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Por. č. 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
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8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 

Označenie vzorky 

111L2 

111L3 
111L4 

111L16 
lULGR2a/2Z 
lllLGR2a/6Z 

lllLGR2a/12Z 

lULGR2a/13Z 
lULGR2a./14Z 
111L10 
111L11 
111L14 
111L15 

111LGR4/1Z 
111LGR4.2Z 

111LGR4/3Z 

Obsah 
Au g/t 

0,07 

0,68 
— 

— 
0,65 

— 
82,0 

— 
— 
0,90 

— 
0,05 

109,0 

— 
— 

0,55 

Obsah 
U v relat. 

číslach 

63,0 

20,2 
5,6 

19,0 
7,2 
5,6 

2,2 

5,1 
3,7 
7,1 
9,3 

97,5 
33,8 

1,2 
4,3 

0,4 

Prostredie 
výskytu 

kvarcit prežil. 
kremeňom 
kvarcit prežil. 
kremeňom 
kvarcit 
žil. kremeň 
s kvarcitom 
žilný kremeň 
žilný kremeň 
kvarcit prežil. 
kremeňom 
kvarcit prežil. 
kremeňom 
žilný kremeň 
žilný kremeň 
kvarcit 
žilný kremeň 
žilný kremeň 
fylit prežil. 
kremeňom 
žilný kremeň 
fylit prežil. 
kremeňom 

Miesto 
odberu 
vzorky 

sek. aureola 

sek. aureola 
sek. aureola 

žila 
žila 
žila 

nadložie 

nadložie 
žila 
sek. aureola 
sek. aureola 
žila 
žila 

nadložie 
žila 

podložie 

Poznámka: vzorky č. 1—9 — východný úsek žily, č. 10—16 — západný úsek žily. 

Mineralizácia uránu a zlata (asociácia brannerit — smolinec — zlato) v zóne exo
kontaktu gemeridných granitov je analogická doteraz známym výskytom tejto mine
ralizácie v širšom okolí Hnílca a pravdepodobne aj Cučmy. Predpokladáme, že po
četné výskyty a v niekoľkých prípadoch aj bohaté koncentrácie zlata sú dostatočným 
dôvodom na začatie samostatného prieskumu. Asociácia uránu a zlata umožňuje 
vyhľadávať zlato rádiometrickými metódami, ktoré sú v takom prípade neporov
nateľne rýchlejšie ako klasické prospekčné metódy. 

Uránový prieskum, závod IX 
Spišská Nová Ves 

INFORMÁCIE 

Seminár pri príležitosti 25. výročia spolupráce 
v geológii medzi PĽR a ČSSR 

Vedeckotechnická spolupráca sa v oblasti geológie medzi PLR a ČSSR začala 
v máji 1953. Pri príležitosti 25. výročia geologickej spolupráce sa 2 .  5 . 10. 1978 
uskutočnil vo Vratislavi seminár dokumentujúci jej výsledky. 

Po slávnostnom otvorení seminára dostali ďakovné listy predstavitelia čs. geológie 
(pozri prílohu), ktorí sa o rozvoj spolupráce najviac zaslúžili. Spolupráca je veľmi 
široká a uskutočňuje sa rozličnými íormami, konzultáciami až spoločným riešením 
tematických úloh. 
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Inž Ján Kurah 
Prezes Slowackiej Rady Geologicznej 

Z okazji dwudzicstopieciolecia wspólpracy naukowo-lechnicz-
nej miedzy službami geologicznymi Czechoslowackiej Republiki 
Socjalistycznej i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz w uznaniu 
zaslug, Kíerownictwo Centralnego Urzedu Geológii przyznaje 
Slowackiej Radzie Geologicznej medal im Karola Bohdanowicza, 

Niech to symboliczne odznaczenie bedzie wyrazem glebokiego 
szacunku i uznania geologów polskich dla osiqgnieč geologów 
czechoslowackich w dziele rozwijania i umacniania wspólpracy 
miedzy naszymi službami. 

Trwajqca od dwudziestu pieciu lat wspólpraca miedzy služba

mi geologicznymi naszych Krajów przyczynila sie do wymiany 
došwiadczeň i mysli naukowej w wielu dziedzinach geológii. 

Na szczególne podkrešlenie zasluguje wspólpraca przy roz

wiqzywaniu zagadnieň surowcowych zwiqzana z poszukiwaniem 
i dokumentowaniem zlož surowców minerálnych w celu pbsze

rzania bazy surowcowcj naszych Krajów oraz ujednolicania 
i wzbogacania metodyki badaň geologieznych 

Nadajqc Slowackiej Radzie Geologicznej medal im Karola 
Bohdanowicza, wyražamy glebokie przekonanie, iž služby nasze 
rozwijač bedq nadal wspólprace dla dobra gospodarki narodowej 
obu Paňstw oraz zaciešniač wiqzy przyjažni miedzy naszymi 
Narodami. 

Kierownictwo i Kolégium 
CentralnegVMfzedu Geológii 

V pracovnej časti boli referáty o íluritovobarytových ložiskách, o cínových 
a iných rudných ložiskách, ďalej o uhlonosnosti vnútrosudetskej depresie, stra
tigrafii a stavbe flyšových oblastí Karpát, o hydrogeologických a iných problémoch. 

Záver seminára patril dvojdňovej exkurzii v Dolnom Sliezsku. Najväčší záujem 
bol o niklové rudy ložiska Szklary, o cínové rudy (Krobica), ako aj o známe ložisko 
nefritu (Jorganów ši.). 

Seminár okrem hodnotenia doterajších úloh ukázal aj na ďalšie možnosti spolu
práce medzi geologickými službami PĽR a ČSSR. Želáme si, aby táto spolupráca 
bola úspešná aj v ďalších rokoch. 

Ivan Dianiška 
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