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

Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd 

Z poverenia Československej komisie pre 
rudnú mikroskopiu usporiadal Geologický 
prieskum, n. p. v Spišskej Novej Vsi v spolu
práci so závodnou pobočkou ČSVTS, Katedrou 
nerastných surovín a Katedrou geochémie 
a mineralógie Prírodovedeckej fakulty Uni
verzity Komenského v Bratislave v dňoch 
21. 9.23. 9. 1981 v hoteli Flóra na Cingove 
vedecký seminár Genetická interpretácia tex
túr a štruktúr rúd. Súčasťou seminára bola 
exkurzia na ložiská Rudňany. HnilecMedvedí 
potok, Smolník a Novoveská Huta. Patronát 
nad seminárom prevzal podnikový riaditeľ 
Geologického prieskumu, n. p., Ing. Ján Bar
talský, CSc. 

Cieľom seminára bolo oboznámiť sa so zlo
žitosťou interpretácie výsledkov štúdia tex
túrnych a štruktúrnych znakov rudnej mi
neralizácie pri riešení genézy ložísk nerast
ných surovín, ako aj praktických otázok pri 
vyhľadávaní, prieskume, fažbe a technologic
kej úprave a spracúvaní nerastných surovín. 

Na seminári bolo 29 referátov a zúčastnilo 
sa na ňom 55 odborníkov z rozličných pra
covísk a škôl celej našej vlasti a 14 vedec
kých pracovníkov a špecialistov zo ZSSR, 
MĽR a PĽR. 

Úvodné referáty venovali pozornosť otáz
kam vývoja názorov na pojmy textúra a 
štruktúra a problému ich praktického využi
tia (B. Fojt — M. Cešková, UJEP Brno), vý
znamu ich štúdia pri riešení teoretických a 
praktických problémov pri vyhľadávaní a 
prieskume ložísk nerastných surovín (T. N. 
Sadlun, 1GEM Moskva), možnostiam použitia 
mikrosondy (J. S. Borodajev, MGU Moskva) 
a elektrónového mikroskopu (S. Kipikašová — 
G. Kminiaková, Vsi. múzeum Košice) pri 
štúdiu mikrotextúr a submikroskopických 
štruktúr. 

Prevažná väčšina referátov sa dotýkala bá
dania textúr a štruktúr rúd ložísk rozličnej 
genézy, ale hlavne hydrotermálnych a pyri
tových stratiformných ložísk Problému pluto
génnych hydrotermálnych ložísk Sn, U, Au, 
Cu, Ni—Co a Sb venoval pozornosť C Var
ček (FFUK, Bratislava), G. Vlčeková (FFUK 
Bratislava, V. A. Kovalenker — A. G. Genkin 
(IGEM Moskva) a P. Kašpar — R. A. Vino
gradovová (PŕFUK Praha. MGU Moskva). 
Námetovo zaujímavé predstavy o modeli 
vzniku zrastov Bi a bizmutínu predniesol 
M. Stemprok (UÚG Praha). Problematikou 
subvulkanických ložísk Fe, Cu, Pb, Zn a Au 
sa zaoberal S. A. Galij (AV USSR Kijev), 
M. Kodéra, M. Eóhmer a J. Miškovic (PFUK 

Bratislava), R. Ďuďa (GP Košice) a Ľ. Roj
kovičová (GÚDS Bratislava). Veľmi zaujíma
vé závery z výskumu stratiformných horno
sliezskych Pb—Zn ložísk dokumentovali 
M. SassováGustkiewiczová (AGH, Krakov). 

Samostatný blok predstavovali referáty 
o štruktúrach a textúrach stratiformných lo
žísk pyritovej a pyritovopolymetalickej for
mácie zahraničných aj našich ložísk (E. G. 
Distanov — K. P. Kovalev, SO AN ZSSR No
vosibirsk, T. N. Sadlun, IGEM Moskva, 
M. Banaš a kol., AGH Krakov, Z. Pertolď, 
PŕFKU Praha, B. Fojt et al., UJEP Brno, 
J. Ilavský, GÚDS Bratislava, J. Hurný. GP 
Spišská Nová Ves). 

Štruktúrami a textúrami magmatických 
likvačných rúd sa zaoberal V. V. Distler — 
A. A. Filimonovová (IGEM Moskva), strati
formných U ložísk I. Rojkovič (GÚ SAV Bra
tislava), stratiformných Sn ložísk K. Moch
nacka (AGH Krakov), oxidačných zón Cu lo
žísk T. Rídkošil (PŕF KU Praha), zvetráva
cích bauxitových ložísk Maďarska A. Mind
szenty (Eotvôs L. Tudományegyetem Buda
pest) a rozličných technologických typov 
Fe rúd J. Mojžíšek (VÚHŽ Dobrá). 

Organizačný výbor seminára vydal tézy re
ferátov a pripravuje vydanie zborníka. 

Prednesené referáty v plnom rozsahu po
ukázali na mimoriadnu aktuálnosť, ale aj zlo
žitosť prerokúvanej problematiky. 

Z oficiálnych a neoficiálnych diskusií vy
plynulo, že sa pri štúdiu štruktúr a textúr 
ešte stále kladie oveľa väčší dôraz na ich 
deskriptívny opis a klasifikáciu a zanedbáva 
sa ich genetická interpretácia. Práve ona sa 
musí stať jedným z hlavných cieľov ich štú
dia a musí sa patrične využívať pri stanovo
vaní genézy rudných ložísk, pri ich vyhľa
dávam, prieskume a technologickom spracú
vaní. 

Aj z reťerátov vyplynula dosť veľká nejed
notnosť v používanej terminológii, napr. pri 
označovaní jednotlivých typov textúr a štruk
túr rúd (mega, makro, mikro, submikro
štruktúry), pri rozčleňovaní časového aj pa
ragenetického členenia rudotvorného procesu 
atď. 

V záveroch seminára sa odporučilo, aby Cs. 
komisia pre rudnú mikroskopiu zostavila 
skupinu, ktorá by rozpracovala a na roko
vaní II. cyklického mineralogického seminára 
navrhla jednotnú terminológiu vo forme 
Atlasu textúr a štruktúr rúd, a to tak v slo
venčine, ako aj v češtine. 

M. Háber 


