
In one of quartz-serici te schist horizon, the borehole pierced an about 5 cm 
thick zone of fine galenite veinlets accompanied by carbonate-quar tz mass. 
Rare pyr i te occurs in its overlier whereas isolated hemat i te flakes appear in its 
underl ier . 

The newly found galenite occurence is of considerable significance for some 
metallogenetic considerations of the Malé Karpa ty Mts. area. 

The mineral izat ion occurs in a sequence of Lower Triassic age and tes t i 
monies so for considerably younger age of mineral izat ion as unt i l general ly 
accepted for comparable occurences in the area (Variscan). If we assume a suc
cessive age of this mineralization to Alpine over thrusts then also the mine ra 
lization is most probably of Alpine age. However, it r emains unsolved whe ther 
this mineralization represents continuation of comparable ore manifestat ions 
known from the crystall ine units . 

The possibility tha t this mineral izat ion represents an un t i l u n k n o w n type 
in Mesozoic rocks may be not excluded even. 

Peložil I. Varga 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

M. K u ž v a r t : Nerostné suroviny — výhled sveta do roku 2000 a dál (prednáška 
na schúzi bratislavské pobočky Slovenské geologické společnosti dne 24. 5. 1979) 

V roce 2000 bude ve srovnání s rokem 1968 poptávka po vétšiné surovín vice než 
dvojnásobná, v nékterých pŕípadech podstatné vétší (azbest, diamant, fluorit, hliník, 
horčík, méď, molybdén, ropa, síra, urán, zemní plyn, živice). Napjatá situace vzhle
dem k poptávce, která bude vétší, než jakou bude schopná uspokojiť produkce, múze 
nastat okolo roku 2000 u medi a ropy. 

Nedávny pokles ceny medi mél za následek omezení prospekce a prúzkumu nových 
ložisek. Po vyčerpaní současné téžených ložisek medi nebude známo dost ložisek, jež 
by je nahradila. Nedostatek ropy na trhu je zpúsobován činiteli spíše politickoeko
nomickými než ložiskové geologickými. Všechny tyto jevy pŕispívají k inflaci 
a k zvétšování rozdílu mezi chudými a bohatými štáty. Snad ani není možno očeká
vat, že by Zeme mohla donekonečna poskytovat své zdroje pro neustály rúst eko
nomiky nékterých zemí o 5 až 10 ° o ročné. 

Situace ČSSR v téžbô nerastných surovín. ČSSR zaujíma 0,1 % souše, má 0,4 % 
obyvatelstva sveta, na svetové téžbé se podílí (1973) 0,46 % (tj. 740 mil. $ — 31. místo); 
je na 18. místé na svété v produkci nerastných surovín na 1 km2 (5763 $'km2), na 
5. místé v Evropé v hodnote produkce na 1 km2 a na 45. místé na svété v hodnote produk
ce nerastných surovín na 1 obyvatele (50,63 $). V téžbé magnezitu je ČSSR na 1. místé 
ve svetové téžbé, grafitu na 5. místé, kaolínu na 4. místé, živcu a jílú na 10. místé. 

Nejvétším surovinovým bohatstvím ČSSR je ovšem uhlí, s jehož zásobami by se 
mélo hospodaŕit lépe než dosud. 

V téžbé rud je situace neuspokojivá: spotrebu Fe, Pb, Zn, Cu, Sn kryje ČSSR 
z vlastních zdroju jen v menší časti (plánuje se zvýšení na dvojnásobek do roku 
1990), v téžbé Sb a Hg kryjí ložiska na našem území spotrebu ČSSR ze 23 (v plánu 
je zvýšení na 100 %). V ČSSR se vúbec netéží Al, Mn, Ni, Mo, Cr, Au. 
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