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

I. celoslovenské s t re tnut ie zberateľov nerastov 

2. júla 1983 sa v priesaoroch Kultúrneho 
■domu na Cermáni v Nitre konalo I. celoslo
venské stretnutie zberateľov nerastov. 

Úvodné slovo mal RNDr. Ondrej Sa
muel, DrSc, predseda Slovenskej geologickej 
spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. 
Zameral sa na význam Odbornej skupiny 
zberateľov nerastov (dalej OSZN), organizač
né otázky, jej úlohy a ciele. 

O histórii zbierania a úsilí založiť odbornú 
skupinu zberateľov nerastov na Slovensku 
v ostatnom desaťročí hovoril RNDr. Ján Miš
kovic z Katedry nerastných surovín Príro
dovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Poukázal najmä na snahu or
ganizovať zberateľov v Banskej Štiavnici 
<Klub zberateľov minerálov pri Slovenskom 
banskom múzeu). Klub zberateľov minerálov 
pracoval pod vedením Ing. Ivana Herč
ku. CSc. a jeho činnosť sa oficiálne začala 
9. decembra 1972. Na publikačnú činnosť mal 
vyčlenenú rubriku Zberáme nerasty v Ba
níckom slove, novinách Zelezorudných baní, 
n. p.. Spišská Nová Ves, ale po niekoľkých 
rokoch zanikol. 

Dlhoročnú tradíciu a pekné výsledky dosa
hujú zberatelia nerastov organizovaní pri DK 
ROH v Prešove. Terajším vedúcim krúžku je 
Ing. Marián Košuth. 

Veľkú aktivitu vyvíja nitrianska skupina 
zberateľov pod vedením prom. ped. Jána 
Jahňa, ktorá organizačne pripravila I. celo
slovenské stretnutie zberateľov nerastov pri 
Slovenskej geologickej spoločnosti. 

Dobre a iniciatívne pracuje Mineralogický 

krúžok študentov geológie na Prírodovedec
kej fakulte Univerzity Komenského v Bra
tislave pod odborným vedením RNDr. Pavla 
Zeniša z katedry geochémie a mineralógie. 

Po prečítaní návrhu štatútu OSZN sa roz
vinula diskusia s rozličnými podnetnými 
návrhmi. Na záver prvej časti bolo zvolené 
predsedníctvo odbornej skupiny v tomto zlo
žení: RNDr. Ján Miškovic, Ing. Ivan Herč
ko, CSc, Ing. Marián Košuth, prom. ped. 
Ján Jahn a RNDr. Pavol Ženiš. 

V druhej časti programu predniesol 
RNDr. Ján Miškovic prednášku na tému 
Rozličné typy mineralizácie v ortuťovom lo
žisku Rákoš. 

Na záver stretnutia bola výmenná burza 
minerálov. 

Podujatie vhodne spestril kultúrny program 
pripravený Speváckym zborom nitrianskych 
učiteľov a výstavka minerálov z rozličných 
oblastí Slovenska. 

Na stretnutí sa zjednotil ďalší postup prá
ce. Spočíva v zakladaní a pravidelnej práci 
krúžkov zberateľov nerastov v centrách zbe
rateľskej činosti (Bratislava, Nitra, Banská 
Štiavnica, Prešov) podľa jednotného štatútu 
OSZN. 

Najbližšie celoslovenské stretnutia OSZN sa 
budú konať v jarných mesiacoch budúceho 
roka v Banskej Štiavnici a na jeseň roku 
1984 v Prešove. 

Veríme, že naša práca bude užitočná a že 
ňou prispejeme k povzneseniu geologických 
vied na Slovensku aj v celej našej vlasti. 

Odborná skupina zberateľov 
nerastov pri SGS 


