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Jubilee

Pri príležitosti spomienky na desiate výročie úmrtia 
RNDr. Miroslava Pulca, CSc., ktorý rozhodujúcu časť svojej 
profesionálnej kariéry prežil na pôde Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra, sa v dňoch 17. – 19. 6. 2011 v kempe 
Zlaté kopyto v Kopytovskej doline pri Lipanoch, v pohorí 
Branisko, uskutočnil II. ročník Memoriálu Miroslava Pulca 
– súťaž v ryžovaní zlata. Memoriál zorganizovala jeho 
manželka – p. Mária Pulcová spolu s občianskym združením 
Kopytovská. Odbornú záštitu nad podujatím prevzal Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, a to najmä vďaka neúnavnej 
práci RNDr. Pavla Bača z regionálneho centra Košice pri 
príprave a priebehu súťaže v ryžovaní zlata a odbornej 
prednáške o výskyte zlata na Slovensku. Prínos ŠGÚDŠ 
spočíval aj v programe pre školskú mládež – v podobe peších 
geologických exkurzií skupín žiakov základných škôl v okolí 
miesta podujatia, ktoré zabezpečovali RNDr. Ľubomír Hraško, 
PhD., a RNDr. Ján Madarás, PhD.

Súťaž v ryžovaní zlata prebiehala v štyroch kategóriách. 
Víťazkou popularizačnej kategórie detí zo zúčastnených 
základných škôl bola Damiána Dolinská zo ZŠ v Širokom, 
súťažnú kategóriu detí vyhrala osemročná Martina Urdová 
z Prešova, v ženskej kategórii dominovala Elena Korenková zo 
Spišskej Novej Vsi, v kategórii mužov zvíťazil Marián Boršódy 
a vavrín víťazstva v súťaži trojčlenných družstiev si odniesli 
Frenkyho majstri na čele s nepísaným kapitánom tímu 
Vladimírom Vaníkom z Prešova. Bohaté sprievodné podujatia 
obsahovali otvorenie výstavy fotografií o jaskyni Zlá diera 
a okolí, športové súťaže a iné zábavné aktivity pre vyše 100 
žiakov základných škôl z okolia Prešova. V rámci konskej šou 
to boli ukážky výcviku koní, ohňová šou, ukážky hipoterapie, 
voltíž parkúr a sprievod furmanov. Na country bále na zelenej 
lúke vystúpila prešovská formácia BB Country. Výborný guláš 
bol tajomstvom šéfkuchára – prevádzkovateľa kempu Zlaté 
Kopyto – MVDr. Otta Kandráča. Vďaka dobrej mediálnej 
podpore bol Memoriál Miroslava Pulca výbornou príležitosťou 
predstaviť nielen prácu geológov, ale pripomenúť aj populari-
začné aktivity ŠGÚDŠ na poli geovedného výskumu.

Ján Madarás

II. ročník Memoriálu Miroslava Pulca – ryžovanie zlata v Kopytovskej 
doline v Branisku
2nd Memorial of Miroslav Pulec: Gold panning in the Kopytovská dolina valley, 
the Branisko Mts., Slovakia

Abstract: Commemorating the tenth anniversary of the death of RNDr. Miroslav Pulec, CSc., the gold panning competition 
was held in the camp Zlaté kopyto (Golden Hoof) in the Kopytovská dolina valley at the village Lipany, the Branisko Mts., 
on 17.–19. 6. 2011. The competition was accompanied with the lecture about the occurrences of gold in Slovakia, the geological 
excursions to the surrounding of the site, the exhibition of photographs of the cave Zlá diera (Bad hole), sports competitions, 
horse training, hippotherapy, as well as the social program for more than 100 pupils of primary schools. The memorial was held 
under the professional patronage of the State Geological Institute of Dionýz Štúr.
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Obr. 2. Pavel Bačo prednáša o zlate na Slovensku. Foto J. Madarás.

Fig. 2. Pavel Bačo is lecturing about gold in Slovakia. Photo 
J. Madarás.

Obr. 1. Ľubomír Hraško, vedúci Kancelárie prezidenta SR v Košiciach 
Oto Sabo a Mária Pulcová počas slávnostného otvorenia Memoriálu 
Miroslava Pulca. Foto J. Madarás.

Fig. 1. Ľubomír Hraško, Oto Sabo – the head of the Košice’s Office of 
the President of Slovak Republic and Mária Pulcová during the opening 
ceremony of the Memorial of Miroslav Pulec. Photo J. Madarás.
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Obr. 3. Rozprávanie o zlate bolo neodolateľným lákadlom pre deti 
z okolitých základných škôl. Foto J. Madarás.

Fig. 3. Talking about the gold was an irresistible attraction for the 
children from nearby primary schools. Photo J. Madarás.

Obr. 4. Súťaž v ryžovaní zlata bola pre deti zo základných škôl hlavným 
magnetom prvého dňa podujatia. Foto J. Madarás.

Fig. 4. The gold panning competition for children was the main 
attraction of the first day of the event. Photo J. Madarás.

Obr. 5. Rozhodcovia – Vladimír Vaník a Pavel Bačo po skončení 
súťaže detí v ryžovaní. Foto J. Madarás.

Fig. 5. The referees – Vladimír Vaník and Pavel Bačo after the children 
panning competition. Photo J. Madarás.

Obr. 6. Víťazi neregistrovanej súťaže detí zo základných škôl. Zľava: 
Dorotka Joščáková (2. miesto), Damiána Dolinská (1. miesto) a Róbert 
Stavišťák (3. miesto). Foto J. Madarás.

Fig. 6. Winners of the competition of non-registered children from the 
primary schools. From the left: Dorotka Joščáková (2. place), Damiána 
Dolinská (1. place) and Róbert Stavišťák (3. place). Photo J. Madarás.


