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V roku 2008 sa do rúk vedeckej a odbornej 
geologickej verejnosti dostáva už štyridsiaty ročník 
časopisu Mineralia Slovaca.

Štyri desaťročia existencie jubilujúceho časopisu 
možno charakterizovať v nasledujúcich štyroch etapách.

1. Potreba založiť nový odborný geologický 
časopis bola v 60. rokoch minulého storočia zákonitým 
výsledkom zrýchľujúceho sa rozvoja geologických 
disciplín na Slovensku a ustavične rastúceho množstva 
nových poznatkov získaných geologickoprieskumnými 
organizáciami. Keďže sa pre dovtedajšiu slabú súčinnosť vedy 
a praxe nové geologické zistenia a poznatky nevyužívali 
v požadovanej miere, bolo nevyhnutné tok informácií od 
vedeckých inštitúcií do praxe a zároveň rýchlo rastúceho 
množstva nových geologických poznatkov z prieskumnej praxe 
do výskumných ústavov zintenzívniť prostredníctvom nového 
vedeckého a odborného periodika.

V roku 1967 skupina iniciátorov, ktorú tvoril J. Bartalský, 
P. Grecula a J. Slávik, pripravila programové vyhlásenie 
a riaditeľstvo n. p. Geologický prieskum sa finančne a právne 
zaručilo na vydávanie veľmi potrebného časopisu.

Po založení Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1968 
sa časopis Mineralia Slovaca stal jej tlačovým orgánom. Hneď na 
prvom zasadnutí redakčnej rady 16. decembra 1968 sa rozhodlo, 
že časopis bude reprezentantom práve konštituovaného 

In 2008 the geological community received the 
annual 40th volume of geoscientific journal Mineralia 
Slovaca. 

40 years lasting existence of the journal can be 
characterized by four cornerstones:

1. The demand for establishing of the new 
geological journal in the 1960s has resulted from 
accelerating development of geoscientific branches 
in Slovakia and growing amount of new knowledge 
obtained by exploration institutions. Due to earlier 

small interoperation of science and practice the new geological 
findings were not used in sufficient amount. The intensification 
of information flow from scientific institutions towards practice 
as well as the huge amount of new geological knowledge 
from active exploration towards research institutions was 
inevitable.

In 1967 the group of founders (J. Bartalský, P. Grecula 
and J. Slávik) prepared the program declaration and the 
headquarters of the enterprise Geologický prieskum, n.p. 
(GP) took financial and juridical guarantees for issuing of the 
new journal. 

After establishing of the Slovak Geological Society (SGS) 
in 1968 the journal Mineralia Slovaca became its information 
medium. First meeting of the editorial board in 16. 12. 1968 
decided that the journal will be charged as information 

Mineralia Slovaca – geoscientific periodical

Mineralia Slovaca – geovedné periodikum
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Slovenského geologického úradu alebo aj ďalších ústavov či 
organizácií, ktoré by nový úrad združoval. Predsedom redakčnej  
rady sa stal prvý riaditeľ Slovenského geologického úradu 
J. Slávik a Slovenskú geologickú spoločnosť zastupoval B. Leško. 
Na zaistenie vydávania sa 23. októbra 1969 vytvorilo združenie 
vydavateľov časopisu. Tvoril ho Slovenský geologický úrad, 
Slovenská geologická spoločnosť a Geologický prieskum 
Spišská Nová Ves, ku ktorým sa neskôr pripojil Inžiniersko-
geologický a hydrogeologický podnik Žilina, Slovenské naftové 
závody Gbely, Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 
Geofond Bratislava a Geofyzika Brno. Vedeckým redaktorom 
sa stal P. Grecula a od prvopočiatku časopisu zodpovedal 
za jeho odbornú úroveň až do roku 2006, teda tridsaťosem 
rokov. Neskôr bol predsedom redakčnej rady J. Kuráň.

Časopis Mineralia Slovaca si pestrou skladbou príspev-
kov, v ktorej mierne prevažovali štúdie a články s ložiskovou 
problematikou, už v prvých rokoch svojej existencie získal 
autoritu aj rešpekt vo vedeckých kruhoch. Prejavilo sa to 
najmä ochotou našich popredných geológov publikovať 
v časopise aj práce zásadného významu. Medzinárodné 
uznanie časopisu potvrdzuje okrem iného aj to, že sa v rámci 
medziknižničnej výmeny už v počiatočnom období posielal do 
päťdesiatich dvoch krajín sveta.

2. V rokoch 1992–2002 vďaka úsiliu generálneho riaditeľa 
A. Panáčka pokračovala vo vydávaní časopisu a. s. Geocomplex 
Bratislava. Členmi Združenia Mineralia Slovaca v tom období 
boli spolufinancujúce organizácie (uvádzame ich v abecednom 
poradí), a to Envigeo, s. r. o., Banská Bystrica, Esprit, s. r. o., 
Banská Štiavnica, Geocomplex, a. s., Bratislava, Geofos, s. r. o., 
Žilina, Geospektrum, s. r. o., Bratislava, Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, Slovenská banská 
spoločnosť Banská Bystrica, Slovenská geologická spoločnosť 
Bratislava, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava, 
Uranpres, s. r. o., Spišská Nová Ves.

3. V roku 2002 ako dôsledok legislatívnych úprav geo-
logické organizácie prestali časopis spolufinancovať a s tým 
súvisel aj zánik Združenia Mineralia Slovaca. Pre trvalý záujem 
odbornej geologickej verejnosti, profesijných organizácií 
a Slovenskej geologickej spoločnosti Slovenská geologická 
rada, poradný orgán ministra životného prostredia Slovenskej 
republiky, rozhodla časopis od 1. januára 2003 začleniť do Vyda-
vateľstva Dionýza Štúra. Zameranie časopisu sa nezmenilo 
a zostalo aj predchádzajúce zloženie redakčnej rady. V roku 
2006 sa po P. Greculovi stal vedúcim redaktorom Z. Németh. 
Typografická úprava sa modifikovala a stala sa atraktívnejšou.

Podrobnejšie informácie o významných míľnikoch 
časopisu sú v hodnotiacich príspevkoch P. Greculu (Mineralia 
Slovaca, 11, 1979, 5, 385–387; 21, 1989, 1, 1–2 a 34, 2002, 
5–6, Geovestník, s. 1). 

4. V súčasnom období prebieha reštrukturalizácia časopisu 
a definujú sa jeho samostatné časti – 1. pôvodné vedecké 
práce slovenských a zahraničných odborníkov, 2. sumarizujúce 
príspevky renomovaných slovenských odborníkov, ktorých cieľom 
je všeobecná geovedná informovanosť geologickej verejnosti, 
ako aj doktorandov a študentov geologických disciplín, a 3. 
Geovestník – príspevky informatívnej povahy o činnosti Slovenskej 
geologickej spoločnosti a ďalších geologických inštitúcií a ústavov 

medium also for the newly-established Slovak Geological 
Office (SGÚ) and further associated institutions. The first 
director of SGÚ J. Slávik became the chairman of editorial 
board and the Slovak Geological Society was represented by 
B. Leško. To quarantee issuing of the journal, the corporation 
of journal publishers was formed by SGÚ, SGS and GP in 23. 
10. 1969. Later, the corporation was enlarged by institutions 
IGHP Žilina, Slovenské naftové závody Gbely, GÚDŠ 
Bratislava, Geofond Bratislava and Geofyzika Brno. P. Grecula 
became the scientific editor of the journal, being responsible 
for the high scientific standard of the journal from its early 
beginnings and during its 38-years lasting history until 2006. 
Later chairman of the editorial board became J. Kuráň.

Even at the beginnings the journal Mineralia Slovaca 
obtained relevant authority in the scientific field by its manifold 
composition of articles with moderate prevalence of those 
dealing with the raw material deposits. It was manifested 
prevailingly in the readiness of prominent geologists to publish 
their works of principal importance in the journal Mineralia 
Slovaca. International approval of the journal is demonstrated 
also by its wide exchange and even in the first period the 
journal was sent to 52 countries worldwide.

2. In 1992–2002 the issuing of the journal continued by 
Geocomplex, a.s., Bratislava, owing to effort of its general 
director A. Panáček. 

The Mineralia Slovaca Corporation that time consisted 
from co-financing institutions (in alphabetical order): 
Envigeo, s.r.o., Banská Bystrica, Esprit, s.r.o., Banská 
Štiavnica, Geocomplex, a.s., Bratislava, Geofos, s.r.o., 
Žilina, Geospektrum, s.r.o., Bratislava, MŽP SR, Bratislava, 
Slovenská banská spoločnosť, Banská Bystrica, Slovenská 
geologická spoločnosť, Bratislava, ŠGÚDŠ Bratislava, 
Uranpres, s.r.o., Spišská Nová Ves.

3. In 2002 due to legislative regulations the co-financing 
of the journal by geological institutions finished and the 
Mineralia Slovaca Corporation was cancelled.

Owing to persisting interest of scientific community, 
geological organizations and the Slovak Geological Society, 
the Slovak Geological Board, the advisory body of the Minister 
of Environment of Slovak Republic decided to integrate the 
journal into the Dionýz Štúr Publishers from 1. January 2003. 
Because the focus of the journal remained unchanged, also 
the members of the Editorial Board remained the same. From 
2006 Z. Németh became the successor of P. Grecula in the 
post of chief editor. The design of the journal was modified 
and became more attractive. 

Details about evolution and cornerstones of the journal are 
available in earlier articles by P. Grecula (Mineralia Slovaca 
11 (1979), 5, 385–387; 21 (1989), 1, 1–2 and 34 (2002), 5–6, 
Geovestník p. 1).

4. Recently the restructuralization of the journal is done 
with defining its three separate parts – (1) original papers 
of Slovak, event. foreign scientists, (2) methodological and 
summarizing works by renowned Slovak scientists published 
for general education of geological community and students, 
and (3) Geovestník – informative contributions about 
activities in Slovak Geological Society and further geological 
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o sympóziách, vedeckých a odborných konferenciách, seminároch 
a o inej odbornej činnosti (napr. publikovanie skrátených abstraktov 
z vedeckých a odborných akcií), ako aj o nových, moderných 
trendoch v geologických vedách doma aj vo svete.

Zámer zvýšiť univerzálnosť časopisu a jeho atraktívnosť pre 
široký okruh čitateľov sa odzrkadlil aj vo vytvorení novej, rozšírenej 
redakčnej rady časopisu, ktorej prvé zasadnutie bolo 29. januára 
2008. V snahe zabezpečiť intenzívnu a pohotovú distribúciu nových 
poznatkov, ako aj citačných ohlasov na publikované príspevky 
budú vždy jeden mesiac po distribúcii nového čísla časopisu  
všetky publikované príspevky voľne dostupné vo formáte pdf na 
internetovej stránke časopisu www.geology.sk/mineralia. 

V súčasnosti kladieme osobitný dôraz na medzinárodný 
publikačný dosah časopisu, ktorý sa má dosiahnuť aj upred-
nostňovaním príspevkov v angličtine, rozšíreným publikovaním 
sumárov príspevkov v angličtine, paralelným uvádzaním 
slovenských a anglických názvov príspevkov v Geovestníku 
a stručných abstraktov aj v tejto časti časopisu.

Do novej desaťročnice želáme časopisu Mineralia 
Slovaca kvalitné odborné zázemie a spokojnosť ustavične sa 
rozširujúceho okruhu jeho čitateľov.

associations, about conferences and seminaries (e.g. 
publishing of shortened abstracts from scientific events), as 
well as about new trends in geosciences. The aim to improve 
the impact of the journal and its attractiveness for wider range 
of readers were reflected in establishing of the new – extended 
editorial board with first session in 29. 01. 2008. Attempting 
to provide the intensive dissemination of new knowledge, as 
well as citing responses on particular published articles, in 
the interval of one month after distribution of new journal all 
published articles will be free available in pdf format from the 
journal web site www.geology.sk/mineralia. 

Large accentuation is recently given on international 
publication impact of the journal and it will be intensified by 
preferred English in published articles, widening of English 
summaries in Slovak articles, parallel Slovak as well as 
English titles of contributions in informative part Geovestník 
and implementation of brief English abstracts also in this part 
of the journal.

May the fifth decade of Mineralia Slovaca issuing bring 
high quality scientific background and contentment of still 
enlarging group of readers.

Seminár sa konal 11. decembra 2008 (8:00–18:15) 
v ŠGÚDŠ v Bratislave (obr. 1) a bol venovaný životnému 
jubileu – osemdesiatinám – prof. RNDr. Milana Mišíka, DrSc. 
Uskutočnil sa za osobnej prítomnosti jubilanta. 

Dopoludňajší program mal dve časti:

1. Mineralógia, petrológia, geochémia a geochrono-
lógia (moderátor P. Uher a M. Kohút). Túto časť tvorilo 
sympózium Akcesorické minerály – indikátory evolúcie 
a veku magmatických a metamorfovaných hornín 
a sympózium Granity Západných Karpát.

7th Annual pre-Christmas Seminary of SGS (Fig. 1), held 
in ŠGÚDŠ Bratislava in 11. December 2008 (8:00–18:15), was 
dedicated to 80th jubilee of Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. 
The lecturers and audience were honoured by the personal 
presence of Prof. Mišík in afternoon sessions. 

The morning program consisted from two parts:

1. Mineralogy, petrology, geochemistry and geochronology 
(Moderators P. Uher and M. Kohút). This part consisted from 
two symposia: Accessoric minerals – indicators of evolution 
and the age of magmatic and metamorphic rocks/Granites of 
Western Carpathians.

ZOLTÁN NÉMETH, Štátny geologický ústav D. Štúra, Košice

7th Annual Seminary of Slovak Geological Society

7. výročný predvianočný seminár 
Slovenskej geologickej spoločnosti

Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát
New knowledge about geological setting and evolution of Western Carpathians

Zoltán Németh
vedecký redaktor/Chief editor


