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inžinierskej geológie. Roku 1968 zastával 
tunkciu geologického námestníka 

Od nástupu do praxe vykonával jubilant 
inžinierskogeologicky prieskum súvisiaci so 
zakladaním rozličných stavieb, najmä vod
ných diel. Už po dvoch rokoch praxe riešil 
náročné úlohy pri zakladaní hydrocentrály 
Lipovec. pri výstavbe vodného diela Krpe
ľany. skúmal horninové prostredie a pod
mienky výstavby projektovaných vodohos
podárskych stavieb pre vyrovnávaciu nádrž 
Tvrdošín a vodné dieio Párnica na Orave. 

Roku 1972 prešiel jubilant na Slovenský 
geologický úrad a venoval sa otázkam vedec
kotechnického rozvoja a aplikovaného výsku
mu. Svoje odborné vedomosti a organizačné 
schopnosti v plnej miere využil pri odbornom 
a metodickom usmerňovaní v organizáciách 
Geologického prieskumu a IGHP. Roku 1973 
prešiel z oddelenia výskumu do novozriade
ného odboru hydrogeológie a inžinierskej 
geológie Slovenského geologického úradu. 
Aktívne sa zúčastňoval na spracúvaní progra
mu rozvoja inžinierskej geológie a koncepčné 
zámery pomohol uviesť do života. Jubilant sa 
významnou mierou zaslúžil o spracova
nie inžinierskogeologickvch máp v mierke 
1 : 25 000 z vybratvch oblasti Slovenska. 

Od roku 1978 zastával lunkciu riaditeľa 
odboru geologických prác zo štátneho rozpoč
tu. Napriek veľkému zaneprázdneniu sa 
ochotne vrátil k inžinierskogeologickej proble
matike a v tom čase riešil havárie na vod
nej nádrži Hriňová a vodnom diele Liptov
ská Mara—Bešeňová. Zúčastňoval sa na čin
nosti koordinačných komisií, vedeckých rád a 
spoločností. Angažoval sa aj v telovýchovnom 
hnutí, a to v predsedníctve výboru lyžiar
skeho zväzu SÚV ČSZTV. Ako vedúci česko
slovenskej reprezentácie lyžiarov sa zúčast
ňoval na medzinárodných lyžiarskych podu
jatiach európskeho významu. 

Dlhoročná úspešná odborná a organizačná 
činnosť jubilanta bola ocenená rezortným vy
znamenaním Najlepší pracovník geologickej 
služby. Za pracovnú vernosť, čestným uzna
ním za činnosť v SVTS a pamätnou plaketou 
Za rozvoj inžinierskej geológie a hydrogeo
lógie. 

Pri päťdesiatych narodeninách blahoželajú 
RNDr. Ivanovi Šaríkovi pracovníci inžinier
skej geológie na Slovensku a prajú mu veľa 
zdravia, tvorivých síl a spokojnosti v pra
covnom a osobnom živote. 

Mikuláš Ingr 

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

M i l a n H a b e r : Postavenie Fe dolomito
vokrcmeňovochalkopyiitave,i mineralizácie 
v perme severného gomerika (Bratislava 
23. 4. 1981) 

Všestranný mineralogickoparagenetický a 
geochemický výskum hydrotermálnych žil
ných ložísk v súvrstviach permu severného 
gemerika potvrdil samostatné postavenie 
Fe dolomitovokremeňovochalkopyritovej mi
neralizácie v rámci metalogenetickej oblasti 
Spišskogemerského rudohoria. 

Zrudnenie sa viaže na štruktúry priesto
rovo diľerencované od oblasti rozšírenia si
deritovosulfidickej formácie. Majú charak
ter poklesov, ťlexúrnych poklesov, v menšej 
miere aj prešmykov. Štruktúry sa prerušo
vane vypĺňali hydrotermálnou mineralizáciou 
v dvoch hlavných etapách mineralizácie (si
deritovosulťidickej a Fe dolomitovokreme
ňovochalkopyritovej) s niekoľkými minerali
začnými periódami. Genetické celky navzá
jom oddeľuje intermineralizačná tektonika. 

Hlavnými minerálmi zrudnenia sú: Fe do
lomit, kremeň a chalkopyrit. Bežne sa vysky
tuje pyrit, tennantit. lokálne sa vo väčšom 

množstve vylúčil enargit. bornit, chalkozín. 
sfalerit. galenit, markazit, spekularit, rútil, 
pistomezit — mezitín, kalcit, baryt, sadrovec, 
chlorit. dickit — kaolinit a turmalín, akce
soricky sa zistil arzenopyrit. pyrotín, tetra
edrit. wittichenit, covellín. magnetit, zlato, 
meď. amalgám striebra, pyroťylit a albit. 

Sledované minerály sú ochudobnené o izo
morľné prvky, ktoré sú pre ne typické. Zistil 
sa vyšší obsah izomorfného selénu v ehalko
pyrite, pyrite aj tennantite. 

Termometricky sa zistilo znižovanie teplo
ty vylučovania minerálov v rámci jednotli
vých genetických celkov. Zaujímavá je nízka 
teplota vzniku hlavných sulfidických mine
rálov — 90—120°C. 

Epigenetické žilné ložiská vznikali z hydro
termálnych roztokov sčasti pochádzajúcicTT 
z magmatických procesov v období alpínske
ho orogénu (primárne aureoly rozptylu Hg). 
sčasti sa v procese uplatnili aj paleohydro
termy permských a pravdepodobne aj star
ších súvrstvi. pričom sa vybudili metamorf
nými a orogénnymi (tektonickomagmatický
mi) procesmi, o čom svedčí aj izotopickv 
výskum hlavných žilných sulťidov ložiska No
voveská Huta. 

Zdroj látok pre vznik ložísk doteraz ne
možno spoľahlivo určiť. Za čiastkové látkové 
zdroje zrudnenia pokladáme aj polohy kar
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bonátov. silicitov, evaporitov. albititov. hemati- Spodnú hranicu veku zrudnenia nateraz 
tových bridlíc a zlepencov, ako aj stratiform- vymedzujeme vznikom remobilizovaného stra
ne polohy U—Mo—Cu zrudnenia v sedimen- tiformného U—Mo—Cu zrudnenia v Novo-
tárnych a sedimentárno-vulkanických sú- veskej Hute (pozri v referáte I. Rojkoviča — 
vrstviach permu. L. Novotného). 

MINERALIA SLOVACA — časopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenských geolo
gickoprieskumných organizácií, ročník 13, číslo 6. december 1981. 
Vydáva Geologický prieskum, n. p.. 052 80 Spišská Nová Ves v n. p. ALFA. vydava
teľstve technickej a ekonomickej literatúry.Hurbanovo nám. 3. 893 31 Bratislava, tel. 
3314 41 až 45. 
Adresa redakcie: Geoprieskum — Mineralia slovaca. p. p. A21. Jesenského 6, 040 51 Ko
šice, tel. 20953. Vedúci redaktor: Ing. Ján Bartalský, CSc. zástupca: RNDr. Pavol Gre
cula. CSc.Vychádza 6krát ročne. Tlačia Východoslovenské tlačiarne, n. p.. Švermova 47. 
Objednávky adresujte redakcii časopisu. Imprimované dňa 19. 11. 1981. Cena jedného 
čísla Kčs 15.—, ročné predplatné Kčs 90.—. Subscriptions and correspondence concerning 
advertisements be sent to SLOVART Ltd., Leningradská 12, 896 26 Bratislava. 

The Mineralia slovaca is also available on an exchange basis. For detaile please write 
to the Editor Mineralia slovaca, P. O. Box A21, 040 51 Košice, Czechoslovakia. 

© ALFA, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava 1981. 


