkom „Európska integrácia – výzva pre mladú gene-
ráciu?”. V prvom príspevku autor oboznámil prítomných s 
históriou, problémami, poslaním a činnosťou Slovenského 
hydrometeorologického ústavu a najmä jeho výstupmi, kto-
ré sú dostupné na webstránke ústavu. Zaujímavosťou bola 
informácia, že SHMÚ od roku 2006 dodnes (8 rokov) mal 8 
vymenovaných a poverených generálnych riaditeľov, medzi 
ktorými boli aj pilot, ekonóm, či podnikateľ... Profesor Ma-
cháček vo svojom príspevku poukázal na dopad toho, keď 
sa vedecké výsledky nedostávajú ku kompetentným orgá-
nom na príklade nízkej účasti slovenských mladých voličov 
vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014.

Na začiatku Valného zhromaždenia (VZ) RSVS bola 
schválená návrhová a mandátová komisia. Potom sa voli-
li členovia výboru RSVS na 3 roky (2014-2017). Za každé 
oddelenie sa spravidla volia 2 zástupcovia z členov jednotli-
vých vedeckých spoločností. RSVS má v súčasnosti 3 odde-
lenia. Za 1. oddelenie (Vedy o neživej prírode), kde patrí aj 
Slovenská mineralogická spoločnosť, boli navrhnutí pred-
seda Slovenskej fyzikálnej spoločnosti RNDr. Igor Túnyi, 
DrSc., a predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti 
RNDr. Ladislav Hric, CSc. Z ďalších oddelení boli navrhnu-
tí prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., zo Slovenskej chemickej 
spoločnosti (2. kandidát sa nenašiel z 2. oddelenia Vied o 
živej prírode a chemických vied...) a z 3. oddelenia (Vedy 
o spoločnosti a kultúre) boli navrhnutí prof. Mgr. Ladislav 
Macháček, CSc., zo Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri 
SAV a RNDr. Miroslav Morovics, CSc. – člen predsedníctva 
SAV. Súčasne boli navrhnutí členovia revíznej komisie R. 
Štefančík a J. Staníček. Všetci 24 voliči, ktorí odovzdali hla-
sovacie lístky sa pri všetkých navrhnutých kandidátoch vy-

Obr. 2: Novozvolení členovia výkonného výboru RSVS na roky 2014-2016 (zľava): Dr. Ladislav Hric (zdroj: https://plus.google.
com/104207072211124495986/posts), prof. Ladislav Macháček (http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/experts/
lmachacek/lmachacek.html), prof. Viktor Milata (http://schs.chtf.stuba.sk/), Dr. Miroslav Morovics (http://ekonom.sav.sk/sk/poduja-
tia/regional-disparities), Dr. Igor Túnyi (http://www.tvba.sk/archiv/?page_a=4&afid_15=183)

Obr. 1: Konanie VZ RSVS nespôsobilo žiadnu davovú psychózu a 
väčšina členov vedeckých spoločností na zhromaždenie neprišla. 

Správu o činnosti výboru RSVS za svoje funkčné obdobie si 
vypočuli len tí najskalnejší.

Slovenská mineralogická spoločnosť
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Otvorenie Tribečského múzea minerálov v Jelenci

Ján Jahn, Vladimír Libant

spravil tak, že vstupenka v cene 1 € bude zároveň aj zľavový 
kupón, čiže jeho cena sa odpočíta z ceny predávaného mi-
nerálu, ktorý si návštevník vyberie.

Do budúcna chcem výstavu meniť tak, že časť vitrín 
vyčlením pre hosťa, zberateľa z našich radov, ktorému po-
skytnem priestor pre vystavenie jeho zbierky. Mám predsta-
vu, že takto do toho vnesiem pohyb, aby múzeum neostalo 
statické.

Ešte raz vám chcem veľmi poďakovať za to, že ste ma 
prišli podporiť a zúčastniť sa tejto vernisáže“

Za Slovenskú mineralogickú spoločnosť prehovoril v 
slávnostnom duchu Daniel Ozdín, podpredseda spoločnos-
ti, ktorý vyzdvihol úroveň nitrianskeho GEOklubu pod ve-
dením oboch doterajších predsedov, ako aj podiel amatér-
skych mineralógov na poznaní mineralogických pomerov 
Tribeča. Ocenil počin, ktorým sa pred širokou verejnosťou 
vo forme múzea prezentuje súkromná mineralogická zbier-
ka. Dlhoročná členka GEOklubu Nitra Anzelma Hlôšková 
vyjadrila nádej, že múzeum sa bude tešiť pozornosti všet-
kých, ktorí sa zaujímajú o neživú prírodu a mineralógiu 
zvlášť. Zároveň poďakovala v mene prítomných za pozvanie 
na otvorenie múzea.

Slávnostne prestrihla zelenú pásku manželka zakla-
dateľa Ing. Jana Libantová CSc. spoločne s RNDr. Jánom 
Jahnom, PhD., z ktorého príhovoru vyberáme:

„Vážené dámy a páni,

z pozície „miestnej mineralogickej autority“ mi pripad-
la nevšedná úloha povedať pár slov k otvoreniu Tribečského 

V ostatný aprílový deň 2014 ožila nebývalým ruchom 
tichá ulica Čaládka v podhorskej obci Jelenec, vzdialenej 12 
km SV od Nitry. Autá rozličných poznávacích značiek sa 
pristavili v tesnej blízkosti domu č. 309, kde sa v odpolud-
ňajších hodinách uskutočnilo slávnostné otvorenie Tribeč-
ského múzea minerálov - mineralium.sk.

Prítomných uvítal RNDr. Vladimír Libant, známy svoji-
mi dlhoročnými organizačnými aktivitami vo funkcii pred-
sedu nitrianskeho GEOklubu (2003 - dodnes), absolvent 
geológie (1990) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave a zberateľ minerálov.

Na vernisáž, slávnostné otvorenie, boli pozvaní v prvom 
rade členovia GEOklubu Nitra na čele s jeho zakladateľom 
a bývalým predsedom RNDr. Jánom Jahnom, Phd., pria-
telia a aktívni priaznivci GEOklubu Nitra, ale tiež pracov-
níci Prírodovedeckej fakulty UK a Geologického ústavu 
Dionýza Štúra v Bratislave - Doc. RNDr. Roman Aubrecht, 
Phd., Mgr. Daniel Ozdín, Phd.,  RNDr. Ján Madaras, Phd. a 
RNDr. Milan Gargulák, CSc.

Vladimír Libant  vo svojom uvítacom príhovore hovoril 
o nasledovnom:

„Moje začiatky zbierania minerálov, ak opomeniem ex-
kurzie z Prírodovedeckej fakulty, sa spájajú s príchodom do 
GEOklubu v r. 1995, ale najmä po r. 1998, keď som odišiel z 
Katedry pedológie a geológie Poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre, kde som učil geológiu. Aby som nestratil kontakt s 
geológiou úplné, stal sa zo mňa zberateľ. A sami viete aké sú 
najväčšie problémy pri zbieraní minerálov  –  priestor!!! Ka-
mene sú v škatuliach pod posteľou, za skriňami , zabalené v 
novinách... Vitrín v byte môže byť len zopár. Úvahy o vlast-
nom múzeu vo mne zreli niekoľko rokov, kým som prišiel s 
nápadom kúpiť starý dom a prerobiť ho. To sa mi nakoniec 
aj vďaka veľkému pochopeniu mojej manželky podarilo.

Vystavené kamene sú z mojej zbierky, uložené v 17 vitrí-
nach. V prvých šiestich sú minerály Tribeča a okolia Nitry. 
Na tie kladiem najväčší dôraz, sú ťažiskom tohto múzea. V 
ďalších šiestich sú minerály Štiavnických vrchov a Banskej 
Štiavnice. Zvyšné vitríny sú venované Slovensku a s mono-
tematickým zameraním na sadrovec, kalcit-aragonit a se-
kundáre medi.

Vstup do múzea bude po telefonickej dohode. Vstupné 
chcem riešiť tak, aby si prípadný návštevník okrem zážit-
ku odniesol aj nejaký kameň, ak bude chcieť. Preto som to 

Priečelie múzea v Jelenci

Kalcity zo Žiran

múzea minerálov v Jelenci. V prvom rade chcem 
konštatovať, že založenie a otvorenie mineralo-
gického múzea je vec sama o sebe neobyčajne vý-
znamná a v našich končinách ojedinelá. Z konca 
19.storočia sú síce zmienky o geologických zbier-
kach Župného múzea v Nitre, ale tieto sa žiaľ po 
prechode frontu v roku 1945 roztratili. Lepšie 
bolo na tom Mestské múzeum v Zlatých Mo-
ravciach, ktoré získalo historické mineralogické 
zbierky z kaštieľov v Skýcove a Topoľčiankach. 
Ku zveľadeniu zbierok prišlo za pôsobenia dlho-
ročného riaditeľa Dr. Štefana Rakovského,  ktoré-
ho zásluhou vznikol Geologický krúžok majúci 
charakter dnešného GEOklubu v Nitre.

Snahy o vytvorenie  mineralogických zbierok 

Slovenská mineralogická spoločnosť
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v Nitrianskom vlastivednom múzeu v Nitre sa viažu na 70. 
roky 20. storočia. Iniciatívou zberateľov zo vznikajúceho 
GEOklubu sa do múzejných zbierok získali viaceré unikáty 
z Nitry a jej okolia, vrátane najväčšieho známeho kusu lazu-
litu zo Zobora. Želateľný výsledok v podobe prírodovednej 
expozície sa však dodnes nedostavil.

Založenie súkromného mineralogického múzea si vy-
žaduje predovšetkým silnú osobnosť v úlohe zakladateľa, 
disponujúceho nielen fyzickými a duševnými silami, ale aj 
značnou dávkou odvahy, pustiť sa do tak vážnej veci, akou 
je získanie vhodných priestorov, technického vybavenia a 
tiež prostriedkov na jeho existenciu. Osobnosť Vladimíra 
Libanta je mineralogickej pospolitosti dobre známa. Pochá-
dza z rodiny nitrianskej inteligencie, ktorá sa spája s  Kolo-
manom Addom (1862-1901), bývalým asistentom Banskej 
akadémie v Banskej Štiavnici a vedúcim oddelenia geológie 
v Uhorskom geologickom ústave v Budapešti.

Vladove prvé kontakty so zberateľmi minerálov sa viažu 
na nitriansky GEOklub, do ktorého prišiel takmer pred 20 
rokmi a dnes stojí v jeho čele.

Spoločne sme strávili množstvo času venovaného mine-
ralógii a geológii Tribeča, ktoré sa aj vďaka amatérom stalo 
najlepšie mineralogicky prebádaným pohorím Západných 
Karpát. Založenie mineralogického múzea v Jelenci pova-
žujem za významný medzník nielen vo Vladovom živote, 
ale aj v živote nás ostatných, ktorým sa naskytla možnosť 
prezentovať zaujímavé a vedecky významné  mineralogické 
nálezy aj na verejnosti.

Záverom mi zostáva popriať Vladovi veľa zdravia a síl 
do ďalších rokov a  múzeu zaujímavú činnosť a dlhú exis-
tenciu“

Vlado Libant takto vítal pozvaných hostí.
Foto: autori

Prestrihnutie pásky a múzeum je otvorené
Foto: autori

4. stretnutie mineralógov a zberateľov minerálov zo Slovenska a Českej republiky (8. 
-10. mája 2014)

Martin Števko

V dňoch 8. až 10. mája 2014 sa v areáli bane 
Starovšechsvätých v obci Hodruša-Hámre usku-
točnilo pod hlavičkou Slovenskej mineralogic-
kej spoločnosti v poradí už 4. stretnutie mine-
ralógov a zberateľov minerálov zo Slovenskej a 
Českej republiky. Toto podujatie nadväzovalo 
na predchádzajúce akcie, ktoré sa uskutočnili vo 
Vlastějoviciach (2009), Pezinku (2011) a Nedvě-
diciach (2012). Hlavným účelom podujatia bola 
oslava 70-tych narodenín RNDr. Rudolfa Ďuďu 
CSc., 60-tych narodenín Ing. Richarda Kaňu a 
slávnostné otvorenie banskej a mineralogickej 
expozície. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo asi 

Spoločná fotografia účastníkov stretnutia. 
Foto: S. Jeleň

Slovenská mineralogická spoločnosť
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35 hostí. Organizátori akcie sa postrali o naozaj bohatý 
program a tak nechýbali prednášky, výstava minerálov 
zo zbierok účastníkov spojená s odovzdávaním ocene-
ní za najhodnotnejšiu vzorku, miniburza minerálov, 
fáranie v bani, exkurzie na lokality v okolí a samozrej-
me spoločenský večer venovaný jubilantom. Zlatým 
klincom tohto podujatia bolo slávnostné otvorenie no-
vej a veľmi atraktívnej expozíciie baníctva a minerálov 
v zrekonštruovanej budove správy závodu štôlne Sta-
rovšechsvätých, ktorú rozhodne odporúčam navštíviť.

Nitrianska úderka vyberá najhodnotnejšiu vzorku. 
Foto: D. Ozdín

Pred fáraním. Foto: D. Ozdín

Jubilanti za vrchstolom, Richard Kaňa stojí a dáva príhovor vľavo, 
Rudolf Ďuďa sedí a počúva vľavo, medzi nimi Daniel Ozdín, 

iniciátor stretnutia. Foto: J. Jahn

Výborný domáci guláš na slávnostnej večeri. Foto: 
J. Jahn

Valné zhromaždenie Rady slovenských vedeckých spoločností a konferencia „Mladí 
vedci a popularizácia vedy SR“

Daniel Ozdín

ťažko pochopiteľná, keďže na stretnutia nemusí v závažných 
prípadoch chodiť predseda spoločnosti, ale jej podpredse-
da, tajomník alebo jednoducho poverený zástupca spoloč-
nosti. V diskusii na túto tému odznelo, že členovia výborov 
jednotlivých spoločností, ktorí majú „informačný problém 
s predsedom“, na ktorého adresu chodia všetky informácie 
a tam aj končia, môžu nahlásiť alternatívnu adresu Dr. Hri-
covi – členovi výboru RSVS. Túto možnosť z preventívnych 
dôvodov, podobne ako iní členovia, využila aj naša spoloč-
nosť.

Z finančného hľadiska bolo povedané zástupcom spo-
ločností, aby odporučili svojim členom dávať 2 % z dane 
svojej spoločnosti a nie RSVS, nakoľko väčšina už aj tak robí 

Pri príležitosti výročia členstva SR v Európskej únii a 
udalostí 17. novembra Rada slovenských vedeckých spo-
ločností (RSVS) zorganizovala dňa 12. novembra 2014 
konferenciu „Mladí vedci a popularizácia vedy SR“, kto-
rej predchádzalo valné zhromaždenie RSVS. Celá akcia 
sa uskutočnila v lukratívnych priestoroch IUVENTY na 
Búdkovej ceste v Bratislave. Valné zhromaždenie RSVS sa 
začalo už o 8.15 hod., čo pravdepodobne ovplyvnilo jeho 
účasť, nakoľko okrem predsedníctva RSVS sa ho zúčastnilo 
len niekoľko ďalších členov (asi 7 z 54 členov) – predsedov, 
resp. zástupcov jednotlivých spoločností. Neúčasť bola vy-
soká aj napriek vete v pozvánke, že „Účasť členov je nutná 
kvôli plánu aktivít RSVS na rok 2015 a spolupráci Komisie 
SAV s Výkonným výborom RSVS“. Neúčasť členov je len 
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a jednotlivé spoločnosti vedia tieto peniaze lepšie využiť. Čo 
sa týka prerozdeľovania dotácie pre jednotlivé spoločnosti, 
bolo opätovne spomenuté, ako si nejedna spoločnosť navr-
huje neadekvátne financovanie z RSVS enormným navy-
šovaním finančných prostriedkov pre jednotlivé aktivity s 
tým, že aj tak dostane len časť z nich. RSVS doteraz  paušál-
ne poukazovala približne 44 % z navrhovaných finančných 
prostriedkov. To malo za následok, že aj pri nereálne vyso-
kých požiadavkách dostávajú spoločnosti veľké množstvo 
peňazí oproti spoločnostiam, ktoré reálne navrhujú finan-
covanie svojich aktivít. Preto RSVS bude v budúcnosti pri 
rozdeľovaní finančných prostriedkov prihliadať predovšet-
kým na aktivitu spoločnosti v predchádzajúcom roku, ktorú 
spoločnosť uvedie v záverečnej správe za daný rok. Keďže 
pri prideľovaní financií pre spoločnosti sa prihliadalo aj na 
počet členov spoločnosti, vyvstala diskusia o reálnom uvá-
dzaní platiacich členov spoločnosti. Preto bol člen výboru 
RSVS Dr. L. Hric určený na vyhotovenie metodického po-
stupu uvádzania členov jednotlivých spoločností.

Predseda RSVS prof. Macháček informoval o spoluprá-
ci s magistrátom Bratislavy. Je predpoklad, že Magistrát hl. 
mesta podpíše zmluvu o spolupráci s RSVS. Zúčastnení čle-
novia na VZ odsúhlasili podpísanie dohody s magistrátom 
na 3 roky. Pre RSVS z tejto dohody nevyplývajú žiadne po-
vinnosti, pričom magistrát by sa mal zaviazať pomáhať pri 
organizovaní konferencií, zahraničných návštev a pod. for-
mou poskytnutím reklamných a propagačných materiálov, 
príp. ak bude možné aj vhodných priestorov na akcie a pod.

V diskusii sa členovia výboru RSVS opätovne vrátili k 
nečinnosti niektorých spoločností a možnosti ich vyrade-
nia z RSVS. Predsedovia jednotlivých sekcií v RSVS dostali 
za úlohu zistiť stav, skontaktovať sa so zástupcami spoloč-
ností a pripraviť materiál na rozhodnutie o ich osude.

V rámci plánu činnosti RSVS na r. 2015-2017, čo je doba 
platnosti mandátu výboru RSVS, bolo dohodnuté a schvá-
lené, že RSVS bude počas každého roku robiť 2 stretnutia. 
Jarné stretnutie bude spojené vždy s Valným zhromažde-
ním RSVS, bude sa konať na pôde SAV na Štefánikovej ulici 
v Bratislave a na každom jarnom stretnutí sa budú prezen-
tovať 3 vedecké spoločnosti. Vždy 1 spoločnosť zo všetkých 
3 sekcií (1. Vedy o neživej prírode; 2. Vedy o živej prírode a 

chemické vedy; 3. Vedy o spoločnosti a kultúre). Na najbliž-
šom zasadaní RSVS ponúkla naša spoločnosť prezentáciu 
svojej činnosti. Na jesennom stretnutí budú doktorandi a 
mladí vedeckí pracovníci jednotlivých spoločností popula-
rizačne prezentovať výsledky svojej práce. Tieto stretnutia 
sa budú konať, podobne ako terajšia konferencia v IUVEN-
TE na Búdkovej ceste v Bratislave. Táto edukačno-súťažná 
forma prezentácie má za cieľ naučiť mladých vedeckých 
pracovníkov prezentovať výsledky zrozumiteľne pre široké 
masy obyvateľstva a zároveň poukázať zmysel výskumu.

Po VZ RSVS sa konala v budove IUVENTY súťaž-
ná konferencia, ktorá podľa jednej pozvánky mala názov 
„Mladí vedci a popularizácia vedy SR“ a podľa druhej „Veda 
a jej popularizácia. Nové výzvy pre mladú vedeckú elitu Slo-
venska.“ Konferencia bola sprievodným podujatím Týždňa 
vedy a techniky v SR a v rámci programu generačnej ob-
novy vedeckých spoločností RSVS bola určená pre dokto-
randov a mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Jej 
cieľom bolo informovať odbornú verejnosť o najnovších vý-
sledkoch vedeckého výskumu. Prezentácie boli podľa jed-
notlivých 3 sekcií zastúpených v RSVS a boli hodnotené od-
bornou komisiou. Komisia hodnotila atraktívnosť zvolenej 
výskumnej témy, modernú formu prezentácie, zrozumiteľ-
nosť prejavu pre verejnosť, pohotovosť argumentácie v dis-
kusii a dodržanie časového limitu (12 min. prejav + 10 min. 
diskusia). Na záver každej diskusie po prezentácii mali sú-
ťažiaci svojimi slovami zrozumiteľne pre „bežného“ človeka 
vysvetliť praktický prínos ich práce pre spoločnosť. Konfe-
rencie sa zúčastnili z pôvodne ohlásených 5 len 4 súťažiaci. 
Udelené bolo jedno prvé, dve druhé a jedno tretie miesto, 
takže ocenení boli všetci. Maximálny možný počet získa-
ných bodov bolo 500, pričom 1. miesto získala Ing. Kristína 
Plevová, PhD., za prezentáciu práce „Príprava a vlastnos-
ti fluórovaných chinolónov“, za ktorú získala 471 bodov. 
(Ďalšie informácie ako aj fotografie z tohto podujatia sú 
na stránke RSVS (http://www.rsvs.sav.sk/?page_id=14). Je 
len veľkou škodou, že sa jej nezúčastnil nikto so Slovenskej 
mineralogickej spoločnosti, pretože konferencia ukázala, že 
nie je dôležité si len vyšpecifikovať vedecký problém, nájsť 
inovatívne riešenia, ale aj podať výsledky výskumu tak, aby 
aj nezainteresovaný poslucháč pochopil význam výskumu 
a zmysluplné využitie finančných prostriedkov na výskum.

Prof. Pavel Uher pri prednáške. Foto: D. Ozdín

Popularizačná prednáška prof. Uhera

Daniel Ozdín

Slovenská mineralogická spoloč-
nosť (SMS) v spolupráci s Turistickou 
informačnou kanceláriou v Devínskej 
Novej Vsi a SGS zorganizovala pred-
nášku predsedu SMS Pavla Uhera s 
názvom „Významné minerály územia 
Bratislavy a okolia“. Prednáška sa usku-
točnila v priestoroch Múzea kultúry 
Chorvátov na Slovensku SNM v De-
vínskej Novej Vsi za účasti približne 
25 poslucháčov všetkých vekových ka-
tegórií. Prof. Uher v prednáške infor-
moval o minerálnych zaujímavostiach 
oblasti Bratislavy najmä z pohľadu 
akcesorických minerálov a minerálov 
pegmatitov. Prezentoval tiež fotografie 
viacerých ešte nepublikovaných nále-
zov. Prednáška sa stretla s pozitívnym 
ohlasom a ukázala na zmysel prezentá-
cie našich poznatkov pre širokú verej-
nosť.

Slovenská mineralogická spoločnosť
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Články

prerušeniam alebo spojeniam rôznych častí; susedné body 
ostávajú susedné aj po transformácii. Tvar ani veľkosť pred-
metu nie sú podstatné, pretože po deformácií sa tieto vlast-
nosti môžu zmeniť. Z hľadiska topológie je dôležité, či je 
daný objekt celistvý a spojitý, či obsahuje otvory, je jedno-
rozmerný, plošný či priestorový, príp. viacrozmerný. Inak 
povedané, topológia systematizuje naše intuitívne predsta-
vy a skúsenosti o tom, akými cestami sa dá, či nedá do urči-
tých miest „dostať“. Z hľadiska topológie sú kružnica, elipsa, 
štvorec alebo trojuholník „rovnaké“ (sú to jednorozmerné 
objekty, ktoré delia plochu na dve časti - vnútornú a vonkaj-
šiu), sú vzájomne homeomorfné – použitím topologického 
zobrazenia možno deformovať kružnicu na elipsu, štvorec 
alebo trojuholník a naopak. Takéto vzájomne homeomorf-
né útvary sú len rôznymi metrickými variantmi tej istej 
topologickej množiny bodov. Topológia teda študuje naj-
základnejšie globálne vlastnosti priestoru a geometrických 
útvarov v ňom, ako je súvislosť, spojitosť, počet rozmerov, 
obmedzenosť alebo neobmedzenosť (Ullmann, 1986).

Klasickým príkladom na vysvetlenie topologickej spo-
jitosti sú transformácie objektov. Guľa sa síce z hľadiska 
geometrie (aj symetrie) líši od kocky, guľa ma guľový po-
vrch bez vrcholov a hrán a nekonečnú symetriu, kocka má 
na rozdiel od gule 12 hrán, 8 vrcholov a 6 stien a kubickú 
symetriu. Z hľadiska topológie sú však tieto dva druhy ob-
jektov transformovateľné jeden do druhého bez narušenia 
spojitosti (obr. 1a). Spôsobov transformácie je veľa, na ob-
rázku 1a je transformácia cez (plný) valec, ktorý je tiež to-
pologicky zhodný s guľou a kockou. Podobným prípadom 
je hrnček a tvar nazývaný torus (obr. 1b). Tieto dva tvary 
sú komplikovanejšie, ale tiež transformovateľné jeden do 
druhého. V prípade hrnčeka jeho vnútorný priestor nehrá 
rolu, jeho transformácia prebieha bez narušenia spojitosti. 

Využitie štruktúrnej topológie a teórie grafov v mineralógii a 
kryštalochémii

Peter Bačík

Use of structural topology in mineralogy and crystal chemistry

Abstract:

Structural topology and bond valence theory are powerful tools in crystal-chemical research of minerals. Topology is the math-
ematical discipline which study shapes of objects preserved under continuous deformations including stretching and bending, 
but not tearing or gluing. This includes such properties as connectedness, continuity and boundary. Topology with graph theory 
allows studying the properties and relationship between crystal structures. Topologically similar, homeotypic structures include 
pyroxenes enstatite and diopside. In contrast, clinozoisite and zoisite are topologically different structures which results in ex-
clusion of zoisite from epidote group. Structural topology also allows research of chemical bonds properties in minerals. Bond 
valence properties of various tetrahedra limit their polymerization ability. Ligands in SO4 and PO4 tetrahedra are bonded 
too strongly which, consequently, avoid their polymerization. Bonds in SiO4 tetrahedra are, in contrast, perfectly accurate for 
polymerization which results in structural variability of silicates.

Key words: structural topology, homeotypism, polymorphism, phase transitions, chemical bond, bond valence theory

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

Úvod

Vývoj modernej kryštalochémie v 21. storočí je ovplyv-
ňovaný dvoma hlavnými trendmi. Prvý z nich je vývoj stále 
výkonnejších analytických prístrojov, ktoré sú schopné ana-
lyzovať hmotu na tej najpodrobnejšej, atomárnej a subato-
márnej úrovni. Druhým trendom je aplikácia pokročilejšie-
ho aparátu z iných vedných odborov, najmä z matematiky, 
fyziky a chémie. Vplyv fyziky a chémie sa prejavuje najmä 
pri aplikácii kvantovej mechaniky na riešenie kryštaloche-
mických problémov a viedol k vzniku teórií ako je teória 
mocenstva väzieb, teória kryštálového alebo ligandového 
poľa. Matematický aparát kryštalografie a špecificky kryš-
talochémie sa okrem dlho využívanej teórie grúp rozšíril o 
topológiu a teóriu grafov. Možnosti uplatnenia týchto me-
todík si priblížime v nasledujúcom texte.

Topológia

Topológia je matematická disciplína, ktorej úlohou je 
objasňovanie a výskum idey spojitosti. Je veľmi blízka geo-
metrii, tiež sa zaoberá objektmi v rovine alebo priestore, av-
šak na rozdiel od nej pre topológiu nie je podstatný tvar ani 
metrika objektov, ktoré sú primárne dôležité pre geometriu. 
Za prvú modernú prácu z oblasti topológie je pokladaná 
publikácia Leonharda Eulera o probléme mostov v meste 
Königsberg, ktorý bude bližšie vysvetlený ďalej v texte. O jej 
ďalší rozvoj sa najviac zaslúžili Bernhard Riemann, Georg 
Cantor, Enrico Betti, Henri Poincaré a Felix Klein.

Topológia študuje také vlastnosti geometrických útva-
rov, ktoré sa nemenia pri spojitých transformáciách („de-
formáciách“) s podmienkou, že nedochádza k žiadnym 
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Guľa ani kocka sa však nedajú transformovať do hrnčeka 
ani torusu bez toho, aby sa narušila ich spojitosť, pretože 
hrnček aj torus majú v sebe otvor, torus ho má v strede, 
otvor na hrnčeku vytvára uško. Na tomto príklade sa dá vy-
svetliť idea spojitosti aj forma topologických transformácií, 
ktoré sa môžu uplatňovať aj v rámci štruktúr minerálov. V 
tomto prípade je však užitočným nástrojom teória grafov.

Teória grafov

Teória grafov je podobne ako topológia jedna z mlad-
ších matematických disciplín. Za otca teórie grafov sa tiež 
pokladá švajčiarsky matematik Leonhard Euler, ktorý v 
roku 1736 vyriešil matematický problém mostov v meste 
Königsberg (dnešný Kaliningrad). Cez mesto Königsberg 
tečie rieka, ktorá vytvára v meste dva ostrovy, čím rozdeľu-
je mesto na štyri časti spojené siedmimi mostmi (obr. 2a). 
Problém spočíval v návrhu trasy, ktorá by spĺňala podmien-
ku, aby po každom meste chodec prešiel iba raz. Všetky do-
vtedajšie pokusy o riešenie boli neúspešné, keďže pri nich 
boli testované rôzne možné trasy, ktorých je veľké množ-
stvo. Euler vyriešil problém tak, že vytvoril graf, v ktorom 
časti súše boli vrcholmi a mosty boli spojnicami medzi nimi 
(obr. 2b). Eulerov dôkaz sa odvíjal od predpokladu, že ak by 
mala existovať trasa spĺňajúca podmienky úlohy, do každé-
ho z vrcholov grafu by sa musel pripájať párny počet hrán 
(vstup a výstup), alebo maximálne dva vrcholy by mohli 
mať nepárny počet hrán (začiatok a koniec trasy). Takým-
to spôsobom dokázal, že problém nemá riešenie, pretože 
všetky vrcholy grafu mostov v Königsbergu majú nepárny 
počet hrán (obr. 2c). Týmto Euler položil základy teórie 
grafov, ktorá však väčšie využitie získala až v 20. storočí, ale 
odvtedy sa jej aplikácie rozšírili od teórie hier, elektroniky, 
počítačových a dopravných sietí, až po chémiu (Palumbí-
ny, 2014). Za definitívny vznik teórie grafov sa pokladá rok 
1936, keď Dénes Kőnig publikoval monografiu „Theorie der 
endlichen und unendlichen Graphen“ (Kőnig, 1936).

Prvý, kto aplikoval grafy na riešenie štruktúrnych prob-
lémov v chémii bol Arthur Cayley, ktorý pomocou nich 
riešil problém štruktúrnych vzorcov uhľovodíkov na báze 
metánu (Cayley, 1857, 1874). Štruktúrny graf  môžeme de-
finovať ako neprázdnu množinu prvkov V (G) nazývaných 
vrcholy (alebo uzly) a neprázdnu množinu neusporiada-
ných dvojíc týchto vrcholov E (G), ktoré sa nazývajú hrany 
(Wilson, 1979). Vrcholy môžeme rozlišovať a identifikovať, 
napríklad ich zafarbiť alebo im priradiť značku, k hranám 
môžeme priradiť smery a váhy (väzbové dĺžky, mocenstvo 
a pod.). Výsledkom je vážený označený polychromatický 
graf. Tento graf môže byť reprezentovaný numericky ako 
matica. Každý stĺpec a riadok matice vyjadruje konkrétny 
vrchol, a zodpovedajúce položky matice označujú vzájom-
né vzťahy medzi vrcholmi spojenými hranami. Ak prvky 
matice vyjadrujú váhu hrany, potom sa táto matica nazýva 

matica susednosti. Matica susednosti je teda číselné vyjad-
renie grafu. Stupeň vrcholu je počet hrán, ktoré sú spojené 
s týmto vrcholom, súčet stupňov všetkých vrcholov je pár-
ny, keďže každá hrana prispieva dvoma stupňami pre každý 
vrchol, ktorý spája. V závislosti od orientácie hrán sa roz-
lišuje stupeň vstupujúcich a vystupujúcich hrán na danom 
vrchole. Tieto vzťahy sú veľmi užitočné pri riešení problé-
mov týkajúcich sa koordinačného čísla a prepojenia atómov 
v štruktúrach (Hawthorne, 2012).

Kryštálové štruktúry sú zvyčajne zobrazené v podo-
be kresieb ukazujúcich, ktoré atómy sú navzájom spojené. 
Pri použití tohto typu zobrazenia  môžeme vyhodnocovať 
kvalitatívne vlastnosti štruktúr späté s jej základnou archi-

Články

Obr. 1: Topologické trans-
formácie objektov: a) guľa je 
transformovateľná do kocky 
bez narušenia spojitosti; b) 
hrnček je transformovateľný 
do torusu bez narušenia 
spojitosti.

Obr. 2: Eulerov problém siedmych mostov v meste Königsberg: 
a) schematické zobrazenie mostov; b) graf zobrazujúci mosty 
ako hrany medzi uzlami; c) problém nemá riešenie, keďže z 

každého uzla vychádza nepárny počet hrán
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ti (pomery osových vektorov, uhly väzieb, koordinácia ató-
mov atď.), kryštalografické pozície však môžu byť obsadzo-
vané rôznymi atómami bez narušenia topológie štruktúry. 
Homeotypové štruktúry sa delia na deformačné (perovskit 
a od neho odvodené fázy) a substitučné deriváty (diamant 
- sfalerit; sanidín - mikroklín) (Lima-de-Faria et al., 1990). 
Ďalej si uvedieme príklady minerálov, ktoré majú a nemajú 
homeotypové štruktúry na základe porovnania štruktúr-
nych grafov.

Enstatit a diopsid patria medzi pyroxény, takže ich 
štruktúra je tvorená reťazcami tetraédrov SiO4 (obr. 3) 
spojenými oktaédrami (obr. 4). V pyroxénoch sú dva typy 
oktaédrických pozícií, M1 – pravidelný oktaéder a M2 – de-
formovaný oktaéder, avšak v závislosti od veľkosti katiónu 
sa koordinačné číslo tejto pozície môže zvýšiť až na 8 (Ca-

tektúrou a tiež kvalitatívne porovnávať rôzne typy štruktúr, 
ale nedokážeme vyjadriť dôležité vlastnosti štruktúry kvan-
titatívne. Na druhej strane, opis štruktúry cez jej základnú 
bunku, symetriu a súradnice atómov nám poskytuje kvan-
titatívny opis štruktúry (umožňuje rôzne výpočty vlastností 
štruktúry), ale ponúka príliš neintuitívny pohľad na vzťahy 
medzi štruktúrami (Hawthorne, 2012). Teória grafov pri-
náša potenciálne riešenie tohto problému a v nasledujúcom 
texte budú opísané niektoré praktické príklady využitia 
štruktúrnych grafov a štruktúrnej topológie.

Polymorfia a homeotypizmus kryštálových 
štruktúr

Topológia a grafy sa dajú využiť na štúdium polymor-
fie a homeotypizmu kryštálových štruktúr. Homeotypové 
štruktúry sú z definície topologicky zhodné a voľne trans-
formovateľné. Majú rovnaký typ priestorovej grupy alebo 
pár enantiomorfných grúp, podobné geometrické vlastnos-

Obr. 4: Usporiadanie tetraédrov (červené) a rôznych oktaédrov 
(modré a žlté) v (a) enstatite a (b) diopside. Pohľad v smere osi Y.

Obr. 5: Grafy vyjadrujúce usporiadanie a vzťahy medzi 
kryštalografickými pozíciami v (a) enstatite a (b) diopside. 

Štruktúrne motívy zvýraznené zelenými a modrými polygónmi 
sú vzájomne topologicky identické a transformovateľné.

Obr. 3: Reťazce tetraédrov paralelných s 
osou Z v (a) enstatite a (b) diopside.
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meron & Papike, 1981). V prípade enstatitu do pozícií M1 
aj M2 vstupuje Mg, v diopside do pozície M2 vstupuje Ca. 
Dôsledkom obsadenia pozície M2 katiónmi s rozdielnym 
iónovým polomerom je zmena symetrie, enstatit kryštali-
zuje v grupe Pbca, diopsid v C21/c (Morimoto et al., 1988). 
Ilustrované je to naklonením reťazcov a oktaédrických 
vrstiev v diopside v dôsledku zmeny veľkosti uhla v mono-
klinickej symetrii (obr. 4b). Ako však ukazujú grafy štruk-
túr enstatitu aj diopsidu (obr. 5; kvôli lepšiemu porovnaniu 
bolo zachované priestorové rozloženie pozícií), topológia 
štruktúr sa zachováva, oba zvýraznené štruktúrne motívy 
sú navzájom voľne transformovateľné a spĺňajú podmienku 
homeotypizmu štruktúr, preto oba minerály môžu patriť do 
jednej skupiny minerálov.

Iným prípadom sú dve polymorfné modifikácie Ca2Al3 
(Si2O7)(SiO4)O(OH) – zoisit a klinozoisit. Oba tieto mine-
rály patria medzi sorosilikáty, v ich štruktúre sú prítomné 
izolované tetraédre a izolované dvojice tetraédrov, oktaéd-
rické pozície a polyédrické pozície s vyššou koordináciou 
(obr. 6 a 7). Oktaédre vytvárajú reťazce v smere osi Y (obr. 
6), ktoré sú pospájané tetraédrami (obr. 7). Klinozoisit však 
patrí do epidotovej skupiny, zatiaľ čo zoisit nie (Armbruster 
et al., 2006). 

Je to dôsledkom topologickej odlišnosti štruktúr. Tá sa 
však neprejavuje prítomnosťou troch odlišných (obr. 8a – 
M1, M2, M3) oktaédrických pozícií v kryštalochemickom 
vzorci klinozoisitu na rozdiel od dvoch (obr. 8c – M1, M3) 
pozícií v zoisite, pretože ide o formálne označenie pozí-
cií a topologickú funkciu vrcholu (spojenie tetraédrov vo 
vrchole zeleného päťuholníka) M2 v klinozoisite (obr. 8a) 
zohráva pozícia M1 v zoisite (obr. 8c). Štruktúrny motív 
zvýraznený modrými polygónmi na obrázku 8 je dokonca 
úplne identický. Topologickú rozdielnosť oboch štruktúr 
predstavuje štruktúrny motív zvýraznený červenými poly-
gónmi (obr. 8b a d). Oktaéder M1 je v klinozoisite z oboch 
strán napojený na pozície M3, zatiaľ čo v zoisite iba na jed-
nu. Dôsledkom toho je formálne rozlíšenie pozícií M1 a M2 
v klinozoisite. Štruktúry týchto polymorfných modifikácií 
nie sú homeotypové, preto nemôžu byť zaradené do jednej 
minerálnej skupiny.

Topológia chemických väzieb a teória mocenstva 
väzieb

Štruktúrna topológia s využitím topologických grafov 
umožňuje analyzovať vlastnosti chemických väzieb v rámci 
kryštálových štruktúr. Topologické grafy spojené s apliká-
ciou teórie väzbových mocenstiev umožňujú vysvetľovať 
viaceré komplikované kryštalochemické problémy v rámci 
komplexnejších štruktúrnych segmentov. Dajú sa napríklad 
využiť na analýzu príčin neusporiadanosti vstupu katiónov 
Al3+, Mg2+ a Fe2+ do oktaédrických pozícií v štruktúre tur-
malínu, ktoré vyplývajú z komplexných vzťahov jednotli-
vých väzieb katiónov s ligandami (Bačík, in prep.). Na tento 
typ kryštalochemických aplikácií sa používajú ohodnotené 
grafy, v ktorých jednotlivým hranám grafov sú priradené 
určité hodnoty, ako parametre súčiastok v elektrickom ob-
vode, dĺžky železničných tratí, ceny za prepravu jednotky 
tovarov alebo priepustnosti dátových spojov (Čada et al., 
2004). V prípade aplikácie v rámci kryštalochémie môžu 
byť týmito hodnotami väzbové dĺžky alebo mocenstvá vä-
zieb.

Obr. 6: Reťazce oktaédrov (zelené a modré) paralelných s osou 
Y a prepojených tetraédrami (červené) v (a) klinozoisite a (b) 

zoisite.

Obr. 7: Usporiadanie tetraédrov (červené) a rôznych oktaédrov 
(modré a zelené) v (a) klinozoisite a (b) zoisite. Pohľad v smere 
osi Y.

Články
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Kryštál, kvapalinu alebo klaster môžeme definovať ako 
sieť atómov spojených heteronukleárnymi chemickými 
väzbami. Katióny a anióny sa striedajú v ľubovoľnom smere 
tejto siete a sieť celkovo musí byť v súlade so zákonmi elek-
troneutrality: celkové mocenstvo katiónov je rovné celko-
vému mocenstvu aniónov. Mocenstvo väzby je definované 
ako sila chemickej väzby a pre každý pár viazaných atómov 
je nepriamo úmerné dĺžke väzby: väzby s vysokým mocen-
stvom bývajú krátke a naopak. Pre súčet mocenstiev väzieb 
jedného atómu platí, že súčet mocenstiev väzieb atómu je 
rovný mocenstvu atómu (Brown, 2002). Mocenstvo väzby 
môže byť vypočítané z empirických kriviek väzbovej sily v 
oxidoch (Brown & Shannon, 1973), ak sú známe príslušné 
medziatomové vzdialenosti. Ak medziatomové vzdialenosti 
nie sú známe, mocenstvo väzby môže byť odhadnuté z Pau-
lingovej sily väzby (Pauling, 1960), alebo vypočítané spôso-
bom, ktorý opísal Brown (2002).

Polymerizácia v anorganických štruktúrach

Príkladom využitia ohodnotených topologických grafov 
v kryštalochémii je riešenie možností externých väzieb li-
gandov tetraédrických katiónov. Grafy zobrazujúce tetraéd-
rické usporiadanie s O2- ako ligandovým aniónom a Si4+, P5+ 
a S6+ ako centrálnymi katiónmi ukazujú, ako rôzne mocen-
stvo väzieb medzi centrálnym katiónom a ligandom ovplyv-
ňuje väzbovú schopnosť ligandov a mocenstvo externých 
väzieb ligandov. V prípade Si4+ majú všetky väzby v rámci 
tetraédra mocenstvo 1 vu (valence unit - väzbová jednotka), 
keďže 4 pozitívne náboje delí Si4+ práve medzi 4 O. Podobne 
v prípade P5+ dostávame 1,25 vu a pri S6+ 1,50 vu na každú 
väzbu (Brown, 2002). Väzbová schopnosť O v SiO4 tetraédri 
je 1 vu, keďže anión O2- delí svoje 2 negatívne náboje me-
dzi Si s mocenstvom väzby 1 vu a externými katiónmi. V 
prípade tetraédrickej koordinácie O tak na každú externú 
väzbu pripadne mocenstvo väzby 0,33 vu. Podobne pri PO4 
tetraédri je väzbová schopnosť O 0,75 vu a pri SO4 je 0,50 
vu a teda mocenstvo väzby 0,25 vu (PO4), respektíve 0,17 

vu (SO4) pri tetraédrickej koordinácii O (Obr. 9). 
Rôzne mocenstvo externých väzieb ligandov má 
teda priamy dôsledok v rôznom katiónovom ob-
sadení druhej koordinačnej sféry. To vplýva jed-
nak na druh katiónu, ale aj na jeho koordináciu. 
Mocenstvo externých väzieb SiO4 tetraédra je do-
statočne veľké na to, aby do druhej koordinačnej 
sféry mohol vstúpiť oktaédricky koordinovaný 
Mg, ktorý tvorí väzby s O s mocenstvom pres-
ne 0,33 vu (Obr. 10a). Toto je štruktúrne stabilné 
usporiadanie vyskytujúce sa v štruktúre olivínu 
forsteritu (Bragg & Brown, 1926). Je to tiež dô-
vod, prečo farringtonit – fosfát s Mg ako jediným 
netetraédrickým katiónom je zriedkavý a opísa-
ný najmä v meteoritoch (Dufresne & Roy, 1961; 
Fuchs et al., 1973). Sulfát so vzorcom MgSO4 do-
konca ani nebol ako minerál opísaný. V prípade 
fosfátov aj sulfátov je najvyššie možné mocenstvo 
väzby ligandového O v tetraédrickom usporiada-
ní príliš malé na to, aby v druhej koordinačnej 

Obr. 9: Grafy zobrazujúce tetraédrické usporiadanie s O2- ako 
ligandovým aniónom, (a) Si4+, (b) P5+ a (c) S6+ ako centrálnymi 

katiónmi s vypočítaným mocenstvom externých väzieb ligandov 
(podľa Browna 2002).

Obr. 10: Grafy zobrazujúce tetraédrické usporiadanie s O2- ako 
ligandovým aniónom a (a) Si4+, (b) P5+ a (c) S6+ ako centrálny-
mi katiónmi a s rôznymi katiónmi v druhej koordinačnej sfére 

(podľa Browna 2002). 

Obr. 8: Grafy vyjadrujúce usporiadanie a vzťahy medzi 
kryštalografickými pozíciami v (a, b) klinozoisite a (c, 
d) zoisite. Štruktúrne motívy zvýraznené zelenými a 
modrými polygónmi sú vzájomne topologicky identic-
ké a transformovateľné. Štruktúrny motív zvýraznený 
červeným polygónom obsahuje v klinozoisite jeden 
uzol (pozícia M3) navyše oproti zoisitu. Tieto motívy 
sú topologicky odlišné a teda nie sú voľne transformo-
vateľné.
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Obr. 11: Grafy zobrazujúce tetraédrické usporiadanie s O2- ako 
ligandovým aniónom a (a) Si4+, (b) P5+ a (c) S6+ ako centrálnymi 

katiónmi a možnosti umiestnenia tetraédrických katiónov v 
druhej koordinačnej sfére (podľa Browna 2002). 

sfére mohol byť umiestnený Mg v oktaédrickom uspo-
riadaní. Na druhej strane mocenstvo externej väzby 0,25 
vu pre PO4 tetraéder, respektíve 0,17 vu pre SO4 tetraé-
der pri tetraédrickej koordinácii O je dostatočné na to, 
aby v druhej koordinačnej sfére bol umiestnený katión s 
vyššou koordináciou. Takým je napríklad Ca2+ (obr. 10b, 
c), ktorý môže byť vo fosfáte apatite v koordinácii 7 a 9 
(Pasero et al., 2010), v sulfáte anhydrite v koordinácii 8 
(Hawthorne & Ferguson, 1975) alebo v sadrovci v koor-
dinácii 9 (Schofield et al., 1996).

Ako už bolo spomenuté, rôzne mocenstvo väzieb 
medzi centrálnym katiónom a ligandom ovplyvňuje väz-
bovú schopnosť ligandov. Dôsledkom toho je, že v prí-
pade Si4+ ako centrálneho katiónu je väzbová schopnosť 
ligandu rovná 1 vu, takže je schopný vytvoriť väzbu s 
ďalším katiónom Si4+, pretože na vytvorenie takejto väz-
by je potrebné mocenstvo väzby práve 1 vu (obr. 11a). 
Väzbová schopnosť ligandu s P5+ (0,75 vu) a S6+ (0,50 vu) 
je menšia ako mocenstvo väzieb v rámci tetraédra, takže 
ligand nedokáže vytvoriť väzbu s ďalším tetraédrickým 
katiónom. Súčet mocenstiev väzieb by bol v prípade PO4 

Obr. 12: Grafy zobrazujúce polymerizáciu SiO4 tetraédrov v (a) 
nesosilikátoch, (b) sorosilikátoch a (c) cyklosilikátoch.

Obr. 13: Grafy zobrazujúce polymerizáciu SiO4 tetraédrov v 
inosilikátoch s (a) jednoduchými a (b) dvojitými reťazcami a vo 

(c) fylosilikátoch.

2,50 vu, respektíve 3,00 vu pre SO4, čo odporuje druhému 
Paulingovmu pravidlu (Hawthorne, 2006). Z toho vyplýva, 
že Si4+ je z uvedených jediný katión, ktorý dokáže polymeri-
zovať, t. j. okrem izolovaných tetraédrov (obr. 12a) vytvárať 
páry (obr. 12b), prstence (obr. 12c), jednoduché (obr. 13a) 
aj dvojité (obr. 13b) reťazce, vrstvy (obr. 13c) aj kostrovité 
usporiadanie tetraédrov. Preto je štruktúrne usporiadanie 
silikátov oveľa komplexnejšie ako v prípade sulfátov alebo 
fosfátov a na základe tohto štruktúrneho usporiadania sú 
silikáty systematicky klasifikované (Bragg, 1930; Strunz & 
Nickel, 2001; Gaines et al., 1997). Podobnú štruktúru má 
aj systematika borátov, keďže v prípade B3+ v tetraédrickej 
koordinácii mocenstvo väzieb v tetraédri zodpovedá 0,75 
vu a väzbová schopnosť ligandu je 1,25 vu. Podobne aj v 
triangulárnej koordinácii je väzbová schopnosť ligandu 
1,00 vu, takže aj BO3 a BO4 skupiny dokážu polymerizovať 
(Hawthorne et al., 1996).

Schopnosť polymerizácie polyédrov je v súčasnosti v 
centre pozornosti a môže vysvetľovať zákonitosti kryšta-
lizácie oxidických anorganických zlúčenín. Štúdium to-
pologických vlastností štruktúry s využitím teórie grafov 

Články
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a teórie väzbového mocenstva viedlo k vytvoreniu hypo-
téze  štruktúrnej hierarchie, podľa ktorej práve polymeri-
zácia polyédrov s vyšším väzbovým mocenstvom vedie k 
vzniku štruktúrnych jednotiek s prebytkom náboja, ktorý 
je kompenzovaný prítomnými intersticiálnymi komplexmi 
najbežnejšie s veľkými katiónmi alebo H2O (Hawthorne, 
2012). Tento prístup sa dá aplikovať na všetky typy štruktúr 
oxidických zlúčenín a dokáže efektívne vysvetliť aj ďalšie 
vlastnosti kryštálových štruktúr ako je neusporiadanosť, 
fázové prechody, ale pri bližšom priblížení aj schopnosť ab-
sorbovať a vyžarovať elektromagnetické žiarenie na chemic-
kých väzbách a môže následne viesť k lepšiemu prepojeniu 
štruktúrneho a spektroskopického výskumu minerálov.

Poďakovanie: Týmto sa chcem poďakovať recenzentom 
tejto publikácie za podnetné rady a odporúčania.
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celé čísla. Vzhľadom na nesúlad symetrie primitívnej zák-
ladnej bunky so symetriou mriežky, používa sa ortogonálna 
bunka so základnými vektormi b1, b2. Nevýhodou takejto 
voľby je skutočnosť, že celočíselnou lineárnou kombináciou 
týchto vektorov sa nedajú získať polohové vektory mriežko-
vých bodov ležiacich uprostred ortogonálnych buniek. To 
znamená, že množina polohových vektorov BL = L1b1 + L2b2 
nepredstavuje úplnú translačnú grupu centrovanej mriežky, 
ale len jej podgrupu Tb. 

Úplná translačná grupa Tc sa získa tak, keď sa k mno-
žine vektorov BL (t. j. k množine prvkov translačnej grupy 
Tb) pridá množina vektorov BL + 1/2(b1 + b2), kde sa každý 
člen (z hľadiska ortogonálnej bunky) skladá z mriežkovej 
translácie BL a z nemriežkovej translácie tb = 1/2(b1 + b2). 
Grupa Tc tak obsahuje dvojnásobný počet prvkov ako jej 
podgrupa Tb. Grupa Tc sa potom dá rozložiť na podgrupu 
Tb a na vedľajšiu triedu, čo sa v grupovom zápise vyjadruje 
vzťahom: 

Tc = Tb + Tb ∙ tb, (1)

kde Tb ∙ tb je vedľajšia trieda grupy Tc vzhľadom na pod-
grupu Tb. Výrazom Tb ∙ tb sa pri grupovom zápise rozumie 
množina prvkov, ktorá vznikne kombináciou (obrazne sú-
činom) každého prvku grupy Tb s transláciou tb ; konkrétne 
ide o množinu súčtov translácií BL s transláciou tb .

 Rovinné grupy G sú kombináciou bodových grúp 
Φ s translačnými grupami T, patriacimi do jednej kryšta-
lografickej sústavy. Kombinácia sa v grupovom zápise vy-
jadruje ako direktný súčin, t. j. kombinácia každého prvku 
bodovej grupy s každým prvkom translačnej grupy: 

G = Φ ∙ T ,

alebo pri detailnejšom rozpise prvkov grúp:

G = {e, φ1, φ2,…} ∙ {e, t1, t2,…},

kde e predstavuje neutrálny prvok grupy, φi prvky bodovej 
grupy (rotácie, zrkadlenia) a ti prvky translačnej grupy, t. j. 
mriežkové translácie. Translačná grupa T je vždy invariant-
nou podgrupou rovinnej grupy G, ktorá sa na základe toho 
dá rozložiť na vedľajšie triedy:

G = T + T ∙ φ1 + T ∙ φ2 + ∙∙∙, (2)

kde T ≡ T ∙ e , lebo platí e ∙ ti = ti pre všetky ti. Každá ved-
ľajšia trieda predstavuje množinu operácií symetrie, ktoré 
sú kombináciou jedného prvku bodovej grupy (napr. φ2 , 
nazývaného reprezentant vedľajšej triedy) so všetkými prv-
kami translačnej grupy. 

Keď ide o prípad rovinnej štruktúry s centrovanou 
mriežkou, tak vo vzťahu (2) pre translačnú grupu použi-

Týmto príspevkom by som rád vyjadril svoj obdiv nad 
súladom matematiky s prírodou, špeciálne nad jej mimo-
riadnou užitočnosťou pri opise vonkajšej symetrie kryš-
tálov, ale aj usporiadanosti atómov v kryštáloch, teda pri 
opise kryštálovej štruktúry. Systematika symetrie kryštálo-
vých štruktúr má svoj počiatok v XIX. storočí a zásluhou 
Fedorova, Schönfliesa a Barlowa bola na konci tohto sto-
ročia dokončená jej geometrická formulácia nájdením 230 
priestorových grúp. Nazývame ich grupami, ale matematic-
ký obsah tohto pojmu ich objavitelia vtedy ešte nepozna-
li. Podľa Hermanna Weyla príčinou (zdrojom) symetrie v 
prírode sú matematické zákony (Weyl, 1952), čo si uvedo-
movali najmä matematici. V roku 1923 Andreas Speiser v 
knihe o konečných grupách písal aj o ich aplikácii na kryš-
talografiu (Speiser, 1923) a v roku 1924 ďalší matematik, 
Georg Pólya, v článku o rovinných grupách konštatoval, že 
zatiaľ sa nikto nepodujal posúdiť Schoenfliesove výsledky z 
hľadiska teórie grúp (Pólya, 1924). Zostávalo už len otázkou 
času, kedy sa tento cieľ uskutoční. Dôsledné matematické 
odvodenie 230 priestorových grúp, s využitím algebry ma-
tíc a teórie grúp sa spája s menom F. Seitz, ktorý v rokoch 
1934 – 1936 postupne uverejňoval výsledky svojej práce v 
časopise Zeitschrift für Kristallographie (Seitz, 1934, 1935a, 
1935b, 1936). 

Po druhej svetovej vojne vyšla Zachariasenova kni-
ha Theory of X-Ray Diffraction in Crystals (Zachariasen, 
1945), v ktorej je jedna pomerne rozsiahla kapitola venova-
ná odvodeniu priestorových grúp. Na rozdiel od Seitza na-
miesto matíc použil tenzory, ale metodika zostala rovnaká. 
Odvodenie 230 priestorových grúp je časovo náročné a pre-
to nie je vhodné na pedagogické účely. Princíp odvodenia 
sa však dá demonštrovať na príklade 17 rovinných grúp, čo 
konštatoval už Paul Niggli v článku o symetriách rovinných 
útvarov (Niggli, 1924), zhodou okolností v tom istom čísle 
časopisu, v ktorom uverejnil svoj článok Georg Pólya. 

V tomto príspevku je opísaný rozklad úplnej translačnej 
grupy centrovaných mriežok na invariantnú podgrupu a jej 
vedľajšie triedy práve na príklade rovinných grúp symetrie. 
Úplná translačná grupa Tc centrovanej rovinnej mriežky 
predstavuje množinu všetkých celočíselných lineárnych 
kombinácií základných vektorov a1, a2 primitívnej bunky, t. 
j. množinu mriežkových vektorov AL = L1a1 + L2a2, kde Li sú 
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jeme symbol Tc a rozložíme ju podľa vzťahu (1). Rozklad 
grupy tak získa tvar:

G = (Tb + Tb ∙ tb) + (Tb + Tb ∙ tb) ∙ φ1 + (Tb + Tb ∙ tb) ∙ φ2 + ∙∙∙,

ktorý ešte upravíme:

G = (Tb + Tb ∙ tb) + Tb ∙ φ1 + Tb ∙ tb ∙ φ1 + Tb ∙ φ2+ Tb ∙ tb ∙ φ2 + ∙∙∙ 

a rozdelíme na dve časti:

G = Tc + Tb ∙ φ1 + Tb ∙ φ2 + …

+ Tb ∙ tb ∙ φ1 + Tb ∙ tb ∙ φ2 +∙∙∙ . (3)

V hornom riadku, popri úplnej translačnej grupe Tc, 
vystupujú vedľajšie triedy obsahujúce kombinácie prvkov 
BL translačnej grupy Tb len s čistými rotáciami φ1, t. j. prv-
kami bodovej grupy. V dolnom riadku vystupujú členy ob-
sahujúce aj nemriežkovú transláciu tb, ktorá sa v súčine Tb 
∙ tb ∙ φi – v súlade s asociatívnosťou súčinu medzi prvkami 
grupy – môže priradiť k prvku bodovej grupy. Priradením 
nemriežkovej translácie k operácii bodovej grupy vznikajú 
kombinované operácie, napríklad rotácia s nasledujúcim 
posunutím, alebo zrkadlenie spojené so sklzom, čo už nie 
sú prvky bodovej grupy, ani tranlačnej grupy, ale prvky ro-
vinnej grupy. Na základe takéhoto postupu sa v centrovanej 
mriežke – ako operácia symetrie – celkom prirodzene obja-
ví zrkadlenie so sklzom. 

Použitím maticových, resp. tenzorových operátorov sa 
tieto skutočnosti dajú lepšie vyjadriť. Rotácie a zrkadle-
nia, teda prvky bodovej grupy, ale aj translácie, čiže prv-
ky translačnej grupy predstavujú transformácie – zmenu 
polohy bodov roviny (priestoru). Rotácie aj zrkadlenia sa 
vyjadrujú pomocou matíc alebo tenzorov, translácie pomo-
cou mriežkových vektorov. Vo vzťahoch (2) a (3) sa potom 
prvky bodových grúp nahrádzajú (reprezentujú) operátor-
mi, napríklad rotácia φ2 tenzorom  Φ2. Tenzory rotácií aj 
zrkadlení, podobne ako aj mriežkové vektory, sa vyjadrujú 
pomocou základných vektorov a1, a2, resp. b1, b2. Operátory 
prvkov rovinnej grupy obsahujú jednak časť rotačnú repre-
zentovanú tenzorom Φ, jednak translačnú časť t, takže sa 
vyjadrujú symbolom [Φ, t]. Rozpis (2) rovinnej grupy na 
vedľajšie triedy tak nadobudne tvar:

G = T + T ∙ [Φ1, 0] + T ∙ [Φ2, 0]+ ∙∙∙.

Keď reprezentantmi vedľajších tried nie sú len čisté ro-
tácie, ale prvky rovinnej grupy s nenulovou transláciou, tak 
rozpis má tvar: 

G = T + T ∙ [Φ1, t1] + T ∙ [Φ2, t2] + ∙∙∙ . (4)

Translácia ako prvok translačnej grupy sa pri takomto 
zápise reprezentuje operátorom [I, AL], resp. [I, BL], v kto-
rom tenzor identity I predstavuje neutrálny prvok grupy, 
AL, resp. BL mriežkovú transláciu. Nemriežkovej translácii 
tb sa priraďuje operátor [I, tb]≡[I, 1/2(b1 + b2)]. Súčinom 
tohto operátora s operátorom rotácie vznikne operátor prv-
ku rovinnej grupy, napríklad:

[Φ2, 0] ∙ [I, 1/2(b1 + b2)] = [Φ2 ∙ I, 1/2(b1 + b2)] = 

= [Φ2, 1/2(b1 + b2)].

Keď ide rotáciu okolo dvojnásobnej osi, tak Φ = -I, čo 
po dosadení do operátora poskytne výsledok:

[-I, 1/2(b1 + b2)].

Operácia reprezentovaná takýmto operátorom trans-
formuje bod s polohovým vektorom r do novej polohy r´, 

ktorá sa vypočíta pomocou skalárneho súčinu polohového 
vektora s operátorom. Uvedieme niekoľko príkladov takejto 
transformácie.

Bod s polohovým vektorom r = b1:

b1 ∙[-I, 1/2(b1+b2)] = b1∙(-I) + 1/2(b1+b2)=-b1 + 1/2(b1+b2) = 
= 1/2(-b1+b2) 

r1=1/2 (-b1+b2)

Bod s polohovým vektorom r = b2: 

b2∙[-I, 1/2(b1+b2)] = b2∙(-I) +1/2(b1+ b2)= -b2 + 1/2(b1+b2)= 
=1/2 (b1-b2) 

 r2 = 1/2(b1 - b2).

Bod s polohovým vektorom r = 0: 

0∙[-I, 1/2(b1+b2)] = 0∙(-I) + 1/2(b1+b2) = 1/2(b1+b2) 

r0 = 1/2(b1+b2).

__

__

__
__

__

__ __

__ __
__

__ __

Z obrázku vidno, že vo všetkých troch prípadoch ide o 
rotácie okolo dvojnásobnej osi umiestnenej v priesečníku 
čiarkovaných úsečiek, v bode s polohovým vektorom 1/4 
(b1+b2). 

Zaujímavejší výsledok poskytne operácia zrkadlenia. 
Zrkadlenie v priamke, v ktorej leží vektor b1, je reprezen-
tované operátorom [M1, 0] ≡ [b1b1 - b2b2, 0], kde b1, b2 je 
dvojica reciprokých vektorov k dvojici b1, b2, pričom podľa 
definície platia medzi nimi vzťahy:

b1 ∙ b1 = 1 , b1 ∙ b2 = 0 , b2 ∙ b1 = 0 , b2∙ b1 = 1 .

Súčinom operátora zrkadlenia s operátorom nemriež-
kovej translácie vznikne operátor:

[M1, 0]∙[I, 1/2(b1 + b2)] = [b1b1 - b2b2, 0]∙[I, 1/2(b1 + b2)]= = 
[b1b1 - b2b2, 1/2(b1+b2)],

ktorý predstavuje zrkadlenie so sklzom 1/2 b1 v priam-
ke posunutej do polohy 1/4 b2. Táto skutočnosť sa dá overiť 
transformáciou troch bodov, ako v predchádzajúcom prí-
pade, čo poskytuje výsledky (výpočty sú za výsledkami):

b1  →  3/2 b1 + 1/2 b2,

__ __ __ __

__

__

__ __

__ __

__ __

__ __

__ __ __

__
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b2  →  1/2 b1 - 1/2 b2,

0 →  1/2 b1 + 1/2 b2.

Bod s polohovým vektorom r = b1:

b1∙[b1b1 - b2b2, 1/2 (b1+b2)] = b1∙(b1b1)-b1∙(b2b2)+1/2 (b1+b2)=

= b1 - 0 + 1/2 (b1+b2) = 3/2 b1 + 1/2 b2. 

Bod s polohovým vektorom r = b2:

b2∙[b1b1-b2b2, 1/2 (b1+b2)] = b2∙(b1b1)-b2∙(b2b2)+1/2(b1+b2) =

= 0-b2+1/2 (b1+b2)=1/2 b1 - 1/2 b2.

Bod s polohovým vektorom r = 0:

0∙[b1b1-b2b2,1/2 (b1+b2) ] = 0∙(b1b1)-0∙(b2b2)+1/2 (b1+b2)=

= 1/2 (b1+b2).

Uvedené príklady dokumentujú, že rozkladom translač-
nej grupy centrovanej mriežky na vedľajšie triedy vstupujú 
do operátorov symetrie celkom prirodzene translačné členy, 
ktoré vyjadrujú umiestnenie prvkov symetrie v základnej 
bunke, a v prípade zrkadlenia aj existenciu a veľkosť sklzu. 

V uvedených príkladoch išlo o operácie symetrie vysky-
tujúce sa v každej rovinnej grupe s centrovanou mriežkou, 
napr. v grupách cm a c2mm. Analogicky možno postupovať 
pri trojrozmerných centrovaných mriežkach, kde sa takým-
to spôsobom dajú získať operátory súvisiace s rôznymi sklz-
nými rovinami. 
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Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2013
Martin Števko

New minerals approved by IMA and published in year 2013

Abstract:

Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia (KNTM SMS) brings 
new information on the nomenclature of minerals and mineral groups, valid classifications of mineral groups and new min-
erals approved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and classification at the International mineralogical as-
sociation (CNMNC IMA). Slovak names of minerals and also their chemical formulae are approved by KNTM SMS. 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 
information: 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 2013. Aktuálny zoznam nadväzuje na publikáciu 
Ozdína a Uhera (2002) o slovenských názvoch mineráloch 
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) a 2013 
(Števko et al., 2013). Slovenské názvy minerálov ako aj kryš-
talochemické vzorce schválila KNTM SMS a publikácia má 
kodifikačný charakter. Do zoznamu neboli zahrnuté nové 
názvy minerálov, ktoré boli premenované alebo redefinova-
né 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 časopise 
Mineralogical Magazine. Podmienkou uznania nového mi-
nerálu je publikácia jeho opisu vo forme článku vo vedec-
kom alebo odbornom periodiku do dvoch rokov po jeho 
uznaní. Ak sa tak nestane, minerál už ďalej nie je pokladaný 
za uznaný (Nickel a Grice, 1998). Preto v našom zozname 
uvádzame len minerály, ktoré prešli kompletnou procedú-
rou 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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Vančovej za podnetné pripomienky.

Literatúra:

Bačík P., Ozdín D., Števko M. & Vančová I., 2012: Nové 
minerály schválené IMA a publikované v roku 2010 a 
odporúčania CNMNC IMA pri používaní predpôn a 
prípon v názvoch minerálov. Esemestník, 1, 1, 13 – 16

Nickel E. H. & Grice J. D., 1998: The IMA Commission 
on New Minerals and Mineral Names: Procedures and 
guidelines on mineral nomenclature, 1998. Can. Mine-
ral., 36, 913 – 926

Ozdín D., 2004: Nové minerály schválené IMA a publiko-
vané v rokoch 2001 – 2002. Mineralia Slov., 36, 3 – 4, 
371 – 377

Ozdín D. & Uher P., 2002:  Slovenské názvy minerálov. Mi-
nerály schválené Medzinárodnou mineralogickou aso-
ciáciou do konca roku 2001. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1 – 204

Ozdín D., Bačík P., Števko M., 2009: Nové minerály 
schválené IMA a publikované v rokoch 2005 – 2008. 
Mineralia Slov., 41, 4, 519 – 522

Ozdín D., Bačík P., Števko M., Vančová I., 2010: Nové 
minerály schválené IMA a publikované v roku 2009 a 
transkripcia predpôn potassic- a sodic-. Mineralia Slov., 
42, 4, 473 – 478

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 
Bratislava, stevko@fns.uniba.sk



22 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  3 /2

Články

Števko M., Ozdín D., Bačík P., 2009: Nové minerály 
schválené IMA a publikované v rokoch 2003 – 2004. 
Mineralia Slov., 41, 1, 73 – 82.

Števko M., Ozdín D., Bačík P., Vančová I., 2012: Nové 
minerály schválené IMA a publikované v roku 2011. 
Esemestník, 1, 2, 10 – 12

Števko M., Ozdín D., Bačík P., Vančová I., 2013: Nové 
minerály schválené IMA a publikované v roku 2012. 
Esemestník, 2, 2, 27 – 29

Skratky použité v tabuľke:

Pôvod názvu:

čín. – z čínskeho jazyka, gr. – z gréčtiny, chem. – che-
mický, lat. – z latinčiny, m. – podľa mena osoby, ost. – ostat-
né (iný pôvod názvu), zem. – podľa názvu lokality

Skratky kryštalografických sústav:

hex. – hexagonálna, kub. – kubická, mon. – monoklinic-
ká, romb. – rombická, tetr. – tetragonálna, trig. – trigonál-
na, trikl. – triklinická

Skratky časopisov a iných publikácií:

AC – Acta Crystallographica, AGS – Acta Geologica Si-
nica, AJM – Australian Journal of Mineralogy, AM – Ame-
rican Mineralogist, AMS – Acta Mineralogica Sinica, CM 
– Canadian Mineralogist, DES – Doklady Earth Sciences, 
EJM – European Journal of Mineralogy, GOD – Geolo-
gy of Ore Deposits, JMPS – Journal of Mineralogical and 
Petrological Sciences, MM – Mineralogical Magazine, MP 
–Mineralogy and Petrology, ZK –Zeitschrift für Kristallo-
graphie, ZRMO – Zapiski Rossijskogo Mineralogičeskogo 
Obščestva

názov minerálu pôvod názvu vzorec sústava č. IMA citácia
Adranosit-(Fe) gr., chem. (NH4)4NaFe2(SO4)Cl(OH)2 tetr. 2011-006 CM, 51, 57-66
Agait zem. Pb3Cu2+Te6+O5(OH)2(CO3) romb. 2011-115 AM, 98, 512-517
Aluminopyrakmonit chem., gr. (NH4)3Al(SO4)3 trig. 2012-075 MM, 77, 443-451
Arangasit zem. Al2(PO4)(SO4)F·7,5H2O mon. 2012-018 ZRMO, 142, 21-30
Bairdit m. Pb2Cu2+4Te6+

2O10(OH)2(SO4)·H2O mon. 2012-061 AM, 98, 1315-1321
Barikait zem. Pb10Ag3(Sb8As11)19S40 mon. 2012-055 MM, 77, 3039-3046
Bastnäsit-(Nd) zem., chem. Nd(CO3)F hex. 2011-062 EJM, 25, 187-191
Bobmeyerit m. Pb4(Al3Cu)(Si4O12)(S0,5Si0,5O4)(OH)7Cl(H2O)3 romb. 2012-019 MM, 77, 1281-1288
Camaronesit zem. Fe3+

2(PO3OH)2(SO4)(H2O)4·1-2H2O trig. 2012-094 MM, 77, 453-465
Carlfrancisit m. Mn2+

3(Mn2+,Mg,Fe3+,Al)42(As3+O3)2(As5+O4)4 

[(Si,As5+)O4]6[(As5+,Si)O4]2(OH)42

trig. 2012-033 AM, 98, 1693-1696

Cerchiarait-(Al) zem., chem. Ba4Al4(Si4O12)O2(OH)4Cl2[Si2O3(OH)4] tetr. 2012-011 MM, 77, 69-80
Cerchiarait-(Fe) zem., chem. Ba4Fe3+

4(Si4O12)O2(OH)4Cl2[Si2O3(OH)4] tetr. 2012-012 MM, 77, 69-80
Darrellhenryit m. Na(Al2Li)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O trig. 2012-026 AM, 98, 1886-1892
Deveroit-(Ce) zem., chem. Ce2(C2O4)3·10H2O mon. 2013-003 MM, 77, 3019-3026
Diegogattait m. Na2CaCu2Si8O20·H2O mon. 2012-096 MM, 77, 2695-2709
Disulfodadsonit chem., m. Pb11Sb13S30(S2)0,5 trikl. 2011-076 EJM, 25, 1005-1016
Domerockit zem. Cu4(AsO4)(AsO3OH)(OH)3·H2O trikl. 2009-016 MM, 77, 509-522
Džhuluit zem. Ca3(Sb,Sn)(Fe3+O4)3 kub. 2010-064 EJM, 25, 231-239
Eckhardit m. (Ca,Pb)Cu2+Te6+O5(H2O) mon. 2012-085 AM, 98, 1617-1323
Eľtjubjuit zem. Ca12Fe3+

10Si4O32Cl6 kub. 2011-022 EJM, 25, 221-229
Erikapohlit m. Cu2+

3(Zn,Cu,Mg)4Ca2(AsO4)6·2H2O mon. 2010-090 NJM, 190, 319-325
Ernstburkeit m. Mg(CH3SO3)2·12H2O trig. 2010-059 EJM, 25, 79-84
Ferdowsiit m. Ag8(Sb5As3)S16 mon. 2012-062 CM, 51, 727-734
Ferisépiolit chem., gr. (Fe3+,Fe2+,Mg)4[(Si,Fe3+)6O15](O,OH)2·6H2O romb. 2010-061 EJM, 25, 177-186
Ferochiavennit chem., zem. Ca1-2Fe[(Si,Al,Be)5Be2O13(OH)2]·2H2O mon. 2012-039 CM, 51, 285-296
Fluórkalciomikrolit chem., gr. (Ca,Na,☐)2Ta2O6F kub. 2012-036 MM, 77, 2989-2996
Fluórkalcioroméit chem., m. (Ca,Na)2Sb5+

2O6F kub. 2012-093 MM, 77, 467-473
Fluór-elbait chem., zem. Na(Li1,5Al1,5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F trig. 2011-071 AM, 98, 297-303
Fosfovanadylit-Ca chem. Ca[V4+

4P2O12(OH)4]·12H2O kub. 2011-101 AM, 98, 439-441
Fuettererit m. Pb3Cu2+

6Te6+O6(OH)7Cl5 trig. 2011-111 AM, 98, 506-511
Hatertite m. Na2(Ca,Na)(Fe3+,Cu)2(AsO4)3 mon. 2012-048 EJM, 25, 683-691
Hilarionit zem. Fe3+

2(SO4)(AsO4)(OH)·6H2O mon. 2011-089 ZRMO, 142, 30-42
Hizenit-(Y) zem. Ca2Y6(CO3)11·14H2O romb. 2011-030 JMPS, 108, 161-165
Hydrokenomikrolit chem., gr. (☐,H2O)2Ta2(O,OH)6(H2O) kub. 2011-103 AM, 98, 292-296
Hydroxymanganopyrochlór chem., gr. (Mn,Th,Na,Ca,REE)2(Nb,Ti)2O6(OH) kub. 2012-005 DES, 449, 342-345
Hylbrownit m. Na3MgP3O10·12H2O mon. 2010-054 MM, 77, 385-398
Irinarassit m. Ca3Sn2(SiAl2)O12 kub. 2010-073 MM, 77, 2857-2866
Jasrouxit zem. Ag16Pb4(Sb25As15)40S72 trikl. 2012-058 EJM, 25, 1031-1038
Jaroševskit m. Cu9O2(VO4)4Cl2 trikl. 2012-003 MM, 77, 107-116
Joteit zem. Ca2CuAl[AsO4][AsO3(OH)]2(OH)2·5H2O trikl. 2012-091 MM, 77, 2811-2823
Kangit čín. (Sc,Ti,Al,Zr,Mg,Ca,☐)2O3 kub. 2011-092 AM, 98, 870-878
Karenwebberit m. Na(Fe2+,Mn2+)(PO4) romb. 2011-015 AM, 98, 767-772
Kleberit m. Fe3+Ti6O11(OH)5 mon. 2012-023 MM, 77, 45-55

Tab. 1: Zoznam nových minerálov publikovaných v roku 2013
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Kobaltoblödit chem., m. Na2Co(SO4)2·4H2O mon. 2012-059 MM, 77, 367-383
Kobjaševit m. Cu5(SO4)2(OH)6·4H2O trikl. 2011-066 MP, 107, 201-210
Kolskyit zem. CaNa2Ti4(Si2O7)2O4(H2O)7 trikl. 2013-005 CM, 51, 921-936
Kudrjavcevait m. Na3MgFe3+Ti4O12 romb. 2012-078 MM, 77, 327-334
Lahnsteinit zem. Zn4(SO4)(OH)6·3H2O trikl. 2012-002 ZRMO, 142, 39-46
Laptevit-(Ce) m., chem. Ca6(Fe2+,Mn2+)Y3REE7(SiO4)3(PO4)(B3Si3O18)(BO3)F11 trig. 2011-081 ZK, 228, 550-557
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Články

Slovenské názvy alteračných procesov a názvy z tematiky SiO2 
foriem

Daniel Ozdín1, Iveta Vančová2, Peter Bačík1 , Martin Števko1

Slovak names of alteration processes and the names from the SiO2 forms theme

Abstract:

Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia (KNTM SMS) organ-
ized workshop about the issues of SiO2 forms and mineralogical-genetic and alteration processes with the participation of 
KNTM SMS members and professional community. The workshop resulted in official codification of Slovak terminology in 
these issues presented in this contributions.

Key words: new mineral, Slovak terminology, nomenclature, alteration processes, silica

1 Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 
Bratislava
2 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Panská 26, 813 64 Bratislava

Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineraló-
gii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (ďalej komi-
sia) zorganizovala 28. novembra 2014 pracovný seminár, 
ktorý sa venoval slovenským termínom a názvom z oblasti 
problematiky SiO2 foriem a mineralogicko-genetických a 
alteračných procesov. Pracovnému semináru predchádzal 
návrh komisie, ktorý mali možnosť pripomienkovať od-
borníci, ako aj verejnosť. Do pripomienkového konania 
sa zapojilo päť nečlenov komisie. Vytvorenie slovenských 
ekvivalentov názvov z SiO2 problematiky si vyžiadal stále 
narastajúci počet príspevkov najmä nevedeckého charak-
teru, pretože mnohé variety kremeňa a opálu sú estetické 
minerály a často sú objektom zbierania, fotografovania a 
komerčného či gemologického využitia. Komisia sa zhodla 
na ďalej uvedených názvoch z problematiky alterácií či 
iných mineralogicko-genetických procesov a z oblasti  SiO2 
foriem. Pri preklade názvov z angličtiny sa okrem základ-
ných jazykových pravidiel zohľadňovali aj ďalšie aspekty, 
ako napr. ustálenosť daného výrazu používaného mineralo-
gickou komunitou, význam slova, ktorý najlepšie vyjadruje 
napr. danú varietu kremeňa, a pod. 

Najväčší problém sa ukázal pri preklade anglického slo-
va silica, ktorý väčšinou označuje skupinu rôznych SiO2 fo-
riem (minerálov, mineraloidov, syntetických látok a pod.). 
Po veľmi dlhej diskusii sa prítomní na stretnutí dohodli, že 
slovo silica sa preloží ako silika, ak ide o jednu formu, napr. 
chalcedón je silika s vláknitou stavbou, ale tiež ako siliky, 

keď ním označujeme súbor všetkých SiO2 foriem. Zároveň 
sa schválil preklad a význam anglického slovného spojenia 
silica glass, ktorým sa označuje buď kremité sklo (ak ide 
o vulkanické, horninové sklo s vysokým obsahom SiO2), 
alebo kremenné sklo (ak ide o sklo z kremenného piesku 
alebo kremeňa). 

Jedným zo základných výstupov tejto komisie bol aj od-
bornou verejnosťou dlho očakávaný preklad slova limnoqu-
artzite, ktorého ekvivalent limnokvarcit sa roky používal, ale 
v súčasnosti ide už o zastaraný výraz, navyše úplne v rozpo-
re s vedeckým významom časti slova -quartzite. Táto časť sa 
používa pre metamorfovanú horninu, ale (limno)quartzit 
je sedimentárna hornina, resp. mineraloid. Preto správny 
slovenský názov názov je limnosilicit.

 Ďalším významným výsledkom komisie bol správny 
preklad názvu variety kremeňa scepter quartz, ktorý sa naj-
mä počas 2. polovice 20. storočia nesprávne označoval ako 
holubníkovitý kremeň, pričom správny preklad je žezlovi-
tý kremeň, ktorý významne dominuje v takmer všetkých 
svetových jazykoch. Zároveň komisia z rôznych odborných 
dôvodov neodporučila používať niektoré výrazy (lussatit, 
lussatín, pazúrik, lepidosférický, kvarcín).

V budúcnosti pri tvorení rôznych názvov variet mine-
rálov motivovaných ich tvarom sa v prídavnom mene vy-
jadrujúcom podobnosť odporúča používať prípona -ovitý a 

anglický názov slovenský preklad anglický názov slovenský preklad poznámka
albitization albitizácia kaolinisation kaolinizácia používať pre zvetrávanie granitov
alteration alterácia kaolinitisation kaolinitizácia používať pre rozpad minerálu na kaolinit
argilitization argilitizácia petrification petrifikácia
argilization argilitizácia propyllitization propylitizácia
argillic alteration argilitizácia pyritization pyritizácia
argillization argilitizácia saussuritization saussuritizácia
carbonatization karbonatizácia silicification silicifikácia
devitrification devitrifikácia tourmalinization turmalinizácia
epidotization epidotizácia uralitization uralitizácia
illitization illitizácia

Tab. 1: Preklad názvov rôznych alteračných a mineralogicko-genetických procesov
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Tab. 2: Preklad pojmov z oblasti SiO2 foriem

anglický názov slovenský preklad poznámka anglický názov slovenský preklad poznámka 
agate achát lussatine opál-C starší názov lusatín, resp. 
amethyst ametyst lussatín sa neodporúča 
ametrine ametrín používať
artichoke quartz artičokovitý kremeň lussatite opál-CT starší názov lusatit, resp. 
aventurine avanturín lussatit sa neodporúča
babylon quartz babylonský kremeň používať
bent quartz ohnutý kremeň meteoritic silica meteoritické kremité
Bergkristal krištáľ glass sklo
bloodstone heliotrop tmavozelený jaspis milky quartz mliečny kremeň kremeň bielej farby

s oranžovočervenými škvrnami Muzo habit muzský rast (habitus)
blue quartz modrý kremeň non-crystalline nekryštalický
boulder opal boulderový opál označenie pre austrálske onyx 1. ónyx, 2. ónyx 1. varieta achátu, 2. varieta 

drahé opály, ktoré tvoria kalcitu
hustú sieť žiliek v sedimente opal matrix/ matrixový opál

cactus quartz kaktusovitý kremeň matrix opal
capped quartz čiapkovitý kremeň opal mutter matrixový opál
carnelian karneol opalescence opalescencia syn. farbohra
cat´s eye mačacie oko pineapple quartz ananásovitý kremeň
cathedral quartz katedrálovitý kremeň pink quartz ruženín
common opal obyčajný opál porcellanite porcelanit
cornelian karneol potch opál obyčajný opál
corroded quartz korodovaný kremeň prase prazém
dark opal tmavý opál precious opal drahý opál
Dauphiné law dauphinésky zákon quartzine chalcedón starší názov kvarcín sa 
Eisenkiesel železitý kremeň kremeň s inklúziami hematitu neodporúča používať
faden faden rainbow quartz dúhový kremeň
Falcon´s eye jastrabie oko rock quartz krištáľ
fensterquarz kostrovitý kremeň rose quartz ruženín
flint rohovec varieta rohovca, starší názov sard sard hnedočervená varieta

pazúrik sa neodporúča chalcedónu
používať sardonyx sardónyx varieta achátu so striedaním 

glass opal sklený opál bielych a hnedých/oranžo-
gwindel gwindel vých/ červených vrstvičiek
hawk´s eye jastrabie oko scepter quartz žezlovitý kremeň
heterometric heterometrické sféry syn. rôznorozmerné sféry silica 1. silika, 2. siliky (mn. v mn. č. sa používa pre 
spheres č.) názov skupiny (súbor 
high quartz β-kremeň viacerých SiO2 foriem, t. j. 
homometric homometrické sféry syn. rovnakorozmerné sféry minerálov, mineraloidov, 
spheres syntetických foriem
Hornstein rohovec SiO2 a pod.)
chalcedony chalcedón silica glass 1. kremité sklo, 2. kre- 1. sklo s vysokým obsahom 
chert rohovec druh/forma silicitu menné sklo SiO2; 2. sklo z kremenného 
iris quartz dúhový kremeň piesku alebo kremeňa
jasper jaspis skeleton quartz kostrovitý kremeň
lechâtelierite lechâtelierit smoky quartz záhneda
lemon quartz citrín spirit quartz kaktusovitý kremeň
length-fast chalcedón sprouting quartz klíčiaci kremeň
chalcedony star quartz hviezdovitý kremeň
lepidospheric lepisférický syn. lepidosférický sa tessin  habit tessinský rast (habitus)

neodporúča používať tiger´s eye tigrie oko
lepisphere lepisféra water opal vodový opál varieta opálu, prechod 
light opal svetlý opál medzi hyalitom, skleným 
limnoquartzite limnosilicit a drahým opálom
low-quartz α-kremeň window quartz kostrovitý kremeň

nie -ový, ako napr. čiapka → čiapkovitý kremeň (nie čiapko-
vý), artičoka → artičokovitý kremeň (nie artičokový) a pod.

V problematike rôznych procesov sa v anglických vý-
razoch používajú variantné prípony -sation aj -zation a v 
slovenčine majú jeden ekvivalent.
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Recenzie a upútavky na knihy

Bonewitz, R., 2014: Drahé kameny. Český preklad. Euromedia, Praha, 224 s.

Peter Ružička  
mu slovenskému vydaniu jeho knihy s originálnym názvom 
Rock and Gem, ktoré vyšlo v roku 2005 vo vydavateľstve 
Slovart pod názvom Kamene a drahokamy. Na tomto mies-

Ronald Louis Bonewitz je na našom knižnom trhu už 
etablovaný autor. Stal sa pre mnohých slovenských čitate-
ľov, gemológov a zberateľov minerálov známy vďaka prvé-
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te je potrebné pripomenúť dôležitú sku-
točnosť. Na slovenskom preklade anglic-
kého originálu sa podieľal náš významný 
slovenský kryštalograf doc. RNDr. Pavel 
Fejdi, CSc., ktorý žiaľ už nie je medzi 
nami. Spolu s ním na preklade pracoval aj 
doc. RNDr. Ján Milička, CSc. 

Z anglického originálu Nature Guide 
Gems, vydaného nakladateľstvom Dor-
ling Kindersley Limited v Londýne v roku 
2013, preložila do českého jazyka Helena 
Kholová jeho knihu pod názvom Drahé 
kameny. Obsahové členenie knihy pozo-
stáva zo všeobecných častí zahŕňajúcich 
vysvetlenie základných pojmov. Stručne 
sa čitateľ dozvie ako drahé kamene vzni-
kajú v prírode. Kniha pokračuje prehľa-
dom kryštalografie a charakteristikou 
základných fyzikálnych a optických vlast-
ností drahých kameňov, ktoré sú určujú-
ce pri ich identifikácii. Nasleduje mapový 
prehľadu svetových lokalít, ktorý plynulo 
pokračuje do časti o ťažbe a spracovaní 
vrátane techník zušľachťovania prírod-
ných nedokonalostí až po syntetickú vý-

oblastí výskytu a zvýraznenia výnimoč-
ných vlastností. Textová časť je odľahče-
ná množstvom ukážok rôznych vzoriek v 
prirodzenej a brúsenej podobe. Solitérne 
brúsené kamene v pestrých farebných 
a tvarových variáciách sú doplnené aj 
ukážkami ich vznešenosti v šperkovom 
prevedení. Podrobne je charakterizovaný 
diamant, vrátane legendárnych diaman-
tových šperkov, ktoré sa zapísali do de-
jín ľudstva. Zo systematického prehľadu 
uvediem len niekoľko drahých kameňov, 
ktoré sa v knihe objavujú, napriek tomu, 
že majú skôr zberateľský význam bez ma-
sovej komerčnej dostupnosti. Zo skupiny 
sulfidov k nim patrí žltohnedý sfalerit. V 
skupine oxidov je zaradený menej známy 
taaffeit. Medzi karbonátmi autor omy-
lom uvádza aj variscit, ktorý patrí k fos-
forečnanom. Z drahých kameňov fosfo-
rečnanov sa v našich podmienkach skôr 
výnimočne stretneme s brazilianitom a 
amblygonitom. 

Do najpočetnejšej skupiny silikátov 
autor nešťastne zahrnul aj odrody kreme-

ňa a drahokamové variety opálu, čo je v rozpore s tradič-
ným zaradením medzi oxidy v stredoeurópskych klasifikač-
ných systémoch. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o preklad 
uvedomujem si, že tento fakt sa nedal ovplyvniť. 

Silikáty reálne začínajú až ortoklasom na str. 123 a po-
kračujú ostatnými živcami. K menej dostupným drahým 
kameňom silikátov, ktoré sú v knihe uvedené, patrí polucit, 
petalit, benitoit a kornerupín. Omylom bol medzi silikáty 
zaradený fosfofylit, ktorý je fosforečnan. 

Záverom by som rád zdôraznil, že publikácia až na malé 
chyby v zaradení niektorých drahých kameňov je svojím 
bohatým grafickým prevedením oku lahodiaca, čím prav-
depodobne osloví čitateľov, ktorí sa chcú potešiť rozmani-
tým svetom drahých kameňov.

robu. Všeobecná časť končí trochu zvláštnym nadpisom: 
História a folklór, ktorý má význam v kontexte priblíženia 
tradičného využívania drahých kameňov v podobe amule-
tov a talizmanov s ochrannou a liečivou mocou. Posledná 
dvojstrana pred systematickým prehľadom je venovaná 
zberateľstvu drahých kameňov.

Systematická časť knihy začína opisom drahých kovov 
(striebro, zlato, platina). Autor uvádza aj časť histórie, ktorá 
je spojená so zlatou horúčkou. Prehľad brúsených kame-
ňov je zostavený podľa mineralogického systému od prv-
kov po organické látky. Každý drahý kameň má zjednotenú 
grafickú podobu spracovania, ktorú tvorí tzv. profil, kde 
sú vyobrazené možné tvary brúsenia a základné vlastnos-
ti vo zvýraznenom stĺpčeku. Hlavná textová charakteristi-
ka prezentovaného kameňa pozostáva s histórie, hlavných 

Recenzia knihy: Sándor Szakáll (2013) Potulky svetom minerálov 

Petra Rusinová 

Recenzie

Potulky. Autorom knihy je maďarský 
mineralóg Sándor Szakáll, ktorý pô-
sobí na Univerzite v meste Miskolc. 
Kniha má 120 strán a je farebne ilu-
strovaná. V originálnom formáte je 
písaná v maďarskom jazyku.

Väzba knihy má tvrdý a pevný 
obal s rozmermi 24 x 34 cm, fareb-
nou podtlačou minerálov a kva-
litným hrubým papierom. Obálka 
nesie názov titulu a vydavateľstva, 
chýba však meno autora. 

Úvod knihy nás konečne s me-
nom autora oboznamuje, to je však 
nesprávne preložené ako Alexander 
Szakáll (pozn.: krstné mená sa do 
slovenčiny neprekladajú). Táto kniž-
ná publikácia je očividne koncipova-
ná skôr pre laickejšiu verejnosť, no aj 
napriek tomu mi v nej chýba Pred-

Titul je rozdelený na tri nosné ka-
pitoly, ktoré sú farebne rozlíšené, čo 
umožňuje lepšiu orientáciu čitateľa 
pri čítaní. Text je osadený do stĺpcov, 
vedľa ktorých sú zároveň umiestne-
né fotografie, veľkosťou občas pre-
sahujúce okraj, čo považujem za nie 
zvlášť šťastné riešenie, vzhľadom na 
veľký formát knihy. Pod obrázkami 
sa nachádza názov minerálu, krajina 
a/alebo miesto pôvodu. Obrázkové 
časti nemajú jednotný popis, občas 
nekvalitný záber, alebo nesprávny 
názov minerálu či miesto výskytu. V 
niektorých prípadoch chýba lokalita, 
odkiaľ minerál pochádza, čo mne ako 
záujemcovi a zberateľovi chýba. Z es-
tetického hľadiska však kniha pôsobí 
príjemným pestrofarebným dojmom, 
čo podčiarkujú aj veľké obrázky.

Knižná publikácia Potulky svetom minerálov pochádza 
z dielne vydavateľstva TKK-SK ako jedna z 12 titulov série: 

slov autora alebo Úvod, kde by sme sa stručne dozvedeli, čo 
nám táto kniha ponúka. 
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Knižný titul z edície „Svet vedy“, 
sa zameriava na popularizáciu geoló-
gie prostredníctvom priblíženia vyu-
žitia stavebnej a dekoračnej funkcie 
hornín v architektúre. Ako už z názvu 
knihy vyplýva, dôraz sa pridáva na es-
tetiku hornín, ktorá skrášľuje a dodá-
va reprezentačný charakter mnohým 
dobovým, ale aj súčasným stavebným 
objektom. Autorka v publikácií venu-
je pozornosť najmä výrazovej stránke 
kameňa, ktorá je umocnená variácia-
mi technologického spracovania so 
zachovaním jeho prírodnej podstaty. 
Publikácia je rozdelená do 5 kapitol. 
V úvode sú stručne zovšeobecnené 
základné poznatky spoločnej vývojo-
vej cesty človeka s kameňom od jeho 
využitia ako zbrane až po zrod archi-
tektúry. Zároveň čitateľ dostáva kom-
plexný informačný rozbor jednotli-
vých kapitol. 

praxi. 

Druhá kapitola prezentuje horni-
ny ako dekoračné kamene. V kapitole 
sú uvedené teoretické zákonitosti spo-
jené s kamenárskym remeslom ako je 
zaužívaná terminológia a  rozdelenie 
kameňov na tzv. tvrdé a mäkké podľa 
minerálneho zloženia, spôsoby po-
vrchového opracovania a tvarovanie 
kameňov. 

Tretia kapitola sa venuje významu 
kameňa v historickej a modernej ar-
chitektúre s praktickými príkladmi. 
Historický vývoj architektonických 
kamenných prvkov je detailne pre-
zentovaný. Súčasťou tejto kapitoly sú 
charakterizované hlavné vlastnosti 
kameňa pre dosiahnutie estetického 
výrazového stvárnenia architektonic-
kých prvkov. Autorka uvádza aj príči-
ny deštrukcie kamenárskych prvkov 

Čabalová D., 2013: Krása kameňa v živote človeka. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratisla-
va, 374 s. 

Peter Ružička  

na stavebných objektoch.

Štvrtá kapitola sa zameriava na priblíženie dekoračných 
kameňov Slovenska. Začiatok kapitoly prináša stručnú ana-
lýzu geologických, ekologických, legislatívnych a ekonomic-
ko-technologických kritérií, ktoré rozhodujú o zachovaní 
ťažby. Mnohé kameňolomy sa postupne zatvárali a ťažba 
dekoračných kameňov sa na Slovensku zredukovala na mi-
nimum. Autorka sa v tejto kapitole venuje aj opisu geologic-
kej stavby Slovenska s prepojením na výskyty dekoračných 
kameňov. V rámci flyšového pásma je pozornosť venovaná 
na pieskovce. V bradlovom pásme sa v minulosti vyhľadá-
vali vhodné dekoračné vápence napr. pri Starej Ľubovni, 
bol založený kameňolom v bradle Marmon. V jadrových 
pohoriach boli pokusy získať dekoračné granitoidy takmer 
neúspešné. O niečo lepšie dopadli mramory, ktorých ťažba 

Prvá kapitola odľahčeným spôsobom pre laickú verej-
nosť pojednáva o vzniku a rozdelení hornín. V rámci tej-
to kapitoly sa autorka venuje aj charakteristike vlastností 
hornín, ktoré vychádzajú z genetických procesov, ako aj 
z následne pôsobiacich negatívnych účinkov zvetrávania 
spojených s oslabením pevnosti resp. štruktúrneho uspo-
riadania hornín. V knihe sú uvedené príklady negatívnych 
a pozitívnych účinkov horninotvorných procesov, ktoré 
majú priamy vplyv na vlastnosti hornín z hľadiska zhorše-
ní alebo vylepšení ich vnútornej stavby. Otázka hodnotenia 
vzniku hornín je viazaná na subjektívne kritériá vychádza-
júce z potrieb využitia kameňa človekom. Stupeň odolnosti 
kameňa vyjadruje trvanlivosť, ako komplexne prebiehajúci 
súbeh rôznych zvetrávacích faktorov pôsobiacich na zlože-
nie a štruktúru horniny, čím modifikuje jej vlastnosti. Zá-
ver prvej kapitoly je venovaný použitiu hornín v stavebnej 

Úvodná kapitola – Základy, nás oboznamuje so základ-
nými pojmami v mineralogickom svete. Dozvedáme sa, čo 
je to minerál, podľa čoho ho klasifikujeme, pomenúvame, 
ako vzniká. K tejto kapitole o základoch autor zaradil aj 
časti venované drahým kameňom, či kovom, ale aj biomi-
nerálom. Osobne by som tieto podkapitoly presunula k zá-
verečnej kapitole.

Druhá kapitola – Charakteristické vlastnosti, vnára 
čitateľa do sveta vnútornej štruktúry a vonkajších tvarov 
minerálov. Nedá mi však nevytknúť použitie starších náz-
vov jednotlivých kryštálových sústav, ktoré sa v súčasnos-
ti už veľmi nepoužívajú. Prípadne je pri popise napísaný 
nesprávny tvar kryštálu. Čitateľ sa ďalej môže dozvedieť o 
fyzikálno-chemických vlastnostiach minerálov ako habitus, 
zrasty, tvrdosť minerálov, štiepateľnosť, lom, vryp a pod. Až 
na niekoľko chýb, je táto kapitola vcelku zrozumiteľne a ob-
šírne skoncipovaná.

Dostávame sa k záverečnej kapitole knihy – Veda, histó-
ria, kultúra; ktorá začína pri rýdzich prvkoch, prechádza cez 
silikáty a končí o organických mineráloch. Nie je mi celkom 
jasné, prečo takýto titul, lebo inými slovami povedané ide 
o mineralogickú systematiku. Pri jednotlivých skupinách 
minerálov sú základné údaje ako zloženie, výskyt, využitie 
alebo drahokamové odrody napísané vo forme celistvého 

textu. Dôraz je kladený najmä na najvýznamnejšie minerály 
v rámci skupiny. Koncept knihy je viac vedecko-populárny 
ako ťažko odborný, preto nie je čitateľ zaťažovaný vzorca-
mi, hodnotami hustoty, indexov lomov, grupami, v ktorých 
minerály kryštalizujú, a iným vlastnosťami minerálov. Lexi-
kálna časť je veľmi dobre, odborne zostavená, s množstvom 
zaujímavých informácií. Oceňujem obsah textov, pretože 
často je veľmi náročne vystihnúť podstatu danej proble-
matiky pri objemnom množstve dostupných informácií. V 
závere publikácie autor uvádza zoznam použitej literatúry a 
zdroje minerálov. 

Verím, že cieľom autora bolo priniesť čo najjednoduch-
ší a zároveň pútavý prínos týkajúci sa tak nádhernej prá-
ce prírody do ľudskej spoločnosti. Trocha kriticky musím 
skonštatovať, že dielo má viacero nedostatkov, na ktorých 
výpočet tu nie je priestor. Obávam sa teda, že v tomto prí-
pade došlo k úniku pozornosti pri preklade a korektúre 
do slovenského jazyka, kvôli čomu kniha trocha stráca na 
kvalite. K plusom patria fotografické zábery minerálov, pri 
ktorých autor dbal na výber nápaditých a originálnych vzo-
riek. Knižný titul je prínosom pre danú tematickú oblasť, 
v prípade odstránenia chýb by mohol slúžiť ako aj učebná 
pomôcka v geovedách, či zdroj informácií pre záujemcov o 
mineralógiu z radov širokej verejnosti. 
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Výročia, jubileá a významné dátumy v roku 2015

Daniel Ozdín

Slovenská mineralogická spoločnosť si v roku 2015 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 prof. Ernest Krist
85 dr. Anton Biely 
85 dr. Jaroslav Štohl
80 dr. Zdeněk Johan
80 dr. Zoltán Bacsó
80 dr. Ondrej Rozložník
80 dr. Ivan Matula
80 prof. Ivan Kraus
80 dr. Vlastimil Konečný
80 dr. Oľga Belešová
75 prof. Milan Rieder
75 prof. Emil Makovicky
75 dr. Juraj Tözsér
75 dr. Milan Tréger
70 dr. Karol Együd
70 doc. Lýdia Turanová
70 dr. Jozef Stankovič
70 dr. Ján Greguš
70 dr. Mária Bizubová 
70 doc. Marián Dyda
60 dr. Milan Bláha
60 dr. Igor Broska
60 Ing. Peter Kotuľák

60  prof. Shah Wali Faryad
60 dr. Václav Cílek
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 2015 majú výročia narodenia

240 Carl Franz Anton von Schreibers
220 Wilhelm von Haidinger
200 Ignác Nátán Szmik
180 Kornel Hlavacsek
175 Lajos Cseh
170 Samuel Bothár (+ 100. výročie jeho úmrtia)
140 gróf Kunó Klebelsberg
110 Radim Nováček
  90 Karol Karolus
  90 Ján Kuráň
  85 Ladislav Rozložník 
  80  Helena Gerthofferová

Ďalšie výročia 

220. rokov od opisu prvku titánu (na vzorke z Poník)
170. rokov od opisu manganokalcitu z Banskej Štiavnice
160. výročie opisu eukamptitu
120. výročie pádu meteoritu Nagy-Borové

bola zakladaná v Tuhári, Lubeníku, Rákoši, Roštári (Baťov 
lom). Dekoračné vápence sa ťažili v Silickej Brezovej a v 
Prihradzanoch. Neovulkanity poskytujú ryolity, andezity, 
tufy a bazalty. Atraktívne hnedočerveno sfarbené andezity 
sa na dekoračné účely ťažili v lome Tri kamene pri Dobrej 
Vode. Kapitola pokračuje podrobným opisom významných 
dekoračných kameňov Slovenska. Pieskovce sa stali archi-
tektonickým symbolom mnohých miest Spiša a Šariša. Za 
pieskovcami prišli talianski kamenárski majstri, z ktorých 
mnohí sa natrvalo usídlili na Slovensku. Príkladom je re-
gión v okolí Dobrej Vody. V knihe je podrobný historický 
opis kamenných pamiatok v pieskovcových mestách Levoča 
a Bardejov, vrátane analýzy surovinového zabezpečenia pre 
obnovu historickej architektúry. V podkapitole venovanej 
travertínom autorka podrobne charakterizuje výskyty v Po-
pradskej kotline (Gánovce, Vyšné Ružbachy), v Hornádskej 
kotline (okolie Spišského Podhradia – Sivá Brada, Dreve-
ník) a v Liptovskej kotline (Bešeňová, Ludrová, Lúčky). 
Spomína aj najznámejší výskyt unikátneho „ónyxového 
mramoru“ v Podunajskej nížine (okolie Levíc). Travertín 
je pre Slovensko najtypickejším dekoračným kameňom, čo 
dokazujú mnohé stavebné objekty. Používaný bol do exte-
riéru aj interiéru bánk, hotelov, múzeí, justičných palácov, 
divadiel, škôl, kostolov, obchodných domov, železničných 
staníc a pod. Najmonumentálnejšou stavbou zo spišského 
travertínu je mohyla M. R. Štefánika týčiaca sa nad obcou 
Brezová pod Bradlom. Podľa informácií uvedených v knihe, 
na stavbu mohyly sa z kameňolomu Dreveník priviezlo 194 
vagónov travertínu (925 m2). K ďalším podrobne charakte-
rizovaným horninám patrí ryolit. Ťažba ryolitov na Sloven-
sku má vyše 700-ročnú tradíciu. Najznámejšie ryolitové te-

lesá, ktoré sa ťažili na výrobu mlynských kameňov patria do 
stredoslovenskej neovulkanickej oblasti (okolie Novej Bane, 
Hliníka nad Hronom a Vyhní). V minulosti sa ryolit použí-
val na dláždenie chodníkov miest, zhotovovanie vstupných 
portálov budov a morových stĺpov. 

Piata kapitola prináša informácie o významných deko-
račných kameňoch Egypta, Jordánska a Arménska. Dejiny 
spomínaných krajín sú previazané cez geológiu s architek-
túrou. Opis hornín je v kontexte historického, stavebné-
ho a architektonického využitia. Z Egypta autorka uvádza 
najznámejšie lokality ťažby vápenca, pieskovca, alabastru, 
granitu, kvarcitu, bazaltu, doleritu, ruly, bridlice a drahých 
kameňov. Z Jordánska je bližšie  charakterizované skalné 
mesto Petra. Nasleduje opis vulkanických tufov a kamen-
ných pamiatkových objektov z Arménska.

Kniha obsahuje množstvo zaujímavých informácií od 
skúsenej autorky, ktorá celý svoj profesijný život zasvätila 
spoznávaniu hornín vhodných pre kamenárske spracovanie 
a ich využitie v stavebnej praxi. Nesporne náročný bol vý-
ber historických poznatkov o kamennej architektúre sveto-
vých pamiatok uvedených v publikácií, čo dokumentuje aj 
bohatosť literárnych zdrojov, z ktorých autorka vychádzala. 
Vyzdvihujem korektnosť autorky pri etickom dodržaní ci-
tácií použitých obrázkov, ktoré sú uvedené na konci knihy. 
V publikácií sú historické fakty dostatočne odľahčené pú-
tavým rozprávaním, ktoré vychádza z celoživotných skúse-
ností autorky. Profesionálny prístup je citeľný, pri vhodne 
zvolených príkladoch vysvetľujúcich interakcie súvisiace s 
transferom poznatkov základného výskumu do praxe. 

Recenzie
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Vladimír Kupčík - 80. výročie narodenia

Pavel Hvožďara
nych vystúpeniach sa prejavovala 
vedecká erudícia, široká rozhľa-
denosť, kultivovanosť a vynikajúci 
rečnícky prejav. Aktívne ovládal 
niekoľko cudzích jazykov (aj la-
tinčinu), mal prehľad v literatúre 
aj v hudbe. Mal zmysel pre humor, 
často citoval Švejka. Bol technic-
ky zdatný, vďaka jeho zručnosti 
zostavoval modely vyriešených 
štruktúr. Výborne lyžoval, úspeš-
ne súťažil na geologických ly-

žiarskych pretekoch. Bol kryštalograf svetového významu 
a podstatnou mierou sa zaslúžil o výskum kryštálových 
štruktúr sulfosolí, ako aj o kryštalochemickú systematiku.

Jeho návrat do Bratislavy v roku 1990 znamenal aj or-
ganizovanie projektov, ktoré by umožnili spoluprácu s dob-
re vybavenými pracoviskami v Nemecku. Z týchto plánov, 
pre jeho predčasný odchod, sa uskutočnila len malá časť. 
Dosiahnuté výsledky vyhodnotil v správach a publikoval. Z 
jeho prác sú to napríklad: 

Kupčík V., 1965: Beitrag zu der identifikation der Bi-sulfos-
alze mit hilfe von röntgendifraktionsmethoden. Geol. 
Sbor. SAV, 16, 1, 159 – 173

Kupčík V., 1967: Die kristallstruktur des kermesits, Sb2S2O. 
Naturwissenschaften, 54, 114 – 114

Kupčík V., 1984: Die Kristallstruktur des Minerals Eclarit, 
(Cu,Fe)Pb9Bi12S28. TMPM Tschermaks Min. Petr. Mitt., 
32, 259 – 268

V spoluautorstve sú to napríklad tieto práce: 

Kupčík V. & Matherny M., 1960: Rutil z Rožňavy. Acta 
Geol. Geogr. Univ. Comen., Geol., 4, 7 – 30 

Kupčík V. & Ďurovič S., 1960: The crystal structure of 
copper dipyridine dibromide Cu(C5H5N)2Br2. Czech. J. 
Phys. B, 10, 182 – 190; 

Kupčík V., Matherny M., Varček C., 1961: Príspevok k 
problému štruktúry minerálu „lillianit“. Geol. Sbor. SAV, 
12, 1, 103 – 111

Kupčík V., Slávik J., Hvožďara P., 1967: Ilmenit z vulkan-
itov Vihorlatu. Acta Geol. Geogr. Univ. Comen., Geol., 

Kryštalograf svetového významu, narodil sa 8. 4. 1934 
vo Vyškove na Morave, zomrel 13. 6. 1990 v Göttingene v 
SRN. V Ostopoviciach pri Brne chodil do ľudovej školy v 
rokoch 1940 – 1945. IV. Štátne reálne gymnázium v Brne 
ukončil v roku 1952 maturitou s vyznamenaním. V roku 
1952 začal štúdium na SVŠT v Bratislave, chemické inži-
nierstvo, špecializáciu anorganická technológia, ktoré ab-
solvoval v roku 1957 (Ing.). Získal titul RNDr., CSc. a bol 
vymenovaný za profesora.

Jeho matematický talent a Ing. S. Ďurovič, CSc. ho pri-
viedli ako študenta v roku 1953 na Katedru mineralógie 
a petrografie FGGV UK, na ktorú potom nastúpil v roku 
1957 ako asistent. Vďaka odbornému vedeniu jeho učiteľa 
Ing. Slavomíra Ďuroviča už ako študent sa začal venovať 
štruktúrnej kryštalografii. Začínal štruktúrnou analýzou 
komplexných zlúčenín dvojmocnej medi. V rámci inten-
zívneho mineralogického výskumu na Slovensku v päťde-
siatych a šesťdesiatych rokoch sa objavili početné výskyty 
sulfosolí, ktoré bolo potrebné identifikovať. Špecifické vlast-
nosti týchto minerálov pôsobili mimoriadne ťažkosti pri 
ich spoľahlivej identifikácii. Problematika rtg. identifikácií 
sulfosolí, ako aj štruktúrne kryštalografická analýza Bi-sul-
fosolí boli ťažiskom jeho výskumnej práce v prvej polovici 
šesťdesiatych rokov. Počas tohto obdobia vyriešil kryštálové 
štruktúry bizmutínu, emplektitu a lilianitu (Beitrag zu der 
Identifikation der Bi-Sulfosalze mit Hilfe von Roentgen-
diffraktionsmethoden, 1965).

Zároveň pracoval na kryštalochemickej systematike sul-
fosolí. V tomto období začal s ním spolupracovať jeho žiak 
E. Makovický. Táto spolupráca bola mimoriadne produk-
tívna a jej výsledkom bol moderný kryštalochemický sys-
tém sulfosolí. Do tohto obdobia spadá aj spolupráca s prof. 
Koděrom, s ktorým identifikovali nový minerál – hodrušit 
(Pb, Ag, Bi)Cu4Bi5S11 a spolu s Makovickým vyriešili jeho 
kryštálovú štruktúru.

Významným medzníkom v jeho vedeckej kariére bolo 
stretnutie s prof. J. Zemannom z Univerzity v Göttingene 
v roku 1964, ktorý sa zaoberal riešením štruktúr sekundár-
nych antimónových minerálov z Perneku. Z tejto lokality 
vyriešil kryštálovú štruktúru schafarzikitu (FeSbO4). Prof. 
Zemann bol prekvapený tým, že Kupčík rieši štruktúru 
kermezitu (Sb2S2O) a ponúkol mu ročný štipendijný po-
byt v Ústave mineralógie a kryštalografie v Göttingene, aby 
bolo možné doriešiť túto mimoriadne zaujímavú a náročnú 
štruktúru, vďaka čomu ju aj vyriešil. Po mimoriadne úspeš-
nom závere štipendijného pobytu a na základe úspešného 
konkurzu sa stal vedúcim a profesorom 
na Katedre mineralógie a kryštalografie v 
Göttingene. (V rokoch 1967 – 1968 pôso-
bil so súhlasom našich štátnych orgánov 
legálne, po „normalizácii“ z neho urobili 
emigranta proti jeho vôli.) Vďaka svojmu 
technickému nadaniu bol úspešný pri 
aplikácii nových metód v kryštalografii. 
Vyvrcholením tejto jeho činnosti bolo 
konštrukcia 5-kruhového monokryštá-
lovéhodifraktometra pre synchrotrónové 
žiarenie, ktorý bol inštalovaný v HASY-
LABe v Hamburgu.

Prof. Kupčík bol výborným učiteľom. 
V jeho prednáškach z kryštalografie, 
kryštalochémie, fyzikálnej chémie pre 
študentov alebo vo vysoko profesionál-

12, 123 – 132
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70 rokov významného slovenského mineralóga a muzeológa Rudolfa Ďuďu

Daniel Ozdín

V apríli tohto roku sa krásneho jubilea dožil náš pria-
teľ, vo svete známy slovenský mineralóg Rudolf Ďuďa. 
Narodil sa 24. apríla 1944 vo Vojanoch, okres Michalov-
ce na východnom Slovensku. Po štúdiu na strednej škole 
v Bardejove (1958-1961), pracoval v roku 1961 vo výrobe 
ako sústružník v NHKG v Ostrave (vylepšovanie si kádro-
vého profilu). Vysokú školu absolvoval následne v rokoch 
1962-1967 štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v odbore ložisko-
vá geológia. Vedúcim jeho diplomovej práce bol prof. Dr. 
Cyril Varček. Po ukončení štúdií pracoval v Geologickom 
ústave Dionýza Štúra, potom na Baníckom ústave SAV v 
Košiciach (1970-1973). Po prehodnocovaní postojov z  r. 
1968 odišiel do Geologického prieskumu v Spišskej Novej 
Vsi (pracovisko Košice), kde pracoval ako mineralóg až do 
roku 1990. Od roku 1990 do 2006 pracoval vo Východoslo-
venskom múzeu v Košiciach, kde bol postupne kurátorom 
geologických zbierok, námestníkom riaditeľa, povereným 
riaditeľom a nakoniec emeritným geológom múzea, kto-
rým je dodnes. Bol spoluautorom prírodovednej expozície 
„Príroda Karpát“ (1995) a odborne sa podieľal na 10 príro-
dovedných výstavách.

Už od detských čias sa zaoberal minerálmi, 
ktoré mu učarovali natoľko, že po výrobnej pra-
xi r. 1963 v antimónových baniach v Dúbrave 
začal sa aktívnejšie zaoberať minerálmi. Medzi 
významné oblasti v mineralógii, ktorými sa po-
čas života venoval bolo najmä štúdium rudných 
žíl ložísk Slovenského rudohoria, štúdium hyd-
rotermálnych mineralizácií v Slanských vrchoch 
a od r. 1980 bol hlavným riešiteľom úlohy zhod-
notenia výskytov drahých a ozdobných kame-
ňov na Slovensku. Z vedeckého pohľadu je spo-

Obr. 1: R. Ďuďa počas 
výrobnej praxe v Dú-

brave (r. 1963).

Obr. 2 Fotografia z roku 1970 
počas práce v laboratóriu BÚ 

SAV v Košiciach.

luautorom objavov 2 nových minerálov na svete 
vihorlatitu a najmä oxy-skorylu, ktorý pochádzal 
z jeho zbierky.

Dr. R. Ďuďu poznajú mnohí svetoví mine-
ralógovia a kurátori múzeí pre jeho intenzívnu 
zberateľskú činnosť, počas ktorej ako kurátor vo 
Východoslovenskom múzeu zdvojnásobil geolo-
gický zbierkový fond. Viedol a organizoval veľké 
množstvo mineralogických exkurzií a terénov po 
celom Slovensku. Bol alebo je tiež členom mno-
hých vedeckých a odborných spoločností, napr. 
Slovenskej mineralogickej spoločnosti, Sloven-
skej geologickej spoločnosti, Českej geologickej 
spoločnosti, Českej gemologickej asociácie, IA-
GOD, členom československého výboru Apli-
kovanej mineralógie, SZOPK atď. A známosť na 
vedeckom poli si získal nielen vďaka intenzívnej 
zbierkotvornej činnosti, ale najmä vedeckým 
spracovaním a publikovaním mineralogických 
nálezov. Dodnes je R. Ďuďa vôbec publikačne 
najaktívnejším slovenským geológom pracujú-

Obr. 3 Rudolf Ďuďa (druhý zprava) v asociácii so Zuzanou Krempaskou 
(druhá zľava), Jurajom Galvánkom (vpravo) a Renátou Dzúrovou (vľavo) 

na seminári v Herľanoch r. 1995.

Obr. 4 Aktuálna fotografia (r. 2014) R. Ďuďu 
(vpravo) s významným maďarským mineralógom 

Sándorom Szakállom (v strede) a D. Ozdínom 
(vľavo) z konferencie v novej expozícii Herman Ottó 

múzea v Miskolci.
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cim v múzeu a podľa stavu slovenskej muzeológie ho tak 
skoro ani nikto neprekoná. Výsledkom jeho práce je vyše 
187 publikácií, spoluautorstvo v 35 záverečných správach a 
manuskriptoch, desiatky abstraktov z konferencií a seminá-
rov a najmä jeho monografické vedecké aj odborné práce 
(doteraz 25). Medzi vedeckými dominuje práca Mineraló-
gia severnej časti Slanských vrchov (r. 1981), kde spolu s 
ďalšími autormi významným spôsobom posunuli minera-
logické poznatky o tomto území dopredu. Neskôr vydal vo 
vydavateľstve Pressfoto ČTK spolu s D. Slivkom dvojdielnu 
prácu Minerály Slovenska (1982 a 1983) – známe farebné 
„karty“ minerálov, ktoré boli v tom čase prácou s dovtedy 
snáď najväčším počtom farebných obrázkov minerálov v 
celom bývalom Československu. Z ďalších knižných pub-
likácií si zasluhuje spomenúť najmä kniha Minerals of the 
World (1986), ktorá postupne pod názvami Veľká encyk-
lopédia minerálov a Minerály vyšla v ďalších 8 jazykových 
mutáciách a viacerých vydaniach. Poslednými veľmi vý-

znamnými knižnými publikáciami boli knihy Minerals of 
the Carpathians (2002) a najmä Minerály Slovenska (2012), 
ktorá okrem používania ako učebnice na vysokých školách 
dostala aj ocenenie – prémiu Literárneho fondu za vedeckú 
a odbornú literatúru za r. 2012. Medzi knihami z odboru 
drahých kameňov si zasluhujú pozornosť najmä publikácia 
Svět drahých kamenů (1996), ktorá vyšla v 15 jazykových 
verziách, Veľká encyklopédia drahých kameňov 1995, ktorá 
vyšla v 3 jazykoch a monografia Edelsteine (1997). Publiko-
val tiež v časopisoch Emser Hefte, Lapis, Mineralien Welt, 
Minerál atď. Doteraz diela R. Ďuďu vyšli v 15 krajinách sve-
ta s nákladom vyše 600 000 kusov.

V súčasnosti sa R. Ďuďa venuje najmä spracovaniu do-
terajších poznatkov o mineráloch Slovenska a svojej zbierke 
minerálov. Jej systematická časť patrí dodnes k najrozsiah-
lejším systematickým zbierkam minimálne v Strednej Eu-
rópe. Z ďalších častí zbierky rozvíja najmä zbierku fluoritov 
z celého sveta a najmä achátov, kde topograficky tieto časti 
tiež patria k najrozsiahlejším najmä v Európe.

Preto do ďalších rokov želáme jubilantovi najmä veľa 
zdravia a zbierkotvorného a publikačného elánu! Dr. Rudolf 
Ďuďa už doteraz zanechal výraznú stopu v oblasti muzeoló-
gie a mineralógie na Slovensku a môže byť vzorom pre všet-
kých geológov múzeí po celom svete. To, že na východnom 
Slovensku  je uctievaný ako „malý Boh“ dokazuje kultová 
veta mnohých amatérskych zberateľov, ktorí keď povedia 
pri identifikácii minerálu vetu „Ďuďa povedal“, berie sa 
identifikácia minerálu, ako „vybavená záležitosť“.

Obr. 5 Časť významných knižných publikácií R. Ďuďu.

Obr. 6 Pôvodná vzorka oxy-skorylu z Ďuďovej zbierky, z 
ktorej bol opísaný nový minerál na svete.
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Kristián Andrej Zipser

Daniel Ozdín

Tento rok si pripomíname 150 rokov od úmrtia jedné-
ho z najvýznamnejších slovenských mineralógov. Vlastným 
menom Christian Andreas Zipser sa narodil 25. novembra 
1783 v Rábe (terajšom meste Györ) v Maďarsku, neďaleko 
slovenských hraníc. Jeho otcom bol Karol Zipser, význam-
ný banský inžinier, ktorý mal na starosti napr. bane na síru 
v Kalinke. Na základnú školu chodil najskôr do Pezinku, 
neskôr prestúpil do Banskej Bystrice. Študoval na evanjelic-
kých lýceách Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici a teológiu 
v Bratislave. Po štúdiách najskôr začal pracovať ako pomoc-
ný učiteľ v Brne, kde bol neskôr aj obchodným vedúcim v 
továrni na jemné súkno. Od r. 1809 učil na Vyššej dievčen-
skej škole v Banskej Bystrici. Do r. 1859 bol riaditeľom sú-
kromného evanjelického ústavu pre výchovu a vzdelávanie 
dievčat. Okrem mineralógie a iných geologických disciplín 
sa zaoberal aj entomológiou, botanikou, archeológiou, his-
tóriou, numizmatikou, etnografiou, kúpeľníctvom, bol tiež 
vlastivedný pracovník a organizátor vedeckého života, často 
sa zapájal aj do verejného života. Aj vďaka nemu sa v roku 
1842 uskutočnilo v Banskej Bystrici III. stretnutie uhor-
ských lekárov a prírodovedcov (pozn.: v tom čase ešte na 
Slovensku ani inde v Uhorsku neexistoval žiadny lekársky 
a prírodovedecký spolok) s bohatým programom a exkur-
ziami. K tomuto stretnutiu bola vďaka Zipserovi vydaná 
pamätná medaila. Vo svojich publikáciách spracovával prí-
rodné a iné pomery najmä z územia dnešného Slovenska, 
najmä širšieho okolia Banskej Bystrice. Okrem mineralo-
gickej príručky napísal monografie Zvolenskej a Turčian-
skej stolice a 2 významné diela „Lesebuch zum Gebrauche 
in Töchterschulen“ (Košice, 1822) a „Der Badegast in Sliatch 
in Nieder-Ungarn“ (Banská Bystrica-Kremnica, 1827). Veľ-
mi významné sú najmä jeho entomologické poznatky o vý-
skyte motýľov v okolí Sliača.

Najvýznamnejšie úspechy však dosiahol na poli prí-
rodných vied, najmä mineralógii. Za minerálmi cestoval 
po celej Európe (Sasko, Prusko, Bavorsko, Würtenbersko, 
Taliansko, celé Rakúsko-Uhorsko atď.). Aj vďaka nemu za-
ložil Jozef Jónás (1787-1821) Mineralogickú spoločnosť r. 
1811 v Banskej Štiavnici – druhú najstaršiu mineralogickú 
spoločnosť na svete, na ktorú nadväzuje súčasná Slovenská 
mineralogická spoločnosť. Kristián Zipser patril k jej najak-
tívnejším členom. Neskôr, po jej zániku bol jedným z iniciá-
torov založenia Uhorskej kráľovskej geologickej spoločnosti 
(r. 1848), kde sa podieľal na príprave jej stanov. Zipser patril 
k najaktívnejším mineralógom v prvej polovici 19. storočia 
a len vďaka nemu sa na Slovensku opätovne začali rozví-
jať mineralogické vedy, po tom, čo na Cisársko-kráľovskej 
baníckej Akadémii v Banskej Štiavnici výučba mineralógie 
bola väčšinou času na veľmi slabej úrovni, o čom sa kri-
ticky vyjadrovali viacerí poprední európski vedci a cesto-
vatelia (napr. Beudant, Esmark atď.). Svoje mineralogické 
výskumy a poznatky zhrnul v dovtedy v najvýznamnejšom 
uhorskom diele o mineráloch „Versuch eines topographis-
ch-mineralogischen Handbuches von Ungarn“ (Šoproň, 
1817). Toto základné dielo bolo prvou topografickou mine-
ralógiou Uhorska, zameranou prevažne na Slovensko a má 
ešte aj dnes neoceniteľný význam a je významným dokla-
dom o výskyte minerálov na jednotlivých lokalitách z pred 
200 rokov. 

O význame a postavení K. A. Zipsera v tej dobe pou-
kazuje aj viacero uznaní panovníckych dvorov Európy. Bol 
členom vyše 80 vedeckých spoločností a múzeí a čestným 
doktorom niekoľkých zahraničných univerzít. Za svoju čin-
nosť a aktivitu si Zipser získal veľkú autoritu v Uhorsku, ale 

aj v zahraničí, výsledkom ktorej bolo množstvo zahranič-
ných rádov a vyznamenaní, ktoré nemajú medzi sloven-
skými prírodovedcami obdobu. Už roku 1817 ho pruský 
kráľ Friedrich Wilhelm III. poctil veľkou 50-dukátovou 
medailou. Kráľ Švédska a Nórska ho roku 1820 vyznamenal 
radom Severnej hviezdy a v tom istom roku kráľ Wurtem-
berska zlatou civilnou záslužnou medailou so stuhou. Aj 
cisár Alexander ho obdaroval cenným briliantovým prste-
ňom, pruský kráľ všeobecným čestným odznakom I. triedy 
a saský kráľ Friedrich August briliantovým prsteňom. Roku 
1823 ho vládnuci vojvoda z Nassau poctil zlatou medailou 
s váhou 22 5/16 dukátu a v r. 1825 ho veľkovojvoda Ludwig 
z Badenu vyznamenal zlatou civilnou záslužnou medai-
lou so stuhou a v r. 1826 veľkovojvoda Ludwig z Hessenu 
Ludwigovým radom I. triedy. Kráľ Bavorska mu roku 1827 
venoval cennú porcelánovú vázu so svojím portrétom a 
roku 1828 ho vládnuci saský vojvoda z Altenburgu meno-
val za svojho najvyššieho radcu. Nakoniec roku 1830 mu 
cisár Nicolaus daroval veľmi cenný briliantový prsteň. Roku 
1832 dostal od dánskeho princa Christiana Friedricha zlatú 
tabatierku a roku 1833 od pruského kráľa zlatý rad orla 3. 
triedy. Medzi vyznamenaniami dominuje cisársky zlatý kríž 
s korunou, ktorý dostal v roku 1862 za zásluhy od cisára 
Františka Jozefa II.

K. A. Zipser patril v prvej polovici 19. storočia k najväč-
ším európskym mineralogickým osobnostiam, o čom sved-
čia aj jeho osobné styky s poprednými svetovými vedcami 
tej doby. Zipser si aktívne dopisoval alebo sa stretával s taký-
mi osobnosťami ako bol J. G. Lenz z Mineralogickej spoloč-
nosti v Jene, štátnym ministrom a literárnym klasikom J. W. 
Goethem, Bol tiež osobným priateľom uznávaného nemec-
kého prírodovedca Alexandra von Humboldta, na ktorého 
návrh ho zvolili za predsedu zasadania geologicko-minera-
logickej sekcie na vedeckom zasadnutí nemeckých lekárov a 
prírodovedcov. Pri tejto príležitosti odovzdal Humboldtovi 
spolu s Kubínyim vynikajúcu zbierku uhorských opálov pre 
mineralogické zbierky v Berlíne. O ich výskyte v Uhorsku 
mal Zipser na zasadnutí aj prednášku. Na svojich cestách po 
Uhorsku v r. 1818 sprevádzal aj svetoznámeho francúzske-

Kronika, jubileá, výročia



34 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  3 /2

ho mineralóga Françoisa Sulpice Beudanta, profesora geo-
lógie na parížskej Sorbonne, ktorý ho často spomína v tejto 
publikácii. Bol dlhoročným priateľom a učiteľom Františka 
Kubínyiho, spoluzakladateľa Uhorskej geologickej spoloč-
nosti, ktorý si ho veľmi vážil a uznával. Spolu precestovali 
mnohé náleziská Uhorska, veľkú časť Sedmohradska, Baná-
tu, Chorvátsko a zozbierané minerály odosielali aj spoločne 
jednotlivým súkromným osobám, ústavom, panovníkom, 
uhorskej Akadémii vied, uhorskej univerzite, Národnému 
múzeu a Prírodovedeckej spoločnosti v Pešti, a to nielen 
jednotlivé kusy, ale aj celé zbierky. Kubínyi po Zipserovej 
smrti o ňom napísal prvé životopisné dielo (r. 1864), kto-
ré venoval Wilhemovi Haidingerovi a vyšlo v nemčine aj 
maďarčine. Neskôr z tejto práce čerpali údaje o Zipserovi 
všetky biografické slovníky.

Jeho mimoriadny vzťah k mineralógii, vypestovaný jeho 
bývalým riaditeľom Andrém v Brne, mu takmer na celom 
svete vyslúžil obdiv a uznanie. Vo voľných hodinách svojho 
zamestnania sa venoval výlučne geognostickému bádaniu 
Uhorska, ktoré takmer celé s veľkými výdavkami preces-
toval a preskúmal. Zozbieral veľké množstvo prírodnín, 
najmä minerálov,  ktorými dopĺňal mineralogické zbierky 
vedeckých osobností a inštitúcií, čím si získal veľkú autori-
tu doma, ale aj v zahraničí, nakoľko ich posielal zadarmo. 
Zipser obohatil svojimi mineralogickými a geognostickými 
zbierkami celý vtedajší učený svet - takmer všetky krajiny 
Európy, Rusko aj Severnú Ameriku.

Jeho vlastná mineralogická zbierka bola veľmi veľká a 
významná a obsahovala vyše 12 000 minerálov z celého 
sveta. Zaujímali sa o ňu najvyššie osobnosti v kráľovstve. 
Napríklad roku 1821 si ju prezrel arciknieža František Ka-
rol a roku 1822 uhorský palatín arciknieža Jozef so svojou 
manželkou arcikňažnou Máriou Dorotheou. Zipserovu 
mineralogickú zbierku si prezreli aj odborníci z Brazílie, 
Portugalska, Kolumbie, Španielska, Francúzska, Ruska, An-
glicka, Talianska, Nemecka, Škótska, Írska, Švédska a ďal-
ších krajín. Bohužiaľ dodnes sa nezachovala, pretože bola 
znehodnotená pri veľkom požiari v roku 1846.

Kristián Andrej Zipser bol vedúcou osobnosťou mine-
ralógie na Slovensku minimálne do polovice 19. storočia a 
poprednou osobnosťou na poli mineralógie v Európe a jeho 
život, vedecká činnosť a zásluhy by si právom zaslúžili veľmi 
podrobné spracovanie. Keďže nebol maďarskej národnos-
ti, maďarská historiografia na neho permanentne zabúda, 
aj keď v Uhorsku bol vedúcou mineralogickou osobnosťou. 
K. A. Zipser zomrel 20. februára 1864 v Banskej Bystrici, 
kde je na evanjelickom cintoríne aj pochovaný. Na jeho 
počesť udeľuje Slovenská mineralogická spoločnosť pre 
najvýznamnejšie osobnosti v mineralogických vedách Zip-
serovu medailu za významný prínos do mineralogických 
vied a každoročne sa konajú v Banskej Bystrici Zipserove 
dni – výmenné a predajné stretnutie zberateľov minerálov.

Kronika, jubileá, výročia

Ing. Richard Kaňa šesťdesiatročný

Martin Chovan

Rišo Kaňa je jedným z našich najlepších odborníkov v 
oblasti rudného baníctva, znalec histórie baníctva, popred-
ný zberateľ minerálov a svetovo uznávaný reprezentant slo-
venského súťažného ryžovania zlata. 

Na svet prišiel v rodine hodrušského baníka (14.7.1954 
v Banskej Štiavnici) a v hodrušskej doline žije celý svoj ži-
vot. V roku 1973 zmaturoval na Strednej priemyselnej škole 
strojníckej vo Zvolene a vo vysokoškolskom štúdiu pokra-
čoval na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Koši-
ciach, kde získal v r. 1978 titul inžinier. 

Pri voľbe svojej životnej púte zohrala najvýznamnejšiu 
úlohu jeho rodina, jeho otec bol viac ako 20 rokov v rôznych 
funkciách zamestnaný na závode v Hodruši-Hámroch. Rišo 
od detsva vnímal banícke prostredie ako svoje a prirodzene 
sa v tomto odbore vzdelával. S čerstvým diplomom inžinie-
ra nastúpil do práce doma, v závode Rudných baní, š. p. v 
Hodruši-Hámroch. V tomto prostredí odpracoval 35 rokov, 
avšak dôležitejšie je, že bol mimoriadne aktívny a svojou 
osobnosťou výrazne formoval vývoj baníckeho podnika-
nia. Po krátkom pôsobení na riaditeľstve Rudných baní v 
Banskej Bystrici (1986-88) bol v roku 1991 menovaný do 
funkcie riaditeľa banského závodu v Hodruši-Hámroch a v 
roku 1993 spolu s kolektívom technikov závodu a podni-
kového riaditeľstva Rudných baní založili novú organizáciu 
Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre. Od začiatku 
bol riaditeľom závodu, konateľom spoločnosti a jej štatutár-
nym zástupcom. Hoci to nebolo jednoduché a priamočiare, 
činnosť spoločnosti sa podarilo udržať napriek výkyvom 
cien rúd a technickým a organizačným ťažkostiam. Obdo-
bia rozvoja a úpadku baníckej činnosti sa striedali a bol po-
trebný aj kúsok osudového šťastia na dosiahnutie dnešného 
stavu výbornej kondície závodu. Po rokoch sa ukázalo od-
hodlanie udržať banícku činnosť v hodrušskej doline ako 
dobré rozhodnutie. 

2014. Myšlienka oživiť stredisko bane Starovšechsvätých 
bola pod jeho vedením Slovenskou banskou, s.r.o. realizo-
vaná výlučne z prostriedkov tejto ťažobnej organizácie ce-
lých 20 rokov. 

V r. 1992 bol zakladajúcim členom Banskoštiavnicko-
-hodrušského baníckeho spolku a od r. 2009 je jeho pred-
sedom. Okrem spolkovej činnosti sa spolu s kolegami 
podieľajú na obnove baníckych pamiatok, objavujú nové 
podzemné priestory, dokumentujú ich, dopĺňajú muze-
álne zbierky o nové, v teréne nájdené artefakty. Aj vďaka 
tejto aktivite sme si už zvykli na prechádzkach po Hodruši 
a okolí „stretávať“ nové portály historických štôlní, náučné 

V roku 2013 
potom, ako 
urobil vo firme 
všetko tak, ako 
si predsavzal, sa 
rozhodol „uvoľ-
niť miesto mlad-
ším“, vzdal sa 
svojich záväzkov 
a funkcií a roz-
hodol sa venovať 
svojim záľubám. 
Stal sa vedúcim 
strediska baňa 
Starovšechsvä-
tých, dobudo-
váva komplex 
podzemnej a po-
vrchovej (včítane 
mineralogickej 
zbierky) časti 
múzea, ktoré sa 
oficiálne otvori-
lo na jeseň roku 
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panely a príjemné posedenia. Na tieto aktivity nadväzuje aj 
jeho publikačno-popularizačná činnosť. Je spoluautorom a 
zostavovateľom mnohých odborných kníh, ale aj knižiek s 
láskavým humorom zobrazujúcich hodrušských ľudí a ich 
príhody („Baníctvo a minerály Banskej Štiavnice“ 1993, 
„Sprievodca po technických pamiatkach Banskej Štiavnice 
a okolia“ v r. 2001, „Zlato na Slovensku“ 2004, „Šibalstvá, 
huncútstva a príbehy štiavnického Nácka“ v r. 2009, „Hod-
ruša v Zemi baníkov“ v r. 2011, „Už na baňu klopajú“ v r. 
2012, „Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov“ 2013, 
„Terra banensium“ v r. 2013 a ďalších). Za dosiahnuté pra-
covné výsledky a mimopracovnú angažovanosť získal dote-
raz viaceré ocenenia – Vzorný a Zaslúžilý pracovník Rud-
ných baní, š.p. Banská Bystrica, v r. 2008 mu bolo udelené 
vyznamenanie ministra hospodárstva SR Za udržiavanie 
baníckych tradícií, v r. 2012 mu udelil Hornický spolek v 
Stříbre pamätnú medailu Františka Jareše za zásluhy, Nadá-
cia Georgia Agricolu – región Slávkovský les vyznamenanie 
Lux ex Tenebris a v roku 2013 banícke bratstvo Herren-
grund vyznamenanie Signum laudis Herrengrundi.

V roku 1993 prevzal po doc. Pavlovi Hvožďarovi štafetu 
organizovania zlatokopov na Slovensku, a spolu s ním sa 
do popredia dostáva Hodrušský klub zlatokopov a takmer 
profesionálne ponímanie súťažného ryžovania zlata. Bol 
hlavným organizátorom zlatokopeckých podujatí v novo-
vybudovanom areáli na dolnom hodrušskom jazere – od 
majstrovstiev hodrušskej doliny, cez majstrovstvá SR a ČR, 
až po majstrovstvá Európy. Majstrovstvá sveta v roku 2004 
už bolo potrebné preniesť na veľkú rieku Hron pod Revišt-
ským zámkom. Ako výkonný súťažný zlatokop má neuve-
riteľne úspešnú bilanciu (vicemajster Európy 1996, majster 
Fínska 1997, majster Poľska 1998, majster SR a ČR 1999 
a majster sveta 1999, sedem medailových umiestnení ako 
člen národného družstva Slovenska na MS, jedno víťazstvo 
na ME a množstvo regionálnych víťazstiev).

„Flor de Mina“ – kvety bane. Je to veľmi výstižné ozna-
čenie Rišovej mineralogickej zbierky. Zaujímajú ho krásne 
exempláre viac, ako často voľným okom neviditeľné, hoci aj 
nové minerály. Nie je profesionálny mineralóg, ale baník, 
a nezbiera mineralogický systém, ale krásne kusy. Veď to 
sme robili v Hodruši mnohí, keď sme boli malí chlapci a 
zaujímalo nás, čo to z tej bane vyvážajú, ako sa to krásne 
leskne a má to zlatú farbu. Ríšo sa neskôr tajom zberateľské-

kalít z vlastných zberov, ako aj z cenných exemplárov iných 
zberateľov. V Hodruši takto vznikla mimoriadne unikátna 
mineralogická expozícia, na ktorú môžu byť Hodrušania (a 
nielen oni) pyšní. 

V ostatných rokoch sa zintenzívnila Rišova cestovateľ-
ská vášeň. Precestoval takmer všetky kontinenty a nielen za 
zlatom v ryžovacej miske a minerálmi, ale aj a možno hlav-
ne za poznaním. Možno aj takéto iné uhly pohľadu ho viedli 
k zveľaďovaniu svojho domáceho prostredia. Veď to, čo sa 
podarilo v oblasti baníctva a baníckych tradícií za dve de-
saťročia v Hodruši, nemá v blízkej minulosti obdobu. Do-
mnievam sa, že to primárne nebola otázka peňazí, ale myš-
lienky, odhodlania a slobodného rozhodnutia. Za to patrí 
Rišovi Kaňovi vďaka a úprimné želanie pevného zdravia a 
neutíchajúcej guráže do mnohých ďalších rokov!

Riaditeľ závodu, konateľ spoločnosti Sloven-
ská banská, spol. s r.o. Hodruša – Hámre a 
jej štatutárny zástupca. 

Majster sveta, vicemajster Európy, majster Sloven-
ska, Českej republiky, Fínska a Poľska

ho „remesla“ priúčal počas vysokoškol-
ských štúdií v Košiciach, kde spoznal 
členov presláveného prešovského mi-
neralogického klubu, z ktorého neskôr 
vyrástli mnohí profesionálni zberatelia, 
ale aj špičkoví banskí inžinieri, mine-
ralógovia, či ložiskoví geológovia. Staré 
priateľstvá mu ostali dodnes a mnohé 
pribudli. Svoju mineralogickú zbierku 
nainštaloval v areáli bane Starovšech-
svätých na najvyššom poschodí. Možno 
je v tom aj nejaká symbolika, ale určite 
sú tam nádherné vzorky z Banskej Štiav-
nice a z Hodruše, ako aj z rumunských 
lokalít v oblasti Maramureš. Toto jadro 
je doplnené mnohými ďalšími minerál-
mi z rôznych domácich a svetových lo-
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Kalendár mineralogických konferencií v prvom polroku 2015

Peter Bačík

datum názov konferencie miesto konania

24. – 29. 1. ICACC-15 — 39th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites Daytona Beach, USA

25. – 28. 1. 2nd Euro-Asia Zeolite Conference Nice, Francúzsko

27. – 31. 1. International Diamond School 2015 Alghero, Taliansko

31. 1. – 7. 2. IECs-2015 — International Eclogite Conferences Punta-Cana, Dominikánska 
Republika

26. 2. – 3. 3. PIXE 2015 — 14th International Conference on Particle Induced X-ray Emission Cape Town, JAR

23. – 26. 3. Clay Conference 2015 Brussel, Belgicko

29. 3. – 1. 4. Focus on Microscopy Göttingen, Nemecko

14.  – 17. 4. IMCET2015 — 24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey Antalya, Turecko

3. – 7. 5. AGU-GAC-MAC-CGU Joint assembly 2015 Montreal, Kanada

11. – 12. 5. Precious Metals '15 Falmouth, UK

13. – 14. 5. Nickel Processing '15 Falmouth, UK

16. – 19. 5. 6th Mineral Sciences in the Carpathians Conference Veszprém, Maďarsko

18. – 22. 5. ASMOSIA — Association for the Study of Marble & Other Stones In Antiquity XI international 
conference

Split, Chorvátsko

30. 5. – 2. 6. British Crystallographic Association (BCA) Meeting 2015 York, UK

7. – 12. 6. AMAM 2015 — International Conference on Applied Mineralogy & Advanced Materials Castellaneta Marina, 
Taliansko

11. – 12. 6. Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2015 Bratislava, Slovensko

Geologické expedície po Slovensku 2

Peter Ružička a Maroš Ondrejka

Vážení čitatelia, prinášame Vám nové príbehy, ktoré sme 
spoločne zažili počas pokračujúceho pátrania po stopách 
baníckej minulosti Slovenska. Terénnu sezónu vďaka po-
merne miernej zime sme mohli začať už v januári. Prvé tri 
mesiace roku 2014 sme sa venovali obhliadke starých ban-
ských štôlní v Malých Karpatoch. Temné zákutia banských 
chodieb so špecifickou mikroklímou s obľubou vyhľadávajú 
netopiere ako ideálne priestory na nerušený zimný spánok. 
Návštevy štôlní neboli vôbec náhodné, ale cielené, keď-
že Maroš sa zameriava na štúdium zimovísk netopierov v 
opustených baniach Malých Karpát. Osobne aj pre mňa ako 
geológa bolo zaujímavé vidieť naživo netopierov zimujúcich 
v rudných štôlňach v okolí Limbachu, Pezinka, Perneku, 
Kuchyni, ako aj v prieskumných karbonátových štôlňach 
(Borinka – Prepadlé, Rohožník – Vajarská a Jablonica), kde 
často tvoria kolónie. Koncom marca sme sa začali intenzív-
ne zaoberať minulosťou štôlne v lome Prepadlé za obcou 
Borinka z hľadiska nezvyčajného pokusu podzemnej ťažby 
vápenca pre bývalú stupavskú cementáreň. V tejto súvislosti 
sme oslovili Alberta Russa, známeho fotografa minerálov a 
banských štôlní, aby nám urobil profesionálne zábery tohto 
zvláštneho podzemného banského diela (obr. 1). 

Zvláštnosti sú základom každého dobrého príbehu a 
preto sme spoločne pátrali, kedy a prečo sa zrodil podnet 
začať ťažiť cementársku surovinu podzemným spôsobom. 

Odpoveď poskytli archívne geologické správy a osobné 
stretnutia s ľuďmi, ktorí zozbierali dobové obrazové ma-
teriály vzťahujúce sa na minulosť stupavskej cementárne. 
Razenie hlavnej štôlne pre pokusnú ťažbu vápenca komo-
rovým spôsobom sa začalo v roku 1957. Z hlavnej štôlne 
boli urobené tri rozrážky, medzi ktorými sa počítalo so za-
ložením ťažobných komôr. Celkovo bolo vyrazených 611 m 

Obr. 1: Hlavná chodba prieskumnej štôlne v lome Prepadlé (foto 
Albert Russ).
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covného nasadenia pri čistení odkryvu a zdvíhaní ťažkých 
balvanov som si natiahol sval na nohe. Zrazu som bol para-
lyzovaný prudkou bolesťou. Klesol som k zemi a snažil som 
sa nohu nechať bez záťaže, aby sa bolesť trochu zmiernila. 
Medzičasom mi Maroš roztĺkol veľké kamene a ja som si z 
nich pripravil kusové vzorky. Bolesť nohy sa len veľmi ťažko 
dala upokojiť, ale vedel som, že nemám inú možnosť, ako sa 
prekonať a pomaly som sa snažil dostať dole k autu. Museli 
sme zvoliť inú zostupovú trasu, aby som ju za pomoci dvoch 
palíc dokázal zdolať. Pozberal som zvyškové sily a pomalý-
mi krokmi som zostúpil v bolestiach k autu. Našťastie sme 
vyšli z lesa presne na lúke pri odstavenom aute.

Druhým šťastím bolo, že Maroš už mal vodičský preu-
kaz, takže som mu mohol prenechať šoférovanie auta. Na 
druhý deň sme sa do Hnúšte ešte vrátili, aby sme si obzreli 
haldy v areáli mastencovej bane Barbora. Noha ma stále bo-
lela, takže väčšinu dňa jazdil Maroš. Na ceste smerom do 
Bratislavy sme si urobili krátku fotozastávku v Krupine na 
lokalite nazývanej Turecké studne. Ide o historický andezi-
tový lom Štampľoch, ktorý sa nachádza východne od centra 
Krupiny (obr. 3).

Náš výjazd sme ukončili v kremencovom lome Šobov 
(obr. 4), ktorý sa využíval na získavanie suroviny pre výrobu 
dinasových tehál. V súčasnosti je lom vyčistený od náleto-

chodieb. Dôvodom zahájenia banského diela bola potreba 
získať najkvalitnejšiu časť vápenca z dobývacieho priesto-
ru lomu Prepadlé, keďže od počiatku zahájenia výroby ce-
mentu podnik neustále zápasil s problémami nedostatočnej 
kvality vápenca. K hlavným škodlivinám, ktoré znižovali 
kvalitu cementárskej suroviny patril zvýšený obsah horeč-
natej zložky vo vápencoch a prítomnosť kremeňa, často v 
podobe zberateľsky atraktívnych tzv. marmarošských dia-
mantov, ktoré tvoria žilnú výplň spolu s hrubokryštalickým 
kalcitom. Dodnes pekné nálezy kryštálov kremeňa posky-
tuje opustený lom v blízkosti hradu Pajštún, v ktorom sa za-
čal ťažiť vápenec od spustenia prevádzky cementárne v roku 
1930. Od roku 1942 sa ťažba vápenca postupne presunula 
do údolia Prepadlé. S ťažbou súvisel aj transport suroviny 
z lomu do cementárne lanovkou, ktorá sa žiaľ nezachovala. 
Cementáreň a lanovka ukončili činnosť v roku 1982. 

V apríli sme sa vybrali na prvú trojdňovú akciu tejto se-
zóny. Cestou sme sa zastavili v Banskej Štiavnici. V budove 
bývalého Banského súdu (Berggericht) je mineralogická ex-
pozícia, ktorú sme navštívili. Druhú zastávku sme si urobili 
východne od Banskej Štiavnice, v miestnej časti nazývanej 
Kysihýbel (smer na Banský Studenec), kde sa nachádza 
podzemný kameňolom (obr. 2).

Na vonkajšej skalnej stene aj v podzemnej komore sú 
stopy po ručnom vylamovaní andezitu, ktorý sa používal 
ako stavebný kameň. Uchvátil nás dokonale zachovaný uni-
kátny ručný spôsob získavania kameňa pomocou želiezka a 
kladivka, bez použitia trhacích prác. V strede zadnej časti 
komory je ponechaný symbolický ochranný pilier. Objekt 
je súčasťou náučného chodníka Správy školských lesov pri 
Strednej lesníckej škole. Pri našej návšteve sme v podze-
mí našli aj pár netopierov. Ďalšia pauza v našej ceste bola 
v lome Harmančok pri Uľanke. V kameňolome sme našli 
pekné vzorky číreho sadrovca. 

Hlavným cieľom tejto expedície bola Hnúšťa, konkrét-
ne lokalita v okolí vrchu Ostrá, kde sme hľadali mramorové 
výskyty, v ktorých je prítomný tremolit (amfibol). Na túto 
lokalitu sme si vyčlenili takmer celý deň, pretože bolo po-
trebné vyšliapať pešo úsek strmým lesným terénom. Po pri-
bližne dvojhodinovom stúpaní sme v lese ukrytú mramo-
rovú šošovku našli. Lokalita predstavuje stopu po pokusnej 
ťažbe mramoru na dekoračné účely, ktorá sa realizovala 
počas vyhľadávacieho geologického prieskumu v 70-tych 
rokoch 20. storočia. Marošovi sa výskyt podarilo nájsť po-
mocou GPS súradníc, ktoré som mal k dispozícií. Poviem 
Vám, že hľadanie mramorových výskytov v rulovo-svorom 
komplexe, ktorý predstavuje dominantný horninový druh v 
tejto oblasti, vôbec nie je jednoduchá záležitosť. V kombi-
nácií s lesným porastom je to často ako hľadanie ihly v kope 
sena. Objaviteľská eufória ale netrvala večne. Počas pra-

Obr. 2: Vstupná časť do podzemného kameňolomu začína 
skalným previsom so zachovanou blokovou ťažbou andezitu (foto 

autori).

Obr. 3: Pohľad na historický andezitový lom Štampľoch v Kru-
pine (foto autori).

Obr. 4: Kremencový kameňolom na Šobove pri Banskej Štiavnici 
(foto autori).

vých drevín a plní funkciu geoparku pre verejnosť. Návštev-
níci na vyhradenej etáži si môžu zbierať kryštály kremeňa 
a majiteľ na požiadanie pripravuje aj sprievodný program 
pre školy. 

Májová trojdňová akcia bola zameraná na montanis-
tické objavovanie okolia Banskej Štiavnice. Začali sme 
návštevou Pohronského múzea v Novej Bani. V múzeu sú 
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tematické expozície venujúce sa okrem etnografie regiónu 
aj prezentácii vulkánu Pútikov vŕšok, najmladšej sopky na 
Slovensku, spolu s baníckou minulosťou, ktorá je umocne-
ná aj zbierkou minerálov. Po návšteve múzea sme si išli-
pozrieť vodopád v blízkosti cesty vedúcej z Novej Bane do 
časti Stará Huta. Starohutský vodopád vznikol erozívnym 
zárezom potoka v lávovom prúde andezitu. Dosahuje výšku 
6 až 8 m (obr. 5). 

Ďalej nasledovala fotozastávka portálu Voznickej dedič-
nej štôlne, ktorá predstavuje svojou dĺžkou 16,5 km najdlh-
šiu odvodňovaciu štôlňu v banskoštiavnicko-hodrušskom 
rudnom revíri s ústím pri Hrone. Zapísaná je ako súčasť sve-
tového kultúrneho dedičstva UNESCO. Naša cesta pokra-
čovala ďalej k zrúcanine hradu Revište, ktorý sa postupne 
revitalizuje zásluhou dobrovoľníkov, ktorí svojou nezištnou 
a vytrvalou prácou radi prispievajú k záchrane kultúrneho 
dedičstva našich predkov. Po návšteve hradu nasledovala 
relaxačná zastávka v kúpeľoch Sklené Teplice. Najskôr sme 
si obzreli travertínové útvary známe ako kamenné parenič-
ky (obr. 6) a potom sme vyskúšali unikátny jaskynný parný 
kúpeľ tzv. Parenicu, ktorá je európskym unikátom.

Liečivá voda dosahujúca teplotu 42 °C pochádza z ter-
málnych prameňov ústiacich priamo do travertínovej jas-
kyne. Blahodarne uvoľňujúce účinky na pohybové ústro-

jenstvo sme okamžite pocítili. Po 20 min. pobyte v parenici 
nasledoval zábal a 20 min. relaxácia na lôžku podporená 
meditačnou hudbou. Tento nevšedný revitalizujúci pocit 
odporúčame každému, kto chce zažiť uvoľnenie svalového 
a nervového napätia. Kto by mal pochybnosti, že zo zdra-
votných dôvodov nezvládne parenicu, môže navštíviť ďalšie 
bazény s nižšou teplotou vody v ponuke kúpeľov, ako napr. 
kúpeľ Márie Terézie, banský termálny kúpeľ alebo termál-
ny bazén relax. Po zrelaxovaní síl sme sa na koniec dňa za-
stavili na lokalite Kostráčová pri Šobove, kde sme zbierali 
kryštály kremeňa. 

Na druhý deň sme vyrazili do Hodruše-Hámrov, kde 
sme mali vybavenú exkurziu do jedinej ťaženej zlatej bane 
Rozália. Ústie štôlne sa nachádza pri Hornom Hodrušskom 
tajchu. Vstupný portál bol prestavaný v roku 1993 (obr. 7).

S históriou bane Rozália sa okrem iných spája aj meno 
významného banského inžiniera Arpáda Bergfesta ešte po-
čas jej medeného obdobia. Ťažba medených rúd skončila 
v roku 1990 pre vyčerpanosť žily nad 14. obzorom. Keď sa 
zdalo, že baňa definitívne skončí, podaril sa objav zlaté-
ho zrudnenia, ktorého prítomnosť v minulosti geológovia 
označením za tzv. hluché pásmo jednoznačne vylúčili. Zlaté 
zrudnenie sa ukrývalo vo veľkej hĺbke a bolo prekryté jalo-
vými horninami. Až vďaka intenzívnej ťažbe sa postupne 
odkryla nová historická etapa bane písaná zlatom. To, čo 
sa predchádzajúcim generáciám geológov nepodarilo nájsť, 
sa stalo realitou a baňa Rozália je príkladom toho, že ani 
geológovia nie sú neomylní. K tejto lokalite je potrebné ešte 
pripomenúť, že patrí k typovým, keďže na nej bol prvý krát 
opísaný výskyt minerálu hodrušitu na svete. 

Naša ďalšia zastávka bola v podzemnej expozícii bane 
Starovšechsvätých. V štôlni Prostredná sa zrazu ocitne-
te v baníckom stroji času. Postupne prechádzate všetkými 
spôsobmi razenia banských diel a dobývania rúd, ktoré sa 
v jednotlivých obdobiach histórie používali. Začínate od 
vytĺkania želiezkom a kladivkom cez ručné hĺbenie vrtov a 
odstreľovanie pušným prachom a končíte v čase používania 
zariadení na stlačený vzduch. Zaujímavý je pohľad na uni-
kátne výstuže zo suchých kamenných múrov bez použitia 
spojovacieho materiálu. Baňa je považovaná za jednu z naj-
starších zlato-strieborných baní v štiavnicko-hodrušskom 
rudnom rajóne. Podľa povesti počiatky banskej činnosti sa 
spájajú so sv. Klementom, ktorý v nej pracoval ako rímsky 
otrok. Profesori štiavnickej Banskej akadémie ju považovali 
za praktickú učebnicu geológie a baníctva.

Pre verejnosť je k dispozícii okrem sfárania do podze-
mia tejto historicky významnej bane aj novozriadené mú-

Obr. 5: Starohutský 
vodopád pri Novej 
Bani (foto autori).

Obr. 6: Travertínová parenička v Sklených Tepliciach 
(foto autori).

Obr. 7: Peter Ružička (vľavo) a Maroš Ondrejka (vpravo) pri 
vstupnom portáli bane Rozália (foto P. Žitňan).
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zeum s ukážkami pekných minerálov zo slovenských a sve-
tových lokalít. Kto by sa chcel dozvedieť o histórii baníctva 
v Hodruši viac informácií, ktoré sú umocnené kvalitnými 
fotografiami podzemných priestorov, tak mu odporúčame 
dva knižné tituly: Hodruša v Zemi baníkov, ktorá vyšla 
v roku 2011 a Hodrušské hlbiny s podtitulom Podzemný 
svet baníkov z roku 2013. Zostavovateľ obidvoch publikácií 
je Ing. Richard Kaňa, ktorý je zároveň správcom múzea a 
sprievodcom v bani Starovšechsvätých.  

Nasledovala návšteva odkaliska v miestnej časti Dolné 
Hámre, ktoré bolo vybudované v polovici 70-tych rokov 
20. storočia, za účelom ukladania odpadu flotačnej úpravne 
banského závodu Rudných baní. Na ploche 50 000 m2 je 
uložených viac ako 2 mil. ton materiálu. Odkalisko predsta-
vuje environmentálne riziko, ale zároveň púštny charakter 
s modrozeleným jazierkom v obkolesení lesa vyvoláva bi-
zarný vizuálny dojem. 

V závere dňa sme boli na lokalite Mg-skarnu v časti 
Hodruše nazývanej Kohútovo, ktorá je známa pod označe-
ním Uškrtová dolina. Mineralizáciu viditeľne tvorí tzv. fas-
sait (svetlozelená odroda augitu), ktorý sa strieda s čiernym 
spinelom nazývaným pleonast. Hornina nadobúda v nie-
ktorých polohách zaujímavý zelenočierny škvrnitý vzhľad, 
ktorý býva aj usmernený do pruhovanej textúry, čím sa 
stáva esteticky príťažlivým ozdobným kameňom. Ak sa na 
lokalitu vyberiete, tak z vlastnej skúsenosti Vám odporú-
čame zvoliť radšej dlhšiu prístupovú trasu lesom, lebo pri 
kratšom variante, ktorý prechádza cez súkromný pozemok, 
môžete naraziť na minimálne verbálny odpor majiteľa, kto-
rý nerád vidí pomerne časté nájazdy zberateľov minerálov, 
ktorí si robia pešiu zónu cez jeho pozemok. Nehovoriac o 
tom, že slovné útoky sa eskalujú v prípade, keď zazrie na 
aute ŠPZ-ku začínajúcu označením BL. Je smutné, že sa 
pri výjazdoch po Slovensku pomaly rodený Bratislavčan 
nesmie priznávať odkiaľ pochádza, aj keď dobre vieme, že 
invázia „cezpoľných“ prisťahovalcov z ostatných regiónov 
Slovenska v posledných dekádach najviac zdeformovala ná-
zory ľudí na život v hlavnom meste. 

V rámci historického centra Banskej Štiavnice sme na-
vštívili aj Kammerhof, kde je umiestnené banské múzeum. 
V múzeu okrem štandardných baníckych exponátov a rud-
ných vzoriek ma ako geológa zaujal jeden obzvlášť význam-
ný. Vystavené geologické kladivo, ktoré patrilo zakladateľo-
vi novodobej etapy geologického výskumu Slovenska, akým 
nesporne prof. Dimitrij Andrusov bol. V meste je ešte jedna 
atrakcia, ktorú sme si nenechali ujsť. Ide o dedičnú štôlňu 

Glanzenberg, do ktorej fárali cisárske návštevy. Napriek 
tomu, že štôlňa nedisponuje rozvetvenou sieťou chodieb, 
ani veľkolepými ukážkami razenia banského diela, ako je 
to v prípade sprístupnenej historickej bane v Hodruši, jej 
atraktivita spočíva práve v umiestnení pod mestom. Do 
útrob podzemia Vás ochotne zoberie sympatický sprie-
vodca pán Ing. Ľubomír Lužina, ktorý svojim originál-
nym imidžom statného chlapa (hustá brada a lenonovky 
na očiach) na Vás určite zapôsobí (obr. 8). Pán Lužina 
je zároveň fotograf, ktorý spolupracoval aj na knihách o 
baníctve v Hodruši spolu s Alberom Russom a ďalšími. 
Osobne mi tejto pán zostal v pamäti nielen pre jeho vzhľad 
a sprievodcovský prejav, ale hlavne pre jeho odpoveď na 
otázku: Zbierate minerály? – Nie ja som zberateľ zážitkov.

V rámci okolia Štiavnice sme urobili aj pár fotografií 
kalvárie, štôlne Michal, tajchu Klinger a portálu dedičnej 
štôlne Hoffer, čím sme tento výjazd ukončili.

Ďalšia spoločná expedícia bola až koncom augusta. 
Pridal sa k nám aj môj nový študent Michal Gajan, kto-
rý bude riešiť bakalársku prácu zameranú na možnosti 
využitia haldového materiálu po banskej činnosti na vy-
braných slovenských lokalitách. Takže sme zobrali Miška 
na náš povestný trojdňový výjazd. Program sme čiastočne 
prispôsobili pre jeho potreby, aby videl naživo stav loka-
lít, ktoré bude študovať. Mal som pocit, že mierne plachý 
Mišo prežil za tri dni viac ako za celý svoj život. Napláno-
vaný harmonogram mám mierne skomplikovala nepria-
zeň počasia, ktorá s prestávkami panovala takmer počas 
celého terénu. Pre vytrvalý dážď sme začali len krátky-
mi fotozastávkami. Prvá bola opäť v Hodruši pri Dolnej 
Schöpfer štôlni, ktorá je situovaná za kostolíkom. Zre-
konštruovaný kamenný portál štôlne má murovaný kle-
nutý výklenok, v ktorom je umiestnená plastika sv. Jána 
Nepomuckého. Nasledoval presun do Ľubietovej, kde sú 
dve významné haldové polia v časti Podlipa a Svätodušná. 
Pri obecnom úrade sú umiestnené infopanely náučného 
baníckeho chodníka a repliky pecí. Ďalšia zastávka bola 
na lokalite Jasenie – Soviansko. V rámci haldy je možné 
zbierať pomerne pekné ukážky galenitov, tvoriacich žilnú 
výplň s kalcitom, kremeňom a baritom. V rámci lokality 
sa vyskytujú aj orchidey, ktoré rastú na časom postup-
ne zarastajúcich haldách. Vhodným úkrytom pred zlým 
počasím sa nám stala Dobšinská ľadová jaskyňa. Mladý 
sprievodca so zvonivým hlasom humorne odľahčoval 
prehliadku jaskyne. 

Počasie sa trochu stabilizovalo a tak sme na záver dňa 
mohli vybaviť ďalšiu významnú banícku lokalitu Čučma 
pri Rožňave. V obci je vytvorený náučný chodník na 
Železnej ceste, ktorý má 8 zastavení. Každá zastávka je 
označená tabuľou s informáciami o dobových baníckych 
skutočnostiach. Súčasťou náučného chodníka je aj histo-
ricky unikátne banské miesto, ktoré bolo zachytené v roku 
1513 neznámym maliarom v podobe olejomaľby. Origi-
nál neskorogotického výtvarného umenia je umiestnený 
vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. 
Umelecké dielo je známe pod názvom Svätá Anna Sa-
motretia, ktoré je označované latinskou skratkou „Meter-
cia“. Výraz Metercia vznikol spojením latinských slov „me 
tercia“ a znamená ja (som) tretia. Symbolizuje zachytenie 
sv. Anny s dcérou Pannou Máriou a vnukom Ježišom (obr. 
9). 

Hlavnú postavu, po ktorej bol obraz pomenovaný po-
važovali baníci za svoju ochrankyňu, pričom jej uctieva-
nie priniesli nemeckí prisťahovalci. Bola patrónkou baní-
kov ešte pred kultom sv. Barbory. 

Okrem duchovných motívov je obraz významný za-
chytením všetkých scén pracovných postupov baníckej 
činnosti až po spracovanie suroviny v peci, ktoré sú zo-

Obr. 8: Ľubomír Lužina na cisárskych schodoch v štôlni Glanzen-
berg (foto autori).
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brazené v pozadí. Práve skalný svah hlavného hrebeňa sa 
najviac podobá, resp. sa pripodobňuje miestu v Čučme. V 
súvislosti s 500. výročím Metercie bolo toto magické banské 
miesto zrekonštruované do historickej podoby, tak ako je 
zachytené v pozadí obrazu (obr. 10, 11).

V súvislosti s Meterciou treba poznamenať ešte jednu 
významnú skutočnosť, ktorá sa viaže s dielom G. Agricolu: 
De re metallica libri XII (Dvanásť kníh o baníctve a hutníc-
tve), vydaného po jeho smrti v roku 1556. Napriek tomu, 
že dielo prinieslo Agricolovi nesmrteľnosť, aj vďaka 33 vy-
daniam v 11 jazykoch, treba zdôrazniť, že zobrazenie huty 
na obraze Metercie predstihlo dielo Agricolu o 43 rokov. V 
deviatej knihe Agricola opisuje spôsob vytavovania rudy so 
zobrazením taviacej pece, ktorá sa nápadne podobá na časť 
huty z obrazu Metercie. Severne od Čučmy na konci obce 
sú známe výskyty mangánovej mineralizácie, ktoré zberate-
lia poznajú hlavne vo forme masívneho ružového rodonitu 
často pokrytého čiernym povlakom. 

V rámci tejto terénnej akcie sme navštívili aj Krásno-
horskú jaskyňu, ktorá v nás zanechala mierne adrenalínový 
zážitok. Jaskyňa nepatrí medzi klasicky sprístupnené a hlav-
ne elektricky osvetlené s upravenými chodníkmi. Hneď pri 
vstupnej budove dostanete výstroj pozostávajúcu z ochran-
nej kombinézy, prilby a čelovky. Potom pešo cez náučný 
chodník cca 800 m prejdete k vstupu do jaskyne. V kombi-
néze s prilbou na hlave vstúpite do jaskyne a prehliadka sa 

môže začať. Platí jedno upozornenie. Hmotnostne objem-
nejší jednotlivci by mali vstup do jaskyne zvážiť, lebo nie-
ktoré úseky, cez ktoré je potrebné sa prepchať sú dosť úzke. 
V prvom úseku sa prechádza cez drevené lávky, nad miest-
nym potokom, ktorý preteká jaskyňou až na miesto, kde je 
potrebné vodu prekonať krokovým posúvaním sa na dvoch 
našponovaných oceľových lanách. Úsek je dlhý cca 20 m. 
V druhom úseku prechádzate cez skalné štrbiny a po reb-
ríkoch, až kým neprídete k obrovskému kvapľu, ktorý má 
výšku 34 m a tvorí dominantu jaskyne. Tu sa prehliadková 
tras končí a rovnakou cestou sa vraciate späť von z jaskyne. 
Celá trasa trvá vyše hodiny, ale vynaložená námaha stojí za 
to. Človek sa aspoň nachvíľu vcíti do úlohy jaskyniarov, aby 
pochopil, akú musia vynaložiť námahu, než sa im objaví 
vytúžená odmena v podobe prírodného fenoménu, akým 
obrovský kvapľový úkaz Krásnohorskej jaskyne naozaj je. 

Naše kroky ďalej viedli do baníckeho múzea v Rožňave. 
Dve sympatické sprievodkyne na nás urobili dobrý dojem, 
nielen svojou odbornosťou, ale aj ochotou venovať sa nám 
napriek tomu, že sme prišli v čase obeda. Na prvý pohľad 
bolo vidieť, že keď sme nasadili humorný prístup, hneď sa 
chytili a dobrá nálada nás sprevádzala počas celého pozná-
vania jednotlivých muzeálnych exponátov. Sme radi, že sme 
múzeum mohli vidieť a ich sprievodcovské kvality vysoko 
hodnotíme. Po štýlovom obede v Helcmanovciach sme 
zavítali do Gelnice. Na námestí v budove mestskej radni-
ce bolo otvorené v roku 1963 banícke múzeum, ktoré sme 
navštívili. Múzeum si zachovalo svoj pôvodný charakter 
a návštevník sa v ňom cíti, ako keby sa vrátil do čias jeho 
otvorenia. Obkolesí Vás závan starej muzeálnej atmosféry, 
ktorá by si žiadala prievan čerstvého vzduchu. Modernizá-
cia múzea by bola potrebná nielen pre prilákanie návštev-
níkov, ale aj pre získanie dobrého pocitu vychádzajúceho z 
úcty k slávnej baníckej minulosti Gelnice, ktorá si to prá-
vom zaslúži.

Pozreli sme si aj haldy nad mestom v časti nazývanej 
Slovenské Cechy. Maroš našiel pekný kus azuritu s malachi-
tom a ja pár vzoriek obličkovitého goethitu. Na koniec dňa 
sme po ceste urobili ešte krátke fotozastávky. V Slovinkách 
sme odfotili symbolický portál štôlne pri obecnom úrade, 
ktorý vytvorili členovia miestneho baníckeho cechu. V 
Rudňanoch sme odfotili najstarším zachovalý portál štôl-
ne Rochus, ktorý patrí  medzi národné kultúrne pamiatky 
(obr. 12).

Obr. 9: Vyobrazenie 
Metercie na poštovej 
známke (autor, F. 
Horniak, 2011).

Obr. 10: Celkový 
pohľad na skalný 
hrebeň s historickou 
baňou, ktorá bola 
pravdepodobným 
námetom pre 
vytvorenie poza-
dia umeleckého 
diela Metercie (foto 
autori). Obr. 11: Rekonštruovaný banský gápeľ v Čučme s pózujúcim P. 

Ružičkom (vľavo) a M. Ondrejkom (vpravo) (foto M. Gajan).



41ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  3 /2

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Medzi najvýznamnejšie zastávky našej expedície patrila 
travertínová kopa Hrádok v Gánovciach, ktorá sa vďaka ná-
lezu výliatku dutiny lebečnej Homo sapiens neanderthalen-
sis stala svetovo významnou archeologickou lokalitou (obr. 
13). Známy historik a spisovateľ Pavel Dvořák v rámci svoj-
ho cyklického filmového rozprávania pod názvom Stopy 
dávnej minulosti venoval tejto lokalite príbeh s príznačným 
pomenovaním Kráter tichej smrti. Uchvátili ho okolnosti 
za akých vznikla naveky zvečnená skamenená myšlienka 
nášho najstaršieho predka. Objaviteľom výliatku mozgov-
ne v roku 1926, keď v Gánovciach prebiehala lomová ťažba 
travertínu, bol rómsky strelmajster Koloman Koki, ktorý 
unikátny nález svojou neodbornou úpravou čiastočne zne-
hodnotil. Odstránil lôžko pôvodnej lebky neandertálca a 
zvyšky kostí. V poradí druhé dôležité meno v súvislosti s 
gánovským nálezom sa spája s „kontroverzným dedkom“, 
ako prezývali Jaroslava Petrboka. Táto vskutku originálna 
osobnosť, nielen svojím výzorom, ale hlavne svojráznym 
správaním sa zaslúžila o svetové uznanie prajedinca nášho 
plemena. Petrbok kúpil nález od Kokiho za 100 korún z 
fondu Národného múzea v Prahe, čím sa spustil pre Slo-
vensko nenávratný osud tohto archeologického objavu. Ve-
decký svet sa o náleze prvý krát dozvedel až v roku 1933. 
Prvé vyjadrenia vtedajšej vedeckej komunity boli veľmi 
rozpačité a skôr odmietavé. Preto nastal čas, aby do histórie 
gánovského nálezu vstúpilo tretie meno uznávaného an-
trolopóga Emanuela Vlčeka, ktorého Petrbok kontaktoval. 
Vlček zorganizoval tím vedcov z Francúzska, Veľkej Britá-
nie a Nemecka, ktorí v roku 1950 jednoznačne preukáza-
li, že výliatok dutiny lebečnej naozaj patrí neandertálcovi. 
Pravdepodobným scenárom úmrtia neandertálca bol jeho 
smäd. Keď sa chcel napiť vody zo studničky, tak sa nadýchal 
jedovatého oxidu uhličitého a udusil sa. Tým sa dostávame 
k podstate, prečo Dvořák nazval príbeh Kráter tichej smrti. 
Čiastočne sa inšpiroval aj Petrbokom, ktorý prameň nazý-
val „jedová studnička“. Hlava mŕtveho pračloveka, ktorá 
bola ponorená v studničke, naštartovala rozkladný proces 
mozgu, ktorý vytiekol a uvoľnený priestor dutiny lebečnej 
postupne vyplnila mineralizovaná voda, z ktorej sa začal 
zrážať travertín. Travertínové vrstvičky vyplnili lebku, čím 

Obr. 12: Portál štôlne Rochus v Rudňanoch (foto autori). Obr. 13: Potomkovia neandertálca v Gánovciach (foto Michal 
Gajan).

vznikol skamenený odliatok. Okolnosti, ktoré súviseli so 
smädom pračloveka, boli síce pre neho osudné, ale neplá-
novaná smrť priniesla nespochybniteľný dôkaz o jeho prí-
tomnosti na území Slovenska. Petrbok sám rozhodol o tom, 
že gánovský nález nikdy nesmie opustiť trezor Národného 
múzea v Prahe, nielen tým, že zaňho investoval muzeálnych 
100 korún, ale hlavne svojím príhovorom pred filmovými 
kamerami v roku 1957, ktoré zachytili oficiálne odovzdá-
vanie unikátneho objavu riaditeľovi múzea. Dvořák v čase 
nakrúcania dokumentu v roku 1993 vyslovil poľutovanie 
nad stavom svetovej archeologickej lokality v Gánovciach. 
Dobové zábery naznačovali, že neúcta k tomuto miestu je 
naozaj reálna, na základe povaľujúcich sa odpadkov, ktoré 
boli zachytené filmovými kamerami.

Našťastie sa v súčasnosti situácia v Gánovciach zmenila. 
Miestne občianske združenie vykonalo úžasnú prácu, ktorá 
si zaslúži obdiv a úprimnú vďaku za záchranu miesta, ktoré 
sa zapísalo do dejín svetovej archeológie. 

Záver našej expedície patril návšteve ťaženého lomu v 
Kvetnici. V bazaltoch, ktoré sú známe pod označením me-
lafýry, sa vyskytuje achátová a epidotová mineralizácia. Po-
slednou zastávkou bola lokalita Rejdová, kde sme zbierali, 
ako sme uviedli v prvom rozprávaní o našich geologických 
expedíciách, donekonečna sa opakujúce zelené a modré po-
vlaky reprezentované malachitom a azuritom.  

Posledný augustový deň sme boli vo štvorici (pridali 
sa k nám Albert Russ a Eliška Studená) v Rohožníku pod 
vrchom Vajarská fotiť prieskumnú karbonátovú štôlňu. V 
štôlni sme našli aj niekoľko netopierov, ktoré sme sa pokú-
šali odfotografovať počas ich chaoticky pôsobiaceho letu.

Dúfame, že sa Vám naše rozprávanie o prírodných a 
technických zaujímavostiach páčilo a možno sa aj Vy vydá-
te po našich stopách pri objavovaní geoturistických zákutí 
Slovenska.

Otvorenie areálu bane Starovšechsvätých v Hodruši

Martin Chovan

Vo štvrtok, 11. 9. 2014, bolo v areáli bane Starovšech-
svätých v Hodruši – Hámroch oficiálne otvorené múzeum 
hodrušského baníctva a s ním súvisiacich aktivít. Na otvo-
rení sa zišli hostia – odborníci v baníckych, geologických a 
mineralogických odvetviach, členovia hodrušsko-štiavnic-
kého banského cechu, ako aj účastníci medzinárodnej kon-
ferencie baníctva a múzejníctva, ktorá sa konala v Banskej 
Štiavnici. Po krátkom príhovore „otca“ projektu obnovenia 

starých budov a zriadenia múzea Ing. Richarda Kaňu v ha-
viarskej miestnosti sa prešlo k prestrihnutiu pásky a oficiál-
nemu otvoreniu nadzemnej časti múzea. Pásku strihal Ing. 
R. Kaňa a starosta obce Hodruša – Hámre Jozef Uram. 

Celý projekt bol nemalou čiastkou finančne podpo-
rovaný Slovenskou banskou spoločnosťou s r.o. Zatiaľ čo 
v podzemnej časti návštevníci môžu v banských dielach 
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poznávať 700 ročnú históriu dobývania rúd a sledovať vý-
voj technológií podzemnej ťažby rúd a razenia chodieb, v 
nadzemnej časti môžu odteraz navštíviť veľmi zaujímavé a 
rôznorodé zbierky. Pre verejnosť prístupnou formou sa tu 
možno oboznámiť s geológiou okolia, ako aj vývoja podob-

vaniu zlata a súťažiam, čo neprekvapuje, vzhľadom k „sve-
tovosti“ hodrušanov v tejto disciplíne. V novootvorenom 
objekte je aj malá a veľká zasadacia miestnosť, zdobená štý-
lovým nábytkom a historicky cennými obrazmi s baníckou 
tematikou. 

ných geologických štruktúr, s históriou 
hodrušského baníctva a pozostatkami 
po najrôznejšej baníckej práci, ktoré sa 
našli v starých banských dielach, na po-
vrchu v blízkosti baní a kutacích prác, 
ako aj s predmetmi zachovanými me-
dzi hodrušskými baníkmi. Na počesť 
hodrušských baníkov sú tu uvedené 
aj fotografie – portréty niektorých z 
nich. Je tu aj výstava hodrušskej čipky 
a fajok, ktoré reprezentujú hodrušské 
remeslá. Zaujme iste aj pamätná izba 
štiavnického Nácka, ktorý bol, ako vie-
me, Hodrušan. Kópia jeho sochy, ktorá 
je inštalovaná na štiavnickom Trotuáre, 
nás privíta hneď pri vstupe do objektu. 
Osobitná pozornosť je venovaná ryžo-

„Otec“ projektu Ing. Richard Kaňa (vľavo)

Na najvyššom poschodí rekonštruovanej 
budovy kraľuje nad celým múzeom unikátna 
mineralogická zbierka. Tá je pýchou Riša Kaňu, 
ktorý sa celý život zbieraniu minerálov venoval 
ako koníčku a teraz predstavuje profesionálne 
usporiadanú kolekciu, v ktorej sú vystavené tie 
najkrajšie a najcennejšie minerály z jeho 3000 
kusovej zbierky. 

Otvorenie takéhoto areálu je celkom mimo-
riadna udalosť. Je to síce hodrušská akcia, avšak 
s dosahom na najmenej stredoeurópske kultúr-
ne prostredie. Je to aj dôkaz toho, akú veľkú silu 
môže mat osobná zainteresovanosť pri realizova-
ní výbornej myšlienky. Všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom o toto dielo zaslúžili, patrí ob-
div a vďaka. 

Expozícia zbierky Ing. Richarda Kaňu

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

Správa o činnosti SEG Bratislava za rok 2014

Libor Pukančík
SEG  (Society of Economic Geologists) Bratislava je 

slovenská organizácia združujúca prednostne študentov 
geologických vied na Prírodovedeckej fakulte Univerzi-

ty Komenského v Bratislave, ale aj ostatných odborníkov 
a sympatizantov geovied. Organizácia vznikla na podnet 
Doc. Petra Koděru, PhD. a študentov doktorandského štú-

Obr. 1 (vľavo): Ryžovanie 
zlata v Slnečnom údolí. 
Foto: M. Jánošík

Obr. 2 (vpravo): Zlato 
nájdené počas exkurzie. 
Foto: autor



43ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  3 /2

Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

dzi odborníkmi z rôznych oblastí geologického sveta.

SEG Bratislava zorganizovala v roku 2014 viacero akcií, 
medzi ktoré patria vedecko-popularizačné prednášky a te-
rénne exkurzie. Celkove sme zorganizovali nasledovné tri 
prednášky so zameraním na významné svetové ložiská:

1. Ložiská severného Švédska a západného Turecka. 
Prednášajúci: Doc. Peter Koděra, PhD.

2. Ložiská REE a iných kritických kovov južného 
Mongolska. Prednášajúci: Doc. Martin Ondrejka, PhD.

3. Trendy v ložiskovej geológii južnej a centrálnej 
Ameriky. Prednášajúci: Dr. Miroslav Kalinaj

V roku 2014 SEG Bratislava zorganizovala aj dve terén-
ne exkurzie. Prvá jednodňová exkurzia bola venovaná ry-
žovaniu zlata v Slnečnom údolí v blízkosti obce Limbach. 
Ryžovalo sa na ložisku známom ako Pezinok - Staré mesto, 
kde história baníctva siaha až do 14. storočia. Študenti si 
mohli vyskúšať samotné ryžovanie zlata ako jednu z techník 
používanú v prospekčnej geológii (obr. 1, 2).

Hlavným terénnym podujatím tohto roka bola exkurzia 
po ekonomicky významných ložiskách stredného Sloven-
ska. Počas tejto trojdňovej exkurzie sme navštívili viacero 
rudných aj nerudných ložísk v oblasti Kremnice, Banskej 
Štiavnice a Hnúšte. Na exkurzii sa účastníci oboznámili s 
ekonomickým potenciálom, ťažobnými technikami a gené-
zou samotných ložísk. V rámci tejto exkurzie boli navští-
vené nasledovné aktívne ťažené ložiská: Stará Kremnička 
– Jelšový potok (ložisko bentonitu), Hodruša – baňa Rozá-
lia (epitermálne Au-Ag ložisko), Hnúšťa – Mútnik (ložisko 
mastenca, magnezitu a dolomitu). Okrem aktívne ťažených 
ložísk sme mali možnosť navštíviť aj dve banské múzeá a 
to konkrétne Banské múzeum v Kremnici – štôlňa Andrej 
(epitermálne Au-Ag ložisko) a Banské múzeum v Hodruši 
(baňa Starovšechsvätých) (obr. 3-6).

Záverom by som rád vyslovil poďakovanie všetkým, 
ktorí sa podieľali na tohtoročných podujatiach, vrátane 
prednášajúcich, poslucháčov a študentov, ktorí participo-
vali na terénnych exkurziách. Naše poďakovanie patrí aj 
Slovenskej mineralogickej spoločnosti, ktorá nám výrazne 
pomohla pri propagácii a tiež ako spoluorganizátor viace-
rých našich podujatí.

dia odborov geológia a environmentalistika. Slo-
venská SEG, student chapter sa formovala počas 
roku 2011 a na jej chode sa podieľajú študenti 
ako aj  vedecko-pedagogickí pracovníci katedier 
ložiskovej geológie, mineralógie a petrológie a en-
vironmentálnej geochémie. SEG Bratislava je od 
13. januára 2012  oficiálne súčasťou celosvetovej 
organizácie Society of Economic Geologists. Táto 
spoločnosť pôsobí na pôde aplikovanej geológie 
so záujmom zameraným na ložiská nerastných 
surovín. V súčasnej dobe organizácia zoskupuje 
viac ako 5000 profesionálnych členov z 90 krajín 
sveta. Jej členovia pôsobia na popredných sveto-
vých univerzitách, vo významných priemysel-
ných koncernoch a v štátnej správe. Každoročne 
organizuje konferencie, kurzy, výročné správy, či 
sympóziá. Vydáva prestížny vedecký časopis Eco-
nomic Geology (IF 2,27 v roku 2013) a množstvo 
ďalších odborných publikácií. Jednotlivé pobočky 
z rôznych krajín sú usporiadateľmi exkurzií po 
celom svete a tak prispievajú k prepracovanému 
systému zaistenia kontinuálnej komunikácie me-

Obr. 3: Účastníci terénnej exkurzie pred vstupom do štôlne Andrej v Krem-
nici. Foto M. Jánošík

Obr. 4: Banské múzeum v Kremnici – štôlňa Andrej. Foto: M. 
Jánošík

Obr. 5: Vrtné práce, baňa Rozália, Hodruša. Foto: M. Jánošík

Obr. 6: Halda vyťaženého magnezitu, Hnúšťa – Mút-
nik. Foto: M. Jánošík
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Spomienky na 4. Stretnutie mineralógov a zberateľov minerálov v Hodruši-Hámroch

Anna Freierová a Ján Jahn

Namiesto úvodu

... je sychravý novembrový večer roku 
2013. Spolu s Vladom postávame v tme na 
Mostnej ulici v Nitre a čakáme na Dana. 
O malú chvíľu všetci traja sedíme v útul-
nej kaviarni Gustoso. Pri čaji a koláčoch 
preberáme mineralogické novinky z Tri-
beča, organizovanie búrz v Nitre a prí-
pravu stretnutia mineralógov v Hodruši-
-Hámroch. S vďakou prijímame od Dana 
vianočný dar Slovenskej mineralogickej 
spoločnosti – objemnú monografiu Mine-
rals of the Carpathians (Szakáll ed., 2002). 
Lúčime sa v priateľskej atmosfére s prísľu-
bom - do Hodruše na budúci rok určite 
prídeme!

Dojmy zo spoločného stretnutia

Niekedy v polovici apríla 2014 dostá-
vame pozvánku na 4. Stretnutie minera-
lógov a zberateľov minerálov v Hodruši-
-Hámroch zo Slovenska a Českej republiky 
za účasti najvýznamnejších mineralógov a 
popredných zberateľov z obidvoch repub-

Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 8.-10. mája 2014 (štvr-
tok-sobota) v areáli bývalého Hornohodrušského banského 
závodu ležiaceho tesne vedľa cesty z Hodruše-Hámrov do 
Banskej Štiavnice. Miesto stretnutia dodalo podujatiu sláv-
nostný aj symbolický charakter, veď pred rokom 1958 tu 
bohaté bane fungovali najmenej 700 rokov. Existujúce his-
torické budovy patria k pamiatkovo chráneným objektom 
pravdepodobne s gotickým jadrom, aj keď dnešný vonkajší 
vzhľad zodpovedá typovým projektom, podľa ktorých sa 
prestavovali erárne budovy v 19. storočí.

Podľa vopred oznámeného programu sme mali prvý 
deň absolvovať odborné prednášky, druhý deň terénne ex-
kurzie a tretí deň prechádzku po Náučnom chodníku v cen-
tre Banskej Hodruše. Po pravde povedané program sa riadil 
okamžitými rozhodnutiami a náladou účastníkov.

Stretnutie otvoril Richard Kaňa vychádzajúc hlavne z 

lík. Stretnutie nadviazalo na podobné podujatia v minulosti 
(Vlastějovice, 2009; Pezinok, 2011; Nedvědice, 2012). 

Organizátormi stretnutia v roku 2014 boli osláven-
ci RNDr. Rudolf Ďuďa, CSc. z Košíc, Ing. Richard Kaňa z 
Hodruše-Hámrov a Slovenská mineralogická spoločnosť. 
Samotný program, ubytovanie, stravovanie aj pohostenie 
na skutočne dobrej úrovni dávali predpoklad k úspešnému 
podujatiu. Podstatná časť organizácie však predsa len ležala 
na pleciach Mgr. Daniela Ozdína, PhD., ktorý v zastúpení 
Slovenskej mineralogickej spoločnosti odviedol kus pocti-
vej, ale časovo aj psychicky náročnej práce. Len ten, kto nie-
čo podobné organizoval, mu dá za pravdu, že práca s ľuďmi 
v súčasnosti presahuje možnosti jednotlivca. Na pozvánky 
mnohí reagovali s kladnou odpoveďou „obratom“, iným to 
chvíľu trvalo, ďalší si kládli vlastné podmienky a boli aj takí, 
ktorí sa neozvali vôbec.

Miniburza minerálov. Foto: A. Freierová

Organizátori stretnutia D. Ozdín a R. Kaňa pózujú s J. Jahnom. Foto: A. Freierová

pozície „domáceho pána“ a dobrého hostite-
ľa zároveň, neskôr sa k nemu pridal aj Daniel 
Ozdín v zastúpení Slovenskej mineralogickej 
spoločnosti. K prednáškam popri iných, kto-
ré zaujali široké obecenstvo patrili peripetie 
medzinárodného tímu pri určení názvu mine-
rálu zo skupiny turmalínu pochádzajúceho zo 
zbierky Rudolfa Ďuďu a tzv. „kultové minerá-
ly“ banskoštiavnickej oblasti prezentované 
slovom i obrazom. 
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O kvalitách „spoločenského veče-
ra“ v prvý deň a v dňoch nasledujúcich, 
podfarbených harmonikou, nie je po-
trebné bližšie diskutovať. Škoda len, že 
sa tým program stával chvíľami živelný 
a narušil aj inak originálnu myšlienku 
prezentácie vybraných minerálov zo sú-
kromných zbierok.

K nezabudnuteľným zážitkom pat-
rila miniburza, ktorej sa aktívne zúčast-
nilo niekoľko vystavovateľov a veselá 
dražba pod taktovkou Richarda Kaňu. 
Pointa spočívala vo vydražení celých 
škatúľ minerálov a fosílií, ktoré razom 
zmenili majiteľa často za prekvapujú-
cich okolností. 

V rámci stretnutia sa uskutočnili 
dve spoločné exkurzie. Prvá do štôlne 
Prostredná – Všechsvätých so zacho-
vanými podzemnými priestormi, ktoré 
baníci vytesali kladivkom a želiezkom 
pred viac ako 500 rokmi. Druhá exkur-
zia smerovala do areálu úpravne bane 
Rozália s možnosťou získania ukážok 
kremennej žiloviny so zlatom. 

Nevšedným zážitkom sa stala pre-
hliadka mineralogickej zbierky Ing. 
Richarda Kaňu inštalovaná v podkroví 
budovy Bane Všechsvätých s vynikajú-
cimi ukážkami z domácich a zahranič-
ných lokalít vrátane minerálov Banskej 
Hodruše a Banskej Štiavnice. V tejto 
súvislosti pripomíname, že v objekte sa 
nachádza aj expozícia baníctva a ložis-
kovej geológie a „pamätná izba“ baníka 
Nácka. 

Hoci sa spoločná vychádzka po Ná-
učnom chodníku v Banskej Hodruši 
nekonala, viacerí účastníci si aspoň „ 
cestou“ prečítali obsah 2 panelov sto-
jacich pri bývalom Hornohodrušskom 
banskom závode a Dolnom prekope k 
šachte Lill. Celková dĺžka Náučného 
chodníka je 3,1 km so 16 zastávkami. K 
chodníku bol vydaný textový sprievod-
ca. Informácie v teréne je možné získať 
aj prostredníctvom QR kódu.

Po zjedení posledných zvyškov sláv-
nostného gulášu sa účastníci v sobotu 
10. mája 2014 srdečne rozlúčili so žela-
ním usporiadania podobného stretnutia 
aj v roku 2015. 

Šťastný úsmev po dražbe – drevená škatuľka zmenila majiteľa. Foto: J. Jahn

Príprava na exkurziu. Foto: A. Freierová

Exkurzia v úpravni. Foto: A. Freierová
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Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze

Inzercia

Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 
je periodikem (vychází dvakrát ročně), které vychází v spolupráci se Slovenskou 
mineralogickou spoločnosťou a publikuje stručná sdělení o výzkumu (včetně ne-
zbytných analytických dat), rozsáhlejší původní práce přinášející nové poznatky 
a souborné práce shrnující vybraná témata (včetně tištěných verzí přednášek pro-
nesených v pravidelném cyklu Národního muzea). 

Odborné vymezení „Bulletinu“ je především zaměřeno na následující obory:

* mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie
* studium minerálních paragenezí
* studium minerogenetických procesů
* ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek
* topografická mineralogie
* petrologie vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin
* aplikace instrumentálních analytických metod v mineralogii a petrologii
* experimentální mineralogie a petrologie
* uplatnění petrologie a mineralogie v archeologii a obdobných oborech

Po předchozí dohodě s editorem „Bulletin“ otiskuje i kratší nerecenzované 
specifické biografické příspěvky v oddělené části „Výběrové bibliografie“.



Inštrukcie pre autorov:

Časopis Esemestník je oficiálny spravodajca Slovenskej mineralogickej 
spoločnosti a vychádza 2x ročne, v jarnom a jesennom termíne. Je venovaný 
mineralógii, kryštalografii, petrológii, geochémii, ložiskovej geológii, gemo-
lógii, montanistike a historickým vedám prislúchajúcim k týmto odborom. 
Štruktúra časopisu pozostáva z nasledujúcich rubrík:

1. Slovenská mineralogická spoločnosť – správy zo života spoločnosti, 
dôležité udalosti.

2. Články – recenzovaná rubrika, prináša vedecké a odborné články a je 
recenzovaná.

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

4. Recenzie – recenzie vedeckých a odborných publikácií v odboroch 
mineralogických vied.

5. Kronika, jubileá, výročia – informuje o významných udalostiach, ju-
bileách a výročiach.

6. Diskusné príspevky, zaujímavosti a ďalšie informácie

7. Inzercia

Príspevky

Príspevky pozostávajú z textu (vrátane súhrnu použitej literatúry), obra-
zových príloh a tabuliek.

Texty

Redakcia prijíma všetky príspevky týkajúce sa mineralógie a príbuzných 
vied. Rozsah príspevkov nie je obmedzený. Príspevky nie sú honorované. 
Text príspevku by mal byť členený nasledujúcou formou:

1. názov práce

2. meno a priezvisko autora či autorov bez titulov, adresa pracoviska ale-
bo 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 názvom 
Literatúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte. Pri citáciach 
v texte používajte formu: Bosi & Lucchesi (2004); (Bosi, 2011); (Bosi, 2011; 
Bosi & Lucchesi, 2004; Bosi et al., 2005). 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 zozna-
me skratiek časopisov Web of Science (dostupné na http://images.webofk-
nowledge.com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html)

Citácie kníh a manuskriptov

Mišík M., 1976: Geologické exkurzie po Slovensku. SPN, Bratislava, 1 – 359

Bergfest A., 1951: Baníctvo v Ľubietovej na medenú rudu. Manuskript. Ar-
chív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1 – 89

Citácie kapitol v knihách 

Henry D. J. & Dutrow B. L., 1996: Metamorphic tourmaline and its petrolo-
gic applications. In: Grew E. S. & Anowitz L. M. (eds.): Boron. Mineralogy, 
petrology and geochemistry. Rev. Mineral., 33, 503 – 557

Citácie konferenčných príspevkov

Ertl A., Hughes J. M., Tillmanns E., 2010: The correct formula for Mg- and 
Fe3+-bearing tourmaline: the influence of the <T-O> distance on the <Z-
O> bond length. In: 20th General Meeting of the International Mineralo-
gical Association IMA2010, 21.-27.8.2010, Budapešť, Acta Mineralogica-
-Petrographica. Abstract series, 6, 476

Citácie webových stránok

Ak je autor webovej stránky známy:

Downs R. T., 2006: The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry, 
crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. http://
rruff.info/Olenite, navštívená 27. 4. 2012

Ak je autor webovej stránky neznámy:

Mindat.org, 2010: Uranopolycrase: Uranopolycrase mineral information 
and data. http://www.mindat.org/min-4109.html, navštívená 29. 9. 2012

Obrazová príloha

Obrazové prílohy a fotografie zasielajte ako samostatné súbory vo formá-
te JPEG, TIFF alebo EMF, v rozlíšení minimálne 300 dpi. Obrázky pripojené 
v textovom súbore DOC nebudú použité. Poradie obrázkov by malo byť uda-
né v názve súboru s obrázkom (napr. Fig1.tif, Obr-3a.jpg). Uprednostňované 
sú farebné obrázky pred čiernobielymi. Farebné obrazové prílohy nie sú spo-
platňované, ani honorované.

Tabuľky

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

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou

Príspevky v elektronickej podobe (najlepšie komprimované vo formáte 
RAR) posielajte na e-mailovú adresu bacikp@fns.uniba.sk. V prípade väč-
ších súborov (nad 20 MB) je vhodné použiť niektorý úložný server, napríklad 
uschovna.cz, Google Drive. 

Uzávierka jarného čísla: 31. marca Uzávierka jesenného čísla: 31. októbra
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