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EXKURZIA PRE UČITEĽOV KLUBU UČITEĽOV GEOVIED 
SLOVENSKEJ GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI DO 
SEVEROVÝCHODNÉHO TALIANSKA
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Na začiatku júla 2022 sa uskutočnila tradičná geovedná exkur-
zia Klubu učiteľov geovied. Trvala päť dní a viedla do oblasti, ktorú 
sme plánovali navštíviť už dlhšie, do severovýchodného Talianska 
v blízkosti hraníc s Rakúskom a Slovinskom. V rámci exkurzie sme sa 
sústredili na zjednodušené a zrozumiteľné sprostredkovanie poznat-
kov o geologickej stavbe severovýchodného Talianska, o procesoch, 
ktoré ju utvárali, formách georeliéfu a ostatných prvkoch krajiny. 
Chceli sme ukázať geovedu v širších súvislostiach, v prepojení na or-
ganickú časť prírody, ochranu prírody, ako aj na rôzne historicko-kul-
túrne zaujímavosti tejto oblasti. 

Exkurzné lokality ležia na území dvoch horských skupín Juž-
ných Vápencových Álp, resp. Južných Východných Álp – Júlskych Álp 
a Karnských Álp. Júlske Alpy tvoria cezhraničné pohorie v Taliansku a 
Slovinsku. Z východu na západ dosahujú hruba 98 km a zo severu na 
juh 58 km. Najdlhšie pomenovaným vrcholom Júlskych Álp je vrch 
Monte Canin/Kanin (2 587 m n. m.) na taliansko-slovinskej hrani-
ci. Je to jediná hora v pohorí, ktorá sa pýši prítomnosťou malého, 
ale skutočného ľadovca (Ghiacciao del Canin). Najvyšší vrch pohoria 
a zároveň najvyšší štít Slovinska je Triglav (2 864 m n. m.). Mohli sme 
ho obdivovať na exkurziách v rokoch 2013 a 2014. Veľkú časť plochy 
celých Júlskych Álp v Slovinsku tvorí Triglavský národný park. Spolu 

Lídia Turanová a Ivan Ružek

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, 
turanoval@gmail.com

s jeho okolím na slovinskom území ho v roku 2003 UNESCO vyhlásilo 
za Biosférickú rezerváciu Júlske Alpy.

Karnské Alpy sú rozsiahle horské pásmo v Južných Vápenco-
vých Alpách (Južných Východných Alpách) ležiace pozdĺž hranice 
Rakúska a Talianska v dĺžke vyše 100 km. Karnské Alpy boli zaradené 
medzi sto najvýznamnejších geologických oblastí sveta. Nie je preto 
prekvapením, že tam bolo vytvorených mnoho náučných chodníkov 
a cezhraničný geopark Karnských Álp. Geopark na vyše 130 lokali-
tách prezentuje jedinečný región geologického a paleontologického 
významu. Pre geológov a paleontológov sú najzaujímavejšie odkry-
té vrstvy vápencov a dolomitov bývalých koralových útesov boha-
tých na fosílie hrubé až 1 300 m, ktoré sa milióny rokov usadzovali 
na dne mora počas devónu. 

Prvou zastávkou na ceste do Talianska bolo rakúske mesto 
Leoben asi 210 km juhozápadne od Bratislavy. Jeho historické jadro 
vzniklo okolo dvojitého meandra na strednom toku rieky Mur (obr. 
1). Mesto, označované ako brána Štajerskej železnej cesty, bolo ke-
dysi centrom ťažby hnedého uhlia, železa a magnezitu, vyrábalo sa 
tam železo a oceľ (napr. koľajnice a drôty) a dodnes aj pivo. V Leobe-
ne sídli univerzita baníctva a hutníctva, založená v roku 1840. Zau-
jímavosťami hlavného námestia sú morový stĺp z roku 1718 a dom 
Georga Hackla zo 16. storočia (dnes s kaviarňou Steinscherer v príze-

Obr. 1. Mesto Leoben, známe najmä 
ťažbou a  spracovaním železnej rudy 
(haldy v pozadí), leží na rieke Mur.
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Obr. 2. Dominantou hlavného ná-
mestia v Leobene je dom s kaviarňou 
Steinscherer s  červenou fasádou so 
štukami a   fontána s  baníckou tema-
tikou.

Obr. 3. Lago di Fusine superiore pod 
hrebeňom Mangartu v Júlskych Alpách.

mí) s červenou fasádou, bohato zdobenou štukami (obr. 2). Prezreli 
sme si centrum starobylého mesta, ktoré tvoria stredoveké stavby. 
Spomedzi nich sú najznámejšie mýtna veža Schwammerlturm či  
väznica prebudovaná na moderné nákupné centrum. Nad mestom 
stojí zrúcanina hradu Maßenburg.

Po prechode talianskej hranice sme zamierili na sever Júlskych 
Álp objavovať krásy ľadovcových jazier Laghi di Fusine – horného 
a dolného – vo vápencovom am�teátri záveru doliny, ktorý tvorí hre-
beň Picco di Mezzodì a najvyšší vrch oblasti Mangart (2 677 m n. m.). 

Horné jazero leží vo výške 929 m n. m., má maximálnu hĺbku 10 m, 
plochu 9 ha a  je z  veľkej časti zanesené sedimentmi prinášanými 
prudkými horskými prítokmi. Dolné jazero leží vo výške 924 m n. m. 
a v dôsledku prehradenia malou vodnou elektrárňou má maximálnu 
hĺbku 25 m a plochu 13,5 ha. Od jazier vedú exponované turistické 
chodníky na horský hrebeň. My sme využili chodník vedúci okolo ja-
zier s mnohými výhľadmi na okolité hory a prekonávajúci pozostatky 
mohutných morén (obr. 3 a 4). Údolie s jazerami je od roku 1971 
chránenou oblasťou Parco Naturale dei Laghi di Fusine.
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Obr. 4. Časť účastníkov exkurzie na brehu 
Lago di Fusine superiore na prirodzenej 
hrádzi z morénových  uloženín.

Obr. 5/5b. Vodopád Fontanone di Goriuda prekonáva výšku asi 50 m.Ge
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K vodopádu Fontanone di Goriuda sme sa dostali kľukatou 
horskou cestou cez sedlo Sella Nevea (1  195 m n. m.), z  ktorého 
sme prudko klesli početnými serpentínami do záveru údolia Val di 
Raccolana. Vodopád na úpätí severného svahu Monte Canin vyteká 
v mohutnej vyvieračke, prekonávajúc výškový rozdiel 50 m medzi 
vyvieračkou a dnom údolia (obr. 5). Nad vodopádom voda preteká 
jaskyňou dlhou 640 m a prekonáva v  nej výškový rozdiel 100 m. 
Spätnou a selektívnou eróziou vznikol na päte vodopádu malý am-
�teáter umožňujúci prechod poza vodopád (obr. 6). Mali sme teda 
možnosť obdivovať a fotografovať tento prírodný unikát zvonka aj 
„zvnútra“. Pre tohtoročné sucho vodopád nemal veľa vody.

Mesto Tarcento, kde sme sa ubytovali, leží na rieke Torre na roz-
hraní Júlskych Álp s impozantnými vápencovými svahmi chrániacimi 
mesto pred studenými severnými vetrami a Friulskej nížiny s prevaž-
ne štrkovými sedimentmi riek vytekajúcich z Álp. Hotel Albergo Al 
Tarcentino v historickom centre Tarcenta ponúka moderné ubytova-
nie  v dvoj- a trojlôžkových izbách.

Druhý deň exkurzie sme smerovali k  pobrežiu Jadranského 
mora. Prvou, pôvodne neplánovanou zastávkou sa stalo mestečko 
Palmanova, ktoré vybudovali Benátčania v 16. storočí ako mohut-
nú pevnosť v tvare deväťcípovej hviezdy s cieľom posilniť obranu 
Furlanska (tal. Friuli) pred Turkami. Do mesta, ktoré bolo spočiatku 
vybavené dvomi radmi opevnení, baštami a vodnou priekopou (obr. 
7), vedú tri opevnené brány (obr. 8). Neskôr, v roku 1805, keď mesto 
ovládol Napoleon, vybudovali tretí rad opevnenia. Od roku 1960 je 
toto jedinečné mesto národnou kultúrnou pamiatkou a v roku 2017 
ho zapísali do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Jaskyňa Grotta Gigante, slovinsky Briška jama, sa nachádza na 
krasovej planine severozápadne od Terstu. Je to obrovská krasová 
jaskyňa v talianskej časti Krasu (tal. Carso) a je súčasťou rozsiahle-
ho systému jaskýň, ktoré spája sústava podzemných vodných tokov. 
Z nich neďaleko pobrežia Jadranského mora viacerými mohutnými 
vyvieračkami vzniká rieka Timavo. Hlavný priestor jaskyne je 98,5 m 
vysoký, 76,3 m široký a 167,6 m dlhý. V roku 1995 bol zapísaný do 
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Obr. 6. Pohľad do údolia Val di Raccolana 
spoza vodopádu.

Obr. 8. V  opevnení Palmanovy sú tri 
brány. Na obrázku Porta Aquileia, 
umožňujúca vstup do mesta z juhu.

Obr. 7. Mesto Palmanova je obkolesené 
opevnením s vodnou priekopou.
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Obr. 9. Stalagmity v jaskyni Grotta Gigante 
majú jedinečný tvar – vyzerajú ako veže 
z langošov naukladaných na seba.

Obr. 10. Monumentálnosť jaskyne nedokáže zachytiť fotoobjektív, ale dve plastové rúry s kyvadlom na sledovanie pohybov zemskej kôry majú dĺžku 96 m.

Guinnessovej knihy rekordov ako najväčší turisticky navštevovaný 
jaskynný priestor na svete. Na dno sprístupnenej časti jaskyne vedie 
500 schodov (a ďalších 500 nahor k východu). Kvapky vody v jaskyni 
padajú z veľkej výšky, čo spôsobuje, že stalagmity tu majú jedinečný 
tvar – pripomínajú veže z langošov naukladaných na seba (obr. 9). 
V jaskyni sú dva takmer sto metrov vysoké plastové tubusy, v ktorých 
sú kyvadlá – prístroje na sledovanie jemných pohybov zemskej kôry 
(obr. 10). V jaskyni venujú osobitnú pozornosť vzdelávacím aktivi-
tám pre žiakov všetkých stupňov. Súčasťou návštevníckeho areálu 
je aj vedecké speleologické múzeum, ktoré okrem charakteristiky 
a  histórie samotnej jaskyne ponúka aj informácie o paleontológii, 
archeológii a histórii Terstského krasu a podzemnej faune a �óre.

Z jaskyne sme pokračovali prehliadkou hradu Duino (slovinsky 
Devin). Na skalnom výbežku v  severnej časti Terstského zálivu sú 
ruiny Starého hradu z 11. storočia a neďaleko na mohutnom vápen-

covom útese nad hladinou stojí Nový hrad, postavený v roku 1389 
rodinou Wallsee, neskôr obývaný rodinou Thurn-Taxis. Hradné múze-
um ponúka bohaté umelecké zbierky a dobové interiéry, ako aj mož-
nosť prehliadky veľkých vojenských kaverien, v ktorých boli v časoch 
vojny umiestnené delá a vojenská technika. Kňažná Mária von Thurn 
und Taxis bola obdivovateľkou a mecenáškou básnika Rainera Mariu 
Rilkeho, ktorého inšpiroval pobyt v Duine k vytvoreniu zbierky Elégie 
z Duina. Rilkeho, rodáka z Prahy, pripomína náučný chodník vedúci 
ponad mohutné útesy s nádhernými výhľadmi na more, hrad Devin 
i vzdialené časti pobrežia Talianska, Slovinska a Chorvátska. V spaľu-
júcej horúčave sme mohli obdivovať rozsiahle škrapy a stredomorskú 
vegetáciu s dominantnými jaseňom mannovým a hrabovcom oby-
čajným (obr. 11, 12 a 13). Prechod po chodníku je nenáročný, s mož-
nosťou návštevy viacerých jaskýň, z ktorých väčšina bola už v čase 
prvej svetovej vojny prebudovaná na vojenské bunkre. V závere dňa 
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Obr. 11. Takmer 80 m vysoké vápencové 
útesy porastené typickou stredomorskou 
vegetáciou (pohľad z hradu Duino).

Obr. 12. Nový hrad Duino nad Terstským zálivom z Rilkeho chodníka.

Obr. 13. Škrapy na vápencoch pri Rilkeho 
chodníku.
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Obr. 14. Nový hrad Duino (Devín).

Obr. 15. Monte Arvensis z  Monte Tamai 
v Karnských Alpách.

sme využili možnosť osviežiť sa v mori na pláži v mestečku Sistiana 
s pokojnou a chránenou zátokou, ktorá bola známym turistickým 
strediskom už v období cisárskych a kráľovských čias. 

Tretí deň exkurzie sme sa zamerali na poznávanie Karnských 
Álp. Výškový rozdiel takmer 850 m sme prekonali lanovkou z Ra-
vascletta do výšky 1 700 m n. m. pod Monte Zoncolan (1 749 m n. m.). 
Zdatnejší z nás podnikli túru na blízky Monte Tamai (1 970 m n. m.). 
Okrem nádherných výhľadov na blízky Monte Arvensis (obr. 15) 
a Karnské Alpy mohli pozorovať rozličné typy metamorfovaných 
hornín, svahy postihnuté rôznymi druhmi gravitačných procesov 
a �oristicky bohaté horské lúky. Práve kryštalické bridlice tu podmie-
ňujú vznik rozsiahlych svahových procesov (obr. 16, 17, 18, 19). Ani 
tí menej zdatní však neprišli o krásu �óry a nádherné výhľady v okolí 
dojazdu najnáročnejšej trasy cyklistických pretekov Giro d´Italia na 

Zoncolane. Sedlo Sella del Monte Zoncolan (1 730 m n. m.) je výzvou 
nielen pre profesionálnych cyklistov, ale aj pre nadšencov. Trasa je 
známa pod prezývkou „Kaiser“, pretože cesta je extrémne náročná, 
čo v sedle pripomína aj malý pamätník (obr. 20). 

Lago di Cavazzo (obr. 21), najväčšie prírodné jazero v regióne 
Furlansko-júlske Benátky (tal. Friuli-Venezia Giulia), sme navštívili 
cestou do Venzone. Jazero je 2,25 km dlhé, 400 až 800 m široké a má 
maximálnu hĺbku 40 m. Leží vo výške 195 m n. m., nižšie ako rieka 
Tagliamento, ktorá tečie asi 3 km východne, a  je súčasťou sústavy 
vodných diel a elektrární. Jazero má ľadovcový pôvod. Vypĺňa depre-
siu uprostred následne spevnených �uvioglaciálnych sedimentov 
tvoriacich zlepence. Tie oddeľujú dolinu s jazerom od údolia rieky 
Tagliamento na severe. Dnes je jazero zásobované vodou z potoka 
Torrente Ambiesta v  susednom údolí, odkiaľ vedie k  jazeru tunel 
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Obrá. 16. Účastníci exkurzie pri hornej 
stanici lanovky, pripravení vystúpiť 
na Monte Tamai v pozadí.

Obr. 17. Vrch Monte Tamai budujú 
rozličné typy kryštalických bridlíc.

Obr. 18. Výhľad z Monte Tamai na lyžiarsky 
areál Zoncolan a hlavný hrebeň Karnských 
Álp.
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Obr. 19. Na kryštalických bridliciach sa 
veľmi dobre prejavujú svahové procesy. 

Obr. 20. Pamätník pripomínajúci 
extrémnu náročnosť trasy cyklistických 
pretekov Giro d´Italia cez sedlo Sella del 
Monte Zoncolan.

Obr. 21. Jazero Lago di Cavazzo 
ľadovcového pôvodu leží v údolí sčasti 
budovanom zlepencami, ktoré vznikli 
stmelením �uvioglaciálnych sedimentov.

Ge
ov

ed
ná

 ex
ku

rzi
a p

re
  u

čit
eľo

v K
lub

u u
čit

eľo
v g

eo
vie

d S
lov

en
sk

ej 
ge

olo
gic

ke
j s

po
loč

no
sti

  d
o s

ev
er

ov
ýc

ho
dn

éh
o T

ali
an

sk
a



13

Obr. 22. Pri súčasnom pohľade na 
historické budovy mestečka Venzone 
nič nepripomína, že boli zemetrasením 
v roku 1976 takmer zrovnané so zemou.

dlhý 8,5 km. Pritekajúca voda má teplotu iba 10 °C. Väčšina z nás sa 
mohla o tom aj presvedčiť pri kúpaní v jazere v horúcom popoludní. 
Okolo jazera vedú turistické trasy, zaujímavý je napríklad náučný 
chodník zameraný na poznávanie fauny a �óry jazera a jeho okolia. 

Poslednou zastávkou tohto dňa bolo historické mestečko 
Venzone. Venzone je členom združenia „najkrajších miest v Talian-
sku“ ako jedinečná opevnená obec zo 14. storočia, ale aj ako jedi-
nečný príklad architektonickej a umeleckej obnovy. V roku 1965 
bolo vyhlásené za národnú pamiatku. Žiaľ, zemetrasením 6. mája 
1976 o 20.59 hod. a následnými zemetraseniami v tomto roku bolo 
takmer úplne zničené. Historické centrum mesta sa podarilo na zá-
klade zhromaždených fotogra�í obnoviť a postaviť presne tak, aké 
bolo pred katastrofou (obr. 22). Len miesta, ktoré už nemohli byť 
rekonštruované z  trosiek, dostali nové fasády. Rekonštrukcia bola 
dokončená v roku 1990 obnovou katedrálneho kostola. 

Cividale del Friuli, tiché mesto, ktoré láka turistov vďaka stre-
dovekému centru, jednému z najväčších v severnom Taliansku, sme 
navštívili štvrtý deň. Leží na úpätí Júlskych Álp v nadmorskej výške 
135 m n. m. na rieke Natisone, vrezanej do vápencového podložia 
(obr. 23). Archeologické nálezy dokazujú, že oblasť bola osídlená už 
v paleolite a neolite. Historickému centru mesta dominuje námestie 
Piazza del Duomo, na ktorom sa nachádza okrem dómu niekoľko pa-
lácov a Národné archeologické múzeum. Cez hlboké skalné koryto 
Natisone bol už v  15. storočí vybudovaný most Ponte del Diavolo 
(obr. 24), ktorý v čase našej návštevy práve rekonštruovali. Keltské 
hypogeum je podzemná séria hál vytesaných do skaly v staroveku, 
ktorých funkcia ostáva nejasná. Časť historického centra mesta Civi-
dale s pamiatkami z longobardskej éry bola v roku 2011 zapísaná do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Pri prameňoch rieky Timavo sme nadviazali na prehliadku jas-
kyne Grotta Gigante vzdialenej asi 16 km a lokalít, ktoré sme navští-

Obr. 23. Koryto rieky Natisone 
v  Cividale del Friuli, hlboko vrezané do 
vápencového podložia (na horizonte 
vrch Krn v  slovinských Júlskych Alpách, 
pripomínajúci tatranský Kriváň).
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Obr. 24. Stredoveký most Ponte del 
Diavolo je symbolom mesta Cividale del 
Friuli.

Obr. 25. Jedna z vyvieračiek rieky Timavo, 
v  tomto roku s  nízkym stavom vody 
v  dôsledku dlhotrvajúceho extrémneho 
sucha.

vili v  Slovinsku počas predchádzajúcich geovedných exkurzií. 
Rieka Timavo vzniká v  sústave mohutných krasových vyvie-
račiek (obr. 25) a má dĺžku len približne dva kilometre. Veľkú 
časť vody dostáva takmer 40 km dlhým podzemným tokom z 
rieky Reka (tá sa do podzemia dostáva v  Škocjanskej jaskyni 
v Slovinsku). Stopovacie štúdie ale ukázali, že prispievajú aj iné 
ponorné rieky, Vipava, Soča a  Raša. Na základe modelovania 
sa predpokladá, že Timavo získava jednu tretinu svojho toku 
z  Reky a dve tretiny z in�ltrácie zrážok do krasovej plošiny 
a v menšej miere z iných riečnych zdrojov. Pri vyvieračkách 
rieky Timavo sa nachádza kostol Chiesa di San Giovanni in Tuba 
(obr. 26).

Deň sme zakončili návštevou zámku Miramare a  jeho 
záhrad na pobreží Jadranského mora asi 7  km západne od 
Terstu (obr. 27, 28, 29). História zámku je spojená s osobou 
rakúskeho arcivojvodu a neskoršieho mexického cisára Maxi-
miliána, mladšieho brata rakúskeho cisára Františka Jozefa I. 

Obr. 26. V  interiéri kostola 
Chiesa di San Giovanni in 
Tuba sú odkryté aj základy 
a  mozaiky zo staršieho 
ranokresťanského chrámu.
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Obr. 27. Bizarné tvary útesov na pobreží 
Jadranského mora z promenády.

Obr. 28. Romantický zámok Miramare, 
postavený  na brehu mora a  obklopený 
rozsiahlym, voľne prístupným parkom, je 
biely vďaka vápencu.

Obr. 29.  Pohľad zo zámku  Miramare 
na Terstský záliv s Terstom v pozadí.
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Obr. 30. Studená voda v  širokom 
koryte rieky Tagliamento bola jedným 
z mnohých príjemných zážitkov.

Maximilián dal zámok Miramare postaviť v rokoch 1856 až 1860 ako 
sídlo pre svoju rodinu. Stavbu zo svetlej žuly a vápenca umiestnil na 
skalnom výbežku nad morom, čo bolo síce romantické, ale zároveň 
veľmi nákladné. Interiéry zámku ukrývajú množstvo umeleckých 
predmetov, každá miestnosť je navrhnutá v inom štýle. Maximilián 
založil aj rozsiahly park v okolí zámku, ktorého atraktivitu dopĺňajú 
fontány, jazierka a cestičky s výhľadmi na more. Pobrežný ekosystém 
v okolí zámku je chránený v rámci prírodnej rezervácie. Po prehliad-
ke zámku a parku Miramare sme záver horúceho dňa strávili kúpa-
ním a oddychom v tieni pínií a oleandrov na murovanej pobrežnej 
promenáde spájajúcej Terst a Miramare.

Posledný deň exkurzie nás čakala takmer 600 km dlhá cesta 
domov s návštevou troch lokalít. Prvou zastávkou bolo obdivovanie 
koryta divočiacej rieky Tagliamento pri obci Osoppo (obr. 30). Taglia-
mento je príkladom vodného toku s  jedinečnými ekosystémami, 
veľmi málo ovplyvneného ľudskou činnosťou. Štrkové koryto rieky, 

miestami až viac ako kilometer široké, je pri vysokých stavoch vody 
počas topenia snehu v  horách neustále pretvárané. Je typické na-
hromadenými okruhliakmi tvoriacimi premenlivé ostrovy a štrkové 
lavice (obr. 31). Počas dlhších bezzrážkových období rieka na dol-
nom toku celkom vysychá. 

Keďže sme do Venzone prišli predchádzajúci deň až v podve-
čer, vrátili sme sa tam, aby sme navštívili stálu expozíciu múzea Tiere 
Motus. Je svedectvom udalostí spojených s ničivým zemetrasením 
z roku 1976, ktoré postihlo veľkú časť Furlánska-júlskeho Benátska. 
Nachádza sa v historickom centre mesta v Palazzo Orgnani-Martina 
zo 16. storočia. Fotogra�e, videá a dokumenty týkajúce sa historic-
kých, kultúrnych, technických a legislatívnych aspektov, ako aj 3D 
simulácia kolapsu katedrály návštevníkom približujú kľúčové mo-
menty mesta a regiónu od zemetrasenia až po jeho rekonštrukciu.

Poslednou exkurznou lokalitou bol vrch Monte Santo di Lus-
sari (1 790 m n. m.) na severnom okraji Júlskych Álp pri Tarvisiu, na 

Obr. 31. Široké divočiace koryto rieky 
Tagliamento v  doline zovretej vysokými 
vrchmi, ktorá tu tvorí rozhranie Karnských 
Álp a Júlskych Álp, je veľkou výzvou pre 
staviteľov dopravnej infraštruktúry.
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ktorý sme sa vyviezli lanovkou. Za svoju slávu vďačí najmä klášto-
ru postavenému na vrchole kopca v 16. storočí s kostolom, neskôr 
viackrát prestavaným. V roku 1807 ho zasiahol blesk, v roku 1915 
bol bombardovaný, ale znovu ho prestavali, naposledy v  roku 
2000. Kostol sa nazýva aj „kostolom troch národov“, pretože je 
miestom púte pre obyvateľov všetkých troch susediacich jazyko-
vých línií – nemeckej, talianskej a slovinskej. Z osady Borgo Lus-
sari, vybudovanej na vrcholovej plošine okolo svätyne (obr. 32), si 
možno vychutnať široký výhľad na vrchy Júlskych Álp, Karnských 
Álp a Gailtalských Álp. Zdatnejší z nás podnikli túru prevažne smre-
kovcovým lesom smerom na Cima del Cacciatore (2  071 m n. m.) 

s krásnymi panoramatickými výhľadmi a druhovo bohatými ekosys-
témami (obr. 33 až 36).

Ohlasy účastníkov tohtoročnej geovednej exkurzie do severo-
východného Talianska (obr. 37) boli veľmi pozitívne. Ocenili nielen 
výbornú organizáciu a veľmi pekné ubytovanie s vynikajúcou stra-
vou, ale aj priateľskú atmosféru, ktorá vládla počas celej exkurzie. 
Napriek extrémnym horúčavám sme si užili veľmi rôznorodé miesta 
v  území, prírodovedné aj  historické, ktorými väčšina Slovákov iba 
bez zastavenia precestuje na obligátnu dovolenku pri mori. 

Exkurzia sa uskutočnila aj vďaka podpore projektu KEGA 
č. 065UK-4/2021 a Slovenskej geologickej spoločnosti pri SAV.

Obr. 32. Osada Borgo Lussari pri svätyni na 
vrcholovej plošine Monte Santo di Lussari 
(od hornej stanice lanovky z Camporosso 
na Monte Lussari).

Obr. 33. Panoráma štítov Júlskych Álp 
z osady Borgo Lussari.
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Obr. 34. Exponovaný turistický chodník 
na Cima del Cacciatore na vápencoch 
a dolomitoch poškodený eróziou.

Obr. 37. Účastníci geovednej exkurzie do 
severovýchodného Talianska na Monte 
Lussari.

Obr. 35 – 36. V okolí chodníka na Cima del Cacciatore dominujú smrekovcové lesy s druhovo veľmi bohatou �órou.
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Už dlhší čas som túžil navštíviť Ukrajinu, lebo sú mi blízke 
východoslovanské národy. Už moji predkovia z  okolia Martina ob-
chodovali v  cárskom Rusku. Po niekoľkých návštevách Ruska som 
sa odhodlal ísť spoznávať aj Ukrajinu. Pred rokom v septembri 2021 
som sa dostal na Ukrajinu do Kyjeva a do Charkovskej oblasti a Do-
neckej oblasti.

Kvôli lepšiemu porozumeniu textu načrtnem geologickú stav-
bu Ukrajiny. Väčšinu územia štátu pokrýva kratón Sarmatia, ktorý je 
juhozápadnou časťou východoeurópskeho kratónu. Kratón je úze-
mie, ktoré je viac ako pol miliardy rokov slabo tektonicky aktívne. 
Z juhozápadu a juhu kratón lemujú orogénne pásma alpíd: Karpaty 
a  krymský vrásový systém. Sarmatský kratón sa skladá z vyzdvih-
nutého ukrajinského štítu a  voronežského masívu a  poklesnutých 

platforiem: volynsko-podolská platňa, čiernomorská depresia a dne-
persko-donecká depresia. Posledná spomenutá depresia rozdeľuje 
ukrajinský štít a voronežský masív. Vznikla v karbóne a na juhový-
chode prechádza do doneckého vrásového pásma – Doneckej panvy
(Bilecký, 2004).

Keď som sa pred mnohými rokmi zaoberal dekoračnými ka-
meňmi sveta, naďabil som na publikáciu Cvetnye kamni Ukrainy (Fa-
rebné kamene Ukrajiny, Semenčenko et al., 1974). Niektoré z nich 
som identi�koval aj v  Bratislave (Pivko, 2009). V  Kyjeve som pred 
rokom na mnohých stavbách a  pamätníkoch našiel dekoračné ka-
mene z ukrajinského štítu. Samotná geologická stavba Kyjeva nie je 
priaznivá na získanie kvalitného stavebného ani dekoračného kame-
ňa. Kyjev je postavený na nespevnených morénových sedimentoch 

FAREBNÉ KAMENE UKRAJINSKÉHO ŠTÍTU V KYJEVE

Daniel Pivko

Katedra geológie a paleontológie, PriF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Obr. 1. Tektonická stavba Ukrajiny na základe mapy Tora (2009): 1 – ukrajinský štít, 2 – kovelský výbežok, 3 – volynsko-podolská platňa, 4 – karpatské vrásové pásmo, 5 – 
západoeurópska platforma, 6 – dnepersko-donecká depresia, 7 – voronežský masív, 8 – donecké vrásové pásmo, 9 – čiernomorská depresia, 10 – skýtska platňa, 11 – krymská 
vrásová oblasť.
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kvartéru a na málo spevnených sedimentoch neogénu a paleogénu 
(obr. 2 a 3).  

V  začiatkoch kyjevského štátu – Kyjevskej Rusi, keď knieža 
Vladimír prijal kresťanskú vieru, prišli do Kyjeva mnísi a umelci z roz-
vinutej Byzancie. Okrem viery priniesli kultúru, vzdelanie, knihy, 
staviteľstvo a umenie. Sprvoti žili mnísi v jaskyniach vyhĺbených do 
mäkkých pieskov až pieskovcov neogénu v  strmom brehu Dnepra. 
Dnes sú to známe jaskyne Kyjevsko-pečerskej lavry (UNESCO), naj-
navštevovanejšej pamiatky na Ukrajine.

Obr. 2. Geologický pro�l Kyjeva bol vytvorený na základe dvoch máp (Solovycký et al., 2017; Polovec. 2022): 1 – krieda: cenomanské morské pieskovce a piesky, 2 – paleogén: 
morské hliny a piesky, 3 – neogén: riečne piesky a hliny, 4 – pleistocénne ľadovcové piesky a štrky, 5 – holocénne riečne piesky a voda.

Obr. 3. Strmý pravý breh Dnepra v Kyjeve s pamätníkom Matka vlasť (1981) a Kyjevsko-pečerskou lavrou (od 11. storočia). Svah budujú hlavne piesky a hliny neogénu.

Umelci z Byzancie postavili a vyzdobili v Kyjeve od konca 10. 
storočia do začiatku 13. storočia v  období rozkvetu Kyjevskej Rusi 
desiatky chrámov a palácov. Prvým bol Kostol desiatkov (996), ale 
najznámejší a najzachovalejší je Chrám svätej So�e (So�jský chrám, 
Chrám Božej múdrosti, 1018). Tehlové chrámy obsahujú aj balvany 
kryštalických hornín, ktoré pochádzajú z morén prinesených ľadov-
com. Ľadovec predposlednej ľadovej doby (sál, riss) siahal južne od 
Kyjeva (Buggle et al., 2008).

Obr. 4. Sofijský chrám (1018) s vyznačenými pôvodnými stenami (hnedá farba) a ľadovcové balvany v pôvodnej stene Uspenského chrámu (1073) v Kyjevsko-pečerskej 
lavre (1051).Fa
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V So�jskom chráme sa nachádzajú stĺpy a sarkofágy zo svet-
losivých mramorov gréckeho pôvodu, hlavne z  ostrova Marmara 
medzi úžinami Dardanely a Bospor. Z tohto prokonesského mramoru
je vytesaný unikátny sarkofág najvýznamnejšieho panovníka zla-
tého veku Kyjevskej Rusi kniežaťa Jaroslava Múdreho (vláda 1016 
– 1054), ktorý bol objavený pri archeologickom výskume v  roku 
1936. Sarkofág bol pôvodne určený pre sv. Klementa (zomrel vo 
vyhnanstve okolo roku 100) v  meste Chersonézos na Kryme. Jeho 
ostatky odniesli sv. Cyril a  sv. Metod cez Veľkú Moravu do Ríma, 
lebo išlo o rímskeho pápeža. Sarkofág preniesol knieža Vladimír do 
Kyjeva (Kukovaľská, 2013; Національний історико-культурний 
заповідник 2022).

V kyjevských chrámoch a palácoch z čias ranej Kyjevskej Rusi 
boli využité bridličnaté horniny bordovej a ružovkastej farby, z kto-
rých sa vyrábali prahy, parapety, reliéfy, sarkofágy a náhrobné dosky. 
Tento materiál pochádza z okolia mesta Ovruč sz. od Kyjeva, kde sú 
odkryvy ukrajinského štítu. V  strednom proterozoiku (1,6 – 1 mi-
liarda rokov) sa vytvorili ryolity, ktoré boli slabou metamorfózou 
a  hydrotermálnymi procesmi zmenené na pyrofylitové bridlice. Py-
rofylit je mäkký vrstvovitý silikát hliníka s podobnými vlastnosťami 
ako mastenec. Pyrofylit je žiaruvzdorný materiál, vyrábali sa z neho 
aj piecky a drobné predmety, prasleny a korálky. Spolu s bridlicami 
sa ako stavebný materiál našiel v  Kyjeve červený kvarcit rovnakej 
proveniencie (Ammosov et al., 1963; Ščerbak et al., 2008; Deriabin, 
2009; Koziuba, 2014; Derevskaja a Koženevskij, 2015).

Ukrajinský štít je predkambrický štít najbližší k nášmu územiu. 
Jeho odkryvy sa rozkladajú od Ovruča po Mariupol, čo je dĺžka okolo 
1 000 km. Jeho východnú hranicu na povrchu od Kyjeva po Dnipro 
(Dnepropetrovsk) kopíruje Dneper. Ukrajinský štít vznikol tektonic-
kým spojením viacerých teranov, čiže samostatne sa vyvíjajúcich 
oblastí s  kontinentálnou kôrou. Štít na juhozápade pozostáva zo 
starej archaickej kôry (3,2 – 3,8 Ga – miliárd rokov) a na východe 

z ranoproterozoických orogénnych pásov (2,3 – 2,1 Ga). Štítom pre-
nikajú proterozoické  granitoidné a  gabroidné masívy (2 a  1,8 Ga). 
Archaické terany obsahujú napr. granulity, charnockity, zelenoka-
meňové pásma, páskované železné rudy (Kryvij Rih – Krivoj Rog) 
a granitoidy. Paleoproterozoické časti ukrajinského štítu sú zložené 
napr. z rôznych vrchnokôrových metamor�tov, granitoidov či rapa-
kivi granitov (napr. Ščerbak et al., 2008).

V Kyjeve je mnoho budov a podstavcov sôch z 20. storočia ob-
ložených pestrými magmatickými horninami z  ukrajinského štítu. 
Najviac sa používali granitoidy sivej farby, menej červených odtieňov 
a tiež sivočierne anortozity a čierne gabrá. K najstarším používaným 
horninám patrí archaická tokivská žula bordovej farby veku 2,85 – 
2,6 Ga. Sivé žuly majú vek okolo 2 Ga. Vekovo k nim patrí aj červená 
kapustynská žula s  niekoľkocentimetrovými živcami a  granátom 
a  kornynská žula s  usmernenými ružovými žulami. Veľmi sa vyu-
žívajú hlbinné magmatické horniny z  obrovského korostenského 
plutónu. Granity pestrých farieb (napr. omelyanivský, lyznykivský 
a didkovický; 1,766 – 1,762 Ga) boli preniknuté gabrami a anortozit-
mi (1,760 Ga), ktoré kamenári nazývajú labradority. Obsahujú veľké 
živce hrajúce do modrej farby (Ščerbak et al., 2006, 2008; Cuney et 
al., 2008; Artemenko, 2017; Šumlyanský et al., 2018, 2021). 

Domáce ukrajinské granity, anortozity a  gabrá sa využíva-
jú aj  v exteriéroch a  interiéroch moderných budov. Pribudli k  nim 
aj nové druhy dekoračných kameňov, napr. domáce migmatity. Se-
dimentárne horniny boli v Kyjeve zriedkavejšie. V metre sa dal nájsť 
červený hľuznatý vápenec zo Zakarpatskej Ukrajiny (obr. 11) aj spev-
nené penovce (porovnaj Semenčenko et al., 1974). Na Slovensku sa 
ukrajinské žuly začali objavovať v 80. rokoch minulého storočia a vy-
užívali sa ešte aj v 90. rokoch. Mám nádej, že v budúcnosti sa opäť 
objavia na Slovensku veľmi dekoratívne granity z Ukrajiny.

Obr. 5. Sarkofág v So�jskom chráme pre knieža Jaroslava Múdreho a mozaika dlažby zničeného Desiatkového chrámu.
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Obr. 6. Reliéf v So�jskom chráme z pyrofylitovej bridlice proterozoického veku z okolie Ovruče.

Obr. 7. Využitie hornín ukrajinského štítu ako dekoračných kameňov: a – pamätný kríž z vyťažených blokov červenej žuly, b – pamätník zastrelených židovských detí v Babom 
Jare z červenej žuly, c – pamätník hladomoru vytesaný zo sivej žuly, d – obelisk v Parku večnej slávy zo sivej žuly, e – moderné použitie červenej žuly, f – náhrobníky z anortozitu 
a gabra.Fa
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Obr. 8. Dekoračné granity ukrajinského štítu s ukrajinskými, ruskými a medzinárodnými názvami: a – porfyrický granit typu rapakivi (omeljanyvská – jemeljanovská žula, Rosso 
Toledo), b – hrubo porfyrický usmernený granit s granátom (kapustynská – kapustinská žula, Rosso Santiago), c – homogénny granit (lyznykivská – leznikovská žula, Maple 
Red), d – slabo porfyrický granit (tokivská – tokovská žula, Carpazi), e – f – granit s písmenkovou textúrou (?didkovická žula, Star of Ukraine), g – h – porfyrický usmernený 
granit (kornynská – korninská žula, Leopard). Fa
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Obr. 9. Sivé granity z ukrajinského štítu ako dekoračné kamene: a – rôzne typy granitov, b – hybridný granit s xenolitmi metamor�tov, c – granit s pegmatitovými žilami, 
d – výrazne porfyrický granit so zonálnymi živcami, e – porfyrický granit, f – granit s xenolitom ma�ckej horniny, g – hybridný granit s granátom. 

Obr. 10. Anortozit („labradorit“) s modrou irizáciou živcov s dĺžkou do niekoľko centimetrov.
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V septembri 2021 som navštívil Ukrajinu. Okrem Kyjeva som 
sa dostal do Charkova, Izjumu, Svjatohorska a Slavjanska, kde práve 
prebiehajú boje medzi ukrajinskou armádou na jednej strane a rus-
kou armádou a armádou vzbúrencov z Doneckej republiky a Luhan-
skej republiky. Bol som v oblasti Donbasu, čo je skratka od „Donecký 
bassejn“. Oblasť Donbasu obývajú Ukrajinci aj Rusi, ale veľká preva-
ha ľudí hovorí po rusky. Oblasť patrí geologicky do Doneckej uhoľnej 
panvy, ktorá je okrem čierneho uhlia veľmi bohatá aj na iné nerastné 
suroviny, ako sú vápence, piesky, íly, evapority a  žuly (Simonenko, 
1977; Doinvest, 2020). 

Na juhozápadnom okraji Doneckej uhoľnej panvy sa nachádza 
ukrajinský štít s žulami, rulami, migmatitmi, pegmatitmi a zelený-

mi bridlicami. Na ňom transgresívne spočívajú devónske pieskovce 
a bazalty. Kľúčovou časťou sú zvrásnené karbónske ílovité, prachovi-
té a piesčité horniny, vápence (do vysokých pecí), dolomity a čierne 
uhlie. V  nadloží nasleduje spodný perm s pestrými pieskovcami, 
ílovitými a  prachovitými horninami, kamennou soľou, sadrovcom, 
anhydritom a dolomitom. Pokračujú pestré íly a karbonatické pies-
kovce triasu, sivé a  pestré íly, pieskovce, oolitické vápence a uhlie 
jury, pokračuje krieda, sliene a pieskovce vrchnej kriedy, glauko-
nitové piesky, sliene a siltovce paleogénu. V  nadloží sa nachádzajú 
kremenné piesky (sklárske a zlievarenské), ohňovzdorné íly a vápence 
neogénu a sekvenciu dokončujú hliny a piesky riečnych terás kvartéru 
(Simonenko, 1977; Геологическая карта Донецкой области, 2022).

NERASTNÉ BOHATSTVO DONBASU

Daniel Pivko

Katedra geológie a paleontológie, PriF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Obr. 1. Kopy palivového čierneho uhlia z Donbasu v Svjatohorsku. Takéto kopy boli u nás bežné počas socializmu.

Obr. 2. Svjatohorská lavra na brehu Severského Donca v Národnom parku Sväté hory v Doneckej oblasti. Prví mnísi si budovali cely v kolmej stene z vrchnokriedového mäkkého 
vápenca – kriedy. Bolo to v čase, keď sa táto časť dnešnej Ukrajiny nazývala Divé polia, kvôli lúpežným nájazdom Krymských Tatárov bola riedko osídlená. Ne
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Obr. 3. Kriedové „hory“ a slané jazerá v pozadí Slavjanska, mesta, ktoré malo v čase mieru okolo 100 000 obyvateľov.

Obr. 4. Kriedová „hora“ v Slavjansku a rohovce v kriede: a – erózia kriedovej haldy, b – vrstvy v kriedovej halde, c – čiastočne spevnené nasypané kusy kriedy, d – rohovec (pazúrik) 
v kriede, e – oddelený rohovec pravdepodobne z hubky, f – chalcedónové vnútro rohovca, g – lastúrnik Inoceramus(?).Ne
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Obr. 5. Sokel Uspenského chrámu Svjatohorskej lavry z  paleocénneho (dán) machovkového a  krinoidového vápenca s  úlomkami lastúrnikov a  rúrkami červov, ktorý 
pravdepodobne pochádza z Krymu, z okolia Sevastopoľa.

Obr. 6. Kamenné plastiky v Svjatohorsku vytesané z blokov eocénneho (ypres – lutét) numulitového vápenca, ktoré pravdepodobne pochádzajú z Krymu, z okolia Sevastopoľa.

Čierne uhlie z obdobia karbónu je rôzne preuhoľnené, obsahu-
je rôzny podiel uhlíka a prchavých zložiek. Najsilnejšie preuhoľnený 
antracit má najvyšší obsah uhlíka, je najkvalitnejší a najvýhrevnejší, 
preto sa spaľuje v  tepelných elektrárňach. Mastné uhlie s  vyšším 
obsahom prchavých látok (20 – 28 %) je vhodné na výrobu koksu – 
výborného paliva s vysokým obsahom uhlíka napr. do vysokých pecí 
na výrobu železa. Vedľajšie produkty sú aj uhoľný decht, oleje a svie-
tiplyn (zmes vodíka, metánu a etylénu) (porovnaj Simonenko, 1977).

Na výrobu železa je okrem rudy a čierneho uhlia potrebný vá-
penec, ktorého je tiež v Donbase dostatok. V Svjatohorsku a   Slav-
jansku som študoval odkryvy slabo spevneného vápenca – kriedy
(obr. 2 až 4). V okolí Slavjanska je viacero lomov na kriedu z obdobia 
mladšej kriedy. Krieda je slabo spevnený biely vápenec s  lokálnou 
prítomnosťou kremitých hľúz – rohovcov – či pazúrikov, ktoré obsa-
hujú inocerámy, ježovky a hubky. Základ tvorí zmes schránok forami-
nifer a kokolitov, ktoré sa ukladali na šelfe v aridnej klíme v hĺbke od 
100 do 600 m. Donbaská krieda je vrchnoturónsko-koňackého veku 

(широковская свита). V Slavjansku sa ťaží aj kamenná soľ permské-
ho pôvodu odparovaním soľného roztoku z vrtov. V Slavjansku boli 
oddávna známe slané pramene, z ktorých sa vytvorili slané jazerá. 
Z kriedy a soli sa vyrába sóda (Blatt et al., 1980; Шахти та рудники 
Донбасу, 2015). 

Dva dni som strávil v  rekreačnom mestečku Svjatohorsk 
uprostred lesov Národného parku Sväté hory. Na strmom brehu Se-
verského Donca tvorenom kriedou je postavená Svjatohorská lavra, 
jeden z  najvýznamnejších kláštorov Ukrajiny. Počas socializmu sa 
obec stala rekreačnou oblasťou pre doneckých baníkov a ich rodiny. 
Kláštor zmenili komunisti na kúpele a v mestečku postavili množ-
stvo pionierskych táborov pre deti. 

V  Svjatohorsku som našiel diela z krémových pórovitých vá-
pencov bohatých na fosílie, ktoré boli použité ako obklad (obr. 5) 
alebo na plastiky (obr. 6). Podarilo sa mi vypátrať, že vápence sa   
s najväčšou pravdepodobnosťou vyťažili v  kameňolomoch Krymu. 
Obec Inkerman leží 5 km východne od Sevastopoľa. V  jeho okolí Ne

ra
stn

é  
bo

ha
tst

vo
  D

on
ba

su
 



30

sa nachádza niekoľko kameňolomov na machovkové a numulitové 
vápence (Semenčenko et al., 1974). Podobné vápence sa ťažia aj 
dnes pri Bachčisaraji. Machovkovo-krinoidové detritické vápence 
s prímesou rúrok červov, lastúrnikov a foraminifer patria do najspod-
nejšieho paleocénu, do dánu. Numulitové vápence eocénneho veku 
(ypres – lutét) obsahujú aj iné bentické a planktonické foraminifery. 
Vznikali v plytkej vode s hĺbkou 10 až 30 m (Kopaevich, 2008; Ko-
paevich, 2010; Šišlov et al., 2020). V  období antiky sa spomínané 
vápence vyvážali do Grécka, Alexandrie a  Ríma. Kameň dobývali 
aj kresťania vo vyhnanstve ako otroci, medzi nimi aj pápež Klement. 
Počas socializmu sa tento obľúbený vápenec objavil v  mnohých 
mestách v bývalom Sovietskom Zväze napr. na stalinské mrakodrapy 
v Moskve, vraj sa nachádza aj na centrále NATO v Bruseli (Podgoro-
detskij, 2019; Bidinvest, 2022). 

Na južnej Ukrajine sa nachádzajú pieskovcové sochy poukazu-
júce na dávne doby. V Kyjeve a v Charkove pri Múzeu histórie som 

videl neobvyklé sochy ženských postáv, ktoré vyzerali veľmi archaic-
ky. Najkrajšia kolekcia zozbieraných sôch bola na hore Kremenec 
pri Izjume (obr. 7). Dozvedel som sa, že sochy nazývané каменные 
бабы (kamenné ženy) pochádzajú z 11. až 13. storočia. Tesali ich ko-
čovní Polovci (Kumáni, Kypčakovia) turkického pôvodu, ktorí obývali 
stepi severne od Čierneho mora. Polovci boli aj u nás ako strážne od-
diely na hranici Uhorska (Plavnica, Plavecký Štvrtok). Sochy žien sú 
vytesané väčšinou z  karbónskych pieskovcov Donbasu. Symbolizo-
vali predkov a boli umiestnené na najvyšších miestach stepí, povodí, 
mohýl a svätýň. Modly slúžili na uctievanie predkov a neskôr vodcov 
hordy (Heraskova, 1991; Pletneva, 2003).  

Zistil som, že aj výrazne priemyselná oblasť Donbasu má svoje 
prírodné a kultúrne krásy. Prajem obyvateľom Donbasu skorý mier 
a aby nerastné bohatstvo oblasti užívali vlastní obyvatelia a nie oli-
garchovia a cudzie mocnosti.

Obr. 7. Kolekcia poloveckých sôch (báb) vytesaných z pieskovca na hore Kremenec v Izjume. Podobné sochy sa nachádzajú na mnohých miestach južnej Ukrajiny.
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Prítomní: podľa prezenčnej listiny – 30 prítomných  
Miesto konania: Sála Dionýza Štúra ŠGÚDŠ Bratislava

Priebeh rokovania

1. Otvorenie
V  zmysle stanov Slovenskej geologickej spoločnosti (ďalej 

„SGS“) valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti (ďa-
lej „VZ SGS“) riadil predseda SGS L. Šimon. L. Šimon na úvod privítal 
prítomných a uviedol základné informácie o možnosti priebehu VZ 
SGS. Predseda SGS informoval, že VZ SGS bolo riadne zvolané roz-
šíreným výborom SGS na deň 9. 6. 2022 o  9.00 hod. v  súlade so 
stanovami SGS. Keďže však VZ je uznášaniaschopné iba vtedy, ak je 
prítomná najmenej polovica riadnych členov SGS, a v stanovený čas 
začatia rokovania o 9.00. hod. sa nedostavil potrebný počet členov, 
predseda SGS v zmysle stanov SGS určil začiatok rokovania VZ SGS 
o pol hodinu neskôr na čas presne o 9.30 hod., po polhodinovej ča-
kacej dobe v  zmysle stanov SGS, keď už za prijaté uznesenie musí 
hlasovať najmenej nadpolovičný počet prítomných členov SGS. L. 
Šimon o 9.30 hod. otvoril VZ SGS a oboznámil  prítomných členov 
SGS s programom rokovania VZ SGS. Prítomní si najskôr zvolili za za-
pisovateľa zápisnice S. Antolíkovú, za overovateľa M. Kováčovú a za 
schvaľovateľa L. Šimona. Za členov volebnej komisie boli zvolení F. 
Marko, K. Benková a V. Šimo. Na úvod zasadnutia VZ SGS vyzval L. Ši-
mon prítomných, aby si symbolickou minútou ticha uctili pamiatku 
viacerých členov SGS, ktorí nás opustili počas rokov 2018 – 2021, ale 
hlavne počas pandémie Covid 19 v posledných rokoch 2020, 2021 
až dosiaľ. Býva tradíciou  VZ SGS  takto si uctiť všetkých zomrelých 
členov SGS.

2. Správa o činnosti SGS za roky 2018 – 2021 
Správu o činnosti SGS za roky 2018 až 2021 predniesol pred-

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

patrí medzi najaktívnejšie spoločnosti pôsobiace pri Rade sloven-
ských vedeckých spoločností pri SAV. L. Šimon v úvodnej časti pre-
zentácie poskytol prierez činností a aktivít SGS počas rokov 2018 
– 2021. Za najväčší prínos okrem spolkovej činnosti, pravidelných 
terénnych seminárov a popularizačných prednášok pre verejnosť 
v múzeu SNM označil budovanie webového sídla SGS (https://www.
geologickaspolocnost.sk/). Je zaradené do digitálneho kultúrneho 
dedičstva SR, ktoré realizuje Univerzitná knižnica v Bratislave. Ďal-
ším úspechom je, že na webovom sídle SGS tvoríme digitálny časopis 
Mente et Malleo, Spravodajca SGS, ktorý vychádza pravidelne. Aktivi-
ty SGS sa uskutočňujú na báze 3 regionálnych pobočiek v Bratislave, 
Banskej Bystrici a  Košiciach a súčasne 10 odborných skupín a 1 ko-
misie. Počet členov SGS ku dňu 31. 12. 2021 je 346. Počas rokov 2018 
a 2019 sa na pôde SGS uskutočnilo množstvo prednášok zorganizo-
vaných jednotlivými odbornými skupinami. Uskutočnili sa aj exkur-
zie a tradičné predvianočné semináre. Aktivity v rokoch 2020 a 2021 
boli poznačené výskytom celosvetovej pandémie Covid 19. Nebolo 
možné sa stretať, a tak boli zrušené všetky prednášky a exkurzie aj 
predvianočné semináre. Neskôr v roku 2021 boli aspoň čiastočne ob-
novené prednášky, a hlavne v KUG SGS online formou. Predseda L. 
Šimon počas prezentácie uviedol správu pod názvom Súhrnná sprá-
va a štatistický prehľad o aktivitách Slovenskej geologickej spoločnosti 
za roky 2018 až 2021. Tento typ správy v predpísanej štruktúre SGS 
povinne pravidelne zasiela Rade vedeckých spoločností Slovenska 
pri SAV a Predsedníctvu SAV. Táto správa je zároveň podkladom, kto-

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
SLOVENSKEJ GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI 
ZO DŇA 9. 6. 2022 JE ZVEREJNENÁ 
NA WEBOVOM SÍDLE SGS 
WWW.GEOLOGICKASPOLOCNOST.SK.

Ladislav Šimon1, Marianna Kováčová2, Silvia Antolíková3, 
František Marko2, Katarína Benková1 a Vladimír Šimo3

1Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 
2Katedra geológie a paleontológie, PriF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Štátny geologický ústav D. Štúra, Regionálnej centrum Košice, Jesenského 8, 040 01 Košice
3Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
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rým sa formou žiadosti uchádza o dotáciu pre SGS a Predsedníctvo 
SAV na aktivity plánované v danom kalendárnom roku. Jednotlivé 
výročné správy o činnosti SGS pre Radu vedeckých spoločností SAV 
a pre Predsedníctvo SAV boli súčasťou predloženej správy na VZ SGS 
a boli prezentované počas rokovania.

3. Správa o hospodárení SGS za roky 2018 – 2021
Správu o hospodárení SGS za roky 2018 – 2021 predniesla 

hospodárka SGS M. Kováčiková. Vo forme tabuliek prezentovala hos-
podárenie SGS po jednotlivých rokoch:

Počiatočný stav �nancií na účte k 1. 1. 2018 27,76 €
Príjmy (členské, príspevok SAV) na účte v roku 2018 2 631,00 €
Výdavky (poplatky za časopis, akcie, vedenie účtu a iné) na účte v roku 2018 2 632,09 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2018 26,67 €
Počiatočný stav v pokladnici k 1. 1. 2018 0,00 €
Príjmy v pokladnici (členské) 15,00 €
Výdavky v pokladnici 15,00 € 
Stav v pokladnici k 31. 12. 2018 0,00 €

Príjmy spolu 2 646,00 €
Výdavky spolu 2 647,09 €

Počiatočný stav �nancií na účte k 1. 1. 2019 26,67 €
Príjmy (členské, príspevok SAV) na účte v roku 2019 2 884,49 €
Výdavky (poplatky za časopis, akcie, vedenie účtu a iné) na účte v roku 2019 2 901,36 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2019 9,80 €
Počiatočný stav v pokladnici k 1. 1. 2019 0,00 €
Príjmy v pokladnici (členské) 50,00 €
Výdavky v pokladnici 50,00 € 
Stav v pokladnici k 31. 12. 2019 0,00 €

Príjmy spolu 2 934,49 €
Výdavky spolu 2 951,36 €

Počiatočný stav �nancií na účte k 1. 1. 2020 9,80 €
Príjmy (členské, príspevok SAV) na účte v roku 2020 2 527,00 €
Výdavky (poplatky za časopis, akcie, vedenie účtu a iné) na účte v roku 2020 2 520,70 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2020 16,10 €
Počiatočný stav v pokladnici k 1. 1. 2020 0,00 €
Príjmy v pokladnici (členské) 528,00 €
Výdavky v pokladnici 528,00 €
Stav v pokladnici k 31. 12. 2020 0,00 €

Príjmy spolu 3 055,00 €
Výdavky spolu 3 048,70 €

Počiatočný stav �nancií na účte k 1. 1. 2021 16,10 €
Príjmy (členské, príspevok SAV) na účte v roku 2021 3 218,00 €
Výdavky (poplatky za časopis, akcie, vedenie účtu a iné) na účte v roku 2021 3 217,27 €
Zostatok na účte k 31. 12. 2021 16,83 €
Počiatočný stav v pokladnici k 1. 1. 2021 0,00 €
Príjmy v pokladnici (členské): 84,00 €
Výdavky v pokladnici 84,00 €
Stav v pokladnici k 31. 12. 2021 0,00 €

Príjmy spolu 3 302,00 €
Výdavky spolu 3 301,27 € Zá
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4. Revízna správa SGS za roky 2018 – 2021
Revíznu správu SGS za roky 2018 až 2021 predniesla členka 

revíznej komisie V. Sláviková. V revíznej správe V. Sláviková potvr-
dila správnosť hospodárenia SGS s �nanciami za roky 2018 – 2021 
a  potvrdili to podpisom správy obe členky revíznej komisie SGS V. 
Sláviková a V. Kollárová, ktorá sa z rokovania VZ SGS ospravedlnila zo 
zdravotných dôvodov.

5. Správa o činnosti Národného geologického ko-
mitétu SR (NGK SR) za roky 2018 – 2021

Správu o činnosti NGK SR za roky 2018 – 2021 predniesol pred-
seda NGK SR M. Kohút. M. Kohút prítomným predniesol prezentáciu, 
v ktorej prítomných informoval o základných stanovách Národného 
geologického komitétu, o  jeho postavení v rámci orgánov Sloven-
skej republiky, jeho vzťahu k Medzinárodnej únii geologických vied 
(International Union of Geological Sciences – ďalej: IUGS) a k ďalším 
zahraničným vedeckým organizáciám. Referoval o jeho vedení, po- 
slaní, činnosti a ďalších plánoch do budúcnosti. Prítomných vyzval, 
aby mu posielali informácie o konferenciách, na ktorých sa zúčast-
nili, aby mohol tieto informácie ďalej prezentovať vo vestníku IUGS.

Diskusia k predloženým  správam: 
M. Hyžný a  R. Pipík navrhli, aby bol poslaný mail všetkým 

členom SGS s prosbou o zasielanie informácií o absolvovaní rôznych 
konferencií členmi SGS a  ostatnými geológmi na Slovensku. V. Já-
nová pripomenula, že informácie o  absolvovaných konferenciách 
sú uvedené v bulletine Slovenskej asociácie inžinierskych geológov. 
L. Šimon pripomenul prítomným, že NGK je �nančne podporovaný 
priamo z P-SAV, ktoré prispieva na členské NGK do Medzinárodnej 
únie geologických vied (International Union of Geological Sciences – 
IUGS) v sume 1 200 €. Tento príspevok musí NGK každoročne platiť, 
aby mohol byť aj naďalej členom IUGS.

Uznesenie č. 1/09062022: Prítomní jednomyseľne odsúhla-
sili Správu o činnosti SGS za roky 2018 – 2021    (za: 30, proti: 
0, zdržal sa: 0). 
Uznesenie č. 2/09062022: Prítomní jednomyseľne od-
súhlasili Správu o hospodárení SGS za roky 2018 – 2021 
(za: 30, proti: 0, zdržal sa: 0). 
Uznesenie č. 3/09062022: Prítomní jednomyseľne odsúhla-
sili Revíznu správu SGS za roky 2018 – 2021 (za: 30, proti: 0, 
zdržal sa: 0). 
Uznesenie č. 4/09062022: Prítomní jednomyseľne odsúhla-
sili Správu o činnosti NGK SR za roky 2018 – 2021 (za: 30, proti: 
0, zdržal sa: 0).

6. Diskusia 
Súčasťou programu VZ SGS bola aj diskusia. L. Šimon otvoril 

diskusiu o činnosti, plánoch a víziách v SGS. Ako prvá M. Kováčová 
požiadala predsedu SGS, aby prítomných informoval o  spolupráci 
SGS s priateľskou Českou geologickou spoločnosťou (ČGS) v súvislosti 

s prípravami na oslavy 100. výročia založenia materskej geologickej 
spoločnosti (Československá spoločnosť pre geológiu a mineralógiu 
založená 14. 1. 1923), z ktorej neskôr vznikli dve geologické spoloč-
nosti, SGS a ČGS. L. Šimon prítomných informoval, že spoločnosti sa 
dohodli, že spoločne zorganizujú tradičný spoločný Otvorený geo-
logický kongres (OGK) v  ČR, pravdepodobne na Morave, v termíne 
asi v  septembri 2023. Okrem toho, obe spoločnosti sa dohodli, že 
majú právo urobiť si samostatne pripomienku storočnice Českoslo-
venskej spoločnosti pre geológiu a  mineralógiu, ktorej SGS a  ČGS 
sú jej právni následníci. Na rokovaní rozšíreného výboru SGS sa 
dohodlo, že SGS zorganizuje v piatok 13. 1. 2023,  teda v predvečer 
storočnice, špeciálny povianočný geologický seminár 100 rokov od 
založenia geologickej spoločnosti (1923 – 2023). Odznejú na ňom 
geologické prednášky o  histórii a  činnosti geologickej spoločnosti 
a  odborné geologické prednášky na tému Nové výsledky geologickej 
stavby a geologického vývoja Západných Karpát. D. Plašienka infor-
moval prítomných o priebehu slávnostného ceremoniálu v Krakove 
v Poľsku, kde bol vyslaný na oslavu 100. výročia založenia Poľskej 
geologickej spoločnosti. L. Šimon informoval o zámere SGS, aby sa 
v budúcnosti všetky zasadnutia výborov SGS  aj samotné rokovania 
VZ SGS mohli realizovať online. Odporučil, aby sa pripravila aktu-
alizácia stanov SGS a potom  na ďalšom zvolanom mimoriadnom 
rokovaní VZ SGS aby sa prijala aktualizácia stanov s  akceptovaním 
moderných komunikačných spôsobov, ako sú online konferencie 
a videokonferencie. Potom by sa hlasovania na rokovaní VZ SGS ale-
bo RV SGS realizovali aj hybridnou formou, t. j. prezenčne aj online. 
M. Kohút upozornil prítomných na nevýhody hlasovania online for-
mou. Hovoril o potrebe zabezpečiť bezpečnosť volieb, a  to tak, že 
prístup budú mať len zaregistrovaní voliči SGS.  K tejto diskusii  M. 
Kohúta sa  pripojil aj I. Broska a prezentoval podobný názor. L. Šimon 
navrhol, aby sa o týchto otázkach ďalej diskutovalo počas rokovania 
RV SGS. D. Pivko vyslovil názor o možnosti vytvoriť blog o geológii, 
kde by mohli geológovia pridávať fotogra�e a príspevky zo svojich 
terénnych akcií a exkurzií. O návrhu diskutovali  M. Kováčová, J. Lit-
tva, Z. Németh, J. Lexa, M. Hyžný a L. Šimon. L. Šimon bude o týchto 
otázkach diskutovať na rokovaniach RV SGS. Odporučil, aby sa na 
pôde nášho originálneho webového sídla SGS https://www.geolo-
gickaspolosnost.sk vytvorilo prostredie pre členov SGS na iniciatívu 
a budovanie platformy na komunikáciu o diskutovaných otázkach. 
K. Házyová poďakovala SGS a  zároveň pochválila vedenie Klubu 
učiteľov geovied SGS za ich úžasné prednášky a výnimočné aktivity. 
V závere diskusie L. Šimon poďakoval všetkým diskutujúcim.

7. Odovzdávanie ocenení – Čestný člen SGS, Me-
daila J. Slávika SGS, Ďakovný list SGS, ocenenie 
NGK – Medaila J. Pettka

Ďalším bodom programu bolo slávnostné oceňovanie SGS. 
Najskôr L. Šimon v mene SGS odovzdal ocenenie Čestný člen SGS za 
celoživotné dielo, za prínos do poznania geologických vied na Slo-
vensku a za významný príspevok k rozvoju geologickej spoločnosti Zá
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laureátovi profesorovi RNDr. Ivanovi Krausovi, DrSc. Potom L. Šimon 
v mene SGS odovzdal ocenenie Medailu Jána Slávika laureátovi Mgr. 
Danielovi Marcinovi, PhD., za prínos do poznania hydrogeotermál-
nych štruktúr podzemných vôd  na Slovensku a za rozvoj poznania 
geologických vied v Západných Karpatoch. V závere L. Šimon infor-
moval prítomných, že ocenení laureáti Medaily Jána Slávika – RNDr. 
M. Havrila, ktorý dostal ocenenie za prínos do poznania paleogeo-
gra�e a stratigra�e tektonickej jednotky hronika a rozvoj poznania 
geológie v  Západných Karpatoch, a  RNDr. L. Dublan, CSc., ktorý 
získal štatút Čestný člen SGS za  prínos do poznania vulkanických 
štruktúr na Slovensku a za príspevok k rozvoju SGS, sa ospravedlnili. 
Na VZ SGS sa nemohli zúčastniť zo zdravotných dôvodov. Preto SGS 
zabezpečí odovzdanie týchto ocenení osobnou návštevou predsedu 
SGS s delegáciou SGS. L. Šimon neskôr odovzdal ocenenie Ďakovný 
list SGS za prácu v prospech SGS a príspevok do rozvoja SGS v  rokoch 
2018 – 2021 týmto laureátom:  L. Turanová, M. Kováčová, Z. Né-
meth, S. Antolíková, M. Kováčiková, D. Pivko, V. Kollárová a M. Kohút. 
V ďalšej časti programu M. Kohút, predseda NGK, odovzdal za NGK 
ocenenie Cenu Jána Pettka laureátom prof. RNDr. M. Bielikovi, DrSc., 
a RNDr. J. Lexovi, CSc. Ocenenie získali aktuálne aj RNDr. M. Kohút, 
CSc., prof. M. Putiš, DrSc., a RNDr. P. Konečný, PhD. 

8. Odovzdávanie ocenení v súťaži o najlepšie geo-
logické práce publikované za roky 2018 – 2021

Slovenská geologická spoločnosť vyhlásila tradičnú súťaž 
o najlepšie geologické práce publikované za roky 2018 – 2021. Sú-
ťaž koordinoval prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., predseda komi-
sie SGS na udeľovanie oceňovaní za významné geologické práce. Na 
základe výsledkov súťaže D. Plašienka spolu s predsedom SGS odo-
vzdali ocenenie prvým autorom   víťazných publikácií jednotlivých 
kategórií:

I. kategória: Vedecké práce autorov bez vekového 
obmedzenia

Soták, J., Elbra, T., Pruner, P., Antolíková, S., Schnabl, P., Biroň, A., 
Kdýr, Š. a Milovský, R., 2021: End-Cretaceous to middle Eocene 
events from the Alpine Tethys: Multi-proxy data from a reference 
section at Kršteňany (Western Carpathians). Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 579, 110 – 571, 1 – 38. doi.or-
g/10.1016/j.palaeo.2021.110571 (IF - 3.318, JCR - Q1).

II. kategória: Vedecké práce mladých autorov 
(1. autor do 35 rokov)

Šujan, M., Rybár, S., Kováč, M., Bielik, M., Majcin, D., Minár, J., Pla-
šienka, D., Nováková, P. a Kotulová, J., 2021: The polyphase rifting 
and inversion of the Danube Basin revised. Global and Planetary 
Change, 196, 103 – 375.

III. kategória: Vedecké monogra�e
Hyžný, M. a Dulai, A., 2021: Badenian decapods of Hungary. GeoLite-
ra Publishing House, Institute of Geosciences, University of Szeged, 
Hungary, 296 pp.

IV. kategória: Mapové diela
Maglay, J. (ed.), Fordinál, K., Nagy, A., Vlačiky, M. Šefčík, P., Fričov-
ská, J., Moravcová, M., Kováčik, M., Baráth, I. a Zlocha, M., 2018: 
Geologická mapa Podunajskej nížiny-Podunajskej roviny; Geological 
map of the Danube lowland-Danube �at. Regionálne geol. mapy 
Slovenska 1 : 50 000. ISBN 978-80-8174-035-0. Bratislava, MŽP SR 
–  ŠGÚDŠ. 

V. kategória: Práce zo sféry aplikovaného výskumu
Zahorec, P., Papčo, J., Pašteka, R., Bielik, M., Bonvalot, S., Braiten-
berg, C., Ebbing, J., Gabriel, G., Gosar, A., Grand, A., Götze, H.-J., 
Hetényi, G., Holzrichter, N., Kissling, E., Marti, U., Meurers, B., Mr-
lina, J., Nogová, E., Pastorutti, A., Scarponi, M., Sebera, J., Seoane, 
L., Skiba, P., Szűcs, E. a Varga, M., 2021: The �rst pan-Alpine surfa-
ce-gravity database, a modern compilation that crosses frontiers. 
Earth Syst. Sci. Data, 13, 2  165 – 2 209, https://doi.org/10.5194/
essd-13-2165-2021.

VI. kategória: Edukačné práce
Šujan, M., 2021: Sedimentológia klastík: procesy ukladania a analý-
za fácií. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 208 s. ISBN 
978-80-223-5099-0. https://geopaleo.sk/media/media-lectures/
sedimentologia-1-ucebnica-siliciklastika/.

VII. kategória: Popularizačné práce
Rozložník, O., 2020: Banská víla Grubenfee. Mesto Dobšiná, 95 s.

9. Výsledky volieb do výboru SGS, hospodára SGS, 
revíznej komisie SGS a do Národného geologic-
kého komitétu

Predsedom volebnej komisie volieb do orgánov SGS a NGK bol 
F. Marko, ďalšími členmi boli K. Benková a V. Šimo. Svojimi podpismi 
potvrdili správnosť volieb.

Na voľbách sa zúčastnilo 26 členov z prítomných 30 členov SGS.

Hlasovaním boli určení títo členovia výboru SGS:

1. RNDr. Ladislav Šimon, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 24 hlasov 
2. RNDr. Silvia Antolíková, PhD., ÚVZ SAV Bratislava – 24 

hlasov 
3. doc. Mgr. Matúš Hyžný, PhD., PriF UK Bratislava – 23 

hlasov 
4. doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., PriF UK 

Bratislava – 23 hlasov 
5. doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PriF UK Bratislava – 

23 hlasov 
6. doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., PriF UK Bratislava – 23 

hlasov
7. doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD., FBERG Košice – 21 hlasov 
8. doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD., ŠGÚDŠ Košice – 21 hlasov
9. Mgr. Martin Vlačiky, PhD., SGS Bratislava – 21 hlasov Zá
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Hlasovaním bol zvolený hospodár výboru SGS na roky 
2022 – 2025:

1. RNDr. Monika Kováčiková, SGS Bratislava – 24 hlasov

Hlasovaním boli zvolení členovia do revíznej komisie SGS 
na roky 2022 – 2025:

1. Mgr. Viera Kollárová, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 24 hlasov 
2. RNDr. Viera Sláviková, PhD., SGS Bratislava – 21 hlasov

Hlasovaním boli zvolení členovia do výboru Národného geo-
logického komitétu na roky 2022 – 2025:

1. RNDr. Milan Kohút, CSc., ÚVZ SAV Bratislava – 25 hlasov
2. doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PriF UK Bratislava – 

23 hlasov
3. Ing. Zoltán Németh, PhD., ŠGÚDŠ Košice – 23 hlasov
4. RNDr. Martina Moravcová, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 17 

hlasov
5. doc. RNDr. Michal Šujan, PhD., PriF UK Bratislava – 16 

hlasov
6. RNDr. Ľubomír Hraško, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 15 hlasov
7. doc. RNDr. Stanislav Jeleň, PhD., UMB Banská Bystrica – 

14 hlasov
8. doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., ÚVZ SAV Banská Bystrica – 14 

hlasov
9. prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., PriF UK Bratislava – 14 hlasov 

Uznesenie č. 5/090622: Všetci prítomní zobrali na vedomie 
vyhlásenie výsledkov volieb volebnou komisiou do orgánov 
SGS a NGK v zložení F. Marko, K. Benková a V. Šimo.

Záver
L. Šimon poďakoval členom RV SGS za aktívnu prácu v SGS v uplynu-
lých štyroch rokoch. Všetkým prítomným členom SGS poďakoval za 
účasť na VZ SGS. Následne VZ SGS ukončil.

Zapísala: S. Antolíková 
Overila: M. Kováčová 
Schválil: L. Šimon 
V Bratislave 9. 6. 2022

PRÍLOHA 1

ZÁPIS Z VOLIEB DO VÝBORU SGS, HOSPODÁRA 
SGS, REVÍZNEJ KOMISIE SGS 
A DO NÁRODNÉHO GEOLOGICKÉHO KOMITÉTU, 
KTORÉ SA USKUTOČNILI POČAS VALNÉHO 
ZHROMAŽDENIA SGS DŇA 9. 6. 2022 V SÁLE 
D. ŠTÚRA  ŠGÚDŠ V BRATISLAVE 

Počet prítomných členov SGS: 30
Počet odovzdaných volebných lístkov: 26
Počet platných volebných lístkov: 26 

Hlasovaním boli zvolení členovia výboru SGS na roky 
2022 – 2025:

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 24 hlasov
RNDr. Silvia Antolíková, PhD., ÚVZ SAV Bratislava – 24 hlasov
doc. Mgr. Matúš Hyžný, PhD., PriF UK Bratislava – 23 hlasov
doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., PriF UK Bratislava 
– 23 hlasov
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PriF UK Bratislava – 23 
hlasov
doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., PriF UK Bratislava – 23 hlasov
doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD., FBERG Košice – 21 hlasov
doc. Ing. Ladislav Vizi, PhD., ŠGÚDŠ Košice – 21 hlasov
Mgr. Martin Vlačiky, PhD., SGS Bratislava – 21 hlasov

Hlasovaním bol zvolený hospodár výboru SGS na roky 
2022 – 2025:

RNDr. Monika Kováčiková, SGS Bratislava – 24 hlasov

Hlasovaním boli zvolení členovia do revíznej komisie SGS 
na roky 2022 – 2025:

Mgr. Viera Kollárová, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 24 hlasov
RNDr. Viera Sláviková, PhD., SGS Bratislava – 21 hlasov

Hlasovaním boli zvolení členovia do výboru Národného 
geologického komitétu na roky 2022 – 2025:

RNDr. Milan Kohút, CSc., ÚVZ SAV Bratislava – 25 hlasov
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PriF UK Bratislava – 23 
hlasov
Ing. Z. Németh, PhD., ŠGÚDŠ Košice – 23 hlasov
RNDr. M. Moravcová, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 17 hlasov
doc. RNDr. M. Šujan, PhD., PriF UK Bratislava – 16 hlasov
RNDr. Ľubomír Hraško, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava – 15 hlasov
doc. RNDr. S. Jeleň, PhD., UMB Banská Bystrica – 14 hlasov 
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., ÚVZ SAV Banská Bystrica – 14 
hlasov
prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., PriF UK Bratislava – 14 hlasov 

Zápis vypracovali členovia volebnej komisie v  zložení: doc. 
RNDr. František Marko, CSc., PriF UK Bratislava (predseda vo-
lebnej komisie), RNDr. Katarína Benková, ŠGÚDŠ Bratislava  
(členka volebnej komisie), Mgr. Vladimír Šimo, PhD., ÚVZ SAV 
Bratislava (člen volebnej komisie).
V Bratislave 9. 6. 2022
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PRÍLOHA 2

ZÁPIS Z VOLIEB PREDSEDU, PODPREDSEDU 
A VEDECKÉHO TAJOMNÍKA SGS, KTORÉ SA 
USKUTOČNILI Z ČLENOV NOVOZVOLENÉHO 
VÝBORU SGS, POČAS VZ SGS DŇA 9. 6. 2022 
V SÁLE D. ŠTÚRA  ŠGÚDŠ V BRATISLAVE 
Hlasovali títo prítomní členovia nového zvoleného výboru 
SGS:

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., ŠGÚDŠ 
RNDr. Silvia Antolíková, PhD., ÚVZ SAV 
doc. Mgr. Matúš Hyžný, PhD., PriF UK
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PriF UK
doc. RNDr. Daniel Pivko, PhD., PriF UK
RNDr. Monika Kováčiková, SGS

Hlasovaním bol zvolený za predsedu výboru SGS na roky 
2022 – 2025: 

RNDr. Ladislav Šimon, PhD., ŠGÚDŠ 

Hlasovaním bola zvolená za podpredsedníčku výboru SGS 
na roky 2022 – 2025:

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

Hlasovaním bola zvolená za vedeckú tajomníčku výboru SGS 
na roky 2022 – 2025:

RNDr. Silvia Antolíková, PhD., ÚVZ SAV
Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0
Zapísala: S. Antolíková 
Overila:  M. Kováčová 
Schválil: L. Šimon 
V Bratislave 9. 6. 2022

Ladislav Šimon1, Marianna Kováčová2, Silvia Antolíková3

a Monika Kováčiková4

1Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
2Katedra geológie a paleontológie, PriF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
3Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
4Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava 

ZÁPISNICE SLOVENSKEJ GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI 
V ROKU 2022 
(VYBERÁME Z WEBU SGS WWW.GEOLOGICKASPOLOCNOST.SK)

ZÁPISNICA ROZŠÍRENÉHO VÝBORU 
SLOVENSKEJ GEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI 
ZO DŇA 9. 2. A. 10. 2. 2022

Predseda SGS L. Šimon otvoril online rokovanie členov rozší-
reného výboru Slovenskej geologickej spoločnosti (RV SGS) v čase 
prebiehajúcej pandémie Covid 19 emailom dňa 9. 2 2022 s tým, že 
do 10. 2. 2022 do 16.00 hod. mali členovia RV SGS možnosť per rol-
lam hlasovať o predložených bodoch rokovania. 

L. Šimon požiadal RV SGS (v zmysle stanov SGS) o súhlas na 
zvolanie VZ SGS na deň 9. 6. 2022 od 9.00 hod. do Sály Dionýza Štúra 
ŠGÚDŠ v Bratislave. V tom čase by už mala byť pandemická situácia 
Covid 19 priaznivá. 

Na per rollam hlasovaní sa zúčastnilo 22 z 23 oslovených čle-
nov rozšíreného výboru SGS a návrh bol prijatý. 

Počas VZ SGS sa uskutočnia voľby do orgánov SGS a Národ-
ného geologického komitétu. Návrhy kandidátov do výboru SGS   
sa budú posielať na mailovú  adresu tajomníčky SGS S. Antolíkovej 
antolikovasilvia@gmail.com do 30. 4. 2022.  Navrhnutý kandidát do 
výboru SGS musí mať zaplatené členské najmenej za 3 roky, teda aj 
tento rok 2022 (len ten môže byť zvolený alebo môže voliť nových 
členov výboru SGS a NGK). Navrhnutý kandidát musí dať písomný 
súhlas, ktorý doručí tajomníčke SGS na uvedenú emailovú adresu. 
Zoznam kandidátov do výboru SGS bude zverejnený 9. 5. 2022 na 
internetovej stránke SGS https://www.geologickaspolocnost.sk. Prí-
pravu voľby členov NGK organizuje predseda NGK M. Kohút. 

Voľby členov SGS a NGK  sa uskutočnia počas VZ SGS. 

L. Šimon požiadal členov RV SGS o prijatie nového člena SGS 
Mariána Holického, ktorý sa prihlásil do Klubu učiteľov geovied SGS. Zá
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Na per rollam hlasovaní sa zúčastnilo 22 z 23 oslovených členov roz-
šíreného výboru SGS a návrh bol  prijatý. 

D. Plašienka navrhol, aby sa tradičná súťaž o najlepšie ve-
decké geologické práce publikované za roky 2018 – 2019 rozšírila 
aj o  práce za roky 2020 a 2021. Rozšírený výbor SGS s návrhom 
súhlasil. Nominácie na ocenenia geologických prác za roky 2018 
až 2021 posielali koordinátorovi súťaže  D. Plašienkovi na email 
dusan.plasienka@uniba.sk s  krátkou charakteristikou významu 
práce s  priloženým PDF publikovanej práce (v prípade monogra�í 
a rukopisov stačí titulný list). Nominácie na ocenenia v jednotlivých 
kategóriách sa môžu posielať priebežne, ale najneskôr do 30. 4. 
2022. Na per rollam hlasovaní sa zúčastnilo 22 z  23 oslovených 
členov rozšíreného výboru SGS a návrh bol  prijatý.

Na záver L. Šimon vyhodnotil hlasovanie a ukončil e-poradu 
členov RV SGS.

Zapísala: S. Antolíková, tajomníčka SGS
Overila: M. Kováčová, podpredsedníčka SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave 11. 2. 2022

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RV SGS ZO DŇA 
5. 5. 2022

Zúčastnení (v abecednom poradí): 
S. Antolíková, V. Kollárová, M. Kováčiková, M. Kováčová, 
J. Michalík, Z. Németh, B. Ondrášiková, D. Pivko, D. Plašienka, 
L. Šimon, L. Turanová, M. Vlačiky
Ospravedlnili sa:
N. Hudáčková, M. Šujan, R. Vojtko, R. Kyška Pipík, M. Hyžný,  
R. Fľaková, L. Vizi, Ľ. Štrba, V. Sláviková
Neprítomní:
P. Ivan,  R. Biskupič, J. Maglay 
Zasadnutie sa uskutočnilo prezenčne v  zasadačke na Kated-

re geológie a  paleontológie na Prírodovedeckej fakulte UK, ale aj 
on-line formou prostredníctvom platformy ZOOM. 

Predseda SGS L. Šimon privítal zúčastnených a oboznámil ich 
s  programom zasadnutia. Na úvod vyzval prítomných na chvíľku ti-
cha za všetkých zomrelých geológov počas posledných dvoch rokov 
v čase svetovej pandémie Covid 19.

1. Voľby do výboru SGS a NGK 
Hlavným bodom programu bola informácia, že do termínu 30. 

4. 2022 sa nemohol uzavrieť zoznam kandidátov na voľby do výbo-
ru SGS a výboru Národného geologického komitétu (NGK), ktoré sa 
uskutočnia na valnom zhromaždení SGS dňa 9. 6. 2022 v Sále Dioný-
za Štúra ŠGÚDŠ v Bratislave. Kandidátka do oboch výborov dosiaľ nie 
je kompletná. Predseda NGK M. Kohút informoval mailom predsedu 
SGS L. Šimona, že kompletný zoznam kandidátov do NGK oznámi 
v najbližších dňoch. L. Šimon požiadal členov výboru RV SGS o spolu-
prácu, aby aj SGS mohla uzavrieť  v najbližších dňoch potrebný počet 
kandidátov do výboru SGS, rovnako aj členov revíznej komisie SGS. 

2. Nominácie kandidátov na ocenenia Medaila 
Jána Slávika a Ďakovný list SGS

L. Šimon navrhol kandidátov na ocenenie SGS Medaila Jána 
Slávika :

– RNDr. Milan Havrila – návrh bol prijatý jednomyseľne,
– Mgr. Daniel Marcin, PhD. – návrh bol prijatý, 11 prítomných 

súhlasilo a jeden sa zdržal,
– Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. – návrh nebol prijatý, 1 prí-

tomný súhlasil, 1 nesúhlasil, 10 prítomných sa zdržalo 
hlasovania.

– L. Šimon navrhol kandidátov na ocenenie Čestný člen SGS:
– prof. RNDr. Ivan Kraus, DrSc. – návrh bol prijatý jedno-

myseľne,
– RNDr. Ladislav Dublan, CSc. – návrh bol prijatý jedno-

myseľne.
L. Šimon navrhol kandidátov na ocenenie Ďakovný list SGS za 

príspevok do rozvoja SGS v rokoch 2017 až 2021:
– L. Turanová, I. Ružek, M. Kováčová, Z. Németh, S. Antolíko-

vá, M. Kováčiková, V. Kollárová, D. Pivko, M. Kohút – všetky 
návrhy boli jednomyseľne prijaté.

3. Noví členovia SGS
Za nového člena SGS sa prihlásili:
Mgr. Juraj Hrabovský, PhD. – všetci prítomní súhlasili,
Mgr. Michaela Blažeková – všetci prítomní súhlasili.

4. Rôzne 
D. Plašienka informoval prítomných o súťaži o najlepšie vedec-

ké geologické práce. Navrhol, že osloví nasledujúcich odborníkov do 
komisie: J. Michalík, I. Petrík, M. Bielik a M. Bednarik. S. Antolíková 
rozpošle pripomienku na prihlasovanie vedeckých geologických prác 
do súťaže.

Prítomní sa zhodli na termíne najbližšieho konania povianoč-
ného geologického seminára – piatok 13. 1. 2023  v predvečer 100. 
výročia vzniku Československej geologickej spoločnosti. Povianočný 
seminár by sa konal na počesť tohto významného výročia pre našu 
geologické spoločnosť (14. 1. 1923 bola založená Československá 
spoločnosť pre mineralógiu a  geológiu, ktorej pokračovateľkou 
v Slovenskej republike je Slovenská geologická spoločnosť).

Predseda SGS L. Šimon na záver poďakoval zúčastneným 
a ukončil zasadnutie. 

Zapísala: S. Antolíková, tajomníčka SGS
Overila: M. Kováčiková, hospodárka SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS   
V Bratislave 7. 5. 2022
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ZÁPISNICA Z E-ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO 
VÝBORU SLOVENSKEJ GEOLOGICKEJ 
SPOLOČNOSTI (RV SGS) SPOJENÉHO S PER 
ROLLAM HLASOVANÍM  RV SGS 26. 5. 2022 
A  1. 6. 2022

Predseda SGS L. Šimon zvolal e-rokovania rozšíreného výbo-
ru Slovenskej geologickej spoločnosti  (RV SGS), ktoré bolo spojené 
s per rollam hlasovaním  RV SGS v dňoch 26. 5. 2022 a 1. 6. 2022. 
V týchto dňoch sa uskutočnili platné per rollam hlasovania.

L. Šimon informoval, že výbor SGS eviduje potrebný počet 
kandidátov navrhnutých do výboru  SGS. M. Kohút, predseda Národ-
ného geologického komitétu, poslal list predsedovi SGS so zozna-
mom kandidátov do NGK do volieb na VZ SGS dňa 9. 6. 2022. 

L. Šimon informoval, že RNDr. Ján Madarás, PhD., sa pre vy-
sokú pracovnú zaneprázdnenosť vzdal pozície zodpovedného redak-
tora Spravodajcu SGS Mente et Malleo (MEM). L. Šimon poďakoval 
J. Madarásovi za jeho  prácu pre MEM a vyzdvihol jeho aktivitu pri 
tvorbe tohto nového časopisu.  Pôvodný Spravodajca  SGS  (Geovest-
ník SGS, ktorý bol súčasťou časopisu Mineralia Slovaca) bol zrušený. 

Per rollam hlasovanie  RV SGS zo dňa 26. 5. 2022 
Dňa 26. 5. 2022 bolo oslovených 24 členov výboru RV SGS: M. 

Kováčová, S. Antolíková, M. Kováčiková,  M. Vlačiky, N. Hudáčková 
Hlavatá, M. Hyžný, D. Pivko, Ľ. Štrba, L. Vizi, Z. Németh, R. Kyška 
Pipík, L. Turanová, P. Ivan, R. Fľaková, B. Ondrášiková, J. Michalík, 
M. Šujan, R. Vojtko, J. Maglay, R. Biskupič, D. Plašienka, V. Kollárová, 
V. Sláviková, L. Šimon. 

Za hlasovalo 15 členov: M. Vlačiky, L. Turanová, S. Antolíková, 
V. Kollárová, J. Michalík, M. Hyžný, M. Kováčová, M. Šujan, Z. Né-
meth, M. Kováčiková, L. Vizi, R. Kyška Pipík,  N. Hudáčková Hlavatá, 
V. Sláviková, L. Šimon.

Nehlasovalo 9 členov: J. Maglay, P. Ivan,  R. Biskupič, R. Fľako-
vá, R. Vojtko, Ľ. Štrba, D. Pivko, B. Ondrášiková, D. Plašienka.

Uznesenie č. 1/26052022: Na základe hlasovania per rollam 
RV SGS berie na vedomie informáciu o navrhnutých kandidá-
toch do výboru  SGS a NGK do volieb na VZ SGS dňa 9. 6. 2022 
(zoznam kandidátov pozri ďalej).
Uznesenie č. 2/26052022: Na základe hlasovania per rol-
lam RV SGS zvolil za zodpovedného redaktora Spravodajcu SGS  
Mente et Malleo (MEM) RNDr. Ladislava Šimona, PhD., ktorý 
preberá organizáciu a činnosť Spravodajcu SGS po RNDr. Jánovi 
Madarásovi, PhD. 
Kandidáti do výboru SGS: RNDr. Silvia Antolíková, PhD., ÚVZ 

SAV Bratislava, Mgr. Matúš Hyžný, PhD., PriF UK Bratislava, doc. Mgr. 
Natália Hlavatá Hudáčková, PhD., PriF UK Bratislava, doc. RNDr. Ma-
rianna Kováčová, PhD., PriF UK Bratislava, doc. RNDr. Daniel Pivko, 
PhD., PriF UK, Bratislava, RNDr. Ladislav Šimon, PhD., ŠGÚDŠ Brati-
slava, doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD., FBERG  Košice, doc. Ing. Ladislav 
Vizi, PhD., ŠGÚDŠ Košice, Mgr. Martin Vlačiky, PhD., SGS Bratislava. 

Kandidát na hospodára SGS: RNDr. Monika Kováčiková, SGS 
Bratislava. 

Kandidáti do revíznej komisie SGS: Mgr. Viera Kollárová, PhD., 
ŠGÚDŠ Bratislava, RNDr. Viera Sláviková, PhD., SGS Bratislava. 

Kandidáti do výboru NGK: doc. Ing. Stanislav Jacko, PhD., 
FBERG Košice, Mgr. J. Hrabovský, PhD., ÚVZ SAV Bratislava, doc. 
RNDr. S. Jeleň, PhD., UMB Banská Bystrica, RNDr. Ľubomír Hraško, 
PhD., ŠGÚDŠ Bratislava, RNDr. Milan Kohút, CSc., ÚVZ SAV Bratisla-
va, doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., PriF UK Bratislava, RNDr. 
M. Moravcová, PhD., ŠGÚDŠ Bratislava, Ing. Z. Németh, PhD., ŠGÚDŠ 
Košice, doc. RNDr. Ján Soták, DrSc., ÚVZ SAV Banská Bystrica, doc. 
RNDr. M. Šujan, PhD., PriF UK Bratislava, prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., 
PriF UK Bratislava.

L. Šimon požiadal o per rollam hlasovanie a navrhol, aby RNDr. 
Ján Madarás, PhD., bol zvolený za člena redakčnej rady Spravodajcu 
SGS Mente et Malleo (MEM). 

L. Šimon informoval, že plánované rokovanie RV SGS dňa 
2. 6. 2022 sa neuskutoční, lebo výsledky súťaže o najlepšie geologic-
ké práce za roky 2018 až 2021 budú zverejnené až 6. 6. 2022.

Per  rollam hlasovania  RV SGS  zo dňa 1. 6. 2022
Dňa 1. 6. 2022 bolo oslovených 24 členov RV SGS: M. Ková-

čová, S. Antolíková, M. Kováčiková,  M. Vlačiky, N. Hudáčková Hla-
vatá, M. Hyžný, D. Pivko, Ľ Štrba, L. Vizi, Z. Németh, R. Kyška Pipík, 
L. Turanová, P. Ivan, R. Fľaková, B. Ondrášiková, J. Michalík, M. Šujan, 
R. Vojtko, J. Maglay, R. Biskupič, D. Plašienka, V. Kollárová, V. Slávi-
ková, L. Šimon.

Za hlasovalo 20 členov: D. Plašienka, S. Antolíková, Ľ. Štrba, L. 
Vizi, Z. Németh, V. Kollárová, B. Ondrášiková, M. Kováčová, R. Kyška 
Pipík, M. Vlačiky, J. Michalík, L. Turanová, M. Kováčiková, R. Fľaková, 
R. Biskupič, N. Hlavatá Hudáčková, R. Vojtko, M. Šujan, V. Sláviková, 
L. Šimon.

Nehlasovali 4 členovia: J. Maglay, P. Ivan, D. Pivko, M. Hyžný.
Uznesenie č. 1/01062022: Na základe hlasovania per rol-

lam RV SGS zvolil za člena redakčnej rady Mente et Malleo RNDr. Jána 
Madarása, PhD. 

Uznesenie č. 2/01062022: Na základe hlasovania per rol-
lam RV SGS berie na vedomie, že výsledky súťaže o najlepšie 
geologické práce za roky 2018 až 2021 budú zverejnené 6. 6. 
2022 a ocenenia budú odovzdané 9. 6. 2022 na VZ SGS.
Zapísala: S. Antolíková, tajomníčka SGS 

Overila: M. Kováčiková, hospodárka SGS

Schválil: L. Šimon, predseda SGS

V Bratislave 26. 5. 2022 a 1. 6. 2022
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ZÁPISNICA Z E-ROKOVANIA ROZŠÍRENÉHO 
VÝBORU SLOVENSKEJ GEOLOGICKEJ SPOLOČ-
NOSTI (RV SGS) SPOJENÉHO S PER ROLLAM 
HLASOVANÍM  RV SGS DŇA 7. 6. 2022

Predseda SGS L. Šimon zvolal e-rokovania RV SGS, ktoré bolo 
spojené s per rollam hlasovaním  RV SGS dňa  7. 6. 2022. Uskutočnili 
sa platné hlasovania. L. Šimon informoval RV SGS  v dvoch bodoch: 
1. o výsledkoch súťaže o najlepšie geologické práce publikované za 
roky 2018 až 2021 (pozri ďalej), 2. o programe VZ SGS dňa 9. 6. 2022 
(pozri ďalej). 

K bodu 1:
Slovenská geologická spoločnosť vyhlásila tradičnú súťaž 

o najlepšie geologické práce publikované za roky 2018 – 2021. Sú-
ťaž koordinoval prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., predseda komisie 
SGS na udeľovanie oceňovaní za významné geologické práce. Ocene-
né geologické práce budú slávnostne vyhlásené počas VZ SGS 9. 6. 
2022 od 11.00 hod. v Sále Dionýza Štúra v ŠGÚDŠ. Víťazi jednotlivých 
kategórií: 

I. kategória: Vedecké práce autorov bez vekového 
obmedzenia:

Soták, J., Elbra, T., Pruner, P., Antolíková, S., Schnabl, P., Biroň, A., 
Kdýr, Š. a Milovský, R., 2021: End-Cretaceous to middle Eoceneevents 
from the Alpine Tethys: Multi-proxy data from a referencesection at 
Kršteňany (Western Carpathians). Palaeogeography, Palaeoclimato-
logy, Palaeoecology, 579, 110 – 571, 1 – 38. 

II. kategória: Vedecké práce mladých autorov 
(1. autor do 35 rokov): 

Šujan, M., Rybár, S., Kováč, M., Bielik, M., Majcin, D., Minár, J., Pla-
šienka, D., Nováková, P. a Kotulová, J., 2021: The polyphase riftin-
gand inversion of the Danube Basin revised. Global and Planetary 
Change, 196, 103 – 375.

III. kategória: Vedecké monogra�e:
Hyžný, M. a Dulai, A., 2021: Badenian decapods of Hungary. GeoLi-
teraPublishing House, Institute of Geosciences, University of Szeged, 
Hungary, 296 pp.

IV. kategória: Mapové diela:
Maglay, J. (ed.), Fordinál, K., Nagy, A., Vlačiky, M. Šefčík, P., Fričov-
ská, J., Moravcová, M., Kováčik, M., Baráth, I. a Zlocha, M., 2018: 
Geologická mapa Podunajskej nížiny-Podunajskej roviny; Geological 
map of the Danube lowland-Danube �at. Regionálne geol. Mapy 
Slovenska 1 : 50 000. ISBN 978-80-8174-035-0. Vyd. Bratislava, MŽP 
SR –  ŠGÚDŠ. 

V. kategória: Práce zo sféry aplikovaného výskumu:
Zahorec, P., Papčo, J., Pašteka, R., Bielik, M., Bonvalot, S., Braiten-
berg, C., Ebbing, J., Gabriel, G., Gosar, A., Grand, A., Götze,H.-J., He-
tényi, G., Holzrichter, N., Kissling, E., Marti, U., Meurers, B., Mrlina, J., 

Nogová, E., Pastorutti, A., Scarponi, M., Sebera, J.,Seoane, L., Skiba, 
P., Szűcs, E. a Varga, M., 2021: The �rstpan-Alpine surface-gravity 
database, a modern compilation that crossesfrontiers. Earth Syst. 
Sci. Data, 13, 2 165 – 2 209.

VI. kategória: Edukačné práce:
Šujan, M., 2021: Sedimentológia klastík: procesy ukladania a analý-
za fácií. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 208 s. ISBN 
978-80-223-5099-0.

VII. kategória: Popularizačné práce:
Rozložník, O., 2020: Banská víla Grubenfee. Mesto Dobšiná, 95 s.

K bodu 2: Pozvánka na rokovanie VZ SGS dňa 9. 6. 
2022:

Vážení členovia Slovenskej geologickej spoločnosti,

pozývame Vás na rokovanie valného zhromaždenia Slovenskej geo-
logickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 9. 6. 2022 od 9.00 hod. 
v  Sále Dionýza Štúra Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 
v Bratislave s týmto programom:

1. Otvorenie o 9.00 hod.
2. Voľby do orgánov Slovenskej geologickej spoločnosti a Ná-

rodného geologického komitétu (od 9.00 do 12.00 hod.).
3. Správa o  činnosti Slovenskej geologickej spoločnosti (od 

9.30 hod.).
4. Správa o hospodárení Slovenskej geologickej spoločnosti. 
5. Správa revíznej komisie Slovenskej geologickej spoločnos-

ti.
6. Správa o činnosti Národného geologického komitétu.
7. Diskusia.
8. Prestávka.
9. Slávnostné oceňovanie Slovenskej geologickej spoločnosti 

(Čestný člen Slovenskej geologickej spoločnosti, Medaila 
Jána Slávika, Ďakovný list Slovenskej geologickej spoloč-
nosti od 11.00 hod.).

10.  Slávnostné oceňovanie Národného geologického komité-
tu (Cena Jána Pettka). 

11. Vyhlásenie súťaže o  najlepšie geologické práce v  rokoch 
2018 až 2021.

S pozdravom 
rozšírený výbor  Slovenskej geologickej spoločnosti

Bratislava 3. 6. 2022

Per  rollam hlasovanie  RV SGS zo dňa 7. 6. 2022 
Dňa 7. 6. 2022 bolo oslovených 24 členov RV SGS: M. Kováčo-

vá, S. Antolíková, M. Kováčiková,  M. Vlačiky, N. Hudáčková Hlavatá, 
M. Hyžný, D. Pivko, Ľ. Štrba, L. Vizi, Z. Németh, R. Kyška Pipík, L. Tura-
nová, P. Ivan, R. Fľaková, B. Ondrášiková, J. Michalík, M. Šujan, R. Vojtko, 
J. Maglay, R. Biskupič, D. Plašienka, V. Kollárová, V. Sláviková, L. Šimon. Zá
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Za Hlasovalo 18 členov: M. Vlačiky, R. Vojtko, R. Kyška Pipík, R. 
Biskupič, M. Šujan,  B. Ondrášiková, R. Fľaková, S. Antolíková, Z. Né-
meth, L. Vizi, V. Sláviková, M. Kováčová, M. Kováčiková, D. Plašienka, 
D. Pivko, L. Turanová, N. Hudáčková Hlavatá, L. Šimon.

Nehlasovalo 6 členov: J. Maglay, P. Ivan,  Ľ. Štrba, V. Kollárová, 
J. Michalík, M. Hyžný.

Uznesenie č. 0107062022: Na základe hlasovania per rol-
lam RV SGS berie na vedomie informáciu o výsledkoch tradič-

nej súťaže o  najlepšie geologické práce publikované za roky 
2018 – 2021.
Uznesenie č. 0207062022: Na základe hlasovania per rol-
lam RV SGS berie na vedomie informáciu o programe VZ SGS 
dňa 9. 6. 2022.
Zapísala: S. Antolíková, tajomníčka SGS
Overila: M. Kováčiková, hospodárka SGS
Schválil: L. Šimon, predseda SGS
V Bratislave 7. 6. 2022
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Slovenská geologická spoločnosť (SGS) zorganizuje 
slávnostné verejné stretnutie dňa 15. 11. 2022   v  predvečer  
210. výročia narodenia Jána Pettka (16. 11. 1812), významnej 
osobnosti Bratislavy (obr. 1), pri jeho dioritovom pamätníku 
na historickom cintoríne Kozia brána v Bratislave.

 Slovenská geologická spoločnosť k 200. výročiu naro-
denia Jána Pettka, prvého profesora geológie na Baníckej 
a  lesníckej akadémii v  Banskej Štiavnici, venovala vedeckú 
konferenciu 10. PVS SGS. Uskutočnila sa v Štátnom geologic-
kom ústave Dionýza Štúra v Bratislave 15. 12. 2010. Na znak 
úcty k Jánovi Pettkovi Slovenská geologická spoločnosť  roky 
2011 a 2012 vyhlásila za Geologické roky Jána Pettka. Pri tejto 
príležitosti v  budove Štátneho geologického ústavu D. Štúra 
v Bratislave bola umiestnená pamätná tabuľa (obr. 2). Na ná-
vrh SGS vtedajší primátor hlavného mesta SR Bratislavy doc. 
RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., vyhlásil Jána Pettka za významnú 
osobnosť pochovanú na historickom cintoríne Kozia brána 
v Bratislave (foto. 1, 2). 

Ján Pettko sa narodil  v Hornej Drietome 16. novembra 
1812 v rodine tabulárneho sudcu Trenčianskej župy zemana 
Daniela Pettka a Kristíny Pettkovej-Hradskej. Študoval v Tren-
číne, na lýceu v Bratislave, na právnickej akadémii v Prešove 
a  v rokoch 1835 – 1839 na banskoštiavnickej Baníckej a les-
níckej akadémii. Ako adepta baníctva, plynule ovládajúceho 
okrem rodného jazyka nemecký, maďarský, francúzsky a an-
glický jazyk, ho prijala do svojich služieb Kremnická banská 
huta. Na odporúčanie profesora Haidingera, u ktorého  vo Viedni 
v roku 1842 Ján Pettko absolvoval kurz mineralógie,  bol dekrétom 
dvorskej komory 15. septembra 1843 vymenovaný  za vedúceho Ka-
tedry geológie, mineralógie a paleontológie na Baníckej a lesníckej 
akadémii v Banskej Štiavnici. V roku 1847 sa Ján Pettko stal banským 
radcom a napokon prvým riadnym profesorom geológie na tejto 
akadémii. Katedru geológie, mineralógie a paleontológie viedol 
celých 28 rokov. Ján Pettko sa podieľal na spracovaní geologických 
máp z oblasti Malých Karpát, Banskej Štiavnice a Kremnice.  Zistil 

Ladislav Šimon1, Marianna Kováčová2, Silvia Antolíková3

a Monika Kováčiková4

1Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
2Katedra geológie a paleontológie, PriF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
3Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
4Slovenská geologická spoločnosť, Mlynská dolina 1, 817 04  Bratislava

210. VÝROČIE NARODENIA 
JÁNA PETTKA, 
VÝZNAMNEJ OSOBNOSTI BRATISLAVY

Obr. 1. Ján Pettko v  čase svojho pôsobenia ako vedúci Katedry geológie, mineralógie 
a paleontológie na Baníckej  a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
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a vymedzil kryhu numulitových vápencov pri Vyhniach vystupujúcu 
spod  vulkanických hornín, v ktorých odlíšil petrogra�cké typy (vrá-
tane perlitov pri Hliníku) a určil ich príslušnosť k erupčným fázam. 
Pettko si ako prvý všimol výstup aplit v Benedikovej štôlni pri Vy-
hniach. Zaujímal sa o sedimentárnu výplň Žiarskej kotliny a opísal 
faunu z mladokenozoických limnokvarcitov a travertínov. Určoval 
triasové ichnofosílie a jurské amonity od Tureckej z materiálu Fritza 
Hauera. Zomrel 26. októbra 1890. 
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Obr. 2. Slovenská geologická spoločnosť v budove Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave umiestnila pamätnú tabuľu.
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Foto. 2. Členovia Slovenskej geologickej 
spoločnosti na verejnom slávnostnom 
stretnutí s úctou a vďakou položili veniec 
k pomníku Jána Pettka na historickom 
cintoríne Kozia brána v Bratislave 12. 
12. 2012 pri príležitosti 200. výročia 
jeho narodenia (na fotogra�i zľava  stoja 
I. Petrík, I. Broska, M. Kohút, M. Kováčová, 
K. Fordinál a L. Šimon).
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Foto 1. Dioritový pomník Jána Pettka na historickom cintoríne Kozia brána v Bratislave dňa 12. 12. 2012.
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Milan Kohút

Ústav vied o Zemi SAV Bratislava, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, e-mail: milan.kohut@savba.sk

CENA JÁNA PETTKA 
MÁ UŽ 20 LAUREÁTOV – JE TO VEĽA ALEBO MÁLO?

Oceňovanie vedeckej práce aktívnych pracovníkov nie je 
každodennou záležitosťou. Riadi sa rôznymi pravidlami a  kritéria-
mi inštitúcií, ktoré dané ocenenie odovzdávajú, pričom výber 
a  schvaľovanie oceňovaných podlieha väčšinou subjektívnemu 
faktoru. Národný geologický komitét Slovenskej republiky (NGK 
SR) ako zástupca slovenských geologických vedeckých inštitúcií 
v Medzinárodnej únii geologických vied (International Union of Geo-
logical Sciences – IUGS) sa po päťročnej diskusii uzniesol udeľovať 
Cenu Jána Pettka (CJP) na jeseň roku 2015. Jej udelenie má mať 
scientometrický základ odvodený od počtu čistých citácií v Scopuse 
(n ≥ 500) s Hirschovým indexom väčším ako 13 a má sa udeľovať 
morálne vyzretým vedeckým osobnostiam slovenskej geológie, 
ktoré svojou prácou v Západných Karpatoch šíria dobré meno sloven-
skej geológie v zahraničí (Kohút, 2016). Keďže NGK SR nedisponuje 
žiadnymi �nančnými prostriedkami, nemohol si dovoliť udeľovať 
žiadnu medailu ani nič, čo si vyžaduje �nančné náklady, a preto toto 
ocenenie je viac-menej morálne a symbolické. Preto bol aj gra�cký 
návrh Ceny Jána Pettka vypracovaný ako Bona �de et pro bono publi-
co (M. Kohút, ©2016).

NGK SR na jesennom zasadnutí v roku 2016 prerokoval 
a schválil návrhy na laureátov Ceny Jána Pettka, ktorí spĺňali poža-
dované kritériá. Prvými nositeľmi tejto ceny sa stali: prof. RNDr. 
Michal Kováč, DrSc., prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., RNDr. Igor Bros-
ka, DrSc., RNDr. Marián Janák, DrSc., doc. RNDr. Jozef Michalík, 
DrSc., RNDr. Michal Nemčok, DrSc., Mgr. Adam Tomašových, PhD., 
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., a doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. His-
toricky prvé odovzdávanie Ceny Jána Pettka sa uskutočnilo na 15. 
predvianočnom seminári SGS dňa 8. decembra 2016 vo Veľkej sále 
Dionýza Štúra ŠGÚDŠ a diplom s poradovým číslom 1 dostal prof. M. 
Kováč. V  nasledujúcom roku 2017 dosiahol požadovaný publikač-
no-citačný impakt prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc. Ďalšími lau-
reátmi CJP v roku 2018 sa stali prof. Mgr. Juraj Majzlan, PhD., doc. 
Mgr. Ondrej Lexa, PhD., doc. Mgr. Martin Danišík, PhD., a RNDr. Jozef 
Vozár, DrSc. Neskôr prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD., splnil potrebné 
kritériá v  roku 2019. V  prvom roku covidového lockdownu dosiahli 
potrebnú publikačno-citačnú métu: RNDr. Milan Kohút, CSc., RNDr. 
Jaroslav Lexa, CSc., prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc., a  RNDr. Patrik 
Konečný, PhD. V  nasledujúcom roku 2021 dosiahol požadované 

kritériá prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., čím 
sa uzavrela prvá dvadsiatka držiteľov Ceny 
Jána Pettka. Z  dôvodu lockdownu si ostatní 
piati tvoriví pracovníci – držitelia CJP – mohli 
prevziať toto ocenenie až na valnom zhro-
maždení SGS, ktoré sa uskutočnilo 9. júna 
2022 vo Veľkej sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ. 

Keď si položíme otázku, či je to veľa 
alebo málo, odpoveď znie, že je to až žalostne 
málo! Toto konštatovanie vychádza z  empir-
ického hodnotenia stavu, keď predpokladáme, 
že v  sektore geológie dnes pracuje na Slov-
ensku zhruba 300 vysokoškolsky vzdelaných 
profesionálov vrátane aplikovaných odborov, 
akými sú inžinierska geológia, hydrogeológia, 
geofyzika a ložisková geológia. Z tohto počtu 
má približne 200 ľudí tretí stupeň VŠ vzdelania Ce

na
  Já

na
 Pe

ttk
a  

m
á  

už
  2

0  
lau

re
át

ov
  –

  Je
  to

  v
eľa

  a
leb

o  
m

álo
?

Gra�cký návrh Ceny Jána Pettka
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(CSc., PhD. ± DrSc.) a z nich niečo viac ako 100 odborníkov je system-
aticky publikačne činných. Samozrejme, tieto čísla sú neporovnateľne 
nižšie oproti okolitým krajinám (Česko, Poľsko a Maďarsko). Na to, 
aby sme vedeli odpovedať, kde sa stala chyba, treba analyzovať 
súčasný stav cez prizmu ocenených laureátov CJP. Za šesť rokov ex-
istencie oceňovania CJP splnilo požadované scientometrické kritériá 
len 20 vedeckých pracovníkov, z  toho 7 bolo z ÚVZ SAV, 6 z  PríF 
UK, 3 zo zahraničných pracovísk, 2 z FMF UK, 1 z ŠGÚDŠ a jeden zo 
súkromného sektora. Z 20 ocenených malo 9 vedcov hodnosť DrSc. 
a 11  CSc. + PhD., pričom 8 z nich malo titul univerzitného profeso-
ra, štyria titul docenta a ôsmi sú bez úväzku na vysokej škole. Pokiaľ 
ide o špecializáciu, tu je situácia pomerne vyrovnaná: 4x štruktúr-
na geológia/tektonika, 3x mineralógia, 3x regionálna geológia, 3x 
geofyzika, 2x petrológia, 2x sedimentológia/litológia a po jednom 
zástupcovi sú tu paleobiológ, geochronológ a geochemik. Najmladší 
ocenený preberal CJP, keď mal 38 rokov, a  najstarší v  79 rokoch. 
Z tohto pohľadu je zaujímavé vekové rozloženie laureátov CJP: menej 
ako 40 rokov – jeden pracovník, 41 až 45 – traja, 46 až 50 – dvaja, 51 
až 55 – jeden, 56 až 60 – štyria, 61 až 65 – štyria, 66 až 70 – jeden, 
71 až 75 – dvaja a 76 až 80 – dvaja. Z celkového počtu teda len 20 % 
sú mladí vedeckí pracovníci do 45 rokov, 20 % tvoria emeritní ve-
deckí pracovníci nad 70 rokov a až 40 % tvoria zrelí etablovaní vedci 
vo veku 56 až 65 rokov. Zaujímavý štatistický údaj je, že desiati, teda 
50 % z ocenených CJP, absolvovali dlhodobú stáž (aspoň jeden rok) 
na zahraničnom pracovisku, ale  iba 4 z nich (20 % z celkového počtu 
ocenených) dosiahli hodnosť PhD. v zahraničí. Myslíme si, že hlavný 
problém je v  malom množstve medzinárodne etablovaných ve-
deckých pracovníkov v geológii na Slovensku. Každý rok končí menej 
kvalitných absolventov 2. stupeň VŠ a takmer nik sa nesnaží ísť do 
zahraničia na doktorandské štúdium. Čo je však tragédia, ani tí, čo 
dosiahnu hodnosť PhD. na Slovensku, nemajú žiadnu ambíciu ísť na 
postdoktorandský pobyt do zahraničia a absolvovaním takéhoto „to-

varišstva“ sa zapojiť do medzinárodných výskumných tímov. A práve 
v tomto výrazne zaostávame za okolitými krajinami, kde majú de-
siatky takýchto cieľavedomých študentov. Z nich sa po čase väčšina 
vráti domov a posúva kvalitu výskumu v rodnej krajine. Na druhej 
strane, situácia nie je ružová ani medzi pedagogickými pracovníkmi 
na Slovensku. Veď zo súčasného počtu 25 profesorov a 43 docentov 
v rámci slovenských VŠ (vrátane košických VŠ, kde je situácia neis-
tá, pretože časť pedagógov na FBERG TUKE a PríF UPJŠ sa miestami 
účelovo identi�kuje ako „baník“, alebo „geograf“) bolo za šesť rokov 
ocenených iba 12 laureátov. Je to menej ako 18 % z celkového počtu 
profesorov a docentov v odbore. Tu si však treba uvedomiť, že štatis-
tiku nám vylepšujú traja ocenení zo zahraničných pracovísk, takže 
nakoniec sa dostaneme len na 13 % domácich pedagógov. Podobne, 
kritériá na CJP spĺňajú len 2/3 zo súčasných DrSc. na Slovensku, 
a to nehovoríme o kategórii Vedúci vedecký pracovník (Ia), kam sa 
v minulosti dostali aj pracovníci, čo by dnes mali miestami problém 
obhájiť aj kategóriu IIa – Samostatný vedecký pracovník. Ďalším 
problémom je, že väčšinou pracujeme na domácich geologických 
problémoch, ktoré často zahraničie nezaujímajú, respektíve nevieme 
tieto výsledky kvalitne predať. Ako-tak atraktívne vo svete sú objavy 
nových minerálov zo Slovenska, prípadne extrémne P/T podmienky 
(diamanty v  UHP), ale aj vývoj panónskeho bazénu v  širších stre-
doeurópskych intenciách. Možno niekto povie, že tu máme biedne 
prístrojové vybavenie, keďže môžeme využívať iba dve kvalitné 
elektrónové mikrosondy (EPMA) a dva hmotnostné spektrometre na 
stabilné izotopy (IRMS). Netreba však zabúdať, že už viac ako šesť 
rokov sú v ŠGÚDŠ v Spišskej Novej Vsi dva hmotnostné spektrome-
tre LA ICP MS Agilent, z ktorých dodnes neboli publikované žiadne 
izotopové analýzy! Aj napriek tejto nepriaznivej situácii je však vo 
svete množstvo unikátnych prístrojov, kde pri kvalitne pripravenom 
projekte sa dá prísť k moderným výsledkom aj bez platenia náklad-
ných analýz a strojového času pri štandardnej vedeckej spolupráci. 

Je zrejmé, že postupom rokov nám 
dozrie ďalších 10 – 15 laureátov zo staršej 
a strednej generácie geológov na Slovensku, 
ale bez kvalitnej mladej generácie vedcov 
bude geologický výskum na  našej rodnej 
hrude stagnovať. Šancu má iba kvalitná tí-
mová práca so zahraničnými pracoviskami, 
kde musíme viac zapájať aj našich absolven-
tov, aby mal kto v budúcnosti niesť štafetu 
geologického výskumu na Slovensku. 
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Prvý ocenený prof. M. Kováč
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Inštrukcie autorom

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

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

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

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

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

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

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

Citácie prác sú zoradené abecedne a upravené by mali byť takto:

Citácie článkov v časopisoch
Novák, J., 2011: Geologická stavba a tektonické pomery Ďumbierskych Tatier. Acta Geologica Carpathica, 29, 30 – 47. 
Novák, J. & Kováč, S., 2005: Amonity a stratigra�a trangošských vápencov v jure tatrika v Nízkych Tatrách. Palaeontologica Slovaca, 16, 223 – 248. 

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

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

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

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

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

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

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