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75 rokov založenia Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra

BRANISLAV ŽEC

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Abstract: During the scienti� c conference, jubilee assembly and accompanying events, the celebration of the 75th anniversary 
of establishing of the State Geological Institute of Dionýz Štúr enabled each participant to give a tribute to the work of geologist, 
but also to institution, which for 75 years directed, is directing, as well as will be pointing the way of the geology in Slovakia. 15th 
October 2015 was a day of commemoration of the anniversary of this signi� cant Slovak geological institution, but also a man who 
stood at its birth – Prof. Dimitrij Andrusov. The ceremonial unveiling of his bronze bust and former office were the acts of reverence 
to the founder of modern Slovak geology. The scienti� c conference with the scienti� c presentations of the SGIDŠ employees to 
various topics of the regional geology, hydrogeology and geothermal energy, environmental geochemistry, engineering geology, 
mineral resources and geophysics, information technologies and geoanalytical laboratories have presented the scienti� c and 
professional work of the staff of celebrating institution. Among the accompanying events there belonged also an opening of 
a   new material collection fund.
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Rok 2015 bol z pohľadu Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra inšpirujúci. Bol rokom, keď táto 
inštitúcia oslávila 75. výročie svojho založenia. Toto 
významné jubileum sme si pripomenuli celým radom 
akcií organizovaných 15. októbra 2015. Za dlhých 
niekoľko desiatok rokov organizácia  prešla niekoľkými 
významnými zmenami. Prvý dôležitý dátum je 15. máj 
1940, keď Slovenský snem prijal zákon o  Štátnom 
geologickom ústave. Vládne nariadenie k zákonu 
vyšlo 12. júna 1940 a ústav o� ciálne vznikol 22. júna 
1940. Návrh na založenie samostatného výskumného 
ústavu podali prof. Dimitrij Andrusov a  prof. Imrich 
Karvaš. V roku 1940, v čase napätých spoločenských 
zmien v európskom priestore, bol aj na Slovensku 
etablovaný geologický ústav, ktorý dodnes realizoval 
v rámci Slovenskej republiky celý rad významných 
výskumných geologických úloh, projektov a programov. 
Ďalším dôležitým dátumom vo vývoji organizácie 
bol 9. október 1953, keď do názvu organizácie bolo 
prijaté meno významného geológa slovenského 
pôvodu Dionýza Štúra. Celospoločenské problémy 

75th anniversary of the State Geological Institute
of Dionýz Štúr

Obr. 1. Účastníci vedeckej konferencie počas osláv 75. výročia 
založenia ŠGÚDŠ. Foto: L. Martinský.
Fig. 1. Participants of the scienti� c conference during the celebration 
of the 75th anniversary of establishing of the SGIDŠ. Photo L. 
Martinský.
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v   60. rokoch minulého storočia priniesli zmeny vo vývoji 
organizácie, ale až do roku 1996 organizácia viac-menej 
„vydržala“ pod pôvodným názvom. V roku 1996 došlo 
k  splynutiu troch organizácií a vzniku Geologickej služby 
Slovenskej republiky. Aj táto zmena veľmi jasne reagovala 
na etapu riešenia celospoločenských problémov. V  roku 
2000 bola Geologická služba Slovenskej republiky 
pretransformovaná na Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra. Táto veľmi krátka exkurzia do časového 
vývoja organizácie za posledných 75 rokov jednoznačne 
poukázala na dôležitý fakt, ktorým je životaschopnosť 
inštitúcie. Tie desiatky rokov, ktoré uplynuli od založenia 
organizácie do súčasnosti, boli spojené s  aktívnou 
prácou niekoľkých generácií geológov, ale aj technikov. 
História a vývoj nášho ústavu boli, sú a  nesporne aj 
budú späté s osobnosťami, ktoré túto inštitúciu viedli 
vždy dopredu. Bolo nespornou výhodou, že pri po-

čiatkoch organizácie stál človek, ktorý oplýval energiou, 
odbornosťou, víziou. Prof. Dimitrij Andrusov v   roku 1940 
pri zakladaní organizácie takouto osobnosťou nesporne 
bol. Jeho dôležitú úlohu v živote organizácie sme si 
pripomenuli odhalením jeho busty a po rekonštrukcii aj 
jeho novootvorenej pracovne. Bol to práve on, kto dlhé 
roky určoval smer geologického poznania v regióne 
Západných Karpát a pripravoval budúce generácie na 
riešenie celého radu problémov. Čas plynie veľmi rýchlo, 
pričom je problematické spomenúť si na všetkých ľudí, 
ktorí ovplyvnili chod tejto inštitúcie. Pri tomto výročí bol 
však čas zamerať sa nielen na časy súčasné, ale aj 
zaspomínať si na časy minulé. Oslavy založenia tejto 
výnimočnej inštitúcie umožnili každému zúčastnenému 

Obr. 2. Štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz pri slávnost-
nom príhovore k účastníkom vedeckej konferencie. Foto: L. 
Martinský.
Fig. 2. The State Secretary of the Ministry of Environment of 
the Slovak Republic Vojtech Ferencz speaking at a ceremony 
to participants of the scienti� c conference. Photo L. Martinský.

Obr. 3. Účastníci odhalenia busty zakladateľa Štátneho geolo-
gického ústavu Dimitrija Andrusova. Foto: L. Martinský.
Fig. 3. Participants of the unveiling of the bust of Dimitrij 
Andrusov, the founder of the State Geological Institute. Photo 
L. Martinský.

Obr. 4. Dcéra D. Andrusova Tatiana Burianová a generálny 
riaditeľ ŠGÚDŠ Branislav Žec pri odhalení busty prof. Dimitrija 
Andrusova na prvom poschodí v budove ŠGÚDŠ. Foto: L. 
Martinský.
Fig. 4. The SGIDŠ General Director Branislav Žec and Ta-
tiana Burianová, the daughter of D. Andrusov, at unveiling of 
the bust of Dimitrij Andrusov on the � rst � oor in the SGIDŠ 
building. Photo L. Martinský.

Obr. 5. Bronzová busta prof. Di-
mitrija Andrusova, zakladateľa 
Štátneho geologického ústavu, 
prvého riaditeľa a zakladateľa 
modernej slovenskej geológie, 
umiestnená na prvom poschodí 
v budove ŠGÚDŠ v Mlynskej do-
line. Foto: L. Martinský. 
Fig. 5. The bronze bust of Prof. 
Dimitrij Andrusov, the founder 
and � rst director of the State
Geological Institute, being the 
founder of modern Slovak geo-
logy. The bust is situated on the 
� rst � oor in the SGIDŠ building 
in the Mlynská dolina street. 
Photo L. Martinský.
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Obr. 6. Účastníci vedeckej konferencie pri stálej expozícii 
minerálov a hornín v oddelení geochémie životného prostredia. 
Foto: L. Martinský. 
Fig. 6. Participants of the scienti� c conference at the perma-
nent exposition of minerals and rocks in the Division of the 
Environmental Geochemistry. Photo L. Martinský.

Obr. 7. Slávnostné otvorenie pracovne prvého riaditeľa ŠGÚ. 
Zľava doprava: generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Branislav Žec, dcé-
ra D. Andrusova Tatiana Burianová, bývalý riaditeľ ŠGÚDŠ Pa-
vol Grecula, bývalí zamestnanci ŠGÚDŠ Dionýz Vass a Anton 
Biely, vedúca Katedry geológie PriF UK Daniela Reháková. 
Foto: L. Martinský.
Fig. 7. Ceremonial opening of the Office of the � rst Director of 
the State Geological Institute. From the left: SGIDŠ General 
Director Branislav Žec, daughter of D. Andrusov Tatiana Bu-
rianová, former SGIDŠ Director Pavol Grecula, former SGIDŠ 
employees Dionýz Vass and Anton Biely, the Head of the Geo-
logical Department of the Faculty of Natural Sciences, Come-
nius University, Daniela Reháková. Photo L. Martinský.

Obr. 8. Tatiana Burianová, dcéra prof. Dimitrija Andrusova, 
prvého riaditeľa Štátneho geologického ústavu a zakladateľa 
modernej slovenskej geológie, po otvorení jeho pracovne na 
prvom poschodí ŠGÚDŠ. Foto: L. Martinský.
Fig. 8. Tatiana Burianová, the daughter of Prof. Dimitrij 
Andrusov, the � rst Director of the State Geological Institute 
and the founder of modern Slovak geology, at opening of his 
office on the � rst � oor of SGIDŠ building. Photo L. Martinský.

stretnúť sa na tomto mieste z jedného prostého dôvodu, 
ktorým je vzdať hold práci geológa, ale aj inštitúcii, ktorá 
za 75 rokov udávala, udáva a ďalej aj bude udávať smer 
v poznaní geológie Slovenska. Tento ústav stále patrí 
medzi organizácie, bez ktorých si toto poznanie nevieme 
predstaviť a vlastne ani nemôžeme na Slovensku v tomto 
poznaní pokračovať. Pri tejto príležitosti je nutné poďakovať 
všetkým bývalým, ale aj súčasným zamestnancom 
a spolupracovníkom Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra za ich prácu, entuziazmus, za ich 
nekonečnú ochotu obetovať sa za spoločnú vec a cieľ. Aj 
vďaka tomu sme si mohli s hrdosťou pripomenúť krásnych 
75 rokov inštitúcie, ktorá napriek neľahkým podmienkam 
neustále napreduje a vyvíja sa. 

Oslavy 75. výročia založenia organizácie mali svoje 
motto: „75 rokov pre Slovensko“. Tento významný 
medzník, ktorý si ústav mohol pripomenúť aj vďaka 
� nančnému príspevku Environmentálneho fondu, 
bol príležitosťou na rekapituláciu vzniku organizácie, 
vývoja a jej súčasného postavenia na poli slovenskej 
vedy, a najmä jej jedinečného prínosu v oblasti vied 
o Zemi. Program osláv pozostával z dvoch hlavných 
častí, a to vedeckej konferencie a slávnostného 
zhromaždenia. Do programu osláv boli zahrnuté aj 
sprievodné akcie – odhalenie busty prvého riaditeľa 
Štátneho geologického ústavu prof. Dimitrija Andrusova 
a otvorenie jeho pracovne na prvom poschodí budovy 
ŠGÚDŠ v Mlynskej doline 1, ako aj sprístupnenie nových 
geologických zbierok v   oddelení geochémie a  životného 
prostredia. Účasť na    oslavách prijali zástupcovia 
zahraničných partnerských geologických ústavov
a služieb z  Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Chor-
vátska, predstavitelia Ministerstva životného prostredia 
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SR, vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, Slovenskej 
banskej komory, Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu 
a   geológie a spolupracujúcich organizácií z   rezortu MŽP 
SR aj mimo neho. 

V rámci konferencie odzneli príspevky vedeckých 
pracovníkov ŠGÚDŠ na témy regionálnej geológie, 

Obr. 10. Slávnostné predsedníctvo pri oslavách 
75. výročia založenia ŠGÚDŠ v zariadení vlády 
na Bôriku. Zľava doprava: štátny tajomník MŽP SR 
Vojtech Ferencz, minister životného prostredia Pe-
ter Žiga, generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Branislav Žec, 
štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský, viceprezident 
EuroGeosurveys a riaditeľ Chorvátskej geologic-
kej služby Josip Halamič, konferencierka slávnost-
ného zhromaždenia Janette Štefánková. Foto: L. 
Martinský. 
Fig. 10. The jubilee presidency during the celebra-
tion of the 75th anniversary of the SGIDŠ estab-
lishing in the Governmental facility in Bôrik. From 
the left: the State Secretary of the MoE SR Voj-
tech Ferencz, Minister of Environment of SR Peter 
Žiga, SGIDŠ General Director Branislav Žec, the 
State Secretary of the MoE SR Ján Ilavský, the 
EuroGeosurveys Vice-President and Director of 

the Croatian Geological Survey Josip Halamič, the moderator of the celebration assembly Janette Štefánková. Photo L. Martinský.

Obr. 9. Slávnostné predsedníctvo počas osláv 75. výročia 
založenia ŠGÚDŠ v zariadení vlády na Bôriku. Zľava doprava:  
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Branislav Žec, minister životného 
prostredia Peter Žiga, štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz, 
štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský. Foto: L. Martinský.
Fig. 9. The jubilee presidency during the celebrations 
of the 75th anniversary of establishing of SGIDŠ in the 
Governmental facility in Bôrik. From the left: SGIDŠ General 
Director Branislav Žec, Minister of Environment of SR Peter 
Žiga, the State Secretary of the MoE SR Vojtech Ferencz, the 
State Secretary of the MoE SR Ján Ilavský. Photo L. Martinský.

hydrogeológie a geotermálnej energie, geochémie 
životného prostredia, inžinierskej geológie, nerastných 
surovín a geofyziky, informačných technológií a   geo-
analytických laboratórií. Konferenciu slávnostne otvorili 
štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR 
Ing. Vojtech Ferencz, PhD., a generálny riaditeľ Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra Ing. Branislav Žec, 
CSc. Z  konferencie bol vydaný aj zborník vedeckých 
príspevkov, ktorý v 11 referátoch na 134 stranách 
rekapituluje bohatú históriu organizácie. Editorom 
zborníka bol RNDr. Ľubomír Hraško, PhD.

Slávnostné zhromaždenie sa uskutočnilo v pries-
toroch účelového zariadenia vlády SR na bratislavskom 
Bôriku. Veľkým zadosťučinením pre súčasných aj býva-
lých zamestnancov ŠGÚDŠ, ako aj pre všetkých prítom-
ných bola osobná účasť ministra životného prostredia 
Ing. Petra Žigu, PhD., a  štátnych tajomníkov MŽP SR 
Ing. Vojtecha Ferencza, PhD., a doc. Ing. Jána Ilavského, 
CSc., na tomto slávnostnom zhromaždení. Pre všetkých 
pozvaných hostí bol pripravený kultúrny program, v  kto-
rom vystúpil Trnavský komorný orchester pod vedením 
Alžbety Ševečkovej s hosťom, husľovou virtuózkou Júliou 
Sojkovou. K prítomným sa prihovorili minister životné-
ho prostredia Ing. Peter Žiga, PhD., a  generálny riaditeľ 
ŠGÚDŠ Ing. Branislav Žec, CSc. Zúčastnených pozdra-
vili svojimi príhovormi aj ďalší pozvaní hostia – riaditeľ 
Českej geologickej služby Mgr. Zdeněk Venera, PhD., 
riaditeľ Chorvátskej geologickej služby prof. Josip Hala-
mič, ako aj riaditelia rezortných organizácií – riaditeľ Slo-
venského banského múzea PhDr. Jozef Labuda, CSc., 
a i. Na všetky príhovory plynulo nadväzovalo odovzdá-
vanie slávnostných ocenení. Najvýznamnejšie ocenenie 
organizácie Cenu Dionýza Štúra za rok 2015 v kategórii 
osobnosť dostal RNDr. Vlastimil Konečný, CSc., ktorý ju 
prevzal za prínos pre rozvoj ústavu a celoživotné dielo. 
V kategórii kolektív získala Cenu Dionýza Štúra za rok 
2015 Česká geologická služba so sídlom v   Prahe za mi-
moriadne aktívnu vedeckú spoluprácu v oblasti geoló-
gie, ktorú prevzal jej riaditeľ Mgr. Zdeněk Venera, PhD. 
Prvýkrát v histórii organizácie generálny riaditeľ udelil 
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Obr. 15. Účastníci slávnostného zhromaždenia. Foto: L. Mar-
tinský.
Fig. 15. Participants of the celebration assembly. Photo L. 
Martinský.

Obr. 13. Účastníci slávnostného zhromaždenia. Foto: L. Mar-
tinský.
Fig. 13. Participants of the celebration assembly. Photo L. 
Martinský.

Obr. 14. Trnavský komorný orchester pod vedením umeleckej 
vedúcej Alžbety Ševečkovej pri predvedení skladby L. Janáčka 
Suita, časti Moderato a Andante con moto. Foto: L. Martinský.
Fig. 14. The Trnava Chamber Orchestra led by artistic director 
Alžbeta Ševečková, presenting the composition by L. Janáček 
Suit, parts Moderato and Andante con moto. Photo L. Mar-
tinský.

zlaté, strieborné a   bronzové medaily ŠGÚDŠ za ve-
deckú činnosť. Zlatú medailu ŠGÚDŠ si prevzali RNDr. 
Pavol Grecula, DrSc., doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc., 
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., a  RNDr. Dušan Bodiš, 
CSc. Striebornou medailou organizácie boli ocenení prof. 
RNDr. Dionýz Vass, DrSc., RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., 
prof. RNDr. Daniela Reháková, DrSc., a     RNDr. Peter Ma-
lík, CSc.  Bronzovou medailou boli ocenení RNDr. Hana 
Ondrejíčková, CSc., RNDr. Milan Polák, CSc., doc. RNDr. 
Ján Soták, DrSc., a Ing. Daniela Mackových, CSc. Pa-
mätnými medailami, vydanými pri príležitosti 75. výročia 
založenia ŠGÚDŠ, boli ocenené spoločnosti, s ktorými 

Obr. 11. Minister životného prostredia Peter Žiga pri pozdrav-
nom príhovore. Foto: L. Martinský.
Obr. 11. Minister of Environment of SR Peter Žiga in his gree-
ting speech. Photo L. Martinský.

Obr. 12. Generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Branislav Žec pri sláv-
nostnom príhovore  pred slávnostným oceňovaním. Foto: L. 
Martinský.
Fig. 12. General Director of ŠGÚDŠ Branislav Žec at his gree-
ting speech before the awarding of the prizes. Photo L. Mar-
tinský.

inštitúcia dlhoročne spolupracuje, prítomné zahraničné 
geologické služby a tiež mnohí súčasní a bývalí zamest-
nanci ústavu. ŠGÚDŠ bol pri tejto príležitosti ocenený 
pamätnými medailami prítomných zahraničných geolo-
gických služieb, Pamätnou medailou Výskumného ústa-
vu vodného hospodárstva, Zlatou medailou Slovenského 
banského múzea, Striebornou medailou Prírodovedeckej 
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Obr. 18. Bývalý zamestnanec ŠGÚDŠ Vlastimil Konečný pre-
vzal Cenu Dionýza Štúra za rok 2015 v kategórii Osobnosť 
z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu a generálneho 
riaditeľa ŠGÚDŠ Branislava Žeca. Foto: L. Martinský.
Fig. 18. Former SGIDŠ employee Vlastimil Konečný awarded 
by the Prize of Dionýz Štúr for 2015 in the category Personality 
by Minister of Environment Peter Žiga and the SGIDŠ General 
Director  Branislav Žec. Photo L. Martinský.

Obr. 19. Ocenený Vlastimil Konečný pri ďakovnom príhovore 
po udelení Ceny Dionýza Štúra za rok 2015. Foto: L. Martinský.
Fig. 19. Awarded Vlastimil Konečný in his acceptance speech 
after receiving the Prize of Dionýz Štúr for 2015. Photo L. Mar-
tinský.

Obr. 20. Riaditeľ Českej geologickej služby Zdeněk Venera 
prevzal Cenu Dionýza Štúra za rok 2015 v kategórii Kolektív 
z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu a generálneho 
riaditeľa ŠGÚDŠ Branislava Žeca. Foto: L. Martinský.
Fig. 20. Director of the Czech Geological Survey Zdeněk 
Venera receiving the Prize of Dionýz Štúr for 2015 in the 
category Team of Employees from the Minister of Environment 
Peter Žiga and  ŠGÚDŠ General Director Branislav Žec. Photo 
L. Martinský.

Obr. 17. Cena Dionýza Štúra za 
rok 2015. Foto: L. Martinský. 
Fig. 17. The prize of Dionýz Štúr in 
2015. Photo L. Martinský.

Obr. 16 Ocenenia odovzdávané počas slávnostného 
zhromaždenia pri oslavách 75. výročia založenia ŠGÚDŠ 
v  zariadení vlády na Bôriku. Zľava doprava: zlatá, strieborná 
a  bronzová medaila ŠGÚDŠ za vedeckú činnosť, Cena 
Dionýza Štúra v kategóriách Osobnosť a Kolektív, pamätná 
medaila ŠGÚDŠ k 75. výročiu založenia organizácie. Foto: 
L. Martinský.
Fig. 16. Awards during the celebration asembly at 
75th anniversary of the establishing of SGIDŠ in the 
Governmental facility in Bôrik. From the left: The SGIDŠ 
gold, silver and bronze medals for scienti� c work, the 
Prize of Dionýz Štúr in categories Personality and Team of employees, the SGIDŠ commemorative medal to 75th anniversary of 
establishing of the institution. Photo L. Martinský.
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Obr. 22. Bývalý riaditeľ ŠGÚDŠ Pavol Grecula ocenený zlatou 
medailou organizácie za vedeckú činnosť. Ocenenie odovzdali 
minister životného prostredia Peter Žiga a generálny riaditeľ 
ŠGÚDŠ Branislav Žec. Foto: L. Martinský.
Fig. 22. Former SGIDŠ Director Pavol Grecula awarded by 
the gold medal of the institution for scienti� c work. The award 
was forwarded by the Minister of Environment Peter Žiga and 
SGIDŠ General Director Branislav Žec. Photo L. Martinský.

Obr. 23. RNDr. Peter Malík, CSc., ocenený striebornou me-
dailou organizácie za vedeckú činnosť. Ocenenie odovzdali 
štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz a generálny riaditeľ 
ŠGÚDŠ Branislav Žec. Foto: L. Martinský.
Fig. 23. RNDr. Peter Malík, CSc., awarded by the silver medal 
of the institution for his scienti� c work. The award was granted 
by the State Secretary of MoE SR Vojtech Ferencz and SGIDŠ 
General Director Branislav Žec. Photo L. Martinský.

Obr. 24. Bývalá zamestnankyňa ŠGÚDŠ Anna Ondrejíčková 
ocenená bronzovou medailou organizácie za vedeckú činnosť. 
Ocenenie odovzdali štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský 
a  generálny riaditeľ ŠGÚDŠ Branislav Žec. Foto: L. Martinský.
Fig. 24. Former SGIDŠ employee Anna Ondrejíčková awarded 
by the bronz medal of the institution for scienti� c work. The 
award was forwarded by the State Secretary of MoE SR Ján 
Ilavský and SGIDŠ General Director Branislav Žec. Photo L. 
Martinský.

fakulty Univerzity Komenského. Na recepcii po skončení 
slávnostného zhromaždenia spojeného s oceňovaním 
vystúpili Marián Čekovský & Band a ľudová hudba folk-
lórneho súboru Chemlon so speváckou zložkou Hačure. 
Slávnostné zhromaždenie vynikajúco moderovala a prí-
jemným spoločenským stretnutím nás sprevádzala pani 
Janette Štefánková.   

Nesporne dôležitou súčasťou hlavného programu 
boli sprievodné akcie počas celého dňa osláv. Pre kaž-
dého prítomného bolo veľkou cťou byť účastným pri 
odhalení busty prof. Dimitrija Andrusova, prvého ria-
diteľa Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 
a   zakladateľa modernej geológie na Slovensku. Táto vý-
znamná udalosť prebiehala  za účasti jeho dcéry MVDr. 
Tatiany Burianovej a autora busty akademického sochá-
ra Martina Lettricha. Ďalšou zo sprievodných akcií bolo 
otvorenie zrekonštruovanej pracovne prof. Dimitrija 
Andrusova, ktorá nás svojím spôsobom vrátila do 50. 

Obr. 21. Zlatá, 
strieborná a bron-
zová medaila 
ŠGÚDŠ za vedec-
kú činnosť, udeľo-
vaná počas sláv-
nostného zhromaž-
denia k 75. výročiu 
založenia organizá-
cie za rok 2015. Foto: 
L. Martinský.
Fig. 21. Gold, silver and 
bronze ŠGÚDŠ medal 
for the scienti� c work, awarded during the celebration as-
sembly to 75th anniversary of the institution in 2015. Photo L.
Martinský.
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Obr. 26. Bývalí zamestnanci ŠGÚDŠ ocenení pamätnou me-
dailou ŠGÚDŠ k 75. výročiu založenia organizácie. Foto: L. 
Martinský.
Fig. 26. Former SGIDŠ employees awarded by the SGIDŠ 
commemorative medal to 75th anniversary of the establishing 
of the institution. Photo L. Martinský.

Obr. 27. Súčasní zamestnanci Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra ocenení pamätnou medailou ŠGÚDŠ k 75. vý-
ročiu založenia organizácie. Foto: L. Martinský. 
Fig. 27. The recent SGIDŠ employees awarded by the SGIDŠ 
commemorative medal to 75th anniversary of the establishing 
of the institution. Photo L. Martinský.

Obr. 28. Riaditelia a konatelia spolupracujúcich organizácií 
pri oceňovaní pamätnou medailou ŠGÚDŠ k 75. výročiu 
založenia organizácie. Foto: L. Martinský.  
Fig. 28. Directors and executives of cooperating organizations 
at awarding by the SGIDŠ commemorative medal to 75th 
anniversary of the establishing of the institution. Photo L. 
Martinský.

Obr. 29. Prodekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského Miroslav Bielik odovzdáva striebornú medailu 
fakulty generálnemu riaditeľovi ŠGÚDŠ Branislavovi Žecovi. 
Foto: L. Martinský.  
Obr. 29. The Associate Dean of the Faculty of Natural 
Sciences, Comenius Univ., Miroslav Bielik gives the silver 
medal of the faculty to the SGIDŠ General Director Branislav 
Žec. Photo L. Martinský.

rokov minulého storočia. Nachádzajú sa v nej pamätné 
materiály, knihy, osobné predmety a iné cenné fragmenty 
späté priamo s prof. Dimitrijom Andrusovom, ktoré nám 
venovala jeho dcéra. Jednou zo sprievodných akcií bolo 
aj otvorenie hmotného zbierkového fondu v   priestoroch 
oddelenia geochémie životného prostredia. Autorom 
a  zostavovateľom týchto zbierok bol RNDr. Milan Gargu-
lák, CSc. 

Obr. 25. Pamätná bron-
zová medaila k 75. výro-

čiu založenia ŠGÚDŠ. 
Foto: L. Martinský.

Obr. 25. The 
Commemorative 
bronze medal to 
75th anniversa-
ry of the SGIDŠ 
establishing. Pho-

to L. Martinský.

Na záver krátkej reminiscencie osláv chceme poďa-
kovať všetkým bývalým, ale aj súčasným zamestnancom 
a spolupracovníkom Štátneho geologického ústavu Dio-
nýza Štúra za ich prácu, entuziazmus, za ich nekonečnú 
ochotu obetovať sa za spoločnú vec a  cieľ. Aj vďaka tomu 
sme si mohli s hrdosťou pripomenúť krásnych 75   rokov 
inštitúcie, ktorá napriek neľahkým podmienkam neustále 
napreduje a vyvíja sa. Želáme si, aby sme na našej ďal-
šej ceste v súčasnosti, ale aj v   budúcnosti mali mnoho 
priateľov, a to nielen doma, ale aj v zahraničí, priateľov 
ochotných podporiť náš ústav do takej miery, aby si udr-
žal renomé úspešnej, rozvíjajúcej sa organizácie. 
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MINATURA 2020 – Developing a concept for 
a European minerals deposit 
framework

ZOLTÁN NÉMETH A DUŠAN WUNDER

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Abstract: The short report about the � rst year of activities of the State Geological Institute of Dionyz Stur as the Slovak project 
consortium member of the EC HORIZON 2020 grant MINATURA 2020 “Developing a concept for a European minerals deposit 
framework” contains also a brief description of the main tasks of seven work packages (WP1-WP7) and the inputs of the Slovak 
partner into their deliverables and milestones. Three project meetings (Vienna, 3–4 March 2015); Lisbon (24–26 October 2015) 
and Budapest (16–19 November 2015) are documented by photographs and brief description.

Key words: HORIZON 2020 project, MINATURA 2020, Mineral Deposit of Public Importance (MDoPI) 

Jednou z podmienok rozvoja európskeho priemyslu 
a   zabezpečovania spoločenských potrieb je efektívna ťažba 
ložísk nerastných surovín na území jednotlivých členských 
a asociovaných štátov Európskej únie (EÚ). V prípade 
nedostatkových surovín je dôležité, aby ťažba nebola obme-
dzovaná či dokonca znemožnená prípadnými menej 
kvali� kovanými rozhodnutiami, odvolávajúcimi sa napr. na jej 
ničím nepodložené environmentálne riziká či negatívny dosad 
na infraštruktúru, a    to nezriedka ešte v štádiu prieskumných 
prác.

Z vyššie uvedených dôvodov Európska komisia 
prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, 
priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (MSP) – DG 
GROW – rozhodla o nevyhnutnosti zade� novania kategórie 
„ložísk nerastov verejného významu“ (Mineral Deposits of 
Public Importance – MDoPI). Vytvorenie koncepcie a metodiky 
pre ochranu a efektívnu ťažbu takýchto ložísk je cieľom nového 
trojročného projektu MINATURA 2020 „Developing a concept 
for a European minerals deposit framework“, ktorý vznikol na 
platforme programu EÚ HORIZON 2020. Medzinárodným 
koordinátorom projektu (grant č. 642139) je Guenter Tiess 
z   agentúry MinPol – Agency for International Minerals Policy, 
Rakúsko. Na riešení sa od 1. 2. 2015 podieľajú Rakúsko, 
Belgicko, Chorvátsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, 
Írsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, 

An effective extraction of mineral deposits in the territory 
of individual members and associated states of the European 
Union (EU) belongs among the prerequisites of the positive 
development of European industry and ensuring the social 
needs. In the case of principal mineral resources, it is impor-
tant not to restrict, or even hinder their extraction by eventual 
less quali� ed decisions, referring to e.g. the less evidenced 
environmental risks, or negative impacts on the infrastructure, 
even in the phase of their exploration.

For the above stated reasons, the European Commission 
through the DG GROWTH – Directorate General for Internal 
Market, Industry, Entrepreneurship and Small and Medium 
Sized Enterprises (SMEs) – has decided about the need to 
de� ne the category of the Mineral Deposit of Public Importance 
(MDoPI). The de� ning the concepts and methodologies for 
the safeguarding and efficient exploitation of such deposits 
is an objective of a new three-years grant MINATURA 2020 
“Developing a concept for a European minerals deposit 
framework”, which was launched on the EU HORIZON 2020 
platform. The coordinator of this international grant (No. 
642139) is Dr. Guenter Tiess from the Agency for International 
Minerals Policy – MinPol, Austria. Since the starting date 
1st February 2015 of the action, the grant tasks have been 
ful� lled by selected institutions from Austria, Belgium, Croatia, 
France, Hungary, Italy, Ireland, Netherlands, Poland, Portugal, 

Prvý rok na ceste k zharmonizovaniu legislatívy EU v problematike 
ložísk nerastov
First year of harmonization of EU legislation on mineral deposits
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Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia a     tiež tri 
asociované štáty – Bosna a Hercegovina, Čierna Hora 
a    Srbsko. Riešiteľskou organizáciou za Slovensko je Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

Počas ustanovujúceho zasadania riešiteľského konzorcia, 
ktoré sa uskutočnilo vo Viedni (3. – 4. 3. 2015; Kick-off Meeting; 
obr. 1), bol prezentovaný podrobný harmonogram riešenia, 
rozčlenený do siedmich pracovných balíkov (WP1-WP7), 
a    zdetailizované boli tiež úlohy participujúcich riešiteľských 
organizácií. 

Prvý pracovný balík – Zhodnotenie využívania územia 
(WP1 – Land use assessment) – analyzuje rôzne spôsoby 
využívania územia v súčasných aj potenciálnych budúcich 
banských oblastiach v jednotlivých účastníckych štátoch. 
Spracovanie a vyhodnotenie informácií z jednotlivých štátov 
či konkrétnych regiónov sa realizuje softvérom QuickScan, 
vytvoreným na báze GIS aplikácií holandským projektovým 
partnerom. Cieľom zhodnotenia využívania územia je 
zistenie prípadných kon� iktov záujmov, ktoré by mohli sťažiť 
ťažbu surovín v celoeurópskej, národnej, ale aj na lokálnej 
úrovni. Prvým krokom analýzy je revízia konkrétnych typov 
georeferencovaných údajov, používaných v jednotlivých 
štátoch, a zaznamenanie aj alternatívy chýbajúcich dát 
požadovaného typu v niektorom štáte. Softvér QuickScan 
umožňuje predpovedať budúce kon� iktné zóny. Aplikovanie 
CLUE (Conversion of Land Use and its Effects) modelovania 
poskytuje možné alternatívy budúceho využívania krajiny. 

Slovensko, podobne ako ostatné účastnícke krajiny, pre 
prvý pracovný balík poskytlo požadované informácie „MINA-
TURA 2020 WP1 spatial data inquiry – Slovakia“ o ložiskách 
kritických nerastoch a nerudných surovinách, morfológii kraji-
ny, hydrológii, infraštruktúre, oblastiach Natura 2000 a iných 
chránených územiach.

Rumania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United 
Kingdom, as well as the three associated states – Bosnia 
and Herzegovina, Montenegro and Serbia. In this consortium, 
Slovakia is represented by the State Geological Institute of 
Dionýz Štúr (ŠGÚDŠ).

During the Kick-off Meeting of the MINATURA 2020 con-
sortium members, held in Vienna (3–4 March 2015; Fig. 1), 
a  detail working plan of seven work packages (WP1-WP7), as 
well as detail tasks of participating project bene� ciaries, were 
presented. 

Work Package 1 (WP1) – Land use assessment. Various 
land uses of the recent, as well as potential future mining areas 
are analysed in individual participating countries. Processing 
and data evaluation from individual countries, or particular 
regions, are done by means of the QuickScan software, 
developed on the base of GIS applications by the project 
partner from the Netherlands. The land use assessment 
intends to reveal eventual con� icts of interests, which could 
hinder mining in the whole-European, national or local levels. 
First step of analyses represents a revision of speci� c types 
of georeferenced data, used in individual countries, and 
registration eventual cases of missing data of required type 
in some countries. The QuickScan software allows to predict 
future con� ict zones. The application of the CLUE (Conversion 
of Land Use and its Effects) modelling provides possible 
alternatives of the future land use. 

For the WP1, Slovakia, similarly as other partner countries, 
in deliverable “MINATURA 2020 WP1 spatial data inquiry” has 
provided required data about deposits of critical minerals and 
raw materials, about the morphology and hydrology of the 
country, its infrastructure, Natura 2000 areas as well as other 
protected territories.

Obr. 1. Úvodné rokovanie (Kick-off Meeting) členov konzorcia projektu MINATURA 2020, Viedeň, 3. – 4. marec 2015. Foto: Z. Németh.
Fig. 1. The Kick-off Meeting of the MINATURA 2020 consortium members, Vienna, 3–4 March 2015. Photo: Z. Németh.

Obr. 2. Harmonizovanie európskej legislatívy a oboznamovanie sa s pozitívnymi výsledkami reorganizácie štátnych inštitúcií v problematike ložísk 
nerastných surovín v Portugalsku, Lisabon, 24. – 26. október 2015. V strede: Dr. Guenter Tiess, Rakúsko, medzinárodný koordinátor projektu. Spra-
va: Dr. John Cowley, Veľká Británia, a organizátor zasadania prof. Antonio Mateus, Portugalsko. Zľava: Dr. Zoltán Horváth, Maďarsko, organizátor 
nasledujúceho zasadania v Budapešti. Foto: Z. Németh.
Fig. 2. Harmonizing of European legislative and presentation of positive results due to the reorganization of the state institutions, dealing with mi-
neral deposits in Portugal, Lisbon, 24–26 October 2015. Standing in the middle: Dr. Guenter Tiess, Austria, the project coordinator. Right: Dr. John 
Cowley, United Kingdom, and the organizer of the Lisbon meeting Prof. Antonio Mateus, Portugal. Left: Dr. Zoltán Horváth, Hungary, organizer of 
the following meeting in Budapest. Photo: Z. Németh.

Obr. 3. Portugalsko je príkladom úspešnej ťažby nerastných surovín aj v oblastiach so značnými prírodnými a kultúrnymi hodnotami. Vale de Meios 
pri obci Pé da Pedreira (Alcanede) – činný kameňolom s početnými stopami dinosaurov v jurských vápencoch. Foto: Z. Németh. 
Fig. 3. Successful mining of raw materials in Portugal is held also in the areas of high natural and cultural values. Vale de Meios at the village of Pé 
da Pedreira (Alcanede) – active quarry having preserved numerous dinosaur footprints in Jurassic limestones. Photo: Z. Németh. 

Obr. 4. V súčasnosti sprístupnená jaskyňa Algar do Pena bola objavená náhodne počas banských aktivít v oblasti prírodnej rezervácie Serras de 
Aire e Candeeiros. Foto: Z. Németh.
Fig. 4. Recently accessible cave Algar do Pena was discovered accidentally during the mining activities in the area of the natural reserve Serras 
de Aire e Candeeiros. Photo: Z. Németh.

Obr. 5. Účastníci bilancujúceho pracovného stretnutia v závere prvého roka riešenia (1st Progress Meeting) na schodoch historickej budovy Ma-
ďarského geologického a geofyzikálneho ústavu MFGI v Budapešti, 16. – 19. november 2015. Foto: Archív projektu MINATURA 2020.
Fig. 5. Participants of the 1st Progress Meeting at the end of the � rst year of works standing on the steps in front of the historical building of the 
Hungarian Geological and Geophysical Institute MFGI in Budapest, 16–19 November 2015. Photo: Archive of the MINATURA 2020 grant.

Obr. 6. Zanietené pracovné diskusie a optimalizovanie de� nície ložiska nerastov verejného významu (MDoPI), spojené s prípravou plánovaných 
národných zasadaní zainteresovaných subjektov; Budapešť, 16. – 19. november 2015. Foto: Z. Németh.
Fig. 6. Vivid discussions and optimizing of the de� nition of the Mineral Deposit of Public Importance (MDoPI), being associated with the preparation 
of the planned national stakeholders meetings. Budapest, 16–19 November 2015. Photo: Z. Németh.

←
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Druhý pracovný balík – Vývoj harmonizovaného rám-
ca pre mapovanie (WP2 – Development of a harmonized 
mapping framework) – má za úlohu po oboznámení sa so 
surovinovou politikou jednotlivých štátov (predovšetkým na 
základe detailných „Baseline Assessment“ štúdií jednotlivých 
participujúcich štátov) zade� novať kvali� kačné podmienky pre 
ložiská nerastov verejného významu (MDoPI) v rámci troch 
skupín:

(a) MDoPI-EU – ložiská nerastov verejného významu 
v  celoeurópskom meradle reprezentujú ložiská kritických 
surovín (Sb, Be, Co, Ga, Ge, In, Mg, Nb, PGM, REE, Ta, W 
rudy, gra� t, � uorit), a tiež ložiská ďalších rúd;

(b) MDoPI-CL – ložiská nerastov verejného významu 
na úrovni jednotlivých štátov: barit, bentonit, bór, bróm, žia-
ruvzdorné íly, diatomit, dolomit, živce, sadrovec, jód, kaolín, 
vápenec, magnezit, perlit, fosfáty, kremeň, sklársky piesok, 
síra, draselná a kamenná soľ, talk, zirkón atď.

(c) MDoPI-RL – ložiská nerastov verejného významu 
regionálnej úrovne: ložiská piesku, štrku, drveného kameni-
va a tehliarskej hliny.

V rozsiahlej správe „Slovakia Baseline Assessment“ Slo-
vensko predložilo zhodnotenie surovinovej politiky a ložísk 
nerastných surovín, banskej a environmentálnej legislatívy, 
územného plánovania a ochrany kultúrnych pamiatok, rovna-
ko ako dostupnosti banskogeologických informácií. V odbor-
nom periodiku Slovak Geological Magazine bola publikovaná 
rozsiahla sumarizujúca štúdia Bačo a kol.: Potential Occurren-
ces of Selected, Mainly Critical Raw Materials at the Territory 
of the Slovak Republic in Respect to EU Countries Needs. Slo-
vak Geol. Mag., 15, 2, 87-120. Táto štúdia je doplnkom „Slovak 
Baseline Assessment“ v rámci pracovného balíka WP2.

Tretí pracovný balík – regulačný rámec (WP3 – Regu-
latory framework). Po detailnom oboznámení sa s geologic-
kou a banskou legislatívou jednotlivých štátov je úlohou tohto 
pracovného balíka vytvoriť harmonizované inštrukcie, ktoré 
budú implementované na úrovni jednotlivých štátov a budú 
vzájomne plne kompatibilné pri podávaní správ a monitoro-
vaní stavu surovín a ich ťažby v rámci celej EÚ. Vypracovaný 
bude návrh celoeurópskej smernice o nerastných surovinách, 
využívajúcej aj kategóriu ložísk nerastov verejného významu.

Štvrtý pracovný balík – demonštrovanie a pilotné 
testovanie vyvinutej metodiky na úrovni prípadovej 
štúdie (WP4 – Demonstration and pilot-testing of deve-
loped methodology at case study level) bude zahŕňať 
sériu pilotných testov optimalizovanej metodiky vo vybratých 
krajinách, ktoré sa vzájomne líšia rozlohou, nerastným 
bohatstvom a zaužívanou stratégiou ťažby surovín  –  testovanie 
sa uskutoční v Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Slovinsku, 
Belgicku, Írsku a vo Veľkej Británii. Testovaním je potrebné 
zistiť, či zade� novanie konkrétneho ložiska nerastu verejného 
významu v danej testovanej oblasti nevytvorí neočakávané 
kon� ikty medzi legislatívou EÚ, národnou legislatívou, 
regionálnymi záväznými normami, ale tiež či nevytvorí 
kon� ikty so záujmami priemyselných subjektov a verejného 
či súkromného sektora. Ak sa takéto kon� ikty zistia, bude 
to dôkazom toho, že zade� nované podmienky pre ložisko 
nerastov verejného významu nie sú pre všetky prípady 
vyhovujúce a budú musieť byť modi� kované. Na základe 
výsledkov testovania vo WP4 bude teda možné odlaďovať 
aj výstupy pracovných balíkov WP2 a WP3. Finálna verzia 
vytvorenej metodiky ochrany ložísk verejného významu bude 
prezentovaná v rámci WP2.

Piaty pracovný balík – zapojenie zainteresovaných 
subjektov do problematiky ložísk nerastov verejného 

Work Package 2 (WP2) – Development of a harmonized 
mapping framework. After summing up the raw materials 
policy of individual partner countries (mainly owing to the 
detail “Baseline Assessment” studies from all participating 
countries), this work package aims to de� ne the qualifying 
conditions for Mineral Deposits of Public Importance (MDoPI) 
within three groups:

(a) MDoPI-EU – Mineral Deposits of Public Importan-
ce at EU Level, selected from among the deposits of critical 
minerals (Sb, Be, Co, Ga, Ge, In, Mg, Nb, PGM, REE, Ta, W 
ores, graphite, � uorite), as well as deposits of other ores;

(b) MDoPI-CL – Mineral Deposits of Public Importance 
at Country Level: barite, bentonite, boron, bromine, refracto-
ry clays, diatomite, dolomite, feldspar, gypsum, iodine, kaolin, 
limestone, magnesite, perlite, phosphate, quartz, glass sand, 
sulphur, potassium and rock salt, talc, zircon, etc.,

(c) MDoPI-RL – Mineral Deposits of Public Importance 
at Regional Level: deposits of sand, gravel, crushed stone 
and brick clay.

The Slovak “Baseline Assessment” has reported about the 
state of the raw material policy and deposits of raw materials, 
mining and environmental legislative, land use planning and 
protection of cultural heritage, as well as availability of mining-
-geological information. The geoscienti� c periodical Slovak 
Geological Magazine has published an extended summarizing 
study written by Bačo et al., 2015: Potential Occurrences of 
Selected, Mainly Critical Raw Materials at the Territory of the 
Slovak Republic in Respect to EU Countries Needs. Slovak 
Geol. Mag., 15, 2, 87–120. This study represents a supplement 
to the “Slovak Baseline Assessment” in the frame of WP2.

Work Package 3 (WP3) – Regulatory framework. After 
detail learning of the geological and mining legislative of in-
dividual countries this work package aims to compile a har-
monized instructions, being implemented at the level of these 
countries and fully compatible for reporting and monitoring of 
the raw materials state within the whole EU. There will be ela-
borated a proposal of the whole-EU Directive about raw mate-
rials, using also the category of deposits of public importance.

Work Package 4 (WP4) – Demonstration and pilot-
testing of developed methodology at case study level. It 
will encompass a series of pilot tests of optimized methodology 
in selected countries, mutually differing with areal extent, raw 
material wealth and applied mining strategy: Testing will be 
performed in Hungary, Austria, Poland, Slovenia, Belgium, 
Ireland and in the United Kingdom. Testing has to provide 
an information, whether the de� ning of particular deposit of 
public interest in given tested area will not cause unexpected 
con� icts among EU legislative, national legislative, regional 
norms, but also will not produce the con� icts of interests 
among the subjects from industry, public or private sectors. If 
such con� icts arise, it will indicate that established conditions 
for the deposit of public importance are not complying for all 
cases and has to be modi� ed. Based on testing results within 
the WP4, the outputs of WPs 2 and 3 will be adapted as well. 
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The � nal version of produced methodology of the Mineral 
Deposits of Public Importance safeguarding will be presented 
within the WP2.

Work Package 5 (WP5) – Stakeholder involvement on 
Mineral Deposits of Public Importance aims to establish 
well balanced network of stakeholders in the � eld of mining, 
geological survey, land use planning, environmental protection, 
waste management, agriculture and scienti� c institutions in 
each participating country (the Stakeholder Consortium), and 
to facilitate their involvement into the process of formation and 
application of the MDoPI category in the practice. The project 
partners will map the relations among the stakeholders within 
the countries involved.

In Slovakia, the stakeholder matrix both at national, and 
regional level in perspective mining areas, is completed. The 
national stakeholder meetings will be held by the end of March 
and beginning of December 2016.

Work Package 6 (WP6) – Dissemination aims to inform 
the professional public, as well as laymen about the goals of 
the MINATURA grant, its work progress and results achieved. 
Information about the project is available on the web site of 
the project, in various specialized publications, but also as 
press releases and papers in periodicals of the professional, 
as well as the popularization focus. There will be applied also 
the whole-European information networks of Raw Materials 
Supply Group, European Innovation Partnership on Raw 
Materials, European Technology Platform of Raw Materials, 
Minerals4EU and ERA-MIN. The lectures for professionals as 
well as the laymen are found important as well.

Within the WP6 the Slovak partner has published a Slovak 
version of the official press release about the MINATURA 2020 
grant (Mineralia Slovaca 47/1/2015, Geovestník, p. 10, origi-
nally published in Brussels on 12 June 2015). The public lecture
by Z. Németh et al. “Project EU MINATURA 2020 as a base for 
a new EU and national legislatives and safeguarding the mi-
neral deposits”, held in the Košice town on 3 December 2015, 
informed about the goals, methodology and deliverables of 
the project after the � rst year of activities. The abstract of this 
lecture will be published in the � rst half of 2016. 

Work Package 7 (WP7) – Project management takes 
care on the safeguarding the timely and high quality comple-
tion of all project deliverables and milestones of this extended 
consortium of 24 subjects from 19 European countries, inclu-
ding penalties imposed due to eventual failure to comply with 
the deadline, or insufficient and incomplete data. 

The work progress and ful� lling individual deliverables 
by the project partners is throughout a year presented and 
checked during meetings in various partner states. Besides 
the above mentioned Kick-off Meeting in Vienna (3–4 March 
2015; Fig. 1), in 2015 there were held also meetings in Lisbon 
(24–26 October 2015; Figs. 2–4) and Budapest (16–19 No-
vember 2015; Figs. 5 and 6). Besides usually two days of 
presentations and discussions, the meetings are enlarged by 
the � eld correlations, on which the present investigators from 
partner countries learn the positives, reached in the � eld of 
safeguarding the mineral deposits and their extraction in the 
host country, eventually there are discussed the problems, or 
con� icts of interests, which can in some particular cases occur 
in host countries.

významu (WP5 – Stakeholder involvement on Mineral 
Deposits of Public Importance). Cieľom je vytvoriť v každej 
participujúcej krajine vyváženú sieť zainteresovaných subjektov 
v problematike baníctva, geologického prieskumu, územného 
plánovania, ochrany životného prostredia, odpadového 
hospodárstva, poľnohospodárstva a vedecko-výskumných or-
ganizácií (Stakeholder Consortium) a umožnenie ich za-
pojenia do procesu tvorby a uplatňovania kategórie ložísk 
nerastných surovín verejného významu v praxi. Projektoví 
partneri zmapujú vzťahy medzi zainteresovanými subjektmi 
v   rámci jednotlivých štátov.

V rámci Slovenska je zostavovaný zoznam „stakeholder 
matrix“ zainteresovaných subjektov na celoštátnej úrovni, ale 
aj regionálnej úrovni v rámci perspektívnych banských oblastí. 
Celoštátne zasadania zainteresovaných subjektov sa usku-
točnia v závere marca a začiatkom decembra 2016.

Šiesty pracovný balík – prezentácia riešenia a výsled-
kov projektu (WP6 – Dissemination) má za cieľ informovať 
odbornú aj laickú verejnosť o cieľoch projektu, postupe jeho 
riešenia a dosiahnutých výsledkoch. Informácie o projekte sa 
prezentujú na webovej stránke projektu, v rôznych špecializo-
vaných publikáciách, ale tiež formou tlačových správ a člán-
kov v periodikách odborného, ale aj popularizačného zamera-
nia. Využijú sa tiež celoeurópske siete Raw Materials Supply 
Group, European Innovation Partnership on Raw Materials, 
European Technology Platform of Raw Materials, Minerals4EU
a ERA-MIN Network. Dôležité sú aj prezentácie formou pred-
nášok, a to pre odbornú aj laickú verejnosť.

V rámci šiesteho pracovného balíka slovenský projektový 
partner publikoval v časopise Mineralia Slovaca 47/1/2015 
(Geovestník, s. 10) slovenskú mutáciu o� ciálnej tlačovej sprá-
vy o projekte MINATURA 2020 (originál publikovaný v Bruseli 
12. júna 2015). Prednáška autorov Z. Németh a kol. „Projekt 
EU MINATURA 2020 ako báza pre novú celoeurópsku a ná-
rodnú legislatívu a ochranu ložísk nerastných surovín“, ktorá 
sa uskutočnila v Košiciach 3. decembra 2015, oboznámila 
odbornú, ale aj prítomnú laickú verejnosť o cieľoch projektu, 
metodike riešenia a dosiahnutých výsledkoch po prvom roku 
riešenia. Abstrakt tejto prednášky bude publikovaný v prvej 
polovici roka 2016. 

Siedmim pracovným balíkom je manažovanie projektu 
(WP7 – Project management), ktoré – v prípade rozsiahleho 
projektového konzorcia 24 subjektov z 19 štátov Európy – de� -
nuje presné mechanizmy pre včasné a kvalitné vyhotovovanie 
všetkých projektových výstupov, vrátane sankcií za prípadné 
nedodržanie termínu či nedostatočne komplexné informácie.

Postup riešenia jednotlivými projektovými partnermi je 
v  priebehu roka prezentovaný a kontrolovaný aj na pracovných 
zasadaniach v rôznych účastníckych štátoch: V roku 2015 sa 
po vyššie zmienenom úvodnom zasadaní (Kick-off Meeting) 
vo Viedni (3. – 4. 3. 2015; obr. 1), uskutočnilo zasadanie 
v   Lisabone (24. – 26. 10. 2015; obr. 2 – 4) a v Budapešti (16. – 
19. 11. 2015; obr. 5 a 6). Popri spravidla dvoch dňoch prezentácií 
a rokovaní bývajú zasadania rozšírené o terénne korelácie, 
na ktorých sa riešitelia z účastníckych štátov oboznamujú 
s   pozitívami dosiahnutými v problematike ložísk nerastných 
surovín a ich ťažby v hostiteľskej krajine, prípadne sa diskutuje 
o problémoch či kon� iktoch záujmov, ktoré sa v   konkrétnych 
prípadoch v hostiteľskej krajine môžu vyskytnúť.
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Otvorený kongres České geologické společnosti
a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov
14. – 17. 10. 2015
Open Congress of the Czech Geological Society and Slovak Geological Society 
Mikulov 14.–17. 10. 2015

Otvorený geologický kongres České geologické spo-
lečnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti v Mikulove
14. – 17. 10. 2015 pozostával z dvoch konferenčných dní
(15. – 16. 10. 2015) a tradičnej predkonferenčnej (14. 10. 2015) 
a pokonferenčnej exkurzie (17. 10. 2015). 

Celodenná predkonferenčná exkurzia 14. 10. 2015 bola 
zameraná na kenozoický geologický vývoj a stavbu Záhorskej 
nížiny na Slovensku. Jej organizátorom bola Slovenská 
geologická spoločnosť, pričom do organizácie predkonferenč-
nej exkurzie prispel Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
výberom vhodných trás, prezentáciami v jednotlivých 
navštívených lokalitách a spracovaním exkurzného sprievodcu 
(Baráth, I., Fordinál, K., Maglay, J. a  Šimon, L., 2015: 
Geologický vývoj a stavba Záhorskej nížiny v kenozoiku na 
území Slovenska. Otvorený geologický kongres Mikulov 2015, 
predkonferenčná exkurzia na Slovensku). Navštívené lokality 
prezentovali výsledky nedávnych výskumných aktivít a aktuálne 
vydanej geologickej mapy regiónu Záhorskej nížiny v mierke 
1 : 50 000. Navštívené lokality v západnej časti Slovenska 
budujú prevažne sedimentárne horniny z obdobia karpat až 
holocén: štrkové sedimenty z  devínskonovoveského súvrstvia 
stredného bádenu v Marianke, sedimenty stupavských 
vrstiev jakubovského súvrstvia v Stupave, sandberské 
vrstvy studienčanského súvrstvia vrchnobádenského veku 
v pieskovni Jablonové, � uviálne a eolitické sedimenty 
pleistocénu a    piesčito-ílovité a ílovité sedimenty čárskeho 
súvrstvia vrchného panónu z Plaveckého Mikuláša, riasové 
litotamniové vápence jakubovského súvrstvia stredného 
bádenu z     Borského Mikuláša, rovnako ako viate piesky 

a pochované pôdy pleistocénneho až holocénneho veku 
z pieskovne Borský Mikuláš. Atraktívny vedecký program 
predkonferenčnej exkurzie bol mierne modi� kovaný 
v    dôsledku nepriazne počasia.

Prezentačná (konferenčná) časť kongresu (15. – 16. 10. 2015)
sa uskutočnila v centre malebného juhomoravského 
mesta Mikulov v hotelovom komplexe Galant. Prvá sekcia 
Paleontológia, stratigra� a a paleogeogra� a paleozoika 
a  mezozoika (predsedajúci: P. Budil a P. Štorch) sa začala 
vyzvanou prednáškou P. ŠTORCHA et al.: Chronostratigra� cký 
význam barrandiénskeho silúru: súčasné a potenciálne 
nové stratotypy silúrskych stupňov a oddelení. V tejto sekcii 
odznelo ešte 6 ďalších prednášok zameraných na nové 
zistenia v  paleozoických, ale aj vrchnokriedových sekvenciách 
Českého masívu.

Rozsiahla sekcia Geodynamický vývoj Českého masívu 
a Západných Karpát (predsedajúci: R. Melichar, D. Plašien-
ka, I. Broska a V. Janoušek) sa začala popoludní 15. 10. 2015
vyzvanou prednáškou D. PLAŠIENKU: Geológia a tektonika 
styčnej oblasti centrálnych a externých Karpát na západnom 
Slovensku – prehľad nových výsledkov a koncepcií a nasle-
dujúci deň (16. 10. 2015) dopoludnia prednáškou V. JANOUŠEKA: 
Neskorodevónsky a spodnokarbónsky magmatizmus v   jadre 
Českého masívu – zákonitý odraz procesov v spodnej kôre 
a     vrchnom plášti. V rámci tejto sekcie bolo prezentovaných 
ešte 22 ďalších prednášok.

Paralelnými sekciami boli počas prvého konferenčného 
dňa sekcia Geoarcheológia, geoinformatika a popularizá-
cia (predsedajúci: R. Musil; 4 prednášky), počas obidvoch 

ZOLTÁN NÉMETH A LADISLAV ŠIMON

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Abstract: Contribution reports about the scienti� c and social program of the Open Congress of the Czech Geological Society 
and Slovak Geological Society, held in Mikulov, Czech Republic, on 14.–17. 10. 2015. The pre-conference excursion of the congress 
was focussed on geological evolution and setting of the Záhorská nížina Lowland in the territory of Slovakia. During two confe-
rence days a total number of 57 lectures and 46 posters were presented, including one lecture for the public. Social program 
consisted of the night visit of the cave in the Turold massif, and the visit of wine cellars with the folk music. The post-conference 
excursion was devoted to the geological evolution of the eastern margin of the Bohemian Massif.

Key words: congress of geological societies, scienti� c and social events, Záhorská nížina Lowland, Bohemian Massif, Mikulov, 
Czech Republic



15



16

konferenčných dní sekcia Paleontológia, stratigra� a a paleo-
geogra� a kenozoika (predsedajúci: M. Oliva, M. Rohlíčková 
a M. Kováčová; 12 prednášok). Počas druhého konferenčného
dňa paralelne prebiehala tiež sekcia Aplikovaná a envi-
ronmentálna geológia (predsedajúci: P. Špaček a T. Kuchov-
ský). V tejto sekcii bola prezentovaná vyzvaná prednáška J. 
SLOVÁKA: Geologické aspekty výberu vhodnej lokality hlbin-
ného úložiska rádioaktívneho odpadu v ČR a ďalších 8  pred-
nášok.

Popri prednáškach bolo na kongrese prezentovaných 
46 posterov. Všetky abstrakty prezentácií (prednášok aj 
posterov) boli publikované v Zborníku abstraktov Otvoreného 
kongresu ČGSpol a SGS, vydaného Masarykovou univerzitou 
a Českou geologickou spoločnosťou (redaktori: M. Knížek, Z. 
Táborský a   M. Ivanov). Počas prvého konferenčného dňa boli 
účastníkom kongresu prezentované aj početné publikácie, 
produkty vydavateľskej činnosti Českej geologickej služby.

V závere prvého konferenčného dňa sa uskutočnila pred-
náška pre verejnosť J. KOTKOVEJ: Diamant a zirkón – svedko-
via procesov počas subdukcie kontinentálnej kôry do hĺbok 
plášťa Zeme. Atraktívny bol tiež nočný peší prechod horským 
masívom Turoldu v Pavlovských vrchoch a prehliadka tamojšej 
jaskyne s unikátnou „turoldskou výzdobou“. V závere druhého 
konferenčného dňa sa uskutočnilo tradičné rozlúčkové spo-
ločenské podujatie – posedenie pri ľudovej hudbe vo vínnej 
pivnici.

V závere štvordňového odborného podujatia sa 
uskutočnila celodenná exkurzia zameraná na geologický vývoj 
východného okraja Českého masívu. Jej organizátormi boli D. 
Buriánek, H. Gilíková, S. Houzar, K. Verner, T. Kuchovský a   R. 

Šmerda. Na prvej exkurznej zastávke Vevčice pri Jevišoviciach 
boli prezentované skarny prerážané žilami meladioritov 
až tonalitov gföhlskej jednotky. Na ďalšej zastávke – Wil-
sonovej skale pri Dalešickej priehrade (Hartvíkovice)  – bola 
na príklade duktílne deformovanej gföhlskej ortoruly 
prezentovaná variská tektogenéza východnej časti Českého 
masívu. S geológiou karbónskych a permských sekvencií 
južnej časti boskovickej brázdy sa účastníci oboznámili na 
náučnom chodníku pozdĺž rieky Oslavy pri Oslavanoch. 
Finálnou zastávkou pokonferenčnej exkurzie bol kameňolom 
Omice s prezentáciou vyvretých a    metamorfovaných hornín 
brnianskeho plutónu. Exkurzného sprievodcu v redakcii D. 
Buriánka a H. Gilíkovej vydala Masarykova univerzita a Česká 
geologická společnost vo vydavateľstve MUNI Press.

Poďakovanie slovenských účastníkov za kvalitný odborný, 
ale aj spoločenský program a inštruktívne exkurzie patrí 
organizátorom kongresu z Českej geologickej společnosti, 
a to predovšetkým Martinovi Ivanovi a Davidovi Buriánkovi, 
rovnako ako širšiemu kolektívu spoluorganizátorov z ďalších 
inštitúcií, predovšetkým z Českej geologickej spoločnosti, 
z  Masarykovej univerzity a Českej geologickej služby.

Kongres v Mikulove vytvoril ďalší z významných míľnikov 
spoločných aktivít obidvoch geologických spoločností ako 
pokračovateľov Československé společnosti pro mineralogii 
a  geologii (ČSMG), založenej v roku 1923, ktorá svoje celo-
štátne zjazdy začala organizovať už v roku 1933.

Ďalší spoločný Otvorený kongres Slovenskej geologickej 
spoločnosti a České geologické společnosti sa uskutoční 
v  dňoch 14. 6. – 17. 6. 2017 v regióne Vysokých Tatier na Slo-
vensku. Srdečne vás pozývame.

Obr. 1. L. Šimon počas prednášky o charaktere vulkanizmu a sedimentácie v severnej časti pohoria Vtáčnik a Kremnických vrchov, 16. 10. 2016. 
Foto: Z. Németh.
Fig. 1. L. Šimon during a lecture about the volcanism and sedimentation in the northern part of the Vtáčnik and Kremnické vrchy mountain ranges, 
16. 10. 2016. Photo: Z. Németh.

Obr. 2. Indikácie nerovnovážneho bázového prehrievania v geotermálnych rezervoároch na príklade štruktúry Bešeňovskej elevácie prezentoval 
B. Fričovský, 16. 10. 2016. Foto: Z. Németh.
Fig. 2. Indications of the non-equilibrium base overheating in geothermal reservoirs in an example of the structure of the Bešeňová elevation 
presented by B. Fričovský, 16. 10. 2016. Photo: Z. Németh.

Obr. 3. Záverečné bilancovanie prezentačnej časti kongresu 16. 10. 2016. Foto: Z. Németh.
Fig. 3. The closing session of the presentation part of the congress, 16. 10. 2016. Photo: Z. Németh.

Obr. 4. Za účastníkov kongresu sa jeho hlavným organizátorom poďakovala počas záverečného ceremoniálu J. Pertoldová. Za predsedníckym 
stolom (zľava): M. Ivanov, D. Buriánek, M. Knížek a L. Šimon. Foto: Z. Németh.  
Fig. 4. During the closing session, J. Pertoldová thanked the organizers of the congress on behalf of the congress participants. Behind the presi-
dential table (from the left): M. Ivanov, D. Buriánek, M. Knížek and L. Šimon. Photo: Z. Németh.  

Obr. 5. Spoločenský program vo večerných hodinách po ukončení prezentačnej časti kongresu 16. 10. 2015. Foto: Z. Németh.  
Fig. 5. The evening social program after the end of presentation part of the congress, 16. 10. 2015. Photo: Z. Németh.

Obr. 6. D. Buriánek a S. Houzar oboznamujú účastníkov pokonferenčnej exkurzie 17. 10. 2015 s lokalitou skarnov prerážaných žilami meladioritov 
až tonalitov gföhlskej jednotky. Vevčice pri Ješoviciach. Foto: Z. Németh.
Fig. 6. D. Buriánek and S. Houzar present to participants of the post-conference excursion 17. 10. 2015 the locality Vevčice at Ješovice village with 
the outcrops of skarns, being penetrated with the veins of meladiorites to tonalites of the Gföhl unit. Photo: Z. Németh.

Obr. 7. Lokalita gföhlskych ortorúl Wilsonova skala nad Dalešickou priehradou s prezentáciou K. Vernera (druhý zľava). Pokonferenčná exkurzia 
17. 10. 2015. Foto: Z. Németh.   
Fig. 7. The locality Wilsonova skala (“the Wilson rock cliff”) above the Dalešice water reservoir with the presentation of K. Verner (second left) about 
the Gföhl orthogneisses. The post-conference excursion 17. 10. 2015. Photo: Z. Németh. 

Obr. 8. D. Buriánek oboznamuje účastníkov s geologickou stavbou a petrogra� ou vyvretých a metamorfovaných hornín brnianskeho masívu. 
Pokonferenčná exkurzia 17. 10. 2015. Foto: Z. Németh.
Fig. 8. D. Buriánek presents to participants the geological setting and petrography of igneous and metamorphic rocks of the Brno Massif. The 
post-conference excursion 17. 10. 2015. Photo: Z. Németh.
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Metodika morfostratigrafického členenia riečnych 
terás na Slovensku: polemika k používaniu alpského 
glaciálneho členenia

Prax výskumu riečnych terás v alpsko-karpatskej oblasti, 
predovšetkým však v oblasti Západných Karpát, je do 
dnešnej doby postavená hlavne na použití morfostratigra� e 
alpskej glaciálnej stupnice (Vaškovský, 1977; Halouzka in 
Nagy et al., 1998; Pristaš et al., 2000). Toto členenie však 
z hľadiska moderného geologického a geomorfologického 
výskumu stráca svoje opodstatnenie a môže byť zdrojom 
nejasností podkopávajúcich efektivitu výskumu. Účelom 
predkladaného polemického príspevku je poskytnutie argu-
mentov dokladajúcich zastaranosť a nadbytočnosť aktuálne 
používaného členenia a  taktiež navrhnutie používania 
jednoduchého systému označovania riečnych terás, ktorý je 
zažitý v postupoch medzinárodnej geologickej komunity.

Princípom štandardného klimatostratigra� ckého členenia 
riečnych terás je predpoklad, že formovanie sedimentárnych 
telies v oblastiach ovplyvňovaných zaľadnením bolo po-
čas obdobia kvartéru priamo závislé od klimatického 
cyklu glaciál  –  interglaciál. Počas glaciálu dochádzalo 
k  intenzívnej ľadovcovej erózii a fyzikálnemu zvetrávaniu, 
a tak k vyššiemu prínosu sedimentu a formovaniu terás, 
prípadne aluviálnych vejárov. Interglaciály sú pokladané za 
humídne obdobia s vyššími prietokmi riek, ktoré erodovali 
sedimentárne telesá uložené počas glaciálu. Zarezaním rieky 
sa vytváral akomodačný priestor na terasové akumulácie 
ďalšieho glaciálu. Výsledkom opísaného procesu je stupňovité 
usporiadanie plošných telies riečneho sedimentu, pričom 
najstaršia terasa je morfologicky v najvyššej pozícii (Plummer 
et al., 2007; Gibbard a Lewin, 2009; Bridgland a Westaway, 
2014).

Alpské stratigra� cké členenie bolo zade� nované v prácach 
Pencka a Brücknera (1909), Eberla (1930) a Schäfera (1953). 
Pozostáva zo šiestich stupňov – od najstaršieho biber, donau, 
günz, mindel, riss a würm, ku ktorým bol neskôr pridaný stu-

peň haslach situovaný medzi günzom a mindelom (Schreiner 
a Ebel, 1981). Uvedené práce predpokladajú 6, resp. 7 klima-
tických oscilácií, ktoré v alpskej oblasti vytvorili zodpovedajúci 
počet sedimentárnych telies ľadovcových morén a riečnych 
terás. Viaceré práce (Kukla, 2005) opisujú čiastkové vrchol-
né obdobia jednotlivých glaciálov a de� nujú würm 1–3, riss 
1–2 a mindel 1–2. Zatiaľ čo pre mladšie tri štandardné stupne 
alpského členenia existuje pomerne jednoznačná geochrono-
logická de� nícia, staršie stupne sú ohraničené nejednoznačne 
a v publikovanej literatúre je možné nájsť pestré názory na ich 
vekovú de� níciu. Obr. 1 znázorňuje rozsah jednotlivých stup-
ňov, pričom biber, donau a günz sú odvodené zo syntetickej 
práce Habbeho (2007), vychádzajúcej zo sedimentárneho zá-
znamu alpskej predhlbne ako typovej lokality výskytu riečnych 
sedimentov staršieho pleistocénu. Klimatické cykly staršieho 
pleistocénu by však nemali mať pre stratigra� u riečnych te-
rás v oblasti Západných Karpát podstatnejší význam, keďže 
Východné Alpy sa dostali pod vplyv významnejších zaľadnení 
až počas stredného pleistocénu (van Husen, 2004; Šibrava, 
2010).

Počas kvartéru došlo k podstatne väčšiemu počtu 
klimatických oscilácií v porovnaní s počtom existujúcich 
alpských morfostratigra� ckých stupňov. Ehlers a Gibbard 
(2007) opisujú počas posledných približne 2,6 milióna 
rokov 13 hlavných období zaľadnenia a 9 období s menším 
rozsahom globálneho ochladenia (obr. 1). Pomocou globálnej 
klimatickej krivky kompilovanej na základe záznamu kon-
centrácie izotopov kyslíka z  početných pro� lov kvartérnych 
sedimentov dokumentovaných po celom svete možno 
celkovo vyčleniť minimálne 30 výraznejších klimatických 
oscilácií (Cohen a Gibbard, 2011). Podobne globálny záznam 
atmosférického oxidu uhličitého kopíruje vývoj klimatických 
zmien (Veizer, 2005) a jeho koncentrácia získaná z vrtných 

Abstract: Current research focused on river terrace systems in Western Carpathians is based on the classic Alpine morphostrati-
graphical system. Using of stages of this system is considered in the light of recent research standards as a source of ambiguity 
and its added value is doubtful. We present several arguments for this assumption: (1) there are much more glacial − interglacial 
cycles during Quaternary, than six or seven previously expected; (2) it was proven by published investigations that river terraces 
were formed in various parts of the glacial − interglacial period; (3) neotectonic activity of the Western Carpathians could be 
a   reason of different development of distinct basins, therefore correlation of levels between terrace systems should be based 
on geochronological data, not only on morphology; (4) using of Alpine glacial stages includes interpretation of the author, while 
morphologic position of a terrace level should obtain higher priority as a main result of the research. Therefore it is suggested to 
use system of numbering of terrace levels instead of Alpine glacial stages.

Key words: river terrace stratigraphy, Alpine morphostratigraphical system, Western Carpathians
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jadier antarktického ľadu indikuje osem významných cyklov 
glaciál − interglaciál za posledných 800 tis. rokov (Lüthi et al., 
2008). Jednoznačná je náväznosť formovania ľadovcových 
morén na klimatickú cyklicitu. Ako konštatuje Kukla (1978), 
terasové sekvencie pokrývajú sedimentárnym záznamom celé 
obdobie formovania, bez ohľadu na prevládajúce klimatické 
obdobie (glaciál/interglaciál), čím sa odlišujú od ľadovcových 
sedimentov. Priame spájanie sedimentu s konkrétnym 
obdobím doby ľadovej je tak podľa Kuklu (1978) vhodné len 
v  prípade ľadovcových morén.

Erozívne zarezanie rieky, ktoré je nevyhnutné na tvorbu 
terás, je dôsledkom poklesu eróznej bázy, spôsobeným (1) 
tektonickým poklesom spodnej časti povodia, (2) výzdvihom 
študovanej oblasti, (3) zvýšenou humiditou a s tým spojenou 
zvýšenou eróziou (Bridgland, 2000; Bridgland a Westaway, 
2008). Globálne klimatické cykly môžu mať do značnej 
miery odlišný vplyv na lokálnu mikroklímu rôznych oblastí, 
a  teda môžu spôsobiť rôzne výsledné režimy toku (Bridgland 
a  Westaway, 2008). Náväznosť klimatickej zmeny a prípadného 
erozívneho zarezania rieky je výsledkom interakcie nielen 
maxima zrážok, ale aj rozsahu vegetácie, tvorby permafrostu 
a ďalších faktorov súvisiacich s odolnosťou substrátu voči 
erózii a diferenciálnym vertikálnym tektonickým pohybom častí 
povodia. Rádiometrické datovanie riečnych terás poskytlo vo 
viacerých oblastiach dôkazy, že terasy sa formujú v rôznych 
periódach cyklu glaciál − interglaciál (Vandenberghe, 
2003). Podobný komplikovaný vývoj bol vďaka podrobnému 
datovaniu viacerých stupňov opísaný v prípade dunajských 
terás v  Zadunajskom stredohorí (Ruszkiczay-Rüdiger et 
al., 2005). Jedna riečna terasa môže byť tvorená počas 
viacerých glaciálov a, naopak, viacero terás môže vzniknúť 
počas jedného glaciálu (Starkel, 2011). Riečny sediment 
rôznych štádií glaciálu, prípadne interglaciálu, bol uložený 
v  odlišných režimoch sedimentácie riek (napr. meandrujúca, 
vandrujúca, divočiaca), čo možno pozorovať v odlišnom 
zázname faciálnych asociácií. Na adekvátnu analýzu je však 
potrebné štúdium odkryvu, zatiaľ čo litologický záznam z vrtov 
nie je postačujúci. Nové výskumy poukazujú na existenciu 
erózno-akumulačnej rovnováhy rieky počas prevažného 
času jej existencie, pričom zarezanie a následná akumulácia 
sedimentu terasy sú náhle (Vandenberghe, 2008). Vzhľadom 
na uvedené je možné pokladať nazývanie jednotlivých stupňov 
riečnych terás v Západných Karpatoch alpskými glaciálnymi 
stupňami bez geochronologických a sedimentologických 
údajov za neopodstatnené.

Ďalší problém vyplýva z významnej neotektonickej aktivity 
Západných Karpát, dokumentovanej vo viacerých zdrojoch 
(Vojtko et al., 2008, 2011; Kováč et al., 2011a, b; Králiková et 
al., 2014). Možno predpokladať, že jednotlivé regióny a  kotliny 
mali v priebehu pleistocénu odlišný vývoj vertikálnych pohybov, 
a tak riečne terasy nazvané jedným alpským stupňom 
(a  teda pokladané za korelatívne) môžu mať odlišný vek. Táto 
skutočnosť poukazuje na ďaľší aspekt neefektívnosti použitia 
alpskej morfostratigra� ckej terminológie. Podobná morfológia 
dvoch terasových systémov môže byť predpokladom pre 
súvekosť, ale bez geochronologických argumentov môže viesť 
k  špekulatívnym záverom.

Používanie názvov alpínskej morfostratigra� ckej stupnice 
zahŕňa interpretáciu veku a genézy sedimentárneho telesa, 
ktorá by mala byť oddelená od informácie o morfologickej 
pozícii terasy. Informácia o morfologickej pozícii je pomerne 
jednoznačným údajom, ktorý je hlavným výsledkom geo-

logického a geomorfologického výskumu a mal by byť pri 
publikovaní zachovaný. Bežnou praxou vo svetovom výskume 
aj v  okolitých štátoch (Hinsch et al., 2005; Ruszkiczay-Rüdiger 
et al., 2005; Olszak et al., 2011; Homolová et al., 2012; Necea et 
al., 2013) je označovanie riečnych terás číslami začínajúcimi od 
najnižšej s výskytom recentného toku. Tento prístup používali 
viacerí autori aj na Slovensku (Mahr a Šajgalík, 1979). Na 
základe vyššie uvedených argumentov pokladáme za vhodné 
uprednostniť tento prístup aj pri výskume terasových systémov 
Západných Karpát. So zohľadnením odlišností a tektonického 
vývoja je taktiež vhodné zvážiť samostatné číslovanie 
terasových systémov jednotlivých častí povodí a oddelených 
kotlín.

Korelácia medzi jednotlivými terasovými systémami by 
mala byť založená len na solídnych geochronologických argu-
mentoch. Na tento účel môžu slúžiť viaceré metódy rádiomet-
rického datovania, napríklad vychádzajúce z koncentrácie 
kozmogénnych nuklidov (Šujan a Holec, 2014), luminiscenčné 
metódy (Walker, 2005), ale aj biostratigra� a založená na nále-
zoch pozostatkov fauny cicavcov (Vlačiky et al., 2008).
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Obr. 1. Stratigra� cké členenie kvartéru. Štandardné stratigra� cké 
jednotky a marínne izotopové stupne odvodené z pomeru izotopov 
kyslíka podľa Cohena a Gibbarda (2011), hlavné a vedľajšie glaciá-
ly severnej hemisféry podľa Ehlersa a Gibbarda (2007), rozsah alp-
ských morfostratigra� ckých stupňov podľa Kuklu (1978), Kuklu (2005), 
Habbeho (2007) a Šibravu (2010).
Fig. 1. Stratigraphic division of the Quaternary. Standard stratigraphic 
units and Marine Isotope Stages based on Oxygen isotope concen-
trations according to Cohen and Gibbard (2011), major and minor gla-
cials of the Norther Hemisphere based on Ehlers and Gibbard (2007), 
extent of Alpine morphostratigraphic stages according to Kukla (1978), 
Kukla (2005), Habbe (2007) and Šibrava (2010).
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Má zmysel oceňovať prácu aktívnych geológov?
Návrh na Cenu NGK SR 

Na Slovensku je v ostatných 40 rokoch zaužívaná tradícia 
oceňovať prácu osobností slovenskej geológie pri výročiach 
týchto osobností (väčšinou v dôchodkovom veku) alebo 
inštitúcií, ktoré udeľujú predmetné ocenenie. Vo svete je však 
bežné, že už od štúdia sa oceňujú nadštandardné aktivity 
jednotlivcov, ktoré si títo jednotlivci uvádzajú v profesionálnom 
CV, pričom neskôr im môžu napomôcť získať dobrú pozíciu 
v  zamestnaní alebo študijný grant. Práca výrazných osobností 
geológie v cudzine je oceňovaná priebežne väčšinou 
profesionálnymi asociáciami a spoločnosťami na národnej 
a medzinárodnej úrovni, prípadne podobne ako u nás aj 
inštitúciami. V našej domovine je čiastočnou výnimkou 
Slovenská geologická spoločnosť (SGS), ktorá už 10 
rokov, každé 2 – 3 roky, na Predvianočnom seminári SGS 
udeľuje „Cenu SGS za najvýznamnejšiu geologickú prácu“ 
v  siedmich kategóriách (I. – bez obmedzenia veku; II. – do 35 
rokov; III. – vedecké monogra� e; IV. – mapové diela; V. – práce 
z oblasti aplikovaného výskumu; VI. – edukačné práce; VII – 
popularizačné práce). 

Medzi najvýznamnejšie ocenenia geologického výskumu 
na Slovensku však stále patria ocenenia udeľované inštitúcia-
mi, ako aj SGS:
• Cena Dionýza Štúra – udeľuje ŠGÚDŠ Bratislava;
• Medaila Dimitrija Andrusova – udeľuje PrírF UK Bratislava;
• Medaila akademika Bohuslava Cambela – udeľuje GÚ 

SAV Bratislava;
• Medaila Jána Slávika – udeľuje SGS Bratislava.

O udelení týchto ocenení, spravidla po písomnom návrhu, 
rozhodujú ad hoc vedecké rady jednotlivých ústavov, respektí-
ve rozšírený výbor SGS, väčšinovým hlasovaním. 

Na zasadaniach Národného geologického komitétu Slo-
venskej republiky (NGK SR) sa už od roku 2010 diskutuje 
o  možnom objektívnom oceňovaní aktívnych slovenských geo-
lógov, ktoré by vylučovalo subjektívny faktor pri jeho schvaľo-
vaní a malo reálny vedecký – scientometrický základ. Keďže je 

pomerne náročné určiť, ktorý výskum/práca má väčší význam/
prínos, s pokrokom IT vo svete boli zavedené databázy monito-
rujúce rozšírenie a implementáciu poznatkov do vedeckej pra-
xe. Medzi najuznávanejšie databázy patria: Web of Science
 (Web of knowledge) a SCOPUS evidujúce počty citovaní jed-
notlivých publikácií (prác) vo vybratých vedeckých časopisoch 
a knihách. Databáza WOS udáva citácie len z karentovaných 
časopisov (CC, SCI), kým SCOPUS udáva aj citácie z ďalších 
etablovaných, monitorovaných časopisov. Na porovnanie za-
vedený DrSc. v geovedách na Slovensku má v SCOPUS-e me- 
dzi 500 až 600 čistými citáciami s Hiršovým indexom (h-index) 
od 12 do 14, kým slovenská špička v geológii prof. M. Kováč 
má viac ako 970 citácií s h = 14. Je potrebné však povedať, že 
na Slovensku je v geológii menej ako 10 vedeckých osobností 
majúcich v súčasnosti viac ako 400 citácií s h > 11 v SCOPUS-e
a pre väčšinu aktívnych pracovníkov u nás je 300 citácii
s  h = 9 nedosiahnuteľná méta... Na druhej strane existujú tu aj 
mladí vedeckí pracovníci, ktorých vedecký impakt výrazne pre-
vyšuje súčasný slovenský štandard v geovedách. Ak by sme 
chceli objektívne stanoviť motivačnú hranicu na potenciálne 
ocenenie udeľované NGK SR, navrhoval by som práve túto 
hranicu 300 čistých citácií s h = 9 v SCOPUS-e na udelenie 
ocenenia, ktoré by sa mohlo napríklad volať: Šíriteľ dobrého 
mena slovenskej geológie, pretože väčšina citácií našich prác 
pochádza od zahraničných autorov, keďže na Slovensku stále 
platí neprajnícka paradigma: „...necituj prácu kamaráta svoj-
ho...“! 

Ak by niekto namietal, že táto scientometria znevýhodňuje 
starších pracovníkov, mohli by sme ako dodatočné kritérium 
použiť databázu z Google Scholar (https://scholar.google.sk),
kde sú evidované aj iné odborné práce, napr. mapy a vy-
svetlivky k mapám atď., avšak citácie sú tam vrátane autocitá-
cií. No jednoznačne môžem povedať, že svet sa riadi aj touto 
databázou a množstvo uznávaných vedeckých osobností tam 
má svoje autorizované pro� ly. V prípade Google Scholar by 
som navrhoval 900 citácií. 

Makes it sense to recognize the work of active geologists by prestigious 
prizing?
Proposal for the NGC SR Prize 
MILAN KOHÚT

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

Abstract: It is a universal tradition that extraordinary works of outstanding persons in Sciences, having international impact are 
evaluated by prestigious prizing. The members of the National geological committee of the Slovak Republic (NGC SR) have 
been long time discussing problem of which objective metrics can be used for an appraisal of scienti� c impact of Slovakian 
geologists. It was decided � nally that NGC SR will be giving The Ján Pettko Prize for all national geologists working in the Western 
Carpathians, whose scientometrics is higher than h-index ≥ 13 (Hirsch index) and number of citation in SCOPUS is over 500 
records. 

Key words: prizing of active geologists, NGC SR Prize
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Vulkanológ Vlasto Konečný je 
osemdesiatnikom. Môžeme s pl-
nou zodpovednosťou vyhlásiť, že 
jeho životným cieľom a   náplňou 
bola a je práca na poli vulkano-
lógie, najmä stavba vulkanických 
pohorí na Slovensku, ktorej sa 
venuje s   veľkým zaujatím a pl-
ným nasadením doposiaľ. 

RNDr. Vlastimil Konečný, 
CSc., sa narodil dňa 25. 
mája 1935 v Luhačoviciach 
na Morave v roľníckej rodine 
piatich detí (4 synovia a 1 dcéra) ako štvrtý v  poradí. Po 
predčasných a   tragických úmrtiach dvoch starších bratov 
mal byť jeho poslaním život roľníka v pokračovaní rodinnej 
tradície. Jeho život sa však uberal inou cestou. Po štúdiu 
na gymnáziu A. Komenského v  horskom Brode pokračoval 
v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave v   odbore geológia, ktoré ukončil v  roku 1959 
so špecializáciou geológia ložísk. V   tom istom roku nastúpil 
do zamestnania v  Geologickom ústave Dionýza Štúra na 
oddelenie neovulkanitov pod vedením profesora Kuthana, 
ktorý bol jeho učiteľom vulkanológie. Po vykonaní dvojročnej 
základnej vojenskej služby (1959 – 1961) pokračoval v  za-
mestnaní v   Geologickom ústave Dionýza Štúra na oddelení 
neovulkanitov. V následníckej geologickej službe v Slovenskej 
republike a v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra 
pracoval Vlasto Konečný až do odchodu do dôchodku v   roku 
2006 na oddelení neovulkanitov, potom na oddelení neogénu 

a neovulkanitov a   neskôr na oddelení 
neogénu a   kvartéru. Vlastimil Konečný 
získal titul doktora prírodovedy (RNDr.) 
v  roku 1968. V roku 1970 získal titul 
kandidát vied (CSc.) tým, že obhájil 
kandidátsku dizertačnú prácu na 
tému „Litofaciálna analýza stavby vul-
kanosedimentárnych formácií južnej
periférie neovulkanitov“ (školiteľ bol 
prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc.). 
Po celú dobu svojej odbornej ka-
riéry sa venoval ako geológ-mapér 
riešeniu stavby vulkanických pohorí 

Slovenska. Už v  prvej významnejšej práci na južných okrajoch 
Krupinskej planiny, kde objasnil stavbu submarinného 
vulkanizmu (vinická formácia) a  identi� koval stavbu dvoch 
ďalších andezitových vulkánov (čelovský a lysecký vulkán), 
prejavil tvorivé schopnosti v  oblasti vulkanológie. Výsledky tejto 
práce predložil ako kandidátsku dizertačnú prácu, ktorú obhájil 
v  roku 1970. Poznatky v oblasti stavby vulkanosedimentárnych 
komplexov južných okrajov Krupinskej planiny boli využité 
pre zostavenie regionálnej geologickej mapy Ipeľskej 
kotliny a južnej časti Krupinskej planiny v mierke 1  :  50  000 
(Konečný et al., 1978) a  zhrnuté v  monogra� ckej práci 
Geologická stavba Ipeľskej kotliny a  Krupinskej planiny (Vass, 
Konečný, Šefara a  Filo, 1979). V  tejto oblasti Dr. Konečný 
vyvinul metodiku litofaciálnej analýzy vulkanoklastických a 
vulkanosedimentárnych hornín s členením na fácie a formácie, 
ktorá bola úspešne aplikovaná pri riešení komplikovanej 
stavby ďalších vulkanických pohorí (Štiavnické vrchy, Javorie, 

Okrem pro� lu na Google Scholar je dnes už štandardom 
mať v zahraničí pro� l s publikovanými prácami aj v Research 
Gate (https://www.researchgate.net), kde sa autori prezentujú 
priamo Pdf verziami článkov, prípadne len linkom na časopis 
k   vydavateľovi, čo, samozrejme, napomáha disemináciu 
vedeckých výsledkov a napomáha citovanosť práce. Pre zau-
jímavosť uvediem, že existuje aj ďalšia celosvetová 
akademická databáza – Academia (https://geology.academia.
edu) s osobnými pro� lmi a prístupmi k článkom/prácam, ktorá 
dokonca oznamuje zaregistrovaným, že si niekto iný vo svete 
práve googlil ich prácu/článok... Pre úplnosť treba uviesť, 
že je tu aj ďalšia profesionálna sieť Linked In (https://www.
linkedin.com), pričom už z koncovky (.com) je jasné, že je to 
komerčná sieť, a tak ste často kontaktovaný hotelmi, kde ste 
bývali..., prípadne inými subjektmi, s ktorými nechcete nič mať 
spoločné... (len aby ste si ich pridali medzi svoje kontakty) 
– je to ako Booking.com alebo Facebook, ktorých sa nikdy 
nezbavíš... 

Výhodou oceňovania, ktoré má reálny základ v scientomet-
rii, je, že sa nerieši, komu ho dať alebo nedať, čím sa odstráni 
tradičná animozita. Samozrejme, scientometrické kritéria tre-
ba nastaviť uvážlivo, aby boli motivačné a nie odrádzajúce, ale 
na druhej strane nemá zmysel dávať ďalšiu cenu „za dožitie“. 

NGK SR sa na svojom jesennom zasadaní dňa 26.  11.  2015 
zaoberal týmto návrhom. Po konštruktívnej diskusii a hlasovaní 
kvali� kovanej väčšiny dospel k záveru, že zavedie oceňovanie 
práce slovenských geológov udeľovaním Ceny Jána Pettka 
na základe dosiahnutia vedeckého impaktu s h indexom 
≥  13 a 500 citácií v SCOPUS-e (samozrejme, bez autocitácií). 
Cena sa bude odovzdávať na Predvianočnom seminári SGS. 
Keďže treba vypracovať reálny štatút ocenenia, ako aj jeho 
gra� cký návrh, čo si vyžiada istý čas, prvé ceny sa budú 
odovzdávať v  roku 2016. NGK SR aj touto cestou vyzýva 
všetky osobnosti slovenskej geológie, ktoré už dosiahli 
takúto významnú disemináciu svojej vedeckej práce, aby 
kontaktovali NGK SR, čím sa urýchli vypracovanie návrhu 
na ich ocenenie.

Greetings to 80th birthday of Vlasto Konečný

Vlasto Konecný je osemdesiatnikomˇ
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Vihorlatské vrchy a ďalšie). Na základe vlastných prác 
v   roku 1968 predložil novú koncepciu stavby Štiavnických 
vrchov, ktoré de� noval ako zvyšok rozsiahleho andezitového 
stratovulkánu, pričom jeho vývoj rozčlenil na niekoľko etáp; 
de� noval kalderu veľkých rozmerov a vulkanotektonickú 
hrasť sformovanú v záverečnom období vývoja stratovulkánu 
a v tomto období výzdvihu hraste aj sformovanie rudných 
žíl banskoštiavnického rudného rajónu. Táto koncepcia 
prednesená na medzinárodnom vulkanologickom kongrese 
1970 v Oxforde bola doložená a potvrdená ďalšími výskumnými 
prácami a výsledkami rádiometrického datovania a v plnom 
rozsahu je platná aj v súčasnom období. Poznatky získané 
v nasledujúcich obdobiach výskumných prác a mapovania 
v   oblasti Štiavnických vrchoch a v pohorí Inovec, na ktorých 
sa zúčastnili ďalší spolupracujúci kolegovia, J. Lexa, L. Dublan, 
M. Stolár a  L. Šimon, ktorí mapovali v mierke 1 : 25 000, boli 
využité pri zostavení regionálnej geologickej mapy regiónu 
Štiavnických vrchov a Pohronského Inovca v mierke 1 : 50 000 
(Konečný et al., 1998) a vysvetliviek k tejto mape a zhrnuté 
v niekoľkých publikáciách. V oblasti centrálnej vulkanickej 
zóny Štiavnického stratovulkánu (oblasť hodrušsko-štiavnickej 
hraste) V. Konečný pokračoval vo výskumoch v rámci 
metalogenetických projektov (J. Štohl), kde v   spolupráci 
s   J. Lexom zostavil geologickú mapu v podrobnejšej mierke 
1 : 10  000.

Ďalšiu podstatnú časť svojej odbornej aktivity menovaný 
venoval riešeniu stavby ďalšieho veľkého stratovulkánu 
Javoria, druhom v poradí za Štiavnickým stratovulkánom, 
kde identi� koval centrálnu vulkanickú zónu s výstupom 
intruzívnych telies, prejavmi metasomaticko-hydrotermálnych 
premien a  rudnej mineralizácie. Mapovacie práce po 
zhotovení máp 1 :  25  000 boli využité pri zostavení regionálnej 
geologickej mapy Javoria v mierke 1  :   50  000 (Konečný et al., 
1998) a  výsledky boli zhrnuté vo vysvetlivkách k mape Javoria. 
Prevedením štruktúrneho vrtu KON-1, ktorý overil štokové 
intruzívne teleso a jeho metasomaticko-hydrotermálne prejavy 
s indíciami rudnej mineralizácie (Konečný a Miháliková, 
1981), bol iniciovaný projekt zameraný na riešenie problémov 
metalogenézy (vedúci J. Štohl). V tomto projekte V. Konečný 
paralelne pracoval na riešení  centrálnej vulkanickej zóny 
v  podrobnejšej mierke použitím väčšieho počtu krátkych 
a   stredných vrtov a zostavením geologickej mapy 1 : 10 000. 
Oblasť centrálnej vulkanickej zóny v priebehu nasledujúcich 
výskumných a prieskumných prác sa ukázala ako perspektívna 
z hľadiska Au mineralizácie vrátane lokality Biely vrch, ktorá je 
pokračovaním zóny s výstupom štokových intrúzií. V. Konečný 
v spolupráci s ďalšími kolegami (M. Kaličiak a J. Lexa) 
objasnil základnú charakteristiku stavby Vihorlatských vrchov 
(Kaličiak et al., 1989), završenú zostavením regionálnej 
geologickej mapy Vihorlatských vrchov v mierke 1  :  50  000 
(Žec et al., 1997). Do oblasti záujmu a výskumných cieľov V. 
Konečného patril aj areál bazaltového vulkanizmu južného 
Slovenska, kde v spolupráci s J. Lexom v rámci zostavenia 
máp 1 :  25 000 a   pozdejšie na základe regionálnej geologickej 
mapy Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny v mierke 
1 : 50 000 (Vass et al., 1992) identi� kovali základné vulkanické 
formy tohto vulkanizmu. Na stanovenie časového vývoja 
andezitových a   bazaltových vulkánov Slovenska V. Konečný 
v spolupráci so zahraničnými laboratóriami úspešne aplikoval 
údaje rádiometrického datovania a na ich základe uskutočnil 
časové zaradenie a paleovulkanické rekonštrukcie viacerých 
andezitových stratovulkánov (stratovulkán Javorie, štiavnický 
stratovulkán, vulkány Krupinskej planiny, veporský stratovulkán 

a vulkanické telesá areálu bazaltového vulkanizmu južného 
Slovenska). Ako vyplýva z uvedeného prehľadu, dominantnou 
sférou jeho činnosti bolo zostavovanie geologických máp, 
ktorých je spoluautorom, prípadne hlavným autorom 
geologických máp, a to od podrobných mierok 1 : 10 000, 
ďalej v mierkach 1 : 25 000 (celkovo 70 geologických máp), 
ktoré boli použité pri zostavení regionálnych geologických 
máp v mierke 1 : 25 000 (12 máp). Spolu s J. Lexom 
zostavil geologickú mapu stredoslovenských neovulkanitov 
v mierke 1 : 100  000 (Konečný a Lexa, 1984) a  zúčastnil sa 
ako spoluautor na zostavení geologickej mapy Západných 
Karpát a priľahlých území v mierke 1 : 500 000 (Lexa et 
al., 2000). V spolupráci s  odborníkmi v oblasti geofyziky 
na základe geofyzikálnych prác (gravimetrie a seizmiky) 
a  využitím výsledkov prevedených štruktúrnych vrtov (ktorých 
časť sám spracoval) prispel k objasneniu hlbokých štruktúr 
predvulkanického podložia (depresií a elevácií) a ich vzťahu 
k vývoju neogénneho vulkanického areálu v oblasti stredného 
Slovenska.

V poslednom období svojej odbornej činnosti na ŠGÚDŠ 
sa zúčastnil na zostavení geologických máp Slovenska v mier-
ke 1 : 200  000 (Bezák et al., 2009) ako spoluredaktor listov 
Banská Bystrica, Lučenec a Michalovce a textov vysvetliviek 
k neovulkanitom a ako spoluautor prispel k ďalším niekoľkým 
listom máp. Bohaté skúsenosti a poznatky získané so 
zahraničných vulkanických oblastí neogénneho a recentného 
vulkanizmu, ktoré navštívil počas štúdijných pobytov 
a  expedícií (Central Plateau, Francúzsko, oblasť Kaukazu, 
Arménsko, Grúzinsko, Kamčatka, vulkanické areály Egejského 
mora, Grécka, Turecka, Sicílie, Talianska, Islandu a Mexika), 
využil pri riešení stavby neogénneho vulkanizmu Slovenska. 
V roku 1988 pracoval ako expert v oblasti Sýrie na riešení 
stavby vulkanických štruktúr (maary a diatrémy) z hľadiska 
ich perspektívy na prítomnosť diamantov. Dlhšie obdobie sa 
zúčastňoval v rámci projektov medzinárodnej spolupráce 
akadémií vied na riešení stavby neogénnych vulkanických 
areálov zameraných najmä na vulkanické pohoria na 
vnútornej strane Karpatského oblúka a Balkánu. Výsledky 
svojej práce predniesol na viacerých medzinárodných 
vulkanologických kongresoch (Oxford, Ankara, Mexiko, 
Florencia) a na kongresoch KBGA (Krakov, Kyjev, So� a, 
Bukurešť, Bratislava, Viedeň, Thesaloniky). Doktor Konečný je 
autorom a spoluautorom väčšieho počtu publikovaných prác 
v domácich aj v zahraničných časopisoch (okolo 160 prác) 
a  veľkého počtu nepublikovaných výskumných a záverečných 
správ uložených v archíve geofondu ŠGÚDŠ.

Vlastimil Konečný v rokoch 2002 – 2006 bol aktívny aj 
pri sprostredkovaní poznatkov o geológii Slovenska, a to 
v  rámci projektu Geopark Banská Štiavnica prípravou časti 
náučno-informačných tabúľ na expozíciu v areáli skanzenu 
pri Banskej Štiavnici a pre zoznámenie našej verejnosti so 
stavbou nášho najrozsiahlejšieho Štiavnického andezitového 
stratovulkánu spolupracoval pri zostavení náučno-infor-
mačných tabúľ v prírodnom prostredí v oblasti vrchu Paradajs 
pri Banskej Štiavnici, ako aj náučno-geologickej mapy 
v  oblasti Štiavnického stratovulkánu a ďalších scenárov 
tabúľ prírodných objektov v  rámci Geoparku. Ako spoluautor 
sa podieľal na príprave náučno-geologickej mapy v oblasti 
bazaltového vulkanizmu južného Slovenska Cerová vrchovina 
v mierke 1 : 50 000 (Elečko et al., 2000).

Prechod do dôchodku v žiadnom prípade u neho nezna-
menal zníženie alebo prerušenie jeho aktivity na poli 
vulkanológie, ale, naopak, problémom stavby vulkanických 
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Začiatkom septembra oslávila okrúhle 
výročie naša milá kolegyňa  prof. RNDr. 
Daniela Reháková, PhD. Jubilantka ab-
solvovala vysokoškolské štúdium na Príro-
dovedeckej fakulte  UK v Bratislave, odbor 
základná a  ložisková geológia. V rokoch 1984 
až 2001 pracovala v   Geologickom ústave 
SAV v Bratislave, najskôr ako asistentka a   po 
ukončení doktorandského štúdia a získaní 
hodnosti CSc. (PhD.) v geologických vedách 
v  r. 1993 ako vedecká pracovníčka. Od r. 2002 
pracuje na Katedre geológie a  paleontológie 
PriF UK ako vysokoškolská pedagogička, od 
septembra 2003 ako zástupkyňa vedúceho 
katedry a   od r. 2011 do r. 2015 ako vedúca 
katedry. Habilitovala sa v r. 2002, titul profesor 
geológie získala v r. 2006.

Jubilantka od svojho nástupu na Katedru geológie 
a  paleontológie PriF UK vedecky aj pedagogicky prispieva 
k rozvoju slovenskej i medzinárodnej mikropaleontologickej 
školy. Pracuje v odboroch mikropaleontológia, biostratigra� a, 
eventostratigra� a, sekvenčná stratigra� a, paleoekológia, paleo-

pohorí sa venuje s veľkou energiou aj naďalej. Jeho odborná 
činnosť bola zameraná opäť na Štiavnický stratovulkán, ktorého 
teoretické zdôvodnenie a stavba sú jeho hlavným dielom. 
V  spolupráci s pracovníkmi Ruskej akadémie vied na základe 
rádiometrického datovania vulkanických a intruzívnych hornín 
spolu s ďalšími kolegami uskutočnil rekonštrukciu časového 
vývoja tohto významného stratovulkánu (Chernyshev et 
al., 2013). Ďalším pólom jeho činnosti bola analýza reliktov 
neogénneho vulkanizmu v oblasti západného veporika 
a  vulkanosedimentárnych komplexov pri severných okrajoch 
Rimavskej kotliny, ktorú uskutočnil spolu so synom Patrikom. 
Výsledky tohto štúdia boli zavŕšené paleovulkanologickou 
rekonštrukciou pôvodného Veporského stratovulkánu (I. a II. 
časť), publikovanou v časopise Mineralia Slovaca. V súčasnej 
dobe sa venuje analýze reliktov bazaltového vulkanizmu 
južného Slovenska. 

Vlasto Konečný je aktívny tiež pri odovzdávaní poznatkov 
z  oblasti vulkanológie mladším generáciám budúcich geológov 
v podobe prednášok v rámci kurzu vulkanológie na Katedre 
geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave.

RNDr. Vlastimila Konečného, CSc., ocenila Slovenská 
geologická spoločnosť Medailou Jána Slávika v roku 1998 za 
prínos do poznania karpatskej vulkanológie a taktiež mu bol 
udelený štatút Čestného člena Slovenskej geologickej spoloč-
nosti počas Zjazdu Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 
2001, keď sa uskutočnil geologický kongres „Banská Štiav-
nica – mesto na vulkáne“. Za vynikajúce celoživotné vedecké 
výsledky v oblasti geológie mu dňa 15. októbra 2015 Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra udelil Cenu Dionýza Štúra pri 
príležitosti 75. výročia svojho založenia. 

V období relaxácie sa Vlasto Konečný venuje údržbe 
a  zveľaďovaniu svojej chalupy na Štiavnických Baniach „v srd-
ci“ Štiavnického stratovulkánu. Tu prebýva počas leta so svo-
jou rodinou a vnúčatmi a má súčasne aj svoj maliarsky ateliér, 
kde sa venuje svojej ďalšej životnej záľube, a to krajinomaľbe 
najmä z oblasti vulkanických pohorí, ktoré dobre pozná, ako aj 
maľbe krajiny v okolí Banskej Štiavnice.  

Oslávencovi Vlastovi Konečnému v jeho ďalšom aktívnom 
živote prajeme dobré zdravie a veľa tvorivých síl na poli vulka-
nológie, ako aj veľa dobrých námetov na maľovanie.

L. Šimon 

geogra� a a paleoceánogra� a. Patrí medzi 
popredných medzinárodne uznávaných 
špecialistov na výskum dvoch stratigra� cky 
významných skupín morského vápnitého 
mikroplanktónu (kalpionelidy a  vápnité 
dino� ageláty). V   danom odbore výskumu 
vychovala domácich i zahraničných špe-
cialistov a   významne sa podieľa aj na 
propagácii slovenskej paleontológie. 
Je autorkou a  spoluautorkou desiatok 
vedeckých článkov, monogra� í, učebných 
textov a  populárno-vedeckých článkov. 
Úspešne viedla vedecké projekty grantových 
agentúr VEGA, KEGA, APVV a   PVV-LPP, 
bola zástupkyňou a riešiteľkou ďalších 10 
VEGA, 1 KEGA a 6 APVV projektov.

Prof. Reháková bola koordinátorkou projektu 
Marie Curie Mobility Actions 6RP EÚ PROPER
„Proxies in paleoclimatology: Education and Research“,
projektu Česko-slovenskej spolupráce „Integrovaný 
stratigrafický výskum kriedových súvrství vonkaj-
ších Západných Karpát a okrajových jednotiek

Greetings to 60th birthday of prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD.

Jubileum významnej slovenskej 
mikropaleontologickyˇ
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Centrálnych Západných Karpát“ a aktívne sa podieľala na 
riešení ďalších medzinárodných vedeckých projektov v rámci 
NATO, KBGA, Višehradského fondu a bilaterálnej spolupráce. 
Viedla kalpionelidnú pracovnú skupinu v rámci Projektu 362 
IGCP UNESCO „Tethyan and Boreal Cretaceous Correlation“. 
V súčasnosti vedie kalpionelidný tím v rámci medzinárodnej 
beriaskej pracovnej skupiny Medzinárodnej subkomisie pre 
kriedovú stratigra� u na určenie jursko-kriedového rozhrania 
a stanovenie jeho globálneho stratotypu. Hosťovala na 
geologických pracoviskách univerzít v Utrechte, Brémach, 
Göteborgu, Mexico City, Varšave, Krakove, Záhrebe a v naftovej 
spoločnosti Petrobras v Rio de Janeire. V rámci aplikačného 
výskumu spolupracovala na projektoch pre � rmy Nafta Gbely, 
a. s., Geocomplex, a. s., a cementáreň Štramberk.

Vedecké výsledky zaraďujú prof. RNDr. Danielu Reháko-
vú, PhD., k významným osobnostiam slovenskej a medziná-
rodnej mikropaleontológie. Oddanosť vede, korektný prístup 
k  študentom a vytváranie priateľskej atmosféry na pracovis-
ku, ústretovosť a kolegialita voči spolupracovníkom z odboru 
– to sú hlavné rysy jej povahy. Milej jubilantke, našej kolegyni 
a  priateľke, želáme do ďalších rokov pevné zdravie, veľa štas-
tia, rodinnej pohody, entuziazmu a síl do ďalšej tvorivej práce.

D. Plašienka a kolektív Katedry geológie a paleontológie 
PriF UK

D. Boorová a spolupracovníci z ŠGÚDŠ
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Pavel Gross sa narodil 9. 12. 1935 
v   Bratislave. Počas rokov 1942 až 1945, 
v  období vojnového Slovenského štátu, bol 
internovaný spolu s rodičmi do viacerých 
pracovných a koncentračných táborov na 
Slovensku, resp. v okupovanom Česku.

Po druhej svetovej vojne dokončil zá-
kladnú školu a gymnaziálne štúdiá. Matu-
roval na II. štátnom gymnáziu v Bratislave 
v roku 1954. Štúdiá na Geologicko-geo-
gra� ckej fakulte Univerzity Komenského 
ukončil štátnymi záverečnými skúškami 
a obhajobou diplomovej práce z územia 
bradlového pásma v  roku 1959. V roku 
1976 obhájil kandidátsku dizertačnú prá-
cu na tému „Vnútrokarpatský paleogén Slovenska“ a získal 
hodnosť CSc.

Od ukončenia štúdia na UK v Bratislave, t. j. od júla 1959, 
až do roku 1998 pracoval v Geologickom ústave Dionýza 
Štúra. Viackrát bol zodpovedným riešiteľom a vedúcim projek-
tov, napr. regiónu Liptovskej kotliny, regiónu južnej a východnej 
Oravy, regiónu Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levoč-
ských vrchov a šarišského paleogénu.

Publikoval 105 prác v rôznych geologických periodikách, 
z ktorých časť tvoria autorove originály, určitá časť je 
spoluautorská. Najvýznamnejšie sú nasledujúce monografie, 
kde je P. Gross hlavným autorom: Geológia Liptovskej kotliny, 
Geológia južnej a východnej Oravy, Vysvetlivky k regiónu 
Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov 
a  šarišského paleogénu a Litostratigrafia Západných Karpát: 
Paleogén – podtatranská skupina (2008).

Ďalej bol P. Gross spoluautorom viacerých publikovaných 
geologických máp a vysvetliviek k regiónom v mierke 
1 : 50  000, ako napr.: Geologická mapa Strážovských vrchov 
(1983); Geologická mapa Tatier (1993); Geologická mapa 
Braniska a  Čiernej Hory (1997); Geologická mapa Vtáčnika 
a Hornonitrianskej kotliny (1997); Geologická mapa Nízkych 
Tatier (1992 a 1997). Je spoluautorom geologickej mapy 
a Vysvetliviek ku geologickej mape Slovenska v mierke 
1 : 500  000 (1996) a   Geologickej mapy Slovenskej republiky 
(1998) v mierke 1 : 1  000 000.

Z ďalších významnejších prác možno uviesť napr.: Nové 
litostratigra� cké členenie vnútrokarpatského paleogénu 

(1984); Geológia centrálnokarpatského paleogénu 
v okolí bojnických kúpeľov (1970), ktorá je 
súčasťou monogra� e Franko, O. a kol.: Geológia 
a hydrogeológia bojnických termálnych vôd 
a  nováckeho uhoľného ložiska.

Bol spoluautorom početných exkurzných 
sprievodcov Západnými Karpatmi, vypracovaných 
pre exkurzie KBGA, zjazdov geologickej spo-
ločnosti, rôznych konferencií a   seminárov. Je 
spoluautorom vysvetľujúceho textu a mapy 
geologického členenia Západných Karpát a sev. 
výbežkov panónskej panvy na území ČSSR 
v   mierke 1 : 500 000 (1988).

Takmer všetky publikované práce sú 
tematicky zamerané na problematiku paleogé-

nu podtatranskej skupiny, a to či už z   hľadiska litológie, 
stratigra� e, sedimentológie či tektoniky. Viacero prác sa 
zaoberá tiež paleogeogra� ckou tematikou.

Má viacero publikácií v časopisoch Príroda a spoločnosť, 
v Kozmose, v Slovenskom krase; publikáciu v zborníku refe-
rátov „Rieka Orava a jej prírodné hodnoty“, resp. vypracoval 
exkurzného sprievodcu geológiou a hydrogeológiou Oravy pre 
učiteľov prírodopisu (1992) atď.

P. Gross sa 39 rokov zaoberal predovšetkým mapovaním 
území s vývojom podtatranskej skupiny (vnútrokarpatským 
paleogénom). Jeho práce sa viažu na početné regionálne cel-
ky, ktoré boli pod jeho vedením komplexne spracované.

Najväčšou záľubou jubilanta bola a je samotná geológia, 
ktorú nikdy nepovažoval za prácu, resp. zamestnanie, naopak, 
to, že mohol v tomto odbore pracovať a bádať, pokladal za 
veľké šťastie. Ďalším koníčkom (a nie malým) je letecké mode-
lárstvo, ktoré nepretržite realizuje cca 65 rokov.

Pri príležitosti 40., 50., 60. a 70. výročia založenia ŠGÚDŠ 
mu boli udelené pamätné medaily. V roku 2002 dostal medailu 
v Luxemburgu, v mestečku Schengen, známu v Európe pod 
názvom „Maximilián Kolbe-Werk 1995“ (prežitie v nemeckých 
koncentračných táboroch). V roku 2004 to bola medaila a vy-
znamenanie z ústrednej rady SZPB za účasť v povstaní. V r. 
2010 a tiež v r. 2015 mu udelilo Ministerstvo národnej obrany 
Slovenskej republiky medaily za odboj v SNP.

Ad multos annos!

A. Zlinská

Greetings to 80th birthday of Pavel Gross

Zdravica k zivotnému jubileu
RNDr. Pavla Grossa, CSc.

ˇ




