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Za geologickými zaujímavosťami
Patagónskych Ánd
Peter Bajtoš

Za geologickými zaujímavosťami Patagonských Ánd

Štátny geologický ústav D. Štúra, Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves 052 01
vápenato-alkalickými gabroidnými až granitickými horninami (16,916,4 Ma), ktoré intrudovali do intenzívne deformovaného komplexu,
pozostávajúceho z paleozoického fundamentu tvoreného pelitickopsamitickými horninami (formácia Bahia de la Lancha), nadložnými
jurskymi ryodacitickými vulkanoklastikami (komplex El Quemado)
s lokálnymi vrstvami bazálnych konglomerátov (formácia Arroyo
de la Mina), pieskovcami formácie Springhill (titón až berrias)
a kriedovými morskými čiernymi bridlicami formácie Río Mayer.
Fascinujúca príroda tohto pohoria je súčasťou argentínskeho NP Los
Glaciares, ktorý bol založený v roku 1937 pre ochranu pevninských
ľadovcov (sú súčasťou juhopatagónskeho ľadovcového poľa), lesov
a pampy. Je prvým cieľom nášho putovania. Po transatlantickom
lete z Európy do Buenos Aires sa vnútroštátnou linkou dostávame
na letisko pri mestečku El Calafate, odkiaľ sa po krátkej aklimatizácii
vydávame miestnym autobusom – cestou vedúcou okolo
obrovských ľadovcom napájaných jazier Argentino a Viedma - do
dedinky Chaltén, ktorá je vstupnou bránou do NP. Odtiaľ už krajinnú
scenériu, horninové profily a štruktúry odhalené na strmých stenách
údolí a svahoch štítov pozorujeme na turistickej trase stúpajúcej
z mestečka El Chaltén v údolí rieky Rio de las Vueltas (400 m n m.),
okolo Laguna Capri (700 m n.m.) k Laguna de los Tres (1173 m n.m.)
pod štítom Fitz Roy (3375 m n. m.), potom pozdĺž úpätia hrebeňa
smerom na západ k Laguna Torre pod štítom Cerro Torre (3102 m n. m.)
a späť do El Chalténu údolím rieky Fitz Roy s vodopádom Margarita.
Dominantou tohto priestoru je vysnívaný cieľ mnohých horolezcov vrch Fitz Roy - mohutná granitová veža týčiaca sa do výšky 2200 m
nad jazierko Laguna de los Tres, najvyššej vyhliadky kam sa ešte
môžme dostať bez horolezeckého výstroja. Až po návrate domov sa
dozvedám, že práve v tomto čase naň podniká prvovýstup južnou
stenou dvojica krajanov Michal Sabovčík a Ján Smoleň. Za najťažší
alpinistický terén sveta je však vraj považovaný neďaleký vrchol Cerro
Torre tvaru obrej skalnej ihly (obr. 2). Keďže sa nachádzame na okraji
údolného ľadovca Viedma, evidentná je tu intenzívne prebiehajúca
glaciálna činnosť. K dominantám glaciálnych foriem reliéfu tu patrí
najmä moréna ľadovca Piedras Blancas pod štítom Fitz Roy s čerstvo

Patagónia – krajina na južnom konci sveta s divokou
a neporušenou prírodou – sa asi pred 150 rokmi sa stala vysnívanou
destináciu mnohých Európanov na ceste za lepším životom. Početné
farmy na chov oviec a rozsiahly výrub a klčovanie lesa tu priniesli
taký citeľný zásah do jej charakteru, že už v 30-tych rokoch minulého
storočia Argentína (a neskôr i Chile) začali niektoré oblasti chrániť.
Dnes tu existuje dobre organizovaný systém národných parkov
a prírodných rezervácií, ktoré sú hojne navštevované milovníkmi
prírody, turistiky a horolezectva z celého sveta. Na prelome januára a
februári 2016 som sa spolu so skupinkou priaznivcov horskej turistiky
vydal poznávať krásy hornatej časti Patagónie a s batohom na chrbte
absolvoval niekoľkodňové treky v národných parkoch Los Glaciares,
Torres del Paine a Tierra del Fuego. Úžasné geologické fenomény,
ktoré možno pri nich pozorovať, zaujmú už len svojim vzhľadom
a krajinnou atmosférou, ktorú vytvárajú. Avšak oveľa zaujímavejšie
je ich pozorovať v kontexte známych poznatkov o tektonickej histórii,
geologickej stavbe a geodynamickom vývoji tohto územia.
Tektonická história Patagónskych Ánd sa odvíja na
konvergentnom styku antarktickej a juhoamerickej platne, v južnej
časti so zaklinenou skotijskou platňou, oddelenou od juhoamerickej
transformným zlomom Magallanes-Fagnano. Základnou črtu ich
geologickej stavby je severojužný priebeh zón orogénu: od Chilskej
priekopy smerom na východ sú to juhopatagónsky batolit (jura –
neogén), vyzdvihnutý fundament paleozoických metamorfitov,
ofiolitický komplex Sarmiento, patagónske vrásovo-príkrovové
pásmo a Magallanesova zaoblúková panva (paleogén – neogén).
K významným krajinným fenoménom Patagónskych Ánd,
zaujímavým v súčasnosti najmä z hľadiska turistiky a horolezectva,
patria najmä relatívne malé intrúzie granitoidov, lokalizované
v zaoblúkovej oblasti východne od pásma juhopatagónskeho
batolitu. Vďaka vysokej odolnosti voči zvetrávaniu vytvárajú
v prostredí menej odolných hornín až bizardne formované
morfologické elevácie. Najvýraznejšími z nich sú pohoria Cerro Torres
a Paine.
Pohorie Cerro Torres sa nachádza v centrálnych Patagónskych
Andách. Je budované horninami plutonického komplexu Chalten 4

Obr 2: Ľadovcový splaz na jazere Torre, v pozadí hrebeň s najvyšším štítom Cerro Torre (NP Los Glacieros)

erodovaným čelom (obr. 1), moréna vyplnená jazerom Torre
s ľadovcovým splazom (obr. 2) či ľadovcové jazerá Madre Y Hicha a
Capri v predpolí tohto hrebeňa. Po štyroch dňoch chôdze v horskom
teréne a kempovania vo vlastných stanoch opäť nastupujeme do
autobusu v El Chalténe a vraciame sa do El Calafate. Využívame však
príležitosť na zastávku a obdivujeme ľadovec Perito Moreno, ktorý
svojim splazom vytvára hrádzu na prítokovom ramene Brazo Rico
jazera Argentino, postupne vzdúva hladinu v ramene (s prevýšením
až 30 m) a občas sa necháva preraziť tlakom akumulovaného

objemu vody. Tento periodický jav nastáva v intervale raz za jeden až
desať rokov, je vzrušujúcim divadlom a hádam najväčšou turistickou
atrakciou NP, hoci impozantne pôsobí už len časté odpadávanie krýh
ľadu z čela ľadovca a hlasné pukanie ľadu pri jeho pohybe, ktoré
máme aktuálne možnosť pozorovať.
Chilský NP Torres del Paine je dostupný z prístavného mesta
Puerto Natales, kam cestujeme z El Calafate autobusom. Na 5-dňový
trek v „plnej poľnej“ nastupujeme na západnom okraji pohoria
Paine. Po dlhom pochode pampou pozdĺž rieky Grey dosahujeme
5
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Obr 1: Moréna ľadovca Piedras
Blancas (NP Los Glacieros)

Za geologickými zaujímavosťami Patagonských Ánd

jeho úpätie s rovnomenným jazerom. Potom pokračujeme po
východnom okraji tohto jazera až na jeho severný okraj, kde je
napájané ľadovcom Grey. Vraciame sa juhozápadným smerom
k tyrkysovému jazeru Pehoe a ďalej smerujeme pozdĺž južného
okraja spomínaného pohoria a brehu jazera Nordenskjöld smerom
na východ, avšak vstupujeme i dovnútra tohto pohoria údoliami
Francés a Bader. Výstup údolím Ascencio - tvoriacim východnú
hranicu pohoria Paine - k jazeru Torres, predstavuje predposledný
úsek nášho 5-dňového putovania. Je ukončené zostupom
k východnému okraju jazera Nordenskjol, ktorý je už dostupný
zjazdnými cestami. Pohorie Paine predstavuje geologickú analógiu
hrebeňa Cerro Torres. Jeho jadrom je granitový lakolit, ktorý
intrudoval v miocéne (12,5 Ma) do hlbokomorských sedimentov
formácie Cerro Torro (vrchná krieda) a pieskovcov a ílovcov formácie
Punta Barrosa (báza vrchnej kriedy). Vysoká odolnosť granitového
telesa voči zvetrávaniu v tomto prostredí podmienila vznik
komplikovanej morfológie reliéfu. Impozantné sú najmä tri vedľa
seba stojace veže nazývané Torres del Paine (Painské veže), týčiace
sa do výšky až 1,5 km nad spomenuté jazero Torres (880 m n. m.),
ktoré sú označované ako prírodná katedrála (obr. 3). Východný svah
hlboko zarezaného údolia Ascencio predstavuje kontinuálny 5 km

dobre pozorovať v údolí Francés. Spomínané 16 km dlhé jazero
Grey vyplňuje údolie budované formáciou Punta Barrosa, ktoré
je predisponované horizontálnym posunom a bolo modelované
rovnomenným ľadovcom, vstupujúcim doň dnes v jeho hornej časti.
Voda jazera, i voda z neho odtekajúcej rieky Grey je suspenziou
vznikajúcou drvením hornín pri pohybe ľadovca výrazne sfarbená
do tmavo siva.
Z Puerto Natales, kde sme ukončili chilskú epizódu nášho putovania, smerujeme opäť na juh. Opúšťame horské pásmo a za oknom
idúceho autobusu sa mierne vlní reliéf pampy, modelovaný v sedimentoch Magallanesovej panvy. Nakrátko sa zastavujeme v Punta
Arenas, v okolí ktorého sa ťažia významné ložiská ropy a uhlia. Pripomíname si že v tomto meste pôsobil ako lekár slovenský spisovateľ
Martin Kukučín a dobovú atmosféru obdobia významného ekonomického rozvoja tejto oblasti zachytil vo svojom cestopise Prechádzky po Patagónii (1922). Keďže našou poslednou destináciou je NP
Tierra del Fuego, opúšťame kontinent a trajekt nás bezpečne prepraví krížom cez Magallanesov prieplav na ostrov Isla Grande de Tierra
del Fuego. Smerujeme na juh a charakter okolitej krajiny sa nemení,
keďže je stále súčasťou juhoamerickej platne. To však platí len po
údolie jazera Fagnano, ktoré vyplňuje ľadovcom modelovanú depresiu typu pull apart, vyvinutú
na aktívnom transformnom
zlome Magallanes-Fagnano.
Toto 105 km dlhé jazero míňame pozdĺž jeho východného okraja a dostávame sa
na územie skotijskej platne,
do fuegského vrásovo-prešmykového pásma s horským
reliéfom. Ide o južné pokračovanie Patagónskych Ánd,
ktoré sa označujú tiež ako
Fuegské Andy. Ich najvýraznejšou časťou je Darwinovo
pohorie a oproti predošlému horstvu sa tiahnu v západo-východnom smere,
paralelnom s transformným
zlomom. Dostávame sa do
Ushuaie, bývalej trestaneckej
kolónie, dnes 70-tisícového
strediska rybolovu, výprav na Antarktídu i turistiky. Naša prvá pešia
trasa vedie pozdĺž brehu kanála Beagle a vydávame sa na ňu z konca argentínskej „La Ruta Nacionale N.3“, spájajúcej toto miesto „na
konci sveta“ s Buenos Aires. Pohybujeme sa v NP Tierra del Fuego,
ktorý bol založený pre zachovanie pôvodného subantarktického
lesa. Na trase pozdĺž zálivu Lapataia sa otvárajú nádherné výhľady
na okolité štíty Darwinovho pohoria s výškou zväčša okolo 1000 m

Obr 3: Torres del Paine s jazerom Torres (NP Torres del Paine)

dlhý profil zvrásnenou a zlomami dislokovanou sekvenciou formácie
Punta Barrosa (obr. 4). Atraktívnym dojmom pôsobí hrebeň Cuernos
del Paine („Painské rohy“), najmä vďaka farebnému kontrastu jeho
tmavých, bizardne tvarovaných vrcholov (erózne zbytky formácie
Cerro Toro) voči svetlému subhorizontálnemu lakolitu tvoriacemu
jeho základ (obr. 5). Morfológiu okraja lakolitu, z ktorého vyrážajú
do hostiteľských hornín žily rôznej hrúbky a tvaru, možno zvlášť
6

(obr. 6). Jeho jadro leží západnejšie od našej destinácie na chilskom
území, tam štíty siahajú do výšky až 2500 m a sú pokryté ľadovcom.
Malé ľadovce však možno nájsť i v okolí Ushuaie. Za jedným z nich
sa vydávame trasou z údolia Tierra Mayor. Nachádza sa na vrchole
hory Albino (1293 m n.m.), ktorá je súčasťou masívu Sierra Alvear
a pri výstupe naň využívame údolie s jazerom Esmeralda, pri ktorom
sa dá kempovať. Obnažené svahy a hrebene ponúkajú defilé sledov paleozoických nízko metamorfovaných hornín. Zaujmú najmä
tmavosivé bridlice, ktoré sa rozpadajú na veľké pevné platne a na
svahu sťažujú výstup. V oblasti vrcholu pri ľadovci, pod ktorým sa
vďaka skalnému prahu vytvorilo malé jazierko, sú nápadné tmavé
bridlice s bohatými bielymi žilkami metamorfného kremeňa (obr.

7). Pri výstupe západnejšie ležiacim údolím riečky Beban do rovnomenného sedla preciťujeme panenskú divočinu. Údolím nevedie
žiaden chodník a do výšky približne 1000 m n. m. je prakticky celé
porastené vodou nasiaknutým rašelinníkom (obr. 8), alebo zatopené vodou vzdutou hrádzami. Veľké hrádze sme videli i nad jazerom
Esmeralda, vidíme ich i počas spiatočnej cesty do Ushuaie v údolí
Tierra Mayor (obr. 9). Bobry tu pôvodne nežili, introdukované boli
v roku 1946 a dnes je ich 50 tisícovú populáciu na ostrove potrebné
regulovať. Našu cestu „tam na juh“ po Patagónskych Andách končíme v Ushuaii. Aj posledné nákupy pred odletom do Buenos Aires
ponúkajú geologickú zaujímavosť – fakt že rodochrozit je národný
kameň Argentíny, platí aj na jej najjužnejšom konci (obr. 10).

Za geologickými zaujímavosťami Patagonských Ánd

Obr 4: Sedimenty formácie Punta Barrosa v údolí Ascencio (NP Torres del Paine)

Obr 5: „Painské rohy“ (Cuernos del Paine), NP Torres del Paine

7

Obr. 6: Darwinovo pohorie na
južnom okraji kanála Beagle
zo zálivu Lapataia (NP Tierra
del Fuego). Prichytené morské
mäkkýše vyznačujú prílivovú čiaru.

Stav výučby geológie na základných a stredných školách (gymnáziách) na Slovensku

Obr. 7: Pohľad z vrchu Albino do
údolia s jazerom Esmeralda, v masíve Sierra Alvear na ostrove Isla
Grande de Tierra del Fuego

Obr 8: Porasty rašelinníka a pabukov rodu Nothofagus v údolí Tierra
Mayor, severne od mesta Ushuaia.
V pozadí zľava oblý masív Sinco
Hermanos (1202 m n.m.), špicatý
vrchol Monte Olivia (1326 m n.m.)
a dlhý hrebeň masívu Cordon Vinciguerra
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Obr. 9: Údolie Tierra Mayor s bobrími hrádzami, sprevádzanými pásom postihnutého pabukového lesa

Obr. 10: Sošky z rodochrozitu, Ushuaia
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Abstrakty 17. predvianočného geologického
seminára SGS
Ladislav Šimon 1 & Silvia Antolíková2
1
2

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Ústav vied o Zemi, SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava

Slovenská geologická spoločnosť zorganizovala sedemnástu
geologickú konferenciu s tradičným názvom “Predvianočný
geologický seminár”. Geologická konferencia sa konala dňa 13.12.
2018 v Aule Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
V programe odznelo 25 prednášok a bolo vystavených 9
posterových prezentácii, ktorých autori prezentovali nové geologické

výskledky z regiónu Západných Karpát. Geologická konferencia mala
tradične vysokú vedeckú úroveň, ktorej sa účastnilo takmer 150
geológov rôzných profesií zo všetkých geologickych organizácii v
Slovenskej republike.
Nižšie sú zostavené abstrakty prednášok a posterových
prezentácii zoradené podľa autorov v abecednom poradí.

Vápnitý nanoplankton a bentické
foraminifery skrzypnianskeho a
slachtowského súvrstvia pieninského
bradlového pásma úseku medzi obcami
Kamienka a Litmanová: vek a prostredie.
Silvia Antolíková1 & Štefan Józsa2
Ústav vied o Zemi, SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, geolsisa@savba.sk
Katedra Geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava;
stefan.jozsa@uniba.sk
1
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Výskyt vápnitého nanoplanktónu v strednojurských
sedimentoch pieninského bradlového pásma sa potvrdil na odkryvoch
v skrzypnianskom a slachtowskom súvrství nachádzajúcich sa vo
forme tektonických šupín v medzi obcami Kamienka a Litmanová.
Najstaršia šupina v pravej dolnej časti kameňolomu obsahovala
spoločenstvo výskytom druhu Lotharingius contractus Bown
& Cooper. Spolu s nálezmi amonitov Brasilia sp. poukazujú na
strednoálenský vek. Bohaté spoločenstvo bentických foraminifer
so zvýšeným výskytom infaunálnych morfotypov poukazuje na
prostredie so zníženým obsahom kyslíka v prostredí. V týchto
sedimentoch bol zaznamenaný posledný výskyt druhu Lenticulina
d’orbignyi (Roemer). Mladšie sedimenty vystupujú vo vrchných
častiach kameňolomu, v koryte potoka Riečka a severne od obce
Litmanová. Prvý výskyt druhu Watznaueria fossacincta Black a

W. manivitae Bukry z odkryvov S od obce Kamienka poukazujú na
vek sedimentov nie starší ako spodný bajok. Z odkryvov severne od
obce Litmanová pochádza spoločenstvo vápnitého nanoplanktónu
pravdepodobne vrchnoálenského veku a spoločenstvo nie staršie
ako spodný bajok s výskytom druhu W. manivitae. V spoločenstvách
skrzypnianskeho súvrstvia prevládajú epifaunálne morfotypy
bentických vápnitých foraminifer (Epistomina spp. a oftalmídiá). V
slachtowskom súvrství sa nachádza odlišné spoločenstvo tvorené
takmer výlučne zo sesílnych tubulothalamidných aglutinovaných
foraminifer s epifaunálnym spôsobom života (Rhizammina sp.,
Hyperammina sp.). Obe spoločenstvá poukazujú na stúpajúci obsah
kyslíka v prostredí.
Autori ďakujú za finančnú podporu grantu VEGA 2/0186/17.
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Indikátory fekálneho znečistenia vo vodách
podzemného hydrologického systému
Krásnohorskej jaskyne
Natália Bahnová1, Peter Malík1, Peter Bajtoš1, Alexandra Vasilenková1,
Juraj Michalko1 & Jaromír Švasta1
a hodnoty pohybovali v rozmedzí 0 – 424 KTJ/ml (medián: 7 KTJ/ml),
pre Escherichie coli v rozmedzí 0 – 95 KTJ/ml (medián: 1 KTJ/ml) a pre
enterokoky 0 – 119 KTJ/ml (medián: 2 KTJ/ml). Nebola však zistená
korelácia početnosti týchto fekálnych indikátorov s výdatnosťou
prameňa Buzgó. Mierne badateľná je iba v prípade enterokokov,
zatiaľ čo veľmi výraznú závislosť na prietokoch vykazovali počty
organizmov kultivovateľných pri teplote 22 °C a 36 °C. Mikrobiota vo
vodách krasového prameňa Buzgó je pravdepodobne ovplyvňovaná
najmenej dvoma navzájom nesúvisiacimi faktormi: prietokovými
množstvami v podzemnom hydrologickom systéme Krásnohorskej
jaskyne a návštevnosťou Krásnohorskej jaskyne. Druhý z týchto
faktorov je pravdepodobne zodpovedný za prítomnosť indikátorov
fekálneho znečistenia zaznamenanú vo vodách krasového prameňa
Buzgó.
Výsledky tejto štúdie mohli byť získané vďaka projektu LIFE+
koordinovaného Európskou komisiou pod číslom LIFE11 ENV/
SK/001023, s názvom „Zavedenie trvaloudržateľného využívania
podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej
jaskyne“ (akronym: KRASCAVE). Projektovými partnermi projektu
KRASCAVE boli Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
(ŠGÚDŠ) ako koordinujúci príjemca a občianske združenie Envi
Slovakia Bratislava ako pridružený príjemca. Na spolufinancovaní
projektu sa okrem Európskej komisie podieľalo aj Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky.

V období rokov 2011 až 2018 odobrali pracovníci Štátneho
geologického ústavu Dionýza Štúra v rámci projektu LIFE+KRASCAVE
celkove 73 vzoriek na stanovenie vybraných mikrobiologických
parametrov krasového prameňa Buzgó v Krásnohorskej Dlhej Lúke,
ktoré určuje Vyhláška MZ SR 247/2017 pre pitnú vodu. Prameň
Buzgó je terminálnym bodom podzemného hydrologického systému
Krásnohorskej jaskyne, miestom kde jeho krasové vody vystupujú
na zemský povrch (Stankovič, Cílek eds., 2005). V roku 2015 bolo
uskutočnených len 8 odberov v približne mesačnom intervale. Po
cca jeden rok trvajúcej prestávke bez odberov bolo potom v období
16. XI. 2016 – 06. XII. 2017 odobratých 65 vzoriek v približne
týždňovom odberovom intervale. Sledovanými parametrami boli
počty koliformných baktérií, Escherichií coli, enterokokov, prítomnosť
abiosestónu a obsah celkového organického uhlíka. V 33 prípadoch
bola tiež skúmaná prítomnosť Clostridium perfringens, živých
organizmov, mŕtvych organizmov, vláknitých baktérií, mikromycét
a železitých a mangánových baktérií. Pre 43 odberov sme mali
k dispozícii aj stanovenia organizmov kultivovateľných pri teplote
22 °C a organizmov kultivovateľných pri teplote 36 °C. Výsledky
sme vztiahli k výdatnosti a teplote vody krasového prameňa Buzgó,
úhrnom atmosférických zrážok a priemerným denným teplotám
vzduchu v neďalekej Silici a Rožňave.
Na rozdiel od predchádzajúcich výskumov vôd prameňa
Buzgó (Haviarová et al., 2012) boli vo vodách prameňa Buzgó
zistené indikátory fekálneho znečistenia. Pre koliformné baktérie to

Literatúra:
Haviarová, D., Seman, M., Stankovič, J., Fľaková, R., Ženišová, Z. 2012: Chemické zloženie a mikrobiologický profil krasových vôd Krásnohorskej
jaskyne (Silická planina, Slovenský kras). Acta Geologica Slovaca, 4, 1, s. 31-52.
Stankovič, J., Cílek, V. (eds.), Bruthans, J., Cílek, V., Gaál, Ľ., Kovács, Á., Rozložník, M., Stankovič, J., Schmelzová, R., Zeman, O., Kováč, Ľ., Mock,
A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Nováková, A., Košel, V., Fenďa P. 2005: Krásnohorská jaskyňa Buzgó. Speleoklub Minotaurus, Regionálna rozvojová
agentúra Rožňava, 150 s.
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Complex research of the Zohor-1 well
(sedimentary petrography, sedimentology
and biostratigraphy)
Tamás Csibri1, Michal Jamrich1, Andrej Ruman1, Natália Hlavatá
Hudáčková1, Samuel Rybár1, Katarína Šarinová2 & Michal Kováč1
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Geology and Paleontology,
Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava, tamas.csibri@gmail.com
2
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Mineralogy and Petrology,
Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava
1

The Zohor-1 well is situated near town Stupava in the Slovak
part of the Vienna Basin. The studied well was drilled to find out
the facial development and to confirm natural gas capacity. By
combination of sedimentary petrological, sedimentological and
biostratigraphic analyses of well cores, interpretation of well-log
curves and their mutual correlation, as well as by interpretation
of seismic profiles using seismic stratigraphy methods, a complex
image of provenance and distribution of sedimentary facies in
time and space has been achieved. The basal part (core 7-5) of the
well is created by orthoconglomerate strata with intercalations of
paraconglomerates fining upward to medium-coarse sand. This
strata is allocated into Ottnangian/Karpatian age. The middle part
of the well (core 4) is created by alternating of medium to coarsegrained sandstones and heterolitic sediments of Lanžhot Fm. The
upper part of the well (core 3-1) is created by next conglomerate
body, which represents a nonstructured ortoconglomerates

allocated into the Lower Badenian and sediments of marine
development of Jakubov Fm. The Lower Badenian age of these
strata was confimerd by calcareous nannofosils Sphenolithus
heteromorphus, Helicospharea walbersdorfensis, Helicospharea
waltrans and by foraminifera Orbulina Suturalis.
The conglomerates generally consists granitoids and
crystalline rocks of Tatric unit, carbonates of cover and nappe units,
and paleobazalts of Hronic unit. The provenance analyses show
source exclusively from Central Western Carpathians.

Acknowledgment:

Abstrakty 17. predvianočného geologického seminára SGS

Our appreciation go to Nafta a.s. — Oil and Gas Company
management for allowing access to their well core repositories. This
work was supported by APVV agency under the contract No. APVV16-0121, APVV-15- 0575, APVV-14-0118 and by UK Grant 9/2018.
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dIFeRencIAČný PotencIÁl MAGMAtIcKých
hoRnín, noVý GeocheMIcKý nÁStRoj PRe
InteRPRetÁcIu VýVojA FRAKcIonÁcIe MAGMy
Rastislav demko
Štátny geologický ústav dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Kompozícia magmatických hornín závisí od chemického
zloženia magmy a fyzikálnych podmienok P(MPa), T(°C), fO2, v
ktorých sa magma vyvíjala. Existuje množstvo frakcionačných
mechanizmov kontrolujúcich spôsob a intenzitu diferenciáciu
magmy. Vo všeobecnosti po ukončení solidifikácie horniny sa časť
informácii z magmatickej histórie horniny stráca a hornina poskytuje
tzv. spriemerovanú informáciu o stupni magmatickej diferenciácie,
ktorú často stotožňujeme s obsahom SiO2, s hodnotou Mg/(Mg+Fe),
alebo k výške obsahu inkompatibilných stopových prvkov ako je Rb,
Th alebo REE.
Zdanlivo jednoduché magmatické horniny ako gabrá alebo
granitoidy nemusia zodpovedať jednoduchej solidifikácii in
situ, ale často sú produktom komplikovanejších frakcionačných
mechanizmov, ktoré zahŕňajú extrakciu instersticiálneho liquidu
počas kompakcie kryštálových kaší alebo dodatočnú infiltráciu
nového liquidu do pokročilo diferencovaného kumulátu.
Efuzívne horniny obsahujú vulkanické sklo a frakciu
fenokrystov ako produktu solidifikácie magmy v magmatickom
rezervoári. Nie zriedka je u vulkanických hornín identifikovaných
chemicky niekoľko rozdielnych skiel, ktoré sú výsledkom
nedokonalej homogenizácie magmy pred a počas vulkanickej
erupcie. V závislosti od synerupčného miešania kumulátových
kryštálových kaší a diferencovaného liquidu je
možný vznik efuzívnej horniny na rozmanitej
úrovni diferenciácie.
Len pri jednoduchom prietokovom modely
magmy v magmatickom rezervoári, ktorý
zahŕňa 10-20 cyklov intrúzií nediferencovaného
liquidu a extrakcie diferencovaného liquidu
erupciou môže dosiahnuť úroveň koncentrácie
silne inkompatibilného prvku variáciu n100
ppm a to na rovnakej úrovni SiO2 alebo
MgO/FeO! Na druhej strane synerupčné
primiešanie kumulátovej kryštálovej kaše môže
spôsobiť riedenie, ktoré ovplyvní sledovaný
inkompatibilný prvok faktorom x 0,1-0,01.
Sumárne je potrebné konštatovať,
že priebeh jednoduchých procesov dokáže
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generovať komplikovanosť systému už pri obmedzenom účinku a
opačne, komplikované frakcionačné procesy pri vysokom účinku
dokážu zjednodušovať výsledok na pozorovaný priemer.
V snahe dešifrovať prítomnosť a rozsah niektorých kryptických
diferenciačných procesov v genéze magmatických hornín
používam DIFERENCIAČNÝ potenciál, ktorý možno zjednodušene
charakterizovať ako fertilitu honín, tj. schopnosť pri presne určených
fyzikálnych podmienkach ďalej kvantitatívne diferencovať.
Ako demonštračný príklad môžu slúžiť produkty neogénneho
ryolitového vulkanizmu jastrabskej formácie. Vzhľad a charakter
ryolitových hornín je ovplyvnený spôsobom erupcie a spôsobom a
rýchlosťou záverečnej solidifikácie. Preto horniny, ktoré sú odvodené
od rovnakej magmy majú často výrazne rozdielny vzhľad a minerálne
zloženie.
Chemické analýzy ryolitových hornín sú prepočítané spätne
pomocou programu MELTS na rovnaké fyzikálne podmienky 730°C
pri 500 MPa dopočítaním na iniciálny obsah magmatickej H2O = 5
hmot.% (Demko, 2018). Výsledky ukazujú, že pri 730°C, 500MPa,
5H2Oi dosahuje % solida hodnoty 80-30 hmot.% a % liquida 20-70
hmot.%. Diferenciačný potenciál pre väčšiu časť vzoriek ryolitov sa
pohybuje 60-40 hmot% solida a 40-60 % liquida. Diferenciačný
potenciál ryolitových hornín má hodnotu 40-60 %, čo značí, že
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vzorky majú svoj skrytý potenciál ďalej diferencovať v podmienkach
magmatického rezervoára a súčasný stav bol násilne prerušený
okolnosťami generujúcimi vulkanickú erupciu.
Ďalšou výhodou ekvilibrácie vzoriek na konkrétne fyzikálne
podmienky je určenie % podielu liquidu, ktorý možno považovať
za % ekvivalent vulkanického skla. Analyzované obsahy
inkompatibilných prvkov je potom následne možné prepočítať z
celohorninovej analýzy na podiel liquidovej frakcie. Prepočet dokáže
potlačiť efekty riedenia, ktoré pre vulkanické horniny prináša
riedenie kumulátovými kryštálovými kašami. Vzorky po uvedených

korekciách je možné priamo porovnávať bez efektu kozmetického
skreslenia záverečnej solidifikácie.
DIFERENCIAČNÝ potenciál ryolitových hornín jastrabskej
formácie prepočítaný pre podmienky 730°C & 500MPa pri 5 hmot%
H2O. Vzťah medzi % liquida a obsahom Rb v reziduálnom liquide je
výsledkom rôznej vnútornej dynamiky magmatických rezervoárov
pred štádiom vulkanickej erupcie. Červené symboly sú dôsledok
záverečnej korekcie pre odstránenie magmatickej H2O.

Literatúra:
Demko, R., 2018: Synerupčná frakcionácia ryolitovej magmy počas erupcie extrúzie Jastrabskej skaly. Geochémia 2018 - konferencie, sympóziá,
semináre, ŠGÚDŠ Bratislava, 33-36, ISBN 978-80-8174-036-7.
Ghiorso, M.S., Gualda, G.A.R., 2015: An H2O-CO2 mixed fluid saturation model compatible with rhyolite-MELTS. Contrib. Mineral. Petrol.,
169:53, 30.
Gualda, G.A.R., Ghiorso, M.S., Lemon, s R.V., Carley, T.L., 2012: Rhyolite-MELTS: A modified calibration of MELTS optimized for silica-rich, fluidbearing magmatic systems. J. Petrol., 53, 875-890.

Identifikácia depozičných prostredí
turbiditných prúdov štatistickými metódami
Tomáš Fuksi1,2, Dušan Starek 1
1
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Panvový systém centrálnokarpatského paleogénu (CKP)
poskytuje priestor pre testovanie vhodnosti aplikácie štatistických
metód pre interpretáciu depozičných paleoprostredí turbiditných
prúdov. Panva je vyplnená prevažne flyšovým materiálom
priabónskeho až vrchooligocénneho veku (e.g. Gross a kol.,
1984; Soták a kol., 2001). Výplň CKP panvy (resp. podtatranská
skupina) je členená na štyri základné súvrstvia (sensu Gross et
al., 1984), pričom hutianske, zuberecké a bielopotocké súvrstvie
reprezentuje sedimenty turbiditných prúdov deponovaných v
rôznych prostrediach hlbokomorských klastických vejárov. Za
účelom testovania využiteľnosti štatistických metód sme na území
Oravy vybrali štyri dobre odkryté, sedimentologicky spracované
a interpretované profily vrchnooligocénneho veku (Starek a kol.,
2000; Starek, 2001) zo zubereckého a bielopotockého súvrstvia.
Profil Dlhá nad Oravou s celkovou dĺžkou 110 m, tvorený zlepencami,
pieskovcami a kalovcami (súbor dát: 344 vrstiev); profil Oravský Biely
Potok s celkovou dĺžkou viac ako 38 m, tvorený hlavne masívnymi

pieskovcami a drobnozrnnými zlepencami (súbor dát: 51 vrstiev);
profil Čierny Potok s celkovou dĺžkou 28 m tvorený rytmickými
stredno-vrstevnatými sekvenciami zlepencov, pieskovcov a kalovcov
(súbor dát: 121 vrstiev) a profil Oravice s celkovou dĺžkou 20 m,
tvorený tenkorytmickými sekvenciami jemnozrnných pieskovcov
a kalovcov (súbor dát: 108 vrstiev). Na zhodnotenie profilov sme
použili jednoduché štatistické (sumarizačné) metódy, krabicové
diagramy, frekvenčné diagramy, ako aj zložitejšie (identifikačné)
metódy, ako ABC index (Walker, 1967), logaritmickú kumulatívnu
distribúciu a Hurstov koeficient. Krabicové diagramy slúžia na
jednoduché grafické rozlíšenie parametrov nameraných na profiloch
(priemer, medián, minimum, maximum, IQR). Frekvenčné diagramy
sumarizujú frekvenciu výskytu jednotlivých hrúbok vrstiev. Hurstov
koeficient je používaný ako index dlhodobej závislosti. Jednou
z možných interpretácií je zistenie pozícií profilov v prostredí
hlbokomorských depozičných systémov (Chen & Hiscott, 1999). ABC
index je počítaný z percentuálneho rozdelenia vrstiev do divízii A, B
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a C podľa sedimentárnych textúr a ukazuje percentuálnu hodnotu
proximality. Logaritmická kumulatívna distribúcia je premietnutá
do línií, ktorých distribúcia korešponduje s rozdielnymi prostrediami
hlbokomorských vejárov (Carlson & Grotzinger, 2001). Štatistické
metódy môžu predstavovať vhodný doplnkový nástroj pre
identifikáciu depozičných paleoprostredí turbiditných prúdov. Musia
však byť podporované detailnou analýzou sedimentárnych fácií a

vychádzať z dostatočného množstva údajov, ktoré zvyšujú presnosť
použitých metód.
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Chemické zloženie karbonatitov z ložiska
Evate v Mozambiku
Michaela Gajdošová1 & Monika Huraiová1
Karbonatity sú magmatické horniny obsahujúce viac
ako 50 modálnych % karbonátov. Sú typické nízkym obsahom
SiO2 a vysokými obsahmi REE prvkov, ktoré môžu dosahovať
až 50 % zo svetových zdrojov. Karbonatity z ložiska Evate sú na
základe chemického zloženia kalciokarbonatity až železnaté
kalciokarbonatity s obsahom CaO (38,5-54,11 hm. %) a
FeO+Fe2O3+MnO (0,71-22,32 hm. %). Obsah P2O5 sa bežne
pohybuje okolo 1 hm. %, vo vzorkách z Evate dosahuje až 12,28
hm. %, preto sa ťaží predovšetkým ako fosfátová ruda. Pomerne
vysoké sú aj obsahy LOI od 28,8 do 38,12 hm. %. Kalciokarbonatit
je che-micky definovaná varieta karbonatitu kde je pomer hlavných
oxidov CaO/(CaO+MgO+FeO+Fe2O3+MnO)>0,8. V skúmaných
karbonatitoch v modálnom zlo-žení prevláda kalcit a pomer sa

pohybuje od 0,88 do 0,94. Normalizované obsahy REE prvkov
ukázali postupne klesajúci trend typický pre karbonatity aj z iných
oblastí. Najvy-ššie obsahy má La (109-255 ppm), Ce (265-613 ppm)
a Nd (151-357 ppm). V porovnaní s karbonatitmi z oblasti Khibiny
(Rusko), Sallanlatvi (Fínsko) alebo Wicheeda (Kanada) sú však nižšie.
Spider diagram ukázal nízke obsahy Cs, Rb a v niektorých vzorkách
aj Nb, Zr a Hf. Karbonatity sú plutonické horniny nedosýtené na
SiO2, čo sa prejavilo v prítomnosti normatívneho olivínu, nefelínu,
leucitu a kaliofylitu. Prítomný je aj normatívny kalcit, magnezit,
anhydrit, ortoklas a albit. Normatívny anortit nie je prítomný kvôli
nízkemu ob-sahu Al2O3. Prebytok Na2O bol použitý v normatívnom
akmite a zvyšok Fe2O3 v norma-tívnom magnetite. Vysoký obsah
normatívneho apatitu bol spôsobený vysokou koncentrá-ciou P2O5.
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Normatívne zloženie zodpovedá modálnemu zloženiu hornín, ktoré
sú tvorené najmä kalcitom a apatitom s olivínom, magnetitom,
ilmenitom a geikielitom. Spolu s akcesóriami ako zirkón, zirkonolit,

cerianit, monazit a baddeleyit pripomínajú magma-tické foskority,
t. j. horniny, ktoré sú úzko geneticky a priestorovo spojené
s mafickými, ultramafickými horninami a karbonatitmi.

Legislatívne prístupy v oblasti
environmentálnych záťaží a novodobý
problém znečistenia podzemných vôd
zlúčeninami PFAS
Kamila Hodasová1 & Nora Jantáková1
Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave Mlynská dolina,
Ilkovičová 6, 842 15 Bratislava hodasova11@uniba.sk, jantakova2@uniba.sk

Abstrakty 17. predvianočného geologického seminára SGS

1

Problematika environmentálnych záťaží je v súčasnosti
veľmi aktuálna. Vychádza to z ich nepriaznivého dopadu na
kvalitu životného prostredia, či zdravie človeka. Vzhľadom na
neustále zvyšovania politicko – spoločenského povedomia, je
daná problematika riešená na úrovni vlády i vedeckou obcou.
Pravidla pre zaobchádzanie so znečistenými lokalitami stanovuje
nie len Európska únia, ale aj národná legislatíva. Legislatívny rámec
pre danú problematiku je v súčasnosti pomerne široký. Progres
riešenia problematiky možno pozorovať najmä v existencií systému
národných registrov environmentálnych záťaží vo väčšine členských
štátov EÚ. Prítomnosť systému národných registrov zabezpečuje
prehľad kontaminovaných lokalít, kde sa uskutočnili alebo sa
mohli uskutočniť potenciálne znečisťujúce činnosti. Vzhľadom na
ekonomickú náročnosť riešenia environmentálnych záťaží je potrebné
zabezpečiť zdroj financovania. Financovanie je zabezpečované
prostredníctvom Kohézneho fondu EÚ, štrukturálnych fondov EÚ, ako
aj programami, ktorých účelom je eliminovať kontamináciu lokalít
a tým aktívne prispieť k zlepšeniu kvality životného prostredia.
Z programov EÚ možno spomenúť napríklad program LIFE+,
ktorého prioritným cieľom je posunúť kvalitu životného prostredia
správnym smerom, ako aj podporiť inovatívne technológie v oblasti
životného prostredia. V rámci Slovenská sú environmentálne záťaže
riešené prostredníctvom Operačného programu kvalita životného
prostredia a Štátnym programom sanácia environmentálnych záťaží.
Spoločnou myšlienkou oboch programov je znižovať negatívny vplyv
environmentálnych záťaží, ako aj zabezpečiť ich odstránenie.
V posledných rokoch sa venuje intenzívna pozornosť novým
kontaminantom v podobe zlúčenín fluórsurfaktantov (PFAS),
ktoré sa intenzívne využívali už od 40. rokov minulého storočia
v rôznych odvetviach priemyslu (protipožiarne peny, impregnácia

na oblečenie alebo nábytok, ...). Ich negatívny dopad na životné
prostredie bol zistený na začiatku tohto tisícročia. Stabilita,
perzistencia, nedegradovateľnosť, schopnosť sorbovať sú jedny
z významných vlastností týchto látok, ktoré v prvom rade určujú
ich prítomnosť v pôde a vo vode a v neposlednom rade komplikujú
ich konečné odstránenie z prostredia. Preto v súčasnosti prebieha
vývoj sanačných metód, ktoré by sa úspešne osvedčili pri odstránení
PFAS z prostredia. Ako pomerne efektívna metóda sa preukázala
metóda filtrácie vôd na aktívnom uhlí. Problém predstavuje aj fakt,
že legislatívne nie sú stanovené limity pre vody nie len na Slovensku
ale aj v členských štátoch EÚ. Existujú iba odporúčania, ktoré boli
vydané v niektorých krajinách na svete.

Poďakovanie:
Príspevok vznikol vďaka finančnej podpore Univerzity
Komenského prostredníctvom grantov UK/190/2018 a UK/367/2018.
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Aglutinované dierkavce maršov z
panónskych sedimentov Dunajskej panvy.
Natália Hudáčková1, Ján Soták1,2, Andrej Ruman1, Samuel Rybár1,
Rastislav Milovský2 & Michal Kováč1
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina,
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovakia.
2
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia.
1

Vrchnomiocénne (spodnotortónske) dierkavce sú zriedkavo
spracovávanou skupinou organizmov z oblasti Centrálnej
Paratetýdy. Nedostatok týchto prevažne endemických druhov v
sedimentárnom zázname je spôsobený zmenami ekologických
podmienok na konci miocénu, kedy výrazný paleogeografický
vývoj predmetnej oblasti viedol aj k výrazným zmenám v
chemizme morskej vody. Aglutinované dierkavce však zriedkavo
tvoria významnú zložku spoločentiev fosílnej mikrofauny. V tejto
štúdii sú detailne preskúmané najhojnejšie sa vyskytujúce druhy v
študovaných vzorkách (Trochammina kibleri Venglinsky, 1961,
Miliammina velatina Venglinsky, 1961 a Miliammina
subvelatina Venglinsky, 1975) pričom sú ich výskyty a opisy
porovnané s údajmi z lokalít v rámci celej Centrálnej Paratetýdy
publikovanými v minulosti. Ich spoločný výskyt s inými taxónmi,

ako aj sedimentologické a geochemické údaje nám umožnili lepšie
vymedziť ich environmentálne nároky a interpretovať sedimentárne
prostredie okrajových fácií v Panónskom systéme paniev počas
vrchného miocénu. Naše výsledky potvrdili možnosti prežitia týchto
dierkavcov v prostredí vymedzenom špecifickými ekologickými
faktormi (hĺbka, salinita, obsah kyslíka) počas depozície
vrchnosarmatských až spodnopanónskych sedimentov.
Výskum bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
prostredníctvom projektov APVV-16-0121, APVV-15-0575, APVV 140118 a VEGA 2/0034/16. Autori vyjadrujú vďaku vedeniu NAFTA a.s.
a Dr. Slivovi za pomoc pri odbere vzoriek a Dr. Kostičovi za pomoc pri
zhotovovaní obrazovej dokumentácie na prístroji QUANTA FEG 250.

Juraj Hrabovský
Ústav vied o Zemi, SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, e-mail: juraj.hrabovsky@savba.sk
Koralinné riasy (Coralliniophycidae, Rhodophyta) sú
dominantnou zložkou miocénnych vápencov centrálnej Paratethýdy.
Koralinné riasy obývajú plytkovodné prostredia od pólov k rovníku
a ich distribúcia v dnešných moriach je riadená hlavne teplotou
a presvetlením. Z toho dôvodu sa využívajú pri paleoekologických
interpretáciách. Cyklus koralinných rias je trojfázový a pozostáva
z gametofytu, karposporofytu a sporofytu. Najnovší výskum
ukazuje, že tvorba gamétofytov môže byť na teplotu citlivejšia
a preto ich prítomnosť môže spresniť paleoekologické interpretácie.
Vo fosílnom zázname z oblasti však poznáme hlavne sporofyty,

čo je v rozpore s trojfázovým reprodukčným cyklom, a tento fakt
sa dá len ťažko obhájiť. Dôvod prečo boli gamétofyty v minulosti
prehliadané spočíva v ich podobnosti so sporofytmi rias
podčelade Mastophoroideae Setchell. Naproti tomu, presnejšie
paleontologické metódy a porovnanie jedincov s dnešnými druhmi
môže detekciu reprodukčných cyklov uľahčiť. Tento prístup sa začal
aplikovať koncom 20 storočia. Prezentované dáta ukazujú že 1)
mnohé druhy sú prítomné v kompletných alebo z časti kompletných
cykloch aj v strednomiocénnych vápencoch centrálnej Paratethýdy;
2) rody viazané na tropické a subtropické pásmo sú v strednom
17
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Reprodukčné cykly koralinných rias a ich
využitie v paleontológii

miocéne vzácne a ich gamétofyty boli zistené len pri jednom druhu.
Analyzované boli výbrusy z nových zberov a historických zbierok
z mnohých lokalít, ktoré z ďaleka nepokrývajú výskyty vápencov
centránej Paratethýdy. Prezentované výsledky potvrdzujú potenciál

koralinných rias v paleontológii, ale k poznaniu reprodukčných
cyklov fosílnych rias je nutné preskúmať oveľa viac lokalít a preveriť
ďalšie historické zbierky.
Výskum je podporený projektom VEGA č. 02/122/18.

Pohľad do súkromia hrabavých ráčikov
z vrchnej kriedy gosauskej skupiny Rakúska
Matúš Hyžný
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina,
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Hrabavé ráčiky čeľade Callianassidae (Malacostraca:
Decapoda: Axiidea) sa významne podieľajú na bioturbovaní (nielen)
intertidálnych sedimentov šelfových morí. Ich fosílny záznam siaha
do skorej jury, pričom od skorej kriedy patria medzi významnú
zložku študovaných asociácií. Približne rovnako staré sú aj výskyty
výhrabov (stopové fosílie), ktoré je možné týmto organizmom
pripísať. Zástupcovia čeľade Callianassidae sú semipermanentnými
obyvateľmi svojich nôr, čo výrazne sťažuje štúdium ich spôsobu
života a správania. Fosílie v tomto zmysle umožňujú nepriamo
skúmať niektoré aspekty ich súkromia. Nálezy výhrabov
spolu s telovými fosíliami ráčikov druhu Mesostylus n. sp.
z vrchnokriedových pieskovcov súvrstvia Piesting gosauskej skupiny
v Rakúsku umožňujú opísať zaujímavý fenomén: obyvatelia nôr po
zvliekaní ukladali svoje „staré kože“ do slepých chodieb, ktoré neskôr

zahrabali. Nahromadenie viacerých zvlekov na jednom mieste navyše
poukazuje na istý stupeň spoločenského správania. V tomto ohľade
je dôležité upozorniť na výskyt výrazného antagonizmu u viacerých
dnes žijúcich zástupcov študovanej čeľade. Zdá sa, že agresívne
správanie sa u kalianasidných ráčikov vyvinulo až počas kenozoika.
Je takisto možné, že variabilita v správaní je u týchto organizmov
väčšia, ako sa doteraz predpokladalo, minimálne u vyhynutých
zástupcov, a že okrem vzájomne antagonistických druhov existovali
(ale ešte stále existujú) druhy žijúce v spoločenstvách. Eusocialitu je
možné vylúčiť.

Poďakovanie:
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Minerály skupiny mikrolitu v pegmatitu
Schinderhübel I u Maršíkova, ČR:
krystalochemie a genetické vztahy
Štefan Chládek1 & Pavel Uher1
Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava

1

Th, Ce, Mn či Pb. μRS prokázala přítomnost OH- ve struktuře mikrolitu,
ačkoli mikrolity běžně obsahují také F (≤0.380 apfu F-). Většina
mikrolitů odpovídá IMA-schválenému hydroxycalciomikrolitu.
Mikrolit (i) precipitoval jako výsledek stabilizace kationtů
typu U4+, Ca2+, Na+, Ta5+ aj., remobilizovaných interakcí pozdně
magmatických až raně hydrotermálních fluid a mateřských
magmatických [columbit-(Mn) a tantalit-(Mn)] až raně
hydrotermálních nepravidelně zonálních CGM (columbit-Fe).
Mikrolit (ii) je výsledkem opětovného střídání rozpouštění-reprecipitace vlivem nového přínosu chemicky blízkých fluid, jako
při generování mikrolitu (i). Dokladem toho je relativní kompoziční
podobnost, nicméně typ (ii) má nižší obsazenost pozice A. Pozdní
mikrolit (iii) obklopující předchozí generace je výrazně obohacen Ta
a relativně i Si, popř. Al, ale deficitní U, což podporuje předpoklad
přínosu chemicky odlišných fluid a finální redistribuci mobilních
kationtů do Ca-bohatého hydrotermálního mikrolitu a fersmitu.
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Minerály superskupiny pyrochloru (PSGM) představují kubické
komplexní oxidy mající obecný vzorec: A2–mB2X6–wY1–n, kde A, B,
X, Y reprezentují strukturní pozice a symboly m, w, n parametry,
zohledňující neúplnou obsazenost určitých pozic pyrochlorové
struktury. Je rozlišováno pět skupin: mikrolitu, pyrochloru, betafitu,
elsmoreitu a roméitu. Genetická vazba PSGM na nejrůznější
horninová prostředí je neobyčejně pestrá, PSGM magmatického
původu jsou známy z karbonatitů, popř. nefelinických syenitů,
hydrotermálně formované PSGM, jako produkty alterace columbittantalitu, wolframitu, wodginitu, zejména ze specializovaných
granitů a vzácnoprvkových pegmatitů. Tento příspěvek je zaměřen
na komplexní hydrotermální vývoj mikrolitu na příkladu berylcolumbitového pegmatitu Schinderhübel I u Maršíkova. Uvedená
žíla pegmatitu je přibližně 0.5 m mocná, uložená v amfibolických
rulách. Objemově dominantně je složená z hrubě zrnité jednotky
(Qz+Ab+Ms±Kfs±Grt±Brl), v centru se nachází málo mocné Qzjádro. Uvedený pegmatit je slabě metamorfovaný.
Vícegenerační vývoj minerálů skupiny mikrolitu byl zjištěn (via
EPMA) na mikroskopických trhlinách krystalů columbit-tantalitu
(CGM), pocházejícího z hrubě zrnité jednotky. V BSE snímcích jsou
patrné následující genetické typy mikrolitu: (i) korodované domény
oscilačně zonálních mikrolitových jader, které jsou intenzívně
pronikané žilkami nepravidelně zonálního mikrolitu (ii); (iii)
homogenní až oscilačně zonální lemy pozdního mikrolitu (iii).
Asociace je doplněna fersmitem tvořícím tabulkovité krystaly.
Mikrolity (i, ii) jsou si kompozičně poměrně blízké a obsahují
až 53.27 hm.% Ta2O5, ≤11.74 hm.% TiO2. Mikrolity obecně obsahují
maximálně 14.50 hm.% Nb2O5. Pozdní mikrolit (iii) vykazuje vysoké
obsahy Ta (~73.97 hm.% Ta2O5), snížený Ti (≤5.62 hm.% TiO2),
zvýšený Si (~4.33 hm.% SiO2). Mikrolity v pozici B dále obsahují Zr,
Al, Fe3+ (≤3.99 hm.% Fe2O3). První dvě generace jsou obohaceny o
U (≤23.41 hm.% UO2), zatímco pozdní mikrolit (iii) má U deficitní
(≤2.0 hm.% UO2). Mikrolity jsou bohaté Ca, a to především pozdní
(iii) mikrolit (18.53 hm.% CaO). V pozici A mohou být přítomny dále
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Litostratigrafické členenie gemerika vo
svetle nových poznatkov
Peter Ivan
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Katedra geochémie PRIF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, peter.ivan@uniba.sk
Litostratigrafické členenie gemerika je dosiaľ odvodzované
od niektorej z dvoch navzájom nezlučiteľných koncepcií, pričom
žiadna z nich už nevyhovuje súčasným poznatkom. Gemerikum, ako
jedna z veľkých tektonických superjednotiek Západných Karpát, je
tvorené sústavou príkrovov vyprodukovaných viacerými etapami
príkrovovej tvorby, počínajúc minimálne variskou orogenézou
a končiac vrchnokriedovou ranoalpínskou orogenézou. Celý komplex
príkrovov je ešte následne modifikovaný vertikálnou tektonikou.
Charakteristickým znakom je silné skrátenie a tektonická redukcia
pôvodne veľmi rozsiahleho priestoru, čo vo výsledku viedlo aj značne
neúplnému záznamu jednotlivých udalostí geologickej evolúcie.
Z tohto dôvodu možno pri detailnejšom členení horninových
komplexov gemerika hovoriť o litotektonických jednotkách,
ktorých vnútorná stavba môže byť značne komplikovaná. Vekové
rozpätie litotektonických jednotiek je značne široké – od vrchného
kambria až po najvrchnejší perm. Napriek určitým nejasnostiam
je možná ich predbežná klasifikácia do nasledovných vekových
skupín: (1) staropaleozoické jednotky – štóska, gelnická,
smrečinská, rakovecká a klátovská skupina, (2) vrchnodevónskospodnokarbónske jednotky: zlatnícka a ochtinská skupina, (3)
vrchnokarbónske jednotky: rudnianska a hámorská formácia,
(4) permské jednotky: gočaltovská a krompašská skupina. Nie
je vylúčené, že túto schému bude potrebné ešte modifikovať.
Problémy sú najmä v gelnickej skupine, ktorá by reálne mohla
predstavovať až tri rôzne litotektonické jednotky. Nie všetky horniny
v rámci litotektonických jednotiek sú izochrónne, prítomné sú
staršie enklávy ofiolitov (klátovská, zlatnícka a ochtinská skupina)
alebo mladšie intrúzie doleritov a granitov (gelnická a smrečinská
skupina). Väčšina litotektonických skupín vykazuje viacštádijnú
metamorfnú premenu, ktorá s výnimkou klátovskej skupiny a enkláv
gabier v zlatníckej skupine nepresiahla nízkostupňové hodnoty. V
klátovskej skupine dominujú prejavy metamorfózy v podmienkach
amfibolitovej fácie až migmatitizácie, lokálne sú prítomné prejavy
eklogitovej a granulitovej metamorfózy. Indície subdukčnej HP/LT
metamorfnej premeny boli zaznamenané v horninách smrečinskej,
rakoveckej a zlatníckej skupiny, metamorfózy typu oceánskych
riftov v horninách zlatníckej skupiny. Všetky litotektonické skupiny
gemerika sú vrchnokôrovej proveniencie s výnimkou klátovskej
skupiny, ktorá primárne reprezentuje súčasť spodnej kontinentálnej

kôry. Klátovská skupina spolu s časťou gelnickej skupiny (komplex
acídnych metavulkanoklastík) sú produktami cenerijskej orogenézy,
ostatné jednotky s výnimkou permských variskej orogenézy,
permské jednotky vznikli ako produkt postorogénnej extenzie
a finálne dotvorenie do súčasnej príkrovovej pozície došlo následkom
kolapsu litosférickej platne medzi variskou a ranoalpínskou
(meliatskou) oceánskou sutúrou v čase medzi vrchnou jurou
a vrchnou kriedou. Z hľadiska geodynamickej evolúcie nesú
geotektonické jednotky gemerika záznam prechodu od akréčneho
orogénu ku kontinentálnemu riftingu až po otvorenie oceánu, jeho
subdukciu za vzniku orogénneho vulkanizmu, končiac postkolíznou
denudáciou a postorogénou extenziou s prechodom do nového
riftingu. Časť gelnickej skupiny vznikla ako acídna LIP(?), zvyšná časť
spolu so smrečinskou a rakoveckou skupinou súvisia s formovaním
kontinentálneho riftu. S tvorbou riftu súvisí aj migmatitizácia
klátovskej skupiny. Zlatnícka a ochtinská skupina sú súčasťou
variskej ofiolitovej sútúry (ofiolitový príkrov a melánže akréčnej
prizmy). Rudnianska a hámorská skupina reprezentujú variskú
molasu, gočaltovská a krompašská skupina postorogénne vulkanosedimentárne komplexy analogické typu basin and range, pričom
novoveská formácia krompašskej skupiny vznikla už ako evaporitová
výplň grabenu novo sa otvárajúceho kontinentálneho riftu.

Poďakovanie:
výskum bol podporovaný grantovým projektom VEGA
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Ontogenetický vývoj druhov Orbulina
suturalis, Praeorbulina circularis
a Velapertina indigena.
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Biostratigrafia strednomiocénnych sedimentov bádenu (langu,
seravalu) Paratetýdy je založená na objavení sa, či vymiznutí druhov
Praeorbulina glomerosa circularis (Blow, 1964), Orbulina suturalis
Brönnimann, 1951 a Velapertina indigena (Luczkowska, 1955), ktoré
sú dôležitou súčasťou vtedajších planktonických súpoločenstiev
dierkavcov. Na rozdiel od biostratigrafického a paleoekologického
významu ich fylogenetický vzťah je nejasný, nakoľko vonkajšia
morfológia ich schránok nie je dostatočne informatívna. Aby sme
sa vyhli chybám vyplývajúcim z vonkajšej morfológie, podrobili
sme schránky skenovaniu pomocou počítačovej tomografie (CT).
Z výsledkov skenovania sme sa pokúsili dokumentovať ich vnútornú
morfológiu s cieľom zistiť ich ontogenetický vývin. Zaradenie
študovaných druhov do environmentálneho rámca umožnil
výskum paleobatymetrie a paleoekologické výskumy. V tejto štúdii
sme dokumentovali vnútornú morfológiu schránky Praeorbulina
glomerosa circularis, Orbulina suturalis a Velapertina indigena
pomocou tomografického mikroskopu a dkoumentovali sme päť
ontogenetických štádií (sensu Brummer et al., 1987). Naše výsledky
odzrkadľujú nevýhodu súčasnej klasifikácie založenej výlučne na
morfológii dospelých / terminálnych štádií týchto dierkavocv, pretože
obidva skúmané druhy majú špecifickú ontogenetickú cestu, v ktorej
je možné rozpoznať niekoľko generických štádií, vrátane morfológií
rodov Globorotaloides, Globigerina a Globigerinoides. Prezentované

ontogenetické modely prispievajú k zlepšeniu klasifikácie fáz pred
terminálnym štádiom a podporujú teóriu o konvergenčnom vývoji
druhov Velapertina indigena a líniou Praeorbulina-Orbulina (Blow,
1956).
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Datovanie obsidiánov Východného Slovenska
- Izotopické metódy
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Obsidián je rýchlo stuhnutá magmatická, vulkanická hornina,
ktorá vznikla prevažne z kyslej ryolitickej, zriedka aj z bázickej
bazaltoidnej taveniny a často sa označuje aj ako “vulkanické sklo”
s.s. Obyčajne má sivo-čiernu, alebo hnedo-sivú farbu so sklovitým
leskom a typickým lastúrnatým lomom. Na jeho zložení sa podieľa
dominantne amorfné, tmavé, nepriehľadné, ale v tenkých úštepoch
často priesvitné vulkanické sklo (tvorí aj viac ako 95 objemových %
horniny) a v menšej miere rôzne minerály, ako sú: biotit, plagioklas,
K-živec, kremeň, pyroxény, amfiboly, magnetit a Fe-Ti oxidy, pyrhotín,
pyrit, olivín, zirkón, apatit, ilmenit monazit, uraninit a granát,
pozorovateľné zväčša len pod mikroskopom. Nie je prekvapením,
že tieto vulkanické sklá boli geologicky zdokumentované prvýkrát
už na konci 18. storočia, na čo nadväzoval archeologický výskum v
19. storočí v rámci Zemplínsko – Tokajskej oblasti, na oboch stranách
dnešnej hranice medzi jv. Slovenska a sv. Maďarska. Zvláštne však
je, že moderný geologický výskum v 2. polovici 20. storočia tu viacmenej absentoval. Datovanie obsidiánov Východného Slovenska
(OVS) bolo v minulosti väčšinou spojené s datovaním okolných
hornín (ryolitov a ryodacitov). Prvé K-Ar datovania biotitov a celých
hornín (WR) poskytujúce široký interval vekov od 13,5 ±2,5 Ma po
10,8 ±0,5 Ma pochádzajú z prác Bagdasaryan et al. (1968, 1971),
Vass et al. (1971, 1978); z maďarskej strany Balogh & Rakovics
(1976), Balogh et al. (1983), ako aj Pecskay et al. (1986). Priame
datovanie OVS bolo realizovane metódou stôp po štiepení uránu – FT
(Repčok, 1977, Repčok et al., 1988) s vekmi 11,1 ±0,8 Ma (Viničky)
a 14,2 ±0,5 Ma (Hraň), ako aj Bigazzi et al. (1990) s vyššími vekmi
od 17,83 ±1,13 Ma po 13,71 ±0,82 Ma. Historické aspekty, ako aj
prepojenie archeologického a geologického výskumu „Karpatských
obsidiánov“ (zmysle označenia archeológov) a ich geochemickú
charakteristiku priniesla práca Kohút et al. (2016). Faciálnu pozíciu
OVS spojených s neogénnym vulkanizmom a ich celohorninové K/Ar
datovanie podáva práca Bačo et al. (2017). Moderné FT datovanie
študovaných obsidiánov je prezentované v práci Kohút et al. (2017).
Detailné mineralogické štúdium obsidiánov priniesla práca Kohút et
al (2018a). V súčasnosti boli OVS priamo datované K-Ar metódou WR

s vekmi od 15 do 11 Ma (Bačo et al., 2017). Naše nové FT datovania
OVS s použitím metodiky Westgate (1989, 2014 – isothermal
plateau fission track ITPFT) poskytli veky v úzkom časovom rozpätí
12,0 – 11,2 Ma. V rámci komplexného štúdia boli naše obsidiány
izotopicky (Sr, Nd, Pb a Hf) študované pre genetické účely (Kohút et
al., 2018b). Celohorninové (WR) stanovenia Sr izotopického zloženia
OVS poskytli kompatibilné výsledky s 87Sr/86Sr hodnotami v úzkom
intervale 0,7114 až 0,7122 a 87Rb/86Sr = 7,3129 ~ 8,8110. Štyri
z piatich našich vzoriek OVS formujú pseudoizochrónu s vekom
13,5 Ma a iniciálnym Sr pomerom 0,7103 – čo je vyšší vek, ako
poskytlo ITPFT datovanie. Za účelom presnejšieho stanovenia veku
ryolitového magmatizmu sme sa pokúsili Ar/Ar datovať sklo a biotity
z našich OVS vzoriek. Získané veky pre sklo 12,0 až 11,4 Ma sú
porovnateľné s vekmi z ITPFT metodiky, avšak biotity poskytli o niečo
staršie veky (14,4 – 12,4 Ma). Z cejkovskej vzorky sa nám podarilo
vyseparovať dostatok zŕn zirkónov vhodných na bodové datovanie
a stanovenie veku ryolitového/obsidiánového magmatizmu vo
vysokoteplotnej doméne. Žiaľ pri použití SHRIMP-u sa nepodarilo
dosiahnuť dostatočné množstvo rádiogénneho Pb na získanie
zmysluplných vekov, alebo izotopických pomerov, až využitie LA
MC-ICPMS poskytlo reprezentatívne veky. Nie je prekvapením,
že skôr ako priame datovanie začiatku kryštalizácie magmy sme
získali údaje o zdrojových horninách, keďže väčšina zŕn boli restitové
zirkóny s vekmi 490~478 Ma (pochádzajúce z ortorúl), 354~352
Ma (variské granity), 283~278 (permské magmatity) a 88~83
Ma (rochovský granit), čo je v zhode s izotopickou charakteristikou
zdrojových hornín, poukazujúcou na recykláciu starších kôrových
magmatitov (Kohút et al., 2018b). Miocénny vek OVS potvrdili len
ojedinelé zirkóny s vekmi medzi 15 a 13 Ma.

Poďakovanie:
Práca bola podporená projektmi: APVV-0549-07, APVV-14278, VEGA 0060/16, VEGA 0084/17 a MŽP SR-03 07 a 05 08.
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Rulovo-migmatitový substrát Malej
Magury: štruktúrno-metamorfné udalosti
a granitizácia
Martin Kováčik
Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dol. 1, 817 04 Bratislava, mato.kovacik@geology.sk
Masív Malá Magura tvorí východnú časť „dvojjadrového“
pohoria Strážovských vrchov, zaraďovaných k vonkajšiemu
pásmu jadrových pohorí (Maheľ 1982). Kryštalickému masívu sa
v regionálnom meradle venoval predovšetkým Kahan (1979, 1980,
in Maheľ 1985), predtým napr. Ivanov (1957). Petrologická práca
(Korikovskij et al. 1987) orientovaná najmä na západne susediaci
masív Suchý opisuje fenomény, ktoré možno v mnohom stotožňovať
so situáciou v M. Magure. Príspevok nadväzujúci na predchádzajúce
práce sa na základe terénnych a petrografických pozorovaní
zameriava hlavne na vzťah deformácie, metamorfózy a granitizácie
v regionálne rozšírených horninách. Malomagurské horské pásmo
vystužuje strmá až subvertikálna stavba kryštalinika, prebiehajúca
s-j smerom. Dominujúce štruktúry varírujú ssv-jjz alebo sszjjv smerom, čo bolo zrejme zapríčinené transformáciou odlišne
orientovanými pôvodnými pozíciami rulového substrátu. Daný
štruktúrny plán, formovaný duktílnou deformáciou (transtenziou?),
budujú biotitické ruly, migmatity a rozličné typy svetlých biotitických
granitov až pegmatitoidov. Typické migmatitické textúry sa
vyskytujú najmä v podobe stromatitov s viac-menej pravidelne
striedajúcimi sa pásikmi leukosómu a mezosómu. Migmatity sa
v mezomeradle často vyznačujú angulárnymi zovretými vrásovými
štruktúrami so subvertikálnymi osovými rovinami, čo spájame so
zmenou deformačnej polarity v hercýnskom období. Odhliadnuc od
komplikovaných a nejednoznačne objasnených lokálnych štruktúr,
stavbu kryštalinika ilustrujeme dvomi základnými deformačnemetamorfnými fázami – D1 a D2. Možno predpokladať, že vývoju
cca s-j orientovaných strmých štruktúr - strižných zón (D2 fáza)
predchádzala metamorfná deformácia viac„konvenčného“ v-z smeru
(D1) ako dokumentujú viaceré domény kryštalického substrátu.
Je pozoruhodné, že v-z metamorfná deformácia taktiež nezriedka
zaujíma subvertikálnu pozíciu a podobne ako pri dominujúcej D2
fáze i v tu možno usudzovať na deformáciu granitoidov, lokálne
nadobúdajúcich podobu nevýrazne stebelnatých ortorúl. Toto svojím
deformačným štýlom naznačuje udalosti, ktoré sa pravdepodobne
vyvíjali v blízkej časovej súslednosti metamorfne-magmatického
procesu. Kompozícia granitov a predbežné údaje z chemického
datovania monazitu svedčia v prospech spoločnej genézy
granitoidov – nedeformovaných aj usmernených, čo poukazuje

Príspevok vznikol vďaka úlohe financovanej MŽP „Geologická mapa
Strážovských vrchov – východná časť v mierke 1 : 50 000“, prebiehajúcej
v súčasnosti na ŠGÚDŠ.
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na umiestňovanie granitických intrúzií v nepretržitom, ale svojou
intenzitou a priestorovou konfiguráciou, v nestálom (neskoro?)hercýnskom deformačnom poli. Z geologického mapovania sa črtá
istý vzťah medzi typom rulového substrátu a povahou granitov:
základné jemnozrnné masívne ruly (granoblastickú štruktúru tvorí
kremeň a kyslý plagioklas, ďalej drobný biotit (bt I) ± granát)
obsahujú len výnimočne tenké žilky aplitoidnej taveniny. Biotitické
ruly s vývojom novotvorenej foliácie a sľúd (bt II, muskovit ±
sillimanit) sú prenikané granitickou - pegmatitoidnou taveninou,
ktorej rozsah, nezriedka aj bázicita (nárast plagioklasu a biotitu)
rastie so stupňom metamorfného aj štruktúrneho (→ migmatity)
prepracovania. Naznačenú súvislosť teplotného, čiastočne aj
látkového účinku granitoidov na stupeň metamorfného pretvorenia
rulového substrátu podčiarkuje i najvyššie metamorfovaný
hybridný súbor, kde natavovanými zvyškami hrubolupenitých
biotitických rúl preniká vyššie-teplotná tavenina zodpovedajúca
biotitickým granodioritom až trondjemitom s reliktami amfibolu.
Táto periplutonická regionálna metamorfóza (M1 štádium),
prebiehajúca v nízkotlakovej amfibolitovej fácii, sa viaže na
obe prevažujúce deformačné fázy – D1 a D2. Zachované polohy
základných jemnozrnných rúl, dosahujúce metamorfný stupeň vo
fácii zelených bridlíc (M0 štádium), bývajú zväčša (re)distribuované
do štruktúrneho rámca oboch uvedených fáz.

Obehové cesty vôd vnútri podzemného
hydrologického systému Krásnohorskej
jaskyne – vyhodnotenie podrobného
monitoringu chemického zloženia
Peter Malík1, Juraj Michalko1, Alexandra Vasilenková1, Peter Bajtoš1 &
Jaroslav Stankovič2
1
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Speleoklub Minotaurus, Edelényska 10, 048 01 Rožňava

V období medzi 31. májom 2015 a 30. júnom 2016 bolo
v približne týždňových intervaloch vzorkovaných šesť výverov
podzemných vôd v oblasti podzemného hydrologického systému
Krásnohorskej jaskyne pri Krásnohorskej Dlhej Lúke (Slovenský
kras). Celkove bolo odobratých 573 vzoriek na stanovenie obsahov
HCO3-, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-, NO3- a SO42- vo vode. Vzorkovanými
zdrojmi boli krasové pramene Pod kameňolomom, Pri kaplnke
a Buzgó (odvodňujúci Krásnohorskú jaskyňu; Stankovič a Cílek eds.,
2005), dva bočné prítoky v Krásnohorskej jaskyni (ľavostranný prítok
pod Veľkou sieňou a pravostranný prítok v Abonyiho dóme) a vrt
RHV‑4 nachádzajúci sa tesne pred vstupom do jaskyne. Na prvý
pohľad ukázali výsledky veľkú stabilitu základného chemického
zloženia čo sa týka väčšiny rozpustených katiónov i aniónov,
čo však nemožno povedať o obsahoch SO42-. Vývoj chemického
zloženia vôd v jednotlivých zdrojoch v čase ukázal, že jedna časť
obehových ciest podzemných vôd v oblasti Krásnohorskej jaskyne
je silne ovplyvňovaná rozpúšťaním sulfátov geogénneho pôvodu,
najpravdepodobnejšie pochádzajúcich zo spodnotriasových sinských
vrstiev. Tieto síce neboli počas podrobného geologického mapovania
v mierke 1 : 5 000 (Kronome a Boórová, 2016) v príslušnej oblasti
Silickej planiny identifikované, ich prítomnosť v blízkosti obehových
ciest podzemných vôd je však evidentná. Prejavuje sa to najmä vo
vodách prítoku pod Veľkou sieňou a nižšie potom v prameňoch
Buzgó i Pri kaplnke. Pri zohľadnení priebehu vodného stavu

v systéme (výdatnosti krasového prameňa Buzgó) sa zdá, že prítok
pod Veľkou sieňou má stabilnú zložku s vysokou koncentráciou
rozpustených síranov, ktorá je v rôznom pomere narieďovaná menej
koncentrovanou zložkou. Vyšší, avšak stabilnejší obsah síranov bol
zistený aj vo vodách vrtu RHV‑4. Naopak, vody pravostranného
prítoku v Abonyiho dóme a aj prameňa Pod kameňolomom majú
obsah síranov nízky. Ich časový vývoj navzájom korešponduje
a poukazuje na spoločný pôvod vody oboch týchto zdrojov. Podobne
je to v prípade prameňov Buzgó a Pri kaplnke – aj keď výsledky
chemických analýz ich vôd nie sú nikdy zhodné, jednoznačný spoločný
trend ich vývoja nás oprávňuje konštatovať, že vody prameňa
Pod kameňolomom sú odvodené z vôd prameňa Buzgó a otázkou
ostáva len to či k ich oddeleniu prišlo ešte v podzemí Krásnohorskej
jaskyne alebo až po ich vynorení na povrch – v druhom prípade cez
mohutné penovcové teleso pred jaskyňou. Výsledky tejto štúdie
mohli byť získané vďaka projektu LIFE+ koordinovaného Európskou
komisiou pod číslom LIFE11 ENV/SK/001023, s názvom „Zavedenie
trvaloudržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom
krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“ (akronym: KRASCAVE).
Projektovými partnermi projektu KRASCAVE boli Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra Bratislava (ŠGÚDŠ) ako koordinujúci príjemca
a občianske združenie Envi Slovakia Bratislava ako pridružený
príjemca. Na spolufinancovaní projektu sa okrem Európskej komisie
podieľalo aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Literatúra:
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Geologická stavba vernárskeho príkrovu
a priľahlých jednotiek v oblasti Hnileckej
doliny (Vernár - Pusté Pole)
Silvia Michalíková & Rastislav Vojtko
Department of Geology and Paleontology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava,
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovakia
Študované územie sa nachádza na styku troch paleoalpínskych
tektonických jednotiek (zo spodu nahor): veporikum, gemerikum
a silicikum. Oblasť je kľúčová z hľadiska pochopenia stavby
vnútorných zón Centrálnych Západných Karpát. Z tohto dôvodu sa
práca zameriava na spresnenie litostratigrafie a vzťahov medzi
tektonickými jednotkami. Výskum prebiehal v údoli Hnilca v oblasti
Pustého Poľa, kde bola spresnená geologická stavba a litostratigrafia.
Zároveň došlo k vyčleneniu, resp. preklasifikovaniu niektorých
litostratigrafických členov do iných tektonických jednotiek. Bázu
oblasti Pustého Poľa kompletne tvorí varíske kryštalinikum južného
veporika so svojou federátskou obalovou sekvenciou (karbón –
trias), do ktorej boli zaradené aj horniny tzv. komplexu Prednej hole.
Tie do obalovej sekvencie zaradil už aj Mello et al. (1999) či Madarás
a Ivanička (2001). V minulosti boli považované za súčasť kryštalinika
veporika. Nad nimi leží karbónske siliciklastické metamorfované
súvrstvie, ktoré bolo dlhé roky pokladané za nižnobocianske
súvrstvie ipoltickej skupiny hronika. To sme z dôvodu metamorfného
postihnutia a na základe jeho vystupovania zaradili do furmaneckej
jednotky v zmysle (Plašienka a Soták, 2001). Nad súvrstvým
vystupujú nemetamorfované jednotky vernárskeho príkrovu

(Kettner, 1937; Maheľ, 1956) vrchného permu až vrchného triasu.
Sedimentárny cyklus vernárskeho príkrovu začína vrchnopermskými
až spodnotriasovými klastickými sedimentmi s telesami ryolitových
vulkanitov (Demko and Hraško, 2013; Ondrejka et al., 2018). V anise
nastúpila karbonátová sedimentácia v podobe gutensteinských
vápencov a dolomitov. Nad nimi sedimentovali spodno-pelsónske
steinalmské vápence a dolomity karbonátovej platformy. Po jej
zániku sedimentovali hlbokovodnejšie schreyeralmské (vrchný
pelsón – ilýr) a reiflinské (ilýr – spodný longobard) vápence s
longobarskými alodapickými polohami raminských vápencov.
V longobarde až v kordevole sedimentovali platformové
wettersteinské vápence a dolomity. V jule bola táto sedimentácia
prerušená pluviálnym eventom v podobe klastickej sedimentácie
lunzských vrstiev. V tuvale sa opäť obnovila karbonátová platforma
v podobe sedimentácie oponického dolomitu. Záver sedimentácie
predstavujú norické plytkovodné lagunárne hlavné dolomity.
Táto práca bola vypracovaná s podporou Agentúry na podporu
výskumu a vývoja: APVV-0315-12, APVV-17-0170 a Vedeckej
grantovej agentúry: 1/0193/13, 1/0085/17.
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Príspevok projektu MINATURA 2020
pre schvaľovací proces ťažby nerastných
surovín v priestore EÚ
Zoltán Németh, Dušan Wunder, Pavel Bačo, Z. Bačová, Martin Repčiak,
Dušan Kúšik & Stanislav Šoltés
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Výsledkom medzinárodného projektu MINATURA 2020,
na riešení ktorého sa v rokoch 2015-2018 aktívne podieľalo 16
členských a 3 asociované štáty EÚ (zvyšné štáty EÚ zastupoval
Poradný zbor s delegovanými odborníkmi), bolo vytvorenie definície
Ložíska nerastov verejného významu (Mineral Deposit of Public
Importance - MDoPI): Ložisko nerastu je verejne významné, keď
dostupné informácie potvrdzujú, že by mohlo poskytnúť ekonomický,
sociálny alebo iný úžitok pre EÚ (alebo členské štáty, alebo konkrétny
región / obec). V zmysle tejto definície sa Ložiská nerastov verejného
významu (MDoPI) členia do troch kategórií (celoúniovej – MDoPIEU, na úrovni jednotlivých štátov – MDoPI-CL, a regionálnej úrovni –
MDoPI-RL), pričom pri zaraďovaní konkrétneho ložiska do niektorej
z vyššie uvedených kategórií sa zohľadňujú faktory: ekonomický,
environmentálny, sociálny, a tiež úroveň geologického poznania.
Veľký priestor sa pri riešení projektu venoval harmonizovaniu
legislatívy schvaľovacieho procesu pre ťažbu nerastných surovín
v jednotlivých štátoch EÚ v snahe prispieť k úspešnej a málo
konfliktnej ťažbe nerastných surovín.
Veľkým problémom súčasného prieskumu nerastných surovín
a baníctva v EÚ, ale obzvlášť na Slovensku, je negatívna verejná
mienka, ktorá je proti banským aktivitám vytváraná aj rôznymi
environmentálnymi zoskupeniami, či inými záujmovými skupinami.
Na Slovensku z dôvodu problematickosti rozbehu ťažby na
nových lokalitách existuje v súčasnosti pozitívna výnimka v podstate

len v oblastiach s baníckou tradíciou, kde občania prinavrátenie
banských aktivít a ekonomické oživenie regiónu vítajú. Na iných
lokalitách všeobecne platí, že schodnejšou cestou je rozširovanie
jestvujúcej ťažobnej prevádzky, než vytváranie novej. Dôležitým
činiteľom pri vytváraní pozitívnej verejnej mienky je aj korektný
a ústretový prístup ťažiarov pri oprávnených a odôvodnených
požiadavkách, či sťažnostiach občanov.
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O súčasnom stave slovenského (chrono-)
stratigrafického názvoslovia
Ondrej Pelech¹
¹ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, e-mail: ondrej.pelech@geology.sk
V dôsledku potreby regionálnej korelácie a zjednotenia
použitia označení stratigrafických jednotiek a im zodpovedajúcich
období geologického času v rôznych oblastiach sveta so zavedenými
regionálnymi stupňami, postupne vedecká komunita od
začiatku 20. storočia pristúpila k štandardizácii a formalizovaniu
používaných termínov. Prvý návrh slovenskej stratigrafickej
klasifikácie a terminológie podali Andrusov a Scheibner (1964).
V roku 1979 bol skoncipovaný doteraz najkomplexnejší prehľad
slovenského názvoslovia chronostratigrafických jednotiek (Samuel
a Bročková, 1979). V 80. rokoch tieto práce doplnila Historická
a stratigrafická geológia (Mišík et al., 1985) a postupne
vydávaný Stratigrafický slovník Západných Karpát
(Andrusov a Samuel, 1983, 1985; Samuel, 1988), ktorý obsahoval aj
Chronostratigrafickú a synoptickú tabuľku (Samuel et
al., 1987). O ňu sa opiera aj tabuľka inkorporovaná do Smernice MŽP

SR na zostavovanie a vydávanie geologických máp v mierke 1:25 000
a 1:50 000. Medzičasom však chronostratigrafia vo svete výrazne
pokročila, boli definované medzinárodne platné názvy geologických
období (napr. Berggren et al., 1995; Gradstein et al., 2004, Cohen et
al., 2013) a neustále pribúdajú nové (ICS, 2018). V roku 2007 vznikla
Slovenská stratigrafická príručka (Michalík et al., 2007),
avšak bez kompletnej slovenskej stratigrafickej tabuľky. Absenciu
štandardnej slovenskej (chrono-)stratigrafickej tabuľky sa pokúsil
vyriešiť vo svojej práci Terénne cvičenie zo stratigrafie
Aubrecht (2014). Nezrovnalosti medzi existujúcimi tabuľkami však
zostávajú nedoriešené. Logickým krokom je zostavenie fungujúcej
Slovenskej terminologickej stratigrafickej komisie pri Národnom
geologickom komitéte, na čo by mal upriamiť pozornosť tento
príspevok.
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Nové mineralogické údaje z Fe ložiska
Ľubietová-Jamešná (Slovenská republika)
Ľuboš Polák, 1,2Stanislav Jeleň, 2,3Sergej Kurylo & 1Lucia Vetráková
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5,5 hm. %. Zároveň je v niektorých prípadoch spomínaný siderit
bohatší aj na Mn, konkrétne do jeho štruktúry na katiónovú pozíciu
vstupuje Mn v hodnote do 11,5 hm. %. Ďalej do štruktúry goethitu
vstupuje SiO2 konkrétne v maximálnej hodnote 5 hm. %. Následne
bol chemicky zaujímavý aj nontronit, ktorého rozsahy chemického
zloženia boli nasledovné: SiO2 = 45,5-46,5; Al2O3 = 10,8-12,3; FeO
= 18,0-19,0 hm. %. Okrem toho bola zistená aj prítomnosť CaO do
2,5, MgO do 3,0 a K2O do 3,3 hm. %.

Predložený príspevok v krátkosti uvádza nové mineralogické
údaje, zistené hlavne elektrónovým mikroanalyzátorom (SAV Banská
Bystrica). V posledných rokoch sa mineralogickým výskumom na
ložisku, venovali najmä tieto práce: Ozdín (2015, 2016), Polák
(2017), Polák a Vlasáč (2017).
Z mineralogického hľadiska bolo novším výskumom zistené,
že klinochlór tvorí alotriomorfné, hypidiomorfné aj idiomorfné
agregáty v asociácii s kremeňom, pričom agregáty klinochlóru sú
veľké max. 3 cm. Ich chemické zloženie je v rozsahu: SiO2 = 45,848,3; Al2O3 = 18,8-20,3; FeO = 10,2-11,2 hm. %. Okrem toho bola
zistená aj prítomnosť CaO, MgO a K2O rovnako do 2,2 hm. %.
Ďalej bol v prípade sideritu zistené, že do jeho štruktúry
vstupuje na aniónovú pozíciu aj SiO2 v maximálnom množstve do

Poďakovanie:
Príspevok mohol vzniknúť vďaka finančnej podpore z grantu
APVV-15-0050 a VEGA 1/0326/18.
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Hustota horninových komplexov Západných
Karpát na území Slovenska
Lenka Šamajová 1& Jozef Hók 1
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Ilkovičova 6, 841
04 Bratislava, samajova7@uniba.sk

1

Litologická náplň horninových komplexov vystupujúcich
v stavbe Západných Karpát je značne rozmanitá. Tento fakt ovplyvňuje
hustotné vlastnosti jednotlivých horninových komplexov, čo je
jedným zo základných predpokladov pri gravimetrickom modelovaní.
Na základe dostupných dát boli zostavené litostratigrafické tabuľky
tektonických jednotiek s príslušnými objemovými, mineralogickými
a prirodzenými hustotami pre konkrétne litostratigrafické členy.
Záverečným výstupom je mapa tektonických jednotiek Západných
Karpát na území Slovenska s hodnotami charakteristických
intervalov prirodzených hustôt. Tektonické jednotky sú vzhľadom

k veku ich individualizácie rozčlenené na externé a interné Západné
Karpaty na základe Hók et al. 2014. Tieto údaje boli následne
aplikované pri 2D gravimetrickom modelovaní.

Poďakovanie:
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Vtáčie spoločenstvo z kvartérnych
sedimentov neandertálskej lokality
Prepoštská jaskyňa v Bojniciach
Mária Šedivá1, Ján Obuch2 & Martin Sabol1
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Ilkovičova 6,
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Botanická záhrada UK, Pracovisko Blatnica, Blatnica 315, SK – 03815 Blatnica pri Martine, obuch@rec.uniba.sk
Lokalita Prepoštská jaskyňa v Bojniciach reprezentuje jednu
z viacerých archeologických lokalít so zisteným neandertálskym
osídlením na území Hornej Nitry. Skúmaný fosílny materiál,
vrátane osteologických zvyškov avifauny, pochádza zo sond II a III
Juraja Bártu, ktorý lokalitu skúmal v rokoch 1965 až 1967. Fosílne
a subfosílne nálezy vtákov zo skúmanej lokality sú datované do
obdobia posledného zaľadnenia až holocénu. Ich taxonomické
a morfometrické vyhodnotenie preukázalo prítomnosť 35 druhov
patriacich do 10 radov (Anseriformes, Galliformes, Columbiformes,
Gruiformes, Charadriiformes, Apodiformes, Accipitriformes,
Strigiformes, Falconiformes a Passeriformes). Všetky nájdené a určené
druhy patria zástupcom súčasných (recentných) druhov vtákov. V
študovanom materiáli boli rozlíšené štyri spoločenstvá, z ktorých
pre klimatické podmienky posledného glaciálu je charakteristické

chladnomilné, resp. severské spoločenstvo s typickým rodom
Lagopus (s determinovanými druhmi Lagopus lagopus a L. muta).
Ďalším je intermediátne, resp. sťahovavé spoločenstvo, do ktorého
môžeme zaradiť spomedzi nájdených druhov typické druhy Crex crex,
Gallinula chloropus, Vanellus vanellus. Medzi typické kozmopolitne
rozšírené druhy nájdené a opísané na lokalite môžeme priradiť
napríklad druhy Anas platyrhynchos, Falco tinnunculus, Bubo bubo,
Numenius arquata a pod. Posledným rozlíšeným spoločenstvom
je teplomilné, resp. južné spoločenstvo, kam možno zaradiť druhy
ako Apus melba, Coracias garrulus, Pyrrhocorax sp. a ďalšie. Na
základe zistených spoločenstiev vtákov je vytvorená rekonštrukcia
paleoprostredia a klimatických podmienok prevládajúcich na
lokalite v dobe uloženia nálezov. Na lokalite bolo determinovaných
niekoľko vrstiev. Vrstva A predstavuje tmavosivú humóznu hlinu a je
29

Abstrakty 17. predvianočného geologického seminára SGS

1

pravdepodobne holocénneho veku, na čo okrem iného poukazujú
aj nájdené druhy vtákov Crex crex, Corvus monedula a Lyrurus
tetrix. Kultúrna vrstva B, tvorená sprašovou hlinou, sa usadzovala
v prostredí otvorenej stepnej krajiny s ostrovčekovitou prítomnosťou
lesných porastov, čo dokazujú aj nálezy druhov Corvus monedula
či Columba palumbus. Táto vrstva spadá do obdobia vrchnej časti
glaciálu visla. Vrstvy C a D – bielosivá travertínová doska a kultúrna
vrstva tvorená nesúvislým travertínom – zastupujú interštadiálne
obdobie z prvej polovice posledného zaľadnenia s prevládajúcou
teplejšou klímou s glaciálnym stepným biotopom a teplejším
lesom s druhmi Lagopus lagopus, L. muta, Corvus monedula

a Philomachus pugnax. Vrstva E predstavuje sypký travertínovopenový sinter a pochádza zo spodnej časti glaciálu visla. Vrchná
časť tejto vrstvy predstavuje stepný biotop na travertínoch, zatiaľ čo
bazálna časť v jaskyni indikuje močiar s rákosím. V tejto vrstve boli
determinované horské druhy vtákov Apus melba a Pyrrhocorax sp.
Kostrový materiál bol zároveň tafonomicky vyhodnotený na základe
zistených stôp po činnosti tafonomických činiteľov, akými boli
napríklad rôzne predátory alebo človek (Homo neanderthalensis).
Príspevok vznikol v rámci projektu APVV-16-0121 Ministerstva
školstva Slovenskej republiky.

Porovnanie fosílnych stôp litofácie typu
„Fleckenmergel“ (Pliensbach – Toark) zo
Západných Karpát a Betickej Kordiliéry.
Vladimír Šimo

Abstrakty 17. predvianočného geologického seminára SGS

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 840 05, Bratislava, geolsimo@savba.sk
Hemipelagické slienité vápence spodnej jury (vrchný
sinemúr-toark) sa označujú ako škvrnité slienité vápence typu
Fleckenmergel. V Centrálnych Západných Karpatoch sa zaraďujú do
súvrstvia Janoviek (Gaździcki et al. 1979). Ich výraznou vlastnosťou
sú makroskopicky ľahko viditeľné fosílne stopy. Spodnojurské
slienité vápence z paleogeograficky vzdialených oblastí Západných
Karpát a z Betickej Kordiliéry majú spoločné konkrétne ichnologické
črty: chudobná asociácia stôp, takmer identické ichnodruhové
zloženie, výskyt ichnodruhov Teichichnus isp. a Lamellaeichnus
imbricatus, ktoré boli doteraz opísané len z Centrálnych Západných
Karpát a Bradlového pásma (Tab. 1). Porovnávanie týchto dvoch
oblastí vychádza zo všeobecného predpokladu, že spodnojurský/
strednojurský Fleckenmergel sedimentoval na vnútrošelfových
okrajoch a rampách severnej Tethys v pásme Alpíd od Betickej
Kordiliéry, Východných Álp, Centrálnych Západných Karpát,
Pienského Bradlového Pásma, Dinaríd, Mecseku, Apusen a Timoru
(Mišík 1959; Tyszka 1994; Wieczorek 1995). Na základe porovnania

fosílnych stôp z týchto paleogeograficky vzdialených oblastí
Západných Karpát a Betickej Kordiliéry môžeme predpokladať
podobné paleoekologické podmienky: dysoxia dnového substrátu,
prínos organickej hmoty do panvy a porovnateľná dynamika
sedimentácie.
Tab. 1 Zastúpenie fosílnych stôp v spodnojurských
vápencoch typu Fleckenmergel v oblasti Centrálnych Západných Karpát, Pieninského
bradlového pásma a lokalít
v Betickej Kordiliére: I. Arroyo
Mingarrón, II. Fuente Vidriera,
III. La Cerradura.

Poďakovanie:
Výskum bol podporený grantom VEGA 0186/17.

Literatúra:
Mišík M. 1959: Lithologishes Profil durch die Schichtenfolge des höheren Lias („Fleckenmergel“) des Gebirges Belanské Tatry. Geol. Sbor. Slov.
Akad. Vied 10, 183–187.
Gaździcki A., Michalík J., Planderová E. and Sýkora M. 1979: An Upper Triassic – Lower Jurassic sequence in the Krížna nappe (West Tatra
Mountains, West Carpathians, Czechoslovakia). Západné Karpaty, Geológia 5, 119–148.
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Tyszka J. 1994: Paleoenvironmental implications from ichnological and microfaunal analyses of Bajocian spotty carbonates, Pieniny Klippen
Belt, Polish Caprathians. Palaios 9, 175–187.
Wieczorek J. 1995: Trace fossils from Fleckenmergel facies (Jurassic) of the Tatra Mts. Geobios, Mem. Spec. 18, 425–431.

Výsledky geologického mapovania
vulkanitov Poľany na liste Detva 36-413
(časť)
Ladislav Šimon, Monika Kováčiková & Viera Kollárová
Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
Počas terénnych prác v roku 2018 vo vulkanotoch Poľane
sme zmapovali 20 km2 územia. Zdokumentovali sme 114
dokumentačných bodov a odobrali sme 75 vzoriek na ďalšie detailné
výskumy v laboratóriach ŠGÚDŠ Bratislava. Získané geologické údaje
sme lokalizovali zariadením Garmin GPSmap62st. Dokumentačné
body sme zaznamenával okrem vyššie spomenutého zariadenia aj
zariadením Samsung Galaxy Note9 (SGN9) s programom LocusPro
(LP) a s aplikáciou Google Earth Pro (GEPro), ktoré mi umožnilo
vulkanické mapovanie online digitálnou geolokáciou a vďaka
tomu som realizoval presnejšie digitálne geologické mapovanie
vulkanických produktov. Vulkanické odkryvy boli detailne
dokumentované digitálnym fotoaparátom Olympus, pričom okrem
dokumentácie fotiek (vrátene grafických poznámok do nich)
som zaznamenával aj dokumentáciu videosekvencii z terénneho
mapovania a taktiež hlasový zaznám opisu dokumentačných
bodov vrátane grafických znázornení. Terénny výskum sme robili

Obr. 1 Hyaloklastitové brekcie lávového prúdu andezitu, lokalita Dúbravy.
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vo vulkanitoch Poľana v niekoľkých etapách. Zmapovali sme územie
v okolí lokalít Obchoditá, Suchohradná, Dúbravy, Kostolná, Trnavy
a Detva, kde sme opísali lávové prúdy andezitov s ich lávovými
brekciami, ktoré sú v sukcesii s vulkanoklastikami andezitov.
Zaznamenávali sme ojedinele nové výskyty hydrotermálne
premenených vulkanických hornín a lávové prúdy andezitov s
ich lávovými brekciami aj s hyaloklastitmi, ktoré sú v sukcesii s
vulkanoklastikami a hyaloklastitovými brekciami andezitov (Obr.
1). Realizovali sme aj detailné litologicko-petrografické štúdium na
odrezkoch z hornín a výbrusoch zhotovených z terénnych vzoriek.
Horniny sú pyroxénické a amfibolicko-pyroxénické andezity. 8
vzoriek bolo analyzovaných na mikrosonde; boli vybrané rôzne
typy hornín. Analyzované boli horninotvorné minerály: plagioklas,
klinopyroxén, ortopyroxén, amfibol, magnetit, ilmenit a okrem nich
aj sklo v základnej hmote. V základnej hmote sú prítomné mikrolity
hlavne plagioklasov.

Fluórarrojadit-(BaNa),
BaNa4CaFe13Al(PO4)11(PO3OH)F2:
nový minerál zo skupiny arrojaditu
(Gemerská Poloma, gemerikum)
Martin Števko1*, Jiří Sejkora1, Pavel Uher2, Fernando Cámara3,
R. Škoda4 & T. Vaculovič5
Mineralogicko-petrologické oddělení, Národní Muzeum, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, ČR
Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
3
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”, Università di Milano, via Mangiagalli 34, 20133 Milano, Italy
4
Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, ČR
5
Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, ČR
*e-mail: msminerals@gmail.com
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c = 24,669(1) Å, β = 105,452(4)°, V = 3957,5(4) Å3 a Z = 4. Nový
minerál je nazvaný podľa platnej nomenklatúry CNMNC IMA pre
minerály arrojaditovej skupiny. Príslušnosť k arrojaditovej skupine
potvrdil aj výskum minerálu pomocou in-situ mikroramanovej
spektroskopie.
Fluórarrojadit-(BaNa) kryštalizoval spolu s kremeňom
a asociujúcimi minerálmi z neskoromagmatických až raných
hydrotermálnych fluíd, obohatených P a F. Tieto relatívne
vysokoteplotné fluidá alterovali primárne magmatické minerály
okolitého granitu, najmä albit, K-živec, Li sľudy a fluórapatit,
pričom uvoľnili prvky, nevyhnutné pre tvorbu fosfátových minerálov
(Na, K, Li, Fe, Mn, Ca, Sr, Ba).

Na haldách štôlne Elisabeth pri Gemerskej Polome neďaleko
Rožňavy sa podarilo identifikovať a opísať nový fosfátový
minerál - fluórarrojadit-(BaNa), BaNa4CaFe13Al(PO4)11(PO3OH)
F2 zo skupiny arrojaditu. Minerál bol uznaný Komisiou pre nové
minerály, nomenklatúru a klasifikáciu v rámci Medzinárodnej
mineralogickej asociácie (CNMNC IMA) pod číslom 2016-075.
Nový minerál sa nachádza v podobe jemnozrnných xenomorfných
kryštálov (~0,1 mm), ktoré tvoria nepravidelné agregáty žltohnedej
až zelenožltej farby s veľkosťou do 4 x 2 cm v žilnom kremeni.
Kremenné žily s fluórarrojaditom-(BaNa) s hrúbkou do 8 cm a dĺžkou
maximálne 3 m presekávajú vysokofrakcionované gemerické
leukogranity permského veku s topásom a Li sľudami. V kremenných
žilách sa vyskytujú aj ďalšie fosfátové minerály (fluórapatit,
triplit, viitaniemiit), ako aj albit, ortoklas, muskovit, fluorit, Mn
bohatý siderit až rodochrozit, bizmut a sulfidické minerály (pyrit,
arzenopyrit, bizmutinit, kobellit, tintinait a giessenit).
Priemerný vzorec fluórarrojaditu-(BaNa) je na základe
bodových mikrosondových (EPMA) analýz a stanovenia Li,
Sc a Ga pomocou in-situ LA-ICP-MS nasledovný: A1(Ba0.65K0.35)
A2
Na 0.35 B1 (Na 0.54 Fe 0.46 ) Σ1.00 B2 Na 0.54 Ca (Ca 0.74 Sr 0.20 Pb 0.02 Ba 0.04 )
Σ1.00
Na Na3Na0.46
Σ1.00 2
M
(Fe7.16Mn5.17Li0.37Mg0.12Sc0.08Zn0.06Ga0.02Ti0.02)Σ13.00Al1.02(PO4)11P
O3.46(OH)0.54W(F1.54OH0.46). Fluórarrojadit-(BaNa) má svetložltú farbu
vrypu, sklený až mastný lesk, je krehký s nepravidelným lomom,
Mohsova tvrdosť je v intervale 4,5–5, meraná hustota dosahuje
3.61(2) g.cm-3 a teoretická hustota je 3.65 g.cm-3. Minerál je
opticky biaxiálny (+), bez viditeľného pleochroizmu. Index lomu bol
na základe empirického vzorca vypočítaný na 1.674. Fluórarrojadit(BaNa) má monoklinickú symetriu s priestorovou grupou Cc,
štruktúrnymi parametrami: a = 16,563(1) Å, b = 10,0476(6) Å,
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Leukogranity typu Skýcov v Tribeči:
produkty najmladšieho variského
magmatizmu S-typu v Západných Karpatoch
(~330 Ma, U Th – Pb datovanie monazitu)
Pavel Uher*, T. Forrai & Martin Ondrejka
Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
*e-mail: pavel.uher@uniba.sk
Vo východnej časti tatrického jadrového pohoria Tribeč,
najmä v okolí obce Skýcov, vystupujú leukokrátne muskovitické
granity, tvoriace relatívne malé intrúzie (prieniky) do okolitých
variských biotitických granodioritov až tonalitov. Hoci výskyty týchto
leukogranitov sú známe už dávno a boli vymapované (Ivanička ed.
1998), ich presnejší vek nebol doteraz známy.
Študované leukogranity v Tribeči sa nachádzajú v údolí
Topoľnica, ~3 km JZ od obce Skýcov (tribečská časť pohoria) a na
lokalite Večerová, ~5 km SV od Skýcova (rázdielska časť pohoria).
Jedná sa o jemnozrnné až strednozrnné leukokrátne granity
s hojným kremeňom, K-živcom, albitom (An01–10) a muskovitom,
takmer bez biotitu. Akcesorické minerály tvorí zirkón, rutil, monazit(Ce), xenotím-(Y) a ojedinele aj prechodné fázy zloženia torit/
huttonit–cheralit–xenotím-(Y), uraninit, columbit-(Fe)/ixiolit
a minerál pyrochlórovej skupiny. Geochemicky sú to peraluminózne
horniny S-typu s relatívne vysokými obsahmi SiO2 (73–78 %), Na2O
(3–5 %) a K2O (2–5 %) a nízkymi obsahmi MgO a CaO (Ivanička ed.

1998).
Monazit má vysoké obsahy Th (4–18 % ThO2; ≤ 0,16 apfu), čo
umožnilo relatívne precízne meranie veku pomocou chemického U–
Th–Pb datovania na elektrónovej mikrosonde (ŠGÚDŠ Bratislava);
na základe 61 bodov zo 4 vzoriek leukogranitov vyšiel priemerný vek
329,5 ± 1,2 Ma (jednotlivé vzorky leukogranitov ukázali priemerné
veky 327 ± 7; 328 ± 2; 329 ± 2 a 336 ± 3 Ma), čo zodpovedá
spodnému karbónu (stupne visé až serpuchov).
Namerané geochronologické údaje, získané na relatívne
veľkých idiomorfných až hypidiomorfných kryštáloch monazitu,
interpretujeme ako vek magmatickej kryštalizácie leukogranitov.
Jedná sa teda o najmladšiu doteraz zistenú magmatickú udalosť
v rámci variského orogénu v priestore dnešných Západných Karpát,
jasne mladšiu ako hlavná masa orogénnych tonalitov, granodioritov
a granitov typu I a S (~360–340 Ma; napr. Kohút et al. 2009; Broska
et al. 2013; Burda et al. 2013; Gawęda et al. 2016).

Broska I., Petrík I., Be´eri-Shlevin Y., Majka J., Bezák V., 2013: Devonian/Mississippian I-type granitoids in the Western Carpathians: A subduction-related hybrid magmatism. Lithos 162–163, 27–36.
Burda J., Gawęda A., Klötzli U., 2013: U–Pb zircon age of the youngest magmatic activity in the High Tatra granites (Central Western Carpathians). Geochronometria 40, 134–144.
Gawęda A., Burda J., Klötzli U., Golonka J., Szopa K., 2016: Episodic construction of the Tatra granitoid intrusion (Central Western Carpathians,
Poland/Slovakia): consequences for the geodynamics of Variscan collision and Rheic Ocean closure. Int. J. Earth Sci. 105, 1153–1174.
Ivanička J. (ed.), 1998: Geologická mapa Tribeča + Vysvetlivky ku geologickej mape Tribeča 1:50 000. Geologická služba Slovenskej republiky,
vyd. D. Štúra, Bratislava.
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Illit – indikátor podmienok
hydrotermálnych premien
na epitermálnom Au – Ag – Pb – Zn – Cu
ložisku Banská Hodruša
Peter Uhlík1, Peter Koděra1, Alexander Kubač1, Adrián Biroň2,
Marek Szczerba3, Boris Bača4, Rastislav Milovský2, Marek Osacký1
& Ľubica Puškelová4
Katedra ložiskovej geológie, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina 842 15 Bratislava,
peter.uhlik@uniba.sk
2
Ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1, SK-974 11 Banská Bystrica, biron@savbb.sk
3
Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Research Centre in Kraków Senacka 1, 31-002 Kraków,
Poland, ndszczer@cyfronet.pl
4
Slovenská banská, spol. s r.o., 966 61 Hodruša-Hámre č. 388, boris01baca@gmail.com
5
Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
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Drahokovovo-polymetalická mineralizácia na Rozália bani
je v súčasnosti jediným ťaženým rudným ložiskom na Slovensku.
Skúmané ložisko sa nachádza v centrálnej zóne Štiavnického
stratovulkánu v stredoslovenských neovulkanitoch. Epitermálna
mineralizácia strednesulfidačného typu tu vystupuje na žilných
štruktúrach v prostredí andezitov v blízkom nadloží granodioritu.
Mineralizácia tu vznikala počas niekoľkých vývojových štádií (Kubač
et al., 2017). Illitizácia spolu s adularizáciou sú hlavné alteračné
prejavy mineralizácie na ložisku. Významné zastúpenie illitu
na ložisku sa využíva nielen pre určenie teplotných podmienok
formujúcich okolorudné premeny, ale aj pre získanie údajov
o fluidách, ktoré ich formujú, ako aj o veku ich vzniku. Teploty
kryštalizácie illitu je možné odvodiť z jeho štruktúrneho usporiadania,
vyjadreného pomocou Küblerovho indexu (KI, „kryštalinita“ illitu).
Doposiaľ bolo nameraných okolo 50 hodnôt KI z bezprostrednej
blízkosti prítomných žilných systémov epitermálneho ložiska ako
aj z jeho blízkeho okolia. Hodnoty KI mali pomerne malý rozsah
od 0,29 po 0,68 °2 theta. Aplikáciou geotermometra z recentnej
geotermálnej oblasti z vulkanickej zóny Taupo na Novom Zélande
(Ji a Browne, 2000), sa získal rozsah teplôt od 255 po 315°C.
Z uvedených vzoriek boli vybrané tri, ktoré obsahovali v ílovej frakcii
(< 29m) čistý alebo takmer čistý illit. Ich priestorová pozícia k žilnej

mineralizácii bola variabilná, ako aj teplota illitizácie určená na
základe KI. Vzorka RB-92a (292 °C) pochádzala z blízkeho nadložia
silicitu typu Svetozár so žilou typu Karolína, vzorka RB-335a (275 °C)
pochádzala z blízkeho nadložia mladšej žily typu Agnesa a vzorka
VH-8/156 (246 °C) pochádzala z alterácií patriacich k polymetalickej
impregnačno žilníkovej mineralizácii, súvisiacej s umiestnením
granodioritu. Illitové kryštály vybraných vzoriek boli študované aj
rastrovacím elektrónovým mikroskopom. Pozorovanie neukázalo
výrazné rozdiely medzi nimi vo veľkosti a tvare, ale niektoré
kryštály presahovali aj 50 9m. Pre všetky tri vzorky sa zistili veky
K-Ar datovaním z frakcie 0.2-2 9m, ktoré sa pohybovali medzi
12,23 a 12,77 mil. r. Rozdiel medzi vekmi bol v rámci analytickej
chyby merania. Takmer rovnaké veky pravdepodobne poukazujú
na omladzovanie illitov hydrotermálnym systémom polymetalickodrahokovových žíl, súvisiacich s výzdvihom hráste v centrálnej zone
štiavnického stratovulkánu. V súčasnosti z uvedených mineralizácií
prebiehajú aj K-Ar datovania adulárov a Re-Os datovania sulfidov čo
prinesie lepšiu predstavu o vekoch hydrotermálnych mineralizácii
v oblasti Hodruše a Banskej Štiavnice.
Poďakovanie: Práca bola podporená grantom VEGA č.
1/0560/15, projektom APVV-15-0083 a firmou Slovenská banská,
spol. s.r.o.
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Ji, J.F., Browne, P.R.L., 2000: Relationship between illite crystallinity and temperature in active geothermal systems of New Zealand. Clays and
Clay Minerals, 48, 1, 139-144.
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Minerálne zloženie lamprofýrov tatrika
Nízkych TatieR
Lucia Vetráková & Ján Spišiak
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a geológie, Tajovského 40, 974 01 Banská
Bystrica, Slovensko, e-mail: lucia.vetrakova@umb.sk
Na južných svahoch Nízkych Tatier bolo opísaných niekoľko
žilných telies v oblasti medzi Mýtom pod Ďumbierom, Jarabou
a sedlom Čertovica (Hovorka, 1967). Náš výskum je zameraný na
dve najlepšie odkryté lokality. Jedna žila vystupuje v ústí Kumštovej
doliny na ceste Jarabá-Čertovica. Odkryv je na ľavej strane doliny.
Druhá žila vystupuje v širšom okolí Jarabej. Jedná sa o starší
opustený lom cca v strede dediny, na ľavej strane potoka. Okolné
horniny sú ruly. Pre študované horniny je charakteristická silná
alterácia primárnych minerálov.
Klinopyroxény sú často zatláčané amfibolmi. Na základe
klasifikácie (Morimoto et al. 1988) ich zaraďujeme ku augitom. V
študovaných lamprofýroch vystupuje niekoľko typov amfibolov.
Primárne amfiboly, ktoré obrastajú pyroxény na lokalite Jarabá. Na
tejto lokalite pozorovať tiež obrastanie starších (pravdepodobne
primárnych) amfibolov, mladšími. Amfiboly môžeme zaradiť ku Ca –
amfibolom; tremolitom (Hawthorne et al. 2012). V Kumštovej doline
sme pozorovali len pseudomorfózy po amfiboloch, vyplnené hlavne
chloritom. Biotity sú podobne ako amfiboly silno chloritizované.
Na základe chemického zloženia zaraďujeme študované biotity ku

Fe – biotitom (Foster, 1960). Novšia klasifikácia (Rieder et al. 1998)
zaraďuje tieto biotity do skupiny annitu.
Z felzických minerálov sú dominantné hlavne plagioklasy a
alkalické živce. Plagioklasy sú typické svojou zonálnosťou, pričom
centrálna časť je bázickejšia (An36-55) ako okolitý lem (An18). Pri
alkalických živcoch, okrem rôzneho zastúpenia sodíka (obsah Na2O
do 3,72 %) pozorovať aj zvýšené obsahy BaO (do 5,46 %). Kremeň je
väčšinou nepravidelne obmedzený, undulózny a prerastá sa s inými
minerálmi, hlavne K– živcami.
Apatit bol využitý na stanovenie veku hornín na lokalite
Jarabá, pomocou U/Th-Pb datovania (LA ICP-MS) a je 259,0 ±
2.8 Ma. Zo sekundárnych minerálov je najčastejší chlorit, epidot
a karbonáty. Z opakných, minerálov, bola zistená nasledujúca
asociácia minerálnych fáz: magnetit, ilmenit (nešpecifikované Fe-Ti
oxidy), rutil, hematit, pyrit.

Poďakovanie:
Výskum lamprofýrov prebieha za pomoci grantových úloh:
APVV-15-0050 a VEGA 1/0237/18.
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supergroup. Am. Mineral. 97, 2031-2048.
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Hovorka, D., (1967): Porfyrity a lamprofýry tatroveporidného kryštalinika, Sbor. geol. vied, Západné Karpaty, rad ZK–Zväzok 8, 51-78.

Tektonika epitermálneho Au – Ag ložiska
Banská Hodruša (štiavnický stratovulkán)
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Epitermálne ložisko Au-Ag Banská Hodruša sa nachádza
v centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu, stredno až neskoro
miocénneho veku. Ložisko bolo objavené v 90-tych rokoch minulého
storočia a je stále ťažené s ročnou produkciou približne 550 kg Au.
Cieľom príspevku je opísať geometrickú charakteristiku ložiska a
charakterizovať štruktúrnu kontrolu drahokovovej mineralizácie
v centrálnej zóne štiavnického stratovulkánu. Mineralizácia
je lokalizovaná do nízko uhlovej strižnej zóny (sklon 5–30°)
s generálnym smerom sklonu na JV. Mineralizácia je vyvinutá v
prevažne silne alterovaných andezitoch predkalderového štádia
vývoja stratovulkánu a v bezprostrednom nadloží granodioritovej
intrúzie. Mineralizovaná zóna je porušená sillmi dacitov, ktoré boli
umiestňované do strižnej zóny. Celá stavba je nakoniec porušená
mladšími zlomami a žilnými systémami patriacimi tzv. hodrušskoštiavnickému žilnému systému, ktorý sa vzťahuje k vývoju hráste v
centrálnej zóne stratovulkánu (Kubač et al., 2018).
Strižná zóna obsahuje žilník typu Karolína, ktorý je najstaršou
štruktúrou na ložisku a je obmedzený okrajmi strižnej zóny. Priebeh
žilníka je zhruba Z–V so stredným sklonom na juh. Žilník je zložený
s kremitých Mn karbonátov, Pb-Zn sulfidov, rýdzeho zlata a AuAg teluridov. Mladší typ žíl (Krištof žily) sú prevažne orientované

SV–JZ smerom so strednými sklonmi na JV. Podľa súčasných
poznatkov tieto žily korešpondujú s nízko uhlovou strižnou zónou
a tvoria v nej tenzné štruktúry, ktoré boli vypĺňané mineralizáciou.
Dominantným minerálom je kremeň s rýdzim zlatom, menej časté
sú Pb-Zn-Cu sulfidy a karbonáty. Výplň žíl je väčšinou symetricky
páskovaná. Spolu so žilami typu Krištof sa vyskytujú aj žily typu
Agnesa, ktoré sa nachádzajú prevažne vo vrchnej časti strižnej zóny
a vypĺňajú uvoľňovacie pásy na okraji strižnej zóny. Žily sú veľmi
plytké maximálne do 30° sklonené na JV a páskované, prípadne
kokardovité. Najdôležitejší minerálmi v tomto type žíl sú Pb-ZnCu sulfidy, kremeň, rýdze zlato a Au-Ag teluridy, karbonáty sú
zriedkavejšie. Tvorba všetkých žíl je spájaná s pohybom na vyvíjajúcej
sa strižnej zóne, ktorá kontrolovala exhumáciu granodioritového
telesa v podloží ložiska.
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Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmlúv č.
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Fosílna ryba fauna z čeľade Gobiidae
z neogénnych sedimentov Slovenska
Barbara Zahradníková
V období neogénu bolo dnešné územie Slovenska striedavo
zaplavované morom. Dôkazom toho sú početné nálezy morskej
fauny. A to rôzne nálezy fosílií morských bezstavovcov, ale aj
stavovcov. Fosílne zvyšky rýb však bývajú sporadické. Nachádzame
ich v neogénnych morských sedimentoch, a to v piesčitých,
alebo jemne ílovitých, prípadne slienito-ílovitých sedimentoch.
Zachovávajú sa nám šupiny, zuby, kosti, celé kostry, alebo otolity.
Vo Viedenskej a aj v Podunajskej panve v neogénnych
sedimentoch bolo doteraz nájdených a determinovaných niekoľko
taxónov rybej fauny. Na viacerých lokalitách boli nájdené druhy
patriace do čeľade Gobiidae Bonaparte, 1832. Táto čeľaď patrí do
radu Perciformes Bleeker, 1859. V súčastnosti zahŕňa čeľaď Gobiidae
vyše 2000 druhov patriacich do 200 rodov. Väščinou sú to drobné ryby
dorastajúce do 10 cm. Dnešní zástupcovia žijú v blízkosti pobrežia pri
morskom dne ako aj v odlivových močiaroch s bohatým rastinným
porastom tropického až mierneho pásma. Fosílny zástupcovia
v Európe sú známy od eocénu, ale s určitosťou od oligocénu po
recent (Romer 1967).
Determinované zvyšky rýb čeľade Gobiidae patrili
predovšetkým do rodu Gobius. Nájdené boli kosti, celá kostra a aj
otolity druhu Gobius brevis (Agassiz, 1839) a to v sedimentoch
karpatského veku vo vrte Závod-72 (Brzobohatý & Gaudant 2009)
a v sedimentoch bádenského veku na lokalite Borský Mikuláš-Vinohrádky (Zahradníková 2013). Na lokalite Rohožník boli
v bádenských sedimentoch nájdené otolity patriace druhu Gobius
intimus Procházka, 1893 (Holec 1974, 1978). Celé kostry druhu Gobius
multipinnatus (H. v. Meyer, 1851) boli identifikované v karpatských
sedimentoch vo Viedenskej panve (Brzobohatý et al. 2003) a otolity
v bádenských sedimentoch na lokalite Borský Mikuláš-Vinohrádky
(Zahradníková 2013). Otolity druhu Gobius praetiosus Procházka,
1873 boli určené z bádenských sedimentov na lokalitách Rohožník
(Holec 1974; Horák 1985), Smolenice (Zlinská & Fordinál 1992)

a Sandberg (Holec 2001). Najčastejším druhom bol Gobius vicinalis
Koken, 1891, ktorého otolity boli nájdené v bádenských sedimentoch
na lokalitách Rohožník (Holec 1973, 1974; Horák 1985), Devínska
Nová Ves-vinohrady (Holec 2001), Borský Mikuláš (Holec 1974),
Borský Mikuláš-Vinohrádky (Zahradníková 2013) a Smolenice (Holec
1974). V sarmatských sedimentoch boli nájdené otolity na lokalite
Skalica patriace druhu Gobius triangularis Weber, 1909 (Fordinál
& Zlinská 1998). Bližšie neurčené zvyšky Gobius sp. boli opísané
z bádenských sedimentov na lokalitách Rohožník (Horák 1985)
a Devínska Nová Ves-tehelňa (Chalupová 2001; Hutyrová 2002), zo
sarmatských sedimentov z vrtu TPM-23B (Chalupová 2006, 2008) a z
vrtu JVM-2 (Chalupová 2006; Zahradníková 2010) a z panónskych
sedimentov na lokalite Studienka (Pipík et al. 2004). Z rodu
Lesueurigobius boli nájdené otolity v bádenských sedimentoch na
lokalite Rohožník a boli určené len ako Lesueurigobius sp. (Horák
1985). Tak isto aj otolity rodu Acentrogobius, ktoré boli nájdené
v bádenských sedimentoch na lokalitách Rohožník (Horák 1985)
a Borský Mikuláš-Vinohrádky (Zahradníková 2013) boli určené
len ako Acentrogobius sp. Z rodu Gobiidarum boli identifikované
otolity druhu Gobiidarum triangularis (Weiler, 1943) v sarmatských
sedimentoch vo vrte ŠVM-1 Tajná (Chalupová 2006; Kováč et al.
2008) a vo vrte JVM-2 (Chalupová 2006; Zahradníková 2010). Ďalej
boli bližšie neurčené otolity Gobiidarium indet. nájdené vo vrte TPM23B (Chalupová 2008). Celá kostra ryby bola nájdená a určená ako
Gobiidae gen et sp. indet. v sarmatských sedimentoch vo vrte ŠVM-1
Tajná (Chalupová 2006; Chalupová & Sliva 2005; Kovač et al. 2008).
Neogénne sedimenty Viedenskej a Podunajskej panvy
doteraz poskytli cenné nálezy spoločenstvá rýb, ktoré umožňujú
interpretáciu paleoekologickej charakterizacie študovaných lokalít.
Nálezy fosílnych zvyškov rýb z čeľade Gobiidae dokumentujú
plytkovodnejšie podmienky, blízkosť pevniny počas sedimentácie.
Vtedajší charakter klímy bol tropický až mierny v celej oblasti.
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Brzobohatý R., Reichenbacher B. & Gregorová R. (2003): Teleostei (Otoliths, Skeletons with Otoliths in situ) from the Karpathian of the Central
Paratethys. In: Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F. (ed.): The Karpathian – a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Brno, Masaryk
University, 265 –280.
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Paleontologická databáza Západných Karpát
Slovenska
Adriena Zlinská, Patrik Konečný & Klement Fordinál
Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovensko
Počas histórie ŠGÚDŠ bolo v rámci geologických výskumov
získaných aj množstvo paleontologických údajov z rôznych špecializácií. Tieto sa snažíme v rámci štátnej výskumnej úlohy
Ministersta životného prostredia SR „Výskum geologickej stavby
a zostavenie geologických máp v problematických územiach Slovenskej
republiky“ dať do digitálnej podoby ako paleontologickú databázu.
Databáza je zostavená pre SQL server, ver. 2008R2 a po
prihlásení umožňuje paralené pripojenie účastníkov na sieťovom
serveri. Softvér pre ovládanie databázy je v jazyku Visual Basic 2010
Express (Obr. 1).
V komplexnom spracovaní paleontologickej databázy ako
základné údaje figurujú : názov lokality, typ lokality (vrt/bod),
región, súradnice (WGS84 alebo JTSK), litostratigrafických a
tektonických jednotiek, fosílna skupina, taxón (rodový, druhový,
poddruhový názov taxónu a jeho autor), biozóna a vek výskytu
taxónov. V rámci fosílnych skupín je možnosť spresnenia charakteru
výskytu fosílneho zvyšku v spoločenstve (autochtón/allochtón) a
typu preparátu (výbrus, výplav).
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Neoddeliteľou súčasťou databázy sú informačné zdroje
(publikácia/manuskript), anotátor a dátum vyhotovenia záznamu.
Okrem uvedených dát je možné do databázy pridať fotografie
lokalít, mapky, litostratigrafické schémy vrtov ako aj fotografie
vložených fosílnych zvyškov organizmov. Pri jednotlivých typoch
informácií (lokalita, taxón) je možnosť doplňujúcich informácií
v časti Poznámky. Rozšírenie taxónov, vyhľadávanie možno
uskutočniť cez rôzne filtre.
Presnosť záznamov je kontrolovaná opravou, ktorá sa dá
vykonať cez vyhľadávanie chýb ako : prázdny taxón, chýba vek pre
skupinu, chýba číslo v Geofonde, chýba anotátor záznamu, chýbajú
súradnice WGS84, lokalita bez bodu/vrtu, bod/vrt bez taxónov atď.
V súčasnosti má databáza 810 lokalít, 1283 vzoriek, 12064
taxónov a 593 fotografií. V budúcnosti sa údaje z paleontologickej
databázy vložia do digitálnej geologickej mapy Slovenska v mierke
1 : 50 000 ako samostatná informačná vrstva. Momentálne sa
databáza premietne len v topografickom podklade na serveri ŠGÚDŠ
spoločne s geochemickou databázou.
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Kongres FORAMS 2018 – vrcholné podujatie
svetovej mikropaleontológie v Škótsku
Ján Soták

AKongres FORAMS 2018 – vrcholné podujatie svetovej mikropaleontológie v Škótsku

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica
V dňoch 17. až 22. 6. 2018 hostilo hlavné mesto Škótska Edinrozvoja aj s výrazným vkladom k svetovej mikropaleontológii. Sprieburgh účastníkov kongresu FORAMS 2018. Význam tohto podujatia
vodnými akciami kongresu boli zasadania pracovných skupín a nadokumentuje cez pol tisícky účastníkov pracujúcich vo výskume
dácií, workshopy, technologické a dizajnové prezentácie, exkurzia
foraminifer z hľadiska taxonómie a systematiky druhov, biostrana ostrov „Isle of May“, a i. Dobré meno slovenskej mikropaleontolótigrafie a časovej kalibrácie bioeventov, oceanografie fosílneho i
gie v medzinárodnárodnom kontexte je stále spájané s úspešnou
recentného planktónu, interpretácie paleoprostredia dnových a pokonferenciu IWAF-10 v Smoleniciach 2017 a prejavovaným záujbrežných morských ekosystémov, rekonštrukcie klimatických zmien,
mom účastníkov FORAMS 2018 o monografiu z tejto konferencie
biomonitoringu kontinentálnych šelfov, aplikovanej mikropaleon(Soták a kol. 2017). Informácie k FORAMS 2018 na webovej stránke
tológie, a pod. Najsilnejšie zastúpenie mali univerzitné a výskumné
kongresu http://forams2018.wp.st-andrews.ac.uk/.
inštitúcie z USA (Smithsonian Institute), Veľkej Británie (Londýn,
Edinburgh, St. Andrews, Southampton), Francúzska (Angers), Nemecka (GEOMAR Kiel), Nórska (Uni Research Climate Bergren), Holandska (Royal Netherlands Institute for Sea Research), Španielska,
Talianska, Ruska, Austrálie, Nového Zélandu, Brazílie, Čile, Japonska,
Izraela, Saudskej Arábie, a ďalších desiatok krajín sveta. Vedecký
program kongresu FORAMS 2018 zahŕňal cez 200 prednášok a 266
posterov, prezentovaných v 18 tematických sekciách. V rámci sekcie
VIII – “Planktonic foraminifera: a bridge between ecological and
evolutionary dynamics in deep time“ boli prezentované aj dva príspevky z Ústavu vied o Zemi SAV, a to (1) Middle Eocene evolution
of digitate planktonic foraminifera in the Western Carpathians: im3D zobrazenie
planktonickej
plications for hantkeninid phylogeny, biostratigraphy and paleoenforaminifery röntgenovou
vironments“, (2) Phylogenetic development of Eocene-Oligocene
mikrotomografiou
planktonic foraminifers of Globigerinoides lineage: juvenile stage,
supplementary apertures
and ecological responces.
Tieto prezentácia aspoň
čiastočne kompenzovali
prehlbujúci sa odstup od
špičkovej úrovne foraminiferového výskumu v
Európe a na ďalších svetových pracoviskách. Tento
dynamický vývoj foraminiferového výskumu vo svete
silne kontrastuje s recesiou
mikropaleontologického
výskumu na Slovensku,
ktorý v druhej polovici 20.
storočia zažíval “zlatú éru“ Univerzitný kampus v Edinburghu bol miestom konania konferencie FORAMS 2018
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Otvorenie kongresu FORAMS 2018 v historickej knižnici univerzity v Edinburghu

Plénum konferencie FORAMS 2018 v aule univerzity v Edinburghu

V rámci exkurzie navštívili účastníci kongresu FORAMS 2018 ostrov „Isle of May“.
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21. Kongres KBGA v Salzburgu – odkaz
tradície i nová perspektíva karpatskej
geológie
Ján Soták1, Jozef Michalík2a Kamil Fekete2
1

21. Kongres KBGA v Salzburgu — odkaz tradície i nová perspektíva karpatskej geológie

2

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica
Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 84005 Bratislava

Históriu a vývoj slovenskej
geológie významne ovplyvnila
činnosť Karpatsko-balkánskej
geologickej asociácie (KBGA),
ktorá bola založená v r. 1922 na
13. Medzinárodnom geologickom
kongrese v Bruseli zástupcami z
Československa (R. Kettner), Poľska, Rumunska a Juhoslávie. Cieľom
založenia KBGA ako najstaršej vedeckej asociácie Medzinárodnej únie
geologických vied pri UNESCO bolo podporovať spoločný základný
a aplikovaný geologický výskum. 21. kongres KBGA sa uskutočnil
v dňoch 10. až 14.9.2018 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Paris Lodron v Salzburgu. KBGA je asociáciou geológov pracujúcich
v oblasti Karpát, Panónie, Dinaríd, Rodop, Helenid a ďalších krajín
Balkánu, Malej Ázie, Čierneho mora a Kaukazu. K ním sa v rámci
21. Kongresu KBGA asociovali aj geológovia alpských krajín. Tým
sa z kongresov tejto asociácie stáva významné medzinárodné
podujatie geológov pracujúcich v alpínskych orogénnych systémoch.
Potvrdzuje to aj viac ako 450 účastníkov 21. Kongresu KBGA
zastupujúcich geológov z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska,
Maďarska, Poľska, Českej republiky, Rumunska, Bulharska, Srbska,
Chorvátska, Slovinska, Albánska, Grécka, Turecka, Arménska, Číny,
Ruska a ďalších krajín. Zo Slovenska, ktoré bolo tradične jednou
z hlavných krajín KBGA, sa zúčastnilo 21 geológov. Na vedeckom
programe kongresu KBGA sa podieľali pracovníci Ústavu vied o Zemi
SAV, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Štátneho
geologického ústavu D. Štúra.
Vedecký program kongresu KBGA pozostával z 20.
tematických sekcií. Zahŕňal 163 prednášok a 147 posterov
zameraných na mezozoický vývoj tethýdnej oblasti, neogénny
vývoj paratethýdnej oblasti, magmatizmu a orogénnych procesov
alpsko-karpatsko-balkánskej oblasti, petrogenézu hornín
a minerálov, klimatické a biotické podmienky v jurských, kriedových
a paleogénnych súvrstviach, geochronologické datovanie procesov,
ložiská uhľovodíkov a nerastných surovín, hydrologické a prírodné
hazardy, a pod. Kongres KBGA v Salzburgu bol z hľadiska vedeckého
programu, veľkého počtu účastníkov i skvelej organizácie novým

impulzom tejto geologickej asociácie, ktorá na budúcom kongrese
v Plovdive v roku 2022 zavŕši jubilejných 100 rokov svojej činnosti.
Oficiálnymi periodikami KBGA sú: časopis Ústavu vied o Zemi
SAV Geologica Carpathica (od kongresu vo Viedni v roku 1998) a
Geologica Balcanica.
Zoznam predchádzajúcich kongresov KBGA:
•• 1925 – I Kongres (Ľvov, Poľsko)
•• 1927 – II Kongres (Bukurešť, Rumunsko)
•• 1931 – III Kongres (Praha, Československo)
•• 1958 – IV Kongres (Kyjev, ZSSR)
•• 1961 – V Kongres (Bukurešť, Rumunsko,)
•• 1963 – VI Kongres (Varšava a Krakov, Poľsko)
•• 1965 – VII Kongres (Sofia, Bulharsko)
•• 1967 – VIII Kongres (Belehrad, Juhoslávia)
•• 1969 – IX Kongres (Budapešť, Maďarsko)
•• 1973 – X Kongres (Bratislava, Československo)
•• 1977 – XI Kongres (Kyjev, ZSSR)
•• 1981 – XII Kongres (Bukurešť, Rumunsko)
•• 1985 – XIII Kongres (Krakov, Poľsko)
•• 1989 – XIV Kongres (Sofia, Bulharsko)
•• 1995 – XV Kongres (Atény, Grécko)
•• 1998 – XVI Kongres (Viedeň, Rakúsko)
•• 2002 – XVII Kongres (Bratislava, Slovensko)
•• 2006 – XVIII Kongres (Belehrad, Srbsko)
•• 2010 – XIX Kongres (Thessaloniki, Grécko)
•• 2014 – XX Kongres (Tirana, Albánsko, 2014)
•• 2018 – XXI Kongres (Salzburg, Rakúsko)
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Účastníci terénnej exkurzie v lome Leube s typovými výskytmi vrchnojursko–spodnokriedových jednotiek Východných Álp.
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21. Kongres KBGA v Salzburgu — odkaz tradície i nová perspektíva karpatskej geológie

Účastníci 21. Kongresu Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie v areáli Univerzity Paris Lodron v Salzburgu.
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Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica
Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 84005 Bratislava;

V dňoch 18. až 20. 10. 2018 sa v Prahe uskutočnila 19. Československo-poľská paleontologická konferencia a workshop MIKRO
2018. Toto každoročné podujatie združuje vedcov z akademických,
univerzitných, rezortných, múzejníckych a ďalších inštitúcií z
Českej republiky, Slovenskej republiky a Poľska, ktorí pracujú
v paleontologickom výskume. Širšiu integráciu tejto skupiny tohto
roku doplnili aj paleontológovia z Ukrajiny, Nemecka a Saudskej
Arábie.
Hlavným usporiadateľom konferencie bol Geologický
ústav Českej akadémie vied, ktorý na toto podujatie prepožičal
reprezentačné zariadenie Akadémie vied Českej republiky vo Ville
Lana v Prahe. Organizačne konferenciu zabezpečovali Mgr. Andrea
Svobodová, PhD., RNDr. Jiřina Dašková, PhD. a Mgr. Jana Votočková
Frojdová, PhD., ktoré spolu s doktorandmi a veľkou podporou
vedenia GlÚ AVČR pripravili pre účastníkov programovo bohatú
konferenciu v dôstojnom prostredí a v družnej priateľskej atmosfére.
Celkovo sa konferencie zúčastnilo asi 90 vedcov, ktorý prezentovali
47 prednášok a 46 posterov. Na vedeckom programe sa významne
podieľali aj doktorandi, pre ktorých táto konferencia poskytuje
fórom pre prezentáciu dosiahnutých výsledkov, diskusiu a získavanie
skúseností i študijných kreditov. Z prezentovaných príspevkov
paleontologickej konferencie bolo 15 zo Slovenska.

Reháková Daniela, Kowal-Kasprzyk Justyna: Calpionellids – their
potential for paleoenvironmental interpretation.
Rantuch Jakub: Late Cretaceous oysters from Orlové sandstones
– response for climatic changes and decrease of freshwater influx
(Western Carpathians, Slovakia).
Reháková Daniela, Kowal-Kasprzyk Justyna: Calpionellids – their
potential for paleoenvironmental interpretation.
Soták Ján : Phylogenetic development of Eocene - Oligocene
planktonic foraminifers of Globigerinoides lineage: juvenile stages,
supplementary apertures and ecological responces.
Žecová Katarína: Paleoecology of calcareous nannofossils from
Paleogene formations of the Magura Unit in the Slovak part of
Western Carpathians.
V postrovej sekcii boli prezentované príspevky:
Antolíková Silvia, Józsa Štefan: Aalenian-Bajocian calcareous
nannoplankton and benthic foraminifera from the Skrzypny and
Szlachtowa Formations from Litmanová and Kamienka, Pieniny
Klippen Belt, Slovakia: Age and and paleoenvironment.

V hlavnom programe konferencie to boli nasledovné prednášky:

Kováčová Marianna, Šarinová Katarína, Vlček Tomáš, Zatovičová
Adela, Rybár Samuel, Hudáčková Natália, Halásová Eva, Jamrich
Michal: Palynofacial and geochemical analysis of the sediments in
Danube basin – a case study.

Fekete Kamil, Boorová Daniela, Svobodová Andrea: Correlation
of biostratigraphy and microfacies of selected Upper Jurassic –
Lower Cretaceous sequences of the Pieniny Klippen Belt (Western
Carpathians, Slovakia).

Scheiner Filip, Holcová Katarína, Milovský Rastislav, Kuhnert
Henning: An identification of circulation patterns in the
epicontinental sea (Central Paratethys) during the Langhian based
on the isotopic composition of seawater derived from foraminifera.

Fordinál Klement, Zlinská Adriena, Konečný Patrik: Paleontologic
database of the State Geological Institute of Dionýz Štúr.

Soták Ján : Evolutionary origin of digitate planktonic foraminifera
during the Middle Eocene: a new insight to Clavigerinella Hantkenina transition.

Holcová Katarína, Trubač Jakub, Dudák Jan, Žemlička Jan, Karch
Jakub, Kovář Vojtěch, Rajmonová Eliška, Hudáčková Natália:
Kummerform globigerinas from the Early Miocene of the Central
Paratethys.

Svobodová Andrea, Reháková Daniela, Švábenická Lilian, Vašíček
Zdeněk: Evidence for the short-time connections of the NW margin
of Tethys and Subboreal realm during the Late Tithonian and Early
Berriasian in the Outer Western Carpathians.
Okrem vedeckých príspevkov mala slovenská paleontológia
na tomto podujatí podiel aj mediálnym sponzorstvom časopisu

Mikudíková Marika, Klembara Jozef: Virtual 3D models of skeletal
elements of the largest specimens of Discosauriscus austriacus.
Michalík Jozef: Examination of calpionellid test ultrastructure.
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Villa Lana v Prahe - miesto konania 19. Česko-slovensko-poľskej paleontologickej konferencie.

Účastníci 19. česko-slovensko-poľskej paleontologickej konferencie v Prahe.
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Andrusov, J. Švagrovský, I. Chlupáč, V. Havlíček, V. Pokorný, M. Mišík,
E. Planderová, B. Pacltová, B. Bouček, E. Hanzlíková, J. Seneš, H.
Bystrická, I. Cicha, J. Salaj, O. Samuel, F. Němejc, M. Rakús, V. Sitár, R.
Musil, V. Ložek a mnohí ďalší jej významní predstavitelia.
Na usporiadanie paleontologickej konferencie v r. 2019
sa podujala skupina paleontológov z Varšavy, ktorí ju plánujú
uskutočniť v Európskom centre pre geologické vzdelávanie vo
Svätokrížských horách.

Geologica Carpathica a aktívnou účasťou pri organizačnom
zabezpečení konferencie. Súčasťou konferencie bola aj jednodňová
exkurzia po klasických lokalitách na území Prahy s návštevou
najznámejších lokalít v Prokopskom údolí, pri Hlubočepoch,
Barrandove a i (vrátane Barrandovských skál – viď. foto).
Neformálne sa z príležitosti storočnice založenia Československa
v kuloároch konferencie spomínalo aj na slávnu históriu a osobnosti
československej paleontológie, akými boli J. Augusta, Z.V Špinar, D.

Účastníci
paleontologickej
konferencie
na exkurzii
v Prokopskom údolí.
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Účastníci exkurzie
na lokalite
Barrandovské skaly.

Detailne
prevrásnené
devónske vápence
na lokalite
Barrandovské skaly
v Prahe.
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Profesor RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Šesťdesiatpäťročný
Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. sa narodil 22. 6. 1953 v dedinke
Riečka, obkolesenej horami, neďaleko Banskej Bystrice. Od malička
ho lákala príroda a pobyt v nej a preto nečudo, že sa jeho životná
dráha zvrtla práve týmto smerom. Základnú školu vychodil
v Riečke a Podlaviciach, stredoškolské vzdelanie získal na Strednej
všeobecnej škole (SVŠ) v Banskej Bystrici. Po ukončení strednej školy
začal študovať na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (PRIF UK).
Štúdium úspešne ukončil v r. 1976 v odbore„Geochémia“. Témou jeho
diplomovej práce bola „Petrograficko-geochemická charakteristika
hornín augitit-limburgitovej formácie Západných Karpát“ pod
vedením prof. RNDr. Dušana Hovorku, DrSc. V nasledujúcom roku
získal titul „Doktor prírodných vied“ (RNDr.) s rigoróznou prácou
„Petrograficko-geochemická charakteristika a niektoré otázky genézy
hornín augitit-limburgitovej formácie Západných Karpát“ (PRIF UK).
Na rovnakej vysokej škole získal v r. 1982 titul „Kandidát vied“ (CSc.)
s prácou „Petrograficko-geochemická charakteristika metabazitov
Západných Karpát“, pod odborným dohľadom prof. RNDr. Bohuslava
Cambela, DrSc. Titul „docent“ (doc.) získal v r. 2006 na Karlovej
Univerzite v Prahe, témou jeho habilitácie bol „Mezozoický alkalický
vulkanizmus Západných Karpát“. V roku 2008 získal vedeckú hodnosť
DrSc. Titul profesor (prof.) v odbore „Geológia“ získal v roku 2012
(PRIF UK). Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobil Ján Spišiak
na viacerých pracoviskách, vždy však ostal verný svojej milovanej
geológii. V rokoch 1976 - 1981 vykonával funkciu odborného
asistenta na Katedre geochémie PRIF UK v Bratislave. Od roku
1981 do roku 2007 pracoval ako vedecký pracovník v Geologickom
ústave SAV (Banská Bystrica), v období rokov 1997-2007 ako vedúci
vedecký pracovník. Dlhé roky pracoval ako vedúci pracoviska GlÚ SAV
v Banskej Bystrici, neskoršie ako zástupca riaditeľa ústavu a krátky
čas ako riaditeľ Geologického ústavu SAV. V roku 2007 odišiel zo SAV
a začal pracovať na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici
(Katedra geografie a geológie), kde pôsobí doteraz. Vďaka svojmu
veľkému nadšeniu, organizačným a komunikačným schopnostiam
sa mu za krátky čas podarilo na katedre vybudovať solídne
fungujúce geologické pracovisko so samostatnými priestormi. Tento,
pre geológiu priaznivý vývoj na fakulte, sa odzrkadlil aj zavedením
nového študijného odboru „Aplikovaná geológia“ v rámci učebného
programu v roku 2009. V období rokov 2000-2008 externe pôsobil aj
na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre, tiež na PRIF UK v Bratislave.
Viedol značné množstvo bakalárskych a diplomových prác, na
Geologickom ústave SAV bol vedúci 4 kandidátskych dizertačných
prác. Je členom viacerých vedeckých rád (vedecká rada UMB,
vedecká rada PRIF UK, vedecká rada FPV UMB). Ťažiskom odborného
- geologického života jubilanta je petrológia a geochémia, so

Milý náš Janko ! K Tvojmu životnému jubileu Ti z celého
srdca želáme veľa zdravia, šťastia, pohody, úspechov a radostí
v súkromnom aj profesionálnom živote.

Štefan Ferenc, UMB Bynská Bystrica
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zameraním na magmatické resp. aj metamorfované horniny.
Jeho nezvyčajne obsiahly prehľad mu však umožňuje spoľahlivo
sa orientovať a fundovane reagovať na širokú škálu problémov
geologických vied, napr. mineralógie, geologického vývoja Karpát,
geoarcheológie, petrotektoniky, ale aj metalogenézy. Svedčí o tom
množstvo publikácií i nepublikovaných správ. V roku 1989 získal
spolu s prof. D. Hovorkom prémiu Slovenského literárneho fondu za
„najlepšiu vedeckú prácu v roku 1989“ za monografiu: „Vulkanizmus
mezozoika Západných Karpát“. V rámci svojej odbornej činnosti
pracoval nielen na geologickom výskume slovenskej časti Karpát, ale
aj v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Rusku či na Ukrajine. Bol (resp. aj
je) zodpovedný riešiteľ (resp. aj spoluriešiteľ)„štátnych“ geologických
úloh, ktoré boli zadané MŽP SR, tiež aj viacerých projektov
financovaných grantovými agentúrami APVV a VEGA, aktívne sa
podieľal na riešení projektov UNESCO. Podieľa sa na organizovaní
domácich aj zahraničných konferencií. Je členom redakčnej rady
časopisov Geologica Carpathica a Gemologický spravodajca.
Viac ako tisíc citácií prác Jána Spišiaka v zahraničnej aj domácej
literatúre odráža jeho výrazný vedecký impakt. Lásku k horskému
prostrediu dokázal nielen pri geologickom výskume v Karpatoch,
Alpách, Bajkale, Chibinskej tundre či Kaukaze, ale aj svojim viac ako
tridsaťpäťročným pôsobením v Horskej službe. V osobnom živote je
Ján Spišiak charakteristický nielen zodpovednosťou, organizačnými
schopnosťami a vlastnosťou efektívne riešiť problémy, ale aj
nezmerateľným zmyslom pre humor. K študentom, ale i mladším
kolegom má priateľský prístup a je vždy ochotný poradiť a podať
pomocnú ruku. Je hnacím motorom každej odbornej diskusie, ale
aj každej zábavy - dokázal by vzbudiť veselie snáď aj u osadenstva
márnice. Z týchto dôvodov je obľúbený nielen medzi geológmi, ale
aj medzi „normálnymi“ ľuďmi (t. j. nezaoberajúcimi sa geológiou).
Podieľa sa kultúrno spoločenskom živote aj vo svojej rodnej obci,
napr. pri organizovaní obecnej zabíjačky, Mikuláša, alebo športových
podujatí (sám je nadšeným turistom a lyžiarom, ale nebráni sa
žiadnej športovej aktivite). Spolu s manželkou žije vo svojej rodnej
dedine Riečke, vychovali dve dcéry a dvoch synov.

Výber publikácií
1. Recenzované vedecké štúdie v časopisoch evidovaných v CC
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Obr. 1: J. Spišiak s Š. Méresom (vľavo) pri najhlbšom vrte na svete (Zapolarnyj, 12 261 m), r. 2000.

Obr. 2: Siesta spoločne s M. Kohútom pri terénnom výskume na Nižnom Ostredku (Vysoké Tatry), v r. 2004.
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Obr. 3: Pri páskovaných amfibolitoch vždy pookreje.
Terénny výskum na lyžiach, Kitzsteihorn, Kaprun (Alpy),
r. 2008.

Obr. 4: Rozhovor s „pillow lávami“ pri exkurzii na Tibetskú
náhornú plošinu (Čína), r. 2009.
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Obr. 5: So študentami na exkurzii. Čadičový vodopád pri
hrade Šomoška (Cerová vrchovina), r. 2012
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Profesor RNDr. Peter Andráš, CSc. - 65 ročný
preorientoval na štúdium väzby neviditeľného zlata na zlatonosné sulfidy
a možnosti jeho biolúhovania pomocou baktérií Acidithiobacillus
ferrooxidans. Medzitým absolvoval kurz analytických metód v Cambridgi.
V rokoch 1983-1985 sa podieľal na vybudovaní spoločného laboratória
atómovej absorpčnej spektrometrie Geologického ústavu SAV a Rudných
baní a až do roku 1990 bol jeho vedúcim. Študoval aj rádioaktivitu hornín
Malých Karpát využívaných na stavebné účely. Výskum antimónových
mineralizácií zavŕšil štúdiom izotopov olova na ložiskách Západných
Karpát, Východných Álp a Iberského polostrova. Pri týchto témach
intenzívne spolupracoval hlavne s prof. RNDr. Martinom Chovanom, CSc., s
prof. Dr. phil. Erichom Schrollom a prof. Fritzom Ebnerom z Rakúska, s prof.
Anou M.R. Neivou, PhD. (Universidade de Coimbra), s Dr. Joāo M.X. de
Matosom (Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Beja) z Portugalska,
prof. Ing. Vojtechom Dirnerom, CSc. (VŠB-TU) z Ostravy, s Dr. Giuseppe
Buccherim z Talianska (INAL, Roma) a s prof. Sherifom Kharbishom (Suez
University) z Egypta. Po pôsobení na SAŽP sa jeho záujem viac zameral na
environmentálnu geochémiu, konkrétne na štúdium kontaminácie
krajinných zložiek baníckych oblastí. Objektom jeho výskumu boli ložiská
ortuti a medi na Slovensku (Malachov, Ľubietová, Špania Dolina, Staré
Hory), v Taliansku (Libiola, Caporciano, Campiglia Marittima) a Portugalsku
(São Domingos). Na viacerých ložiskách študoval speciáciu a toxicitu As,
Sb, Hg a Cu. Na ložisku Ľubietová otestoval účinnosť permeabilnej Fe0bariéry na odstraňovanie kovov z vody. Študoval distribúciu a migráciu
potenciálne toxických prvkov za využitia nástrojov GIS, sorpciu toxických
prvkov na prírodné sorbenty a ich bioakumuláciu v rastlinách za účelom
vypracovania fytoremediačných sanačných opatrení. Postupne vo svojej
práci prebral zodpovednosť aj za výchovu mladých vedcov. V rokoch 2001
až 2005 pôsobil ako externý pedagóg na Fakulte prírodných vied Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, od roku 2006 ako hosťujúci docent a od roku
2008 ako stály člen Katedry ekológie a environmentálnej výchovy (dnes
Katedra životného prostredia). Od roku 2006 do roku 2008 pôsobil aj ako
hosťujúci profesor North University v Baia Mare (Rumunsko). V roku 2008
sa habilitoval na docenta na Technickej univerzite vo Zvolene v odbore
Environmentálne inžinierstvo prácou Projekt monitoringu a remediácie
vybraných banských depónií Západných Karpát. V rokoch 2010-2017
prednášal na Vysoké škole báňské Technické Univerzity v Ostrave, kde sa
v roku 2011 inauguroval a získal titul profesor, v odbore Ochrana životného
prostredia. V rámci svojej pedagogickej práce na univerzitách v Banskej
Bystrici (UMB), Zvolene (TU) a Ostrave (VŠB TU), viedol 25 bakalárov, 22
diplomantov, 7 rigoróznych prác, 7 doktorandov a 5 post doktorandov,
medzi ktorými bolo viacero zahraničných študentov (z Česka, Poľska,
Talianska a Egypta). V súčasnosti vedie ďalších 2 doktorandov. Vo svojej
doterajšej vedeckej praxi bol profesor Andráš zodpovedným riešiteľom 7
grantov VEGA, 2 grantov APVV a 1 zahraničného grantu SAAIC. Okrem
toho bol členom riešiteľských tímov 5 medzinárodných a 18 domácich
projektov a 2 projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.
Organizačná práca profesora Petra Andráša zahŕňa aj členstvá v mnohých
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Profesor RNDr. Peter Andráš, CSc.

Náš dlhoročný kolega a priateľ, profesor RNDr. Peter Andráš, CSc.,
oslávil už 65 rokov. Narodil sa 17. mája 1953 v Hokovciach v okrese Levice,
rodičom MUDr. Michalovi Andrášovi a Valérii Andrášovej rod. Mališovej.
Základnú školu a Gymnázium navštevoval v Krupine. V rokoch 1971-1976
študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
odbor geochémia. Štúdium ukončil štátnymi skúškami a obhajobou
diplomovej práce Niektoré otázky geochémie na ložisku antimonitu
v Dúbrave, na ktorej pracoval pod vedením doc. RNDr. Ernesta Mecháčka,
CSc. a Ing. Ivana Čillíka, CSc. Po skončení štúdia nastúpil na Geologický
ústav Slovenskej akadémie vied. V roku 1979 absolvoval rigoróznu skúšku
s prácou Niektoré otázky hydrotermálneho procesu a primárnej geochemickej
aureoly na ložisku antimonitu v Pezinku a získal titul RNDr. V rokoch 1980 až
1984 absolvoval internú ašpirantúru pod vedením akademika prof. RNDr.
Bohuslava Cambela, DrSc. a Univ. prof. Dr. phil. Ericha Schrolla (Universität
Wien). Po úspešnom obhájení dizertačnej práce na tému Problémy genézy
antimónového a zlatého zrudnenia na ložisku Pezinok, mu bol v roku 1985
priznaný titul CSc. – kandidát geologických vied. Veľká časť jeho aktívneho
pracovného života je spojená s Geologickým ústavom SAV (dnes Ústav vied
o Zemi SAV), kde s malou prestávkou, pracoval vyše 30 rokov. Od roku
1976, ako už spomenutý ašpirant, neskôr ako vedecký a samostatný
vedecký pracovník. V rokoch 1992-1994 zastával funkciu člena vedeckej
rady a v rokoch 1992-2001 funkciu člena kolégia riaditeľa GlÚ SAV. V rokoch
2001-2002 pracoval ako vedúci Odboru environmentalistiky v Slovenskej
agentúre životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici. V roku 2003 sa
vrátil na Geologický ústav SAV a do roku 2006 viedol pracovisko ústavu
v Banskej Bystrici. V období rokov 2009-2012 bol vedúcim Inštitútu
Biológie a Geológie – spoločného pracoviska SAV a UMB. K objektom
jeho profesionálneho záujmu patrilo štúdium Sb s Au mineralizácie
v Nízkych Tatrách a Malých Karpatoch. Spočiatku sa venoval štúdiu rudných
minerálov, okolorudných premien, stabilných izotopov. Postupne sa
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(Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, na ktorého
založení sa aj podieľal, a ktorý je evidovaný v databázach WOS; Romanian
Journal of Mineral Deposits, European Journal of Environmental and Safety
Sciences, Natural Resources Conservation and Research, Transactions of
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University) a 2 domácich
vedeckých časopisoch (GeoScience Engineering, Acta Universitatis Matthiae
Belii - séria Environmentálne manažérstvo). Za svoju celoživotnú prácu bol
vyznamenaný pamätnou medailou pri príležitosti 20. výročia založenia
FPV UMB (2015) a čestným odznakom ministra hospodárstva SR za
zachovávanie tradícií. Roku 2018 získal cenu Literárneho fondu za trojročný
vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy. A keďže Peter Andráš,
okrem toho, že rád píše, je vášnivým cestovateľom a milovníkom histórie,
popri písaní vedeckých prác, stihol napísať aj celý rad populárno-vedeckých
publikácií do časopisu Quark, Montanrevue, Enviromagazín, História –
revue o dejinách a spoločnosti a Genealogicko-heraldický Hlas, monografiu
Dejiny rodu Meško 1190 - 2010 a pútavý bedeker o Taliansku. Z kroniky
Geologického ústavu SAV sme vybrali jeho zobrazenie Banskej Bystrice,
mesta, s ktorým je jeho aktívny život neoddeliteľne spätý, kde žije
s manželkou Blaženou a kde spolu vychovali tri deti, Evu, Petra a Máriu.
Dcéra Evka ich potešila dvomi vnúčatami a syn Peter tiež jedným vnukom.
V mene kolegov, bývalých i súčasných, želáme nášmu drahému Petrovi do
ďalších rokov pevné zdravie, šťastie a pohodu doma i v práci. Nech jeho
ľudskosť a noblesa, robia ešte dlho tento svet lepším a krajším.

vedeckých organizáciách a v univerzitných radách a komisiách pre rôzne
stupne vysokoškolského vzdelávania. Spomeňme napríklad členstvo
v komitéte WASET (World Academy of Science, Engineering and Technology),
v Slovenskej asociácii geochemikov, kde bol v rokoch 2001-2004
podpredsedom, členstvo v Slovenskej geologickej spoločnosti, Slovenskej
mineralogickej spoločnosti i v Slovenskej asociácii ložiskových geológov,
kde je podpredsedom. Okrem toho pracoval vo vedeckej rade UMB, vo
vedeckej rade Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU v Ostrave a v kolégiu
dekana Fakulty prírodných vied UMB. V súčasnosti je členom vedeckej rady
Fakulty prírodných vied UMB. Od roku 2011 je členom Etickej komisie UMB
a členom viacerých komisií pre doktorandské štúdium v odboroch:
Environmentálny manažment a Synekológia (UMB), Environmentálne
inžinierstvo (TUZVO), Geochémia a Mineralógia (PriF UK), Ochrana
životního prostředí v průmyslu a Úpravníctví (VŠB-TU). V súčasnosti je
garantom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v odbore
Environmentálny manažment na Fakulte prírodných vied UMB. Každý, kto
nejaký čas spolupracoval s Petrom Andrášom, musel obdivovať, alebo
závidieť, ľahkosť, s akou písal, a píše, vedecké práce (výber z nich uvádzame
v závere tejto zdravice). Veď posúďte sami. Doteraz napísal 11 vedeckých
monografií, 13 kapitol v zahraničných a domácich monografiách, 19
vedeckých publikácií v karentovaných a 24 v impaktovaných časopisoch
a ďalších vyše 280 publikácií, na ktoré má doteraz 656 ohlasov, z toho 172
v časopisoch SCI. Pre študentov napísal dve vysokoškolské učebnice i dvoje
skriptá (vydané Technickou univerzitou v Ostrave a UMB v Banskej Bystrici).
Je členom redakčných rád v 5 zahraničných vedeckých časopisoch

Jarmila Luptáková, UVZ SAV Banská Bystrica

Výber z publikácií:
Vedecké monografie:
Andráš, P., Dirner, V., Turisová, I., Vojtková, H., 2014: Staré báňské zátěže opuštěných Cu-ložiskek. Remnants of old activity at abandoned Cu-deposits. Ekomonitor, Ostrava, 440p. ISBN 978-80-86832-75-3.
Križáni, I., Andráš, P., Ladomerský, J., 2007: Banícke záťaže Štiavnických vrchov. Technická univerzita vo Zvolene, Vydavateľstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 100s. ISBN 978.80-228-1825-4.
Murín, I., Andráš, P., 2008: Teoretické východiská k problematike kultúrneho a prírodného dedičstva. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica,
104s. ISBN 978-80-8083-686-3
Andráš, P., Gajdoš, A., Križáni, I., Rusková, J., 2009: Monitoring a možnosti remediácie vybraných banských depónií Západných Karpát. Univerzita
Mateja Bela, Banská Bystrica, 236p. ISBN 978-80-8083-821-8.

Andráš, P., Rusková J., Rusko, M., Lichý A., Križáni, I., 2009: Vplyv banskej činnosti v okolí Ľubietovej na krajinu. Žilina: Strix & VeV, Edícia EV-52,
128s. ISBN 978-80-89281-57-2.
Nosáľ, E., Hroncová, E., Ladomerský, J., Andráš, P., Balco, K., 2011: Analýza možnosti zhodnocovania vybraných anorganických odpadov. Technická
univerzita vo Zvolene, 71s. ISBN 978-80-228-2256-5.
Andráš, P., Krnáč, J., Dadová, J., 2014: Environmental problems at ore field of Cu-Ag mine Špania Dolina. Technická univerzita v Košiciach, 103p.
978-80-553-1798-4.
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Fáranie do bane Porto Flavia, Sardínia (2007)
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V rozhovore s prof. Veizerom (2015)

Terénny výskum na Cu-ložisku Libiola
v Taliansku.
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Posedenie s kolegami z Geologického ústavu SAV
na Hornej ul.
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6. Ilustrácia P. Andráša v kronike Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici.
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