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Už sa stalo tradíciou, že koncom roka Katedra geochémie 
Prírodovedeckej fakulty UK, oddelenie geochémie životného 
prostredia ŠGÚDŠ a Slovenská asociácia geochemikov 
v spolupráci s ďalšími organizáciami a odborníkmi 
usporadúvajú seminár GEOCHÉMIA, ktorý sa tohto roku  
konal pri príležitosti osemdesiatin prof. Ing. J. Babčana, DrSc.

Seminár GEOCHÉMIA, ktorý v roku 2008 bol organizovaný 
už jedenásty raz, sa v posledných rokoch stal miestom, kde sa 
prezentujú najnovšie poznatky z geochemickej problematiky 
riešenej v súčasnosti na Slovensku i v blízkom okolí. 

Hlavným cieľom seminára bolo dať možnosť širokému 
okruhu odborníkov v rôznych oblastiach geochémie, najmä 
mladým pracovníkom, prezentovať najnovšie výsledky svojej 
práce a naznačiť hlavné smery vývoja geochémie a jej aplikácií 
vo svete aj u nás. Zúčastnilo sa na ňom 60 odborníkov zo 
Slovenska a Čiech.

Seminár otvoril riaditeľ ŠGÚDŠ Bratislava RNDr. Ľ. Hraško, 
PhD. Vo svojom príhovore poukázal na širokú škálu geologickej 
a environmentálnej problematiky, ktorú v súčasnosti 
geochemické vedy pomáhajú riešiť. S cieľom zabezpečiť 
vysokú odbornú úroveň seminára vyžiadal organizačný výbor 
od popredných českých a slovenských odborníkov prednášky 
postihujúce väčšinu spektra geochemickej problematiky 
r iešenej v súčasnosti na 
Slovensku, no taktiež niektoré 
g lobá lne  geochemicko - 
-teoretické svetové poznatky.

Na seminár i  odznelo 
celkovo 30 prednášok a bolo 
prezentovaných 16 posterov. 
Prednášky sú publikované 
v zborníku z konferencie 
(Geochémia 2008, Konfe-
rencie, Sympóziá, Semináre, 
Štátny geologický ústav D. 
Štúra, ed. Ľ. Jurkovič, O. Ďurža 
a I. Slaninka). 

Veľmi nás teší, že aktívna 
účasť mladých vedeckých 
pracovníkov na seminári bola 
v tomto roku opäť vysoká  
(6 prednášok a 13 posterov). 
Opäť bola vypísaná súťaž o najlepšiu prednášku (Cena B. 
Cambela) a najlepší poster (Cena S. Gazdu) pre pracovníkov 
do 35 rokov. Cenu B. Cambela získala L. Zemanová z Katedry 
geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave a Cenu S. Gazdu P. Török z Katedry analytickej 
chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave:

L. ZEMANOVá: Porovnanie sorpčného správania 
herbicídov MCPA a acetonchlóru pomocou štatistických 
metód.

P. TÖRÖK: Priame stanovenie As, Sb a Se v pôdach 
metódou ETAAS (elektrotermickej atómovej absorpčnej 
spektrometrie).

Prednesené prednášky a prezentované postery priniesli 
informácie zo širokého spektra problematiky, ktorou sa 
v súčasnosti zaoberá geochémia, a to od geochemických 
informácií o atmosfére planét cez modernú endogénnu 
a exogénnu geochémiu až po izotopovú a environmentálnu 
geochémiu. 

Poďakovanie organizačného výboru patrí predovšetkým 
autorom jednotlivých referátov a posterov, ako aj všetkým 
vrátane sponzorov (ŠGÚDŠ Bratislava; EL, spol. s r. o., 
Spišská Nová Ves; GEOPRODUKT Banská Bystrica), ktorí 
prispeli k úspešnému priebehu seminára.

V mene organizačného výboru si dovoľujeme geochemickú 
pospolitosť upozorniť na to, že aj v roku 2009 dodržíme 
tradíciu. V dňoch 2. a 3. decembra sa opäť uskutoční seminár 
GEOCHÉMIA 2009 (už XII. ročník), ktorý bude pri príležitosti 

40. výročia vzniku Katedry geo-
chémie Prírodovedeckej fakulty 
UK v Bratislave. Dúfame, že 
tento termín okolo Mikuláša 
je už napevno v povedomí 
všetkých pracovníkov, ktorí 
sa zaoberajú geochemickou 
problematikou. Všetkých vás 
srdečne pozývame.

Organizačný výbor vyzýva 
najmä mladých odborníkov 
pracujúcich v problematike 
geochémie o čo najširšiu účasť 
a prednesenie príspevkov. 
Keďže súťaž mladých má 
veľký ohlas, organizačný výbor 
opäť vypíše súťaž o najlepšiu 
prednášku (Cena B. Cambela) 
a najlepší poster (Cena S. 

Gazdu) pre pracovníkov do 35 rokov. Víťazov odmeníme 
hodnotnými cenami.

Ľ. Jurkovič, O. Ďurža a I. Slaninka 
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Obr. 1. Gratulácia k osemdesiatinam prof. Babčana. Foto Ľ. Jurkovič.

Fig. 1. Congratulation to eighty birthday of Prof. Babčan. Photo  
Ľ. Jurkovič.




