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G e o c h é m i a 

prof. Ing. Ján Babčan, DrSc (predseda), doc. 
RNDr.. Jozef Veselský, CSc. (podpredseda), 
RNDr. Vojtech Vilinovič (tajomník), RNDr. Ján 
Curlík. CSc, RNDr. Jozef Forgáč, CSc, Ing. 
Rudolf Kortman, RNDr. Miroslav Khun. CSc, 
doc. RNDr. Ján Jarkovský, DrSc, RNDr. Ivan 
Matula. RNDr. Kamil Vrana, CSc 

Žiadame všetkých geológov, aby terminolo
gické námety zasielali príslušným predsedom 
(prípadne členom) terminologických komisií. 
Autori článkov by taktiež mali využívať termi
nologické komisie pri voľbe odborných termí
nov, konzultovať zavádzanie nových termínov 
a upozorňovať na nesprávne, ale zaužívané ter
míny a pomenovania. Pripomienky týkajúce sa 
terminológie a názvoslovia užívaných v našom 
časopise Mineralia slovaca zašlite redakcii. 

Činnosť pobočky SGS v Spišskej Novej Vsi 

Pobočka bola založená v roku 1979 (má te
raz 62 členov) a jej členmi sú pracovníci Geo
logického prieskumu, n. p., Uránového prie
skumu, k. p. CSUP, závod 9, Geofyziky, n. p., 
Železnorudných baní, n. p., a iných organi
zácií. 

Od založenia pobočky sme usporiadali 115 
prednášok v rámci 14 seminárov a 12 samo
statných prednášok s priemernou účasťou 29 
ľudí. 

Z významnejších akcií možno uviesť celo
štátny seminár Genetická interpretácia štruktúr 
a textúr rúd (v septembri 1981 na Čingove), 
Fórum pre nerudy východného Slovenska (v 
máji 1982 na Zemplínskej Šírave). Geológia a 
metalogenéza rudnianskeho rudného poľa (v 

1 novembri 1984 v Spišskej Novej Vsi), Vyhľa
A dávanie a prieskum WSn rúd v Západných 

Karpatoch (v decembri 1984 v Spišskej Novej 
Vsi). 

Z významnejších prednášok možno uviesť 
napr. tieto: Ložiská bauxitu v MĽR a perspek

" tívy južného Slovenska (Gy. Bardossy), Geo
fyzikálny prieskum bauxitu metódou Maxipio
besystém (A. Simon), Ložiská Cu porfýrových 
rúd vo svete, Princíp a aplikácia gamaspektro
metrie v geológii, Aplikácia elektrónovej mik

rosondy v geológii. Zámery GP pevných ne
rastných surovín v 7. 5RP, Neotektonické bloky 

, ZK, Zahraničná činnosť geológov v Nigérii, Je
mene. Thajsku, Grécku a na Kube, Výskumné 

práce v severogemerickom perme pri Novoves
jtej Hute, Geologickogeofyzikálna problemati
ka Zemplínskych vrchov, Vyhľadávanie a prie
skum bauxitu Slovenska, Aplikácia geofyzikál
nych metód pri vyhľadávaní ložísk nerastných 
surovín. Geológia, technológia a mineralógia 
zeolitov na ložisku Nižný Hrabovec, Proble
matika keramických surovín Slovenska, Mt. 
Everest v geologickej stavbe Himalájí z po
hľadu účastníkov vedeckohorolezeckej expedí
cie. Členovia pobočky sa podieľali aj na spo

luorganizovaní seminára a výstavy Krása ka
meňa (v múzeách Spišská Nová Ves a Ko
šice). 

Seminárnu a prednáškovú činnosť sme ro
bili v spolupráci s pobočkami ČSVTS pri GP, 
CSUP a ŽB, s československou komisiou pre 
rudnú mineralógiu, odbornou skupinou kera
miky a keramických surovín silikátovej spo
ločnosti, ČSVTS, geochemickou skupinou SGS, 
Katedrou geochémie a Katedrou nerastných su
rovín PF UK v Bratislave, Katedrou nerastných 
surovín KU v Prahe a pod. 

K dalším aktívam pobočky SGS patrí tra
dične dobrá spolupráca členov pobočky so 
strednou priemyselnou školou, gymnáziami, 
Domom pionierov a mládeže v Spišskej No
vej Vsi, Poprade a v Levoči. Pomáhali sme 
pripravovať študijné zbierky, organizovať prax, 
organizovať a usmerňovať ŠVOČ a viedli sme 
geologické a prírodovedecké krúžky. Na zá
klade požiadavky Ministerstva školstva SSR 
pripravili členovia našej pobočky (Potančok, 
Hurný. Slavkay) dva diely celoštátnej učeb
nice geológie ložísk nerastných surovín pre 
SPŠ, ktoré vyjdú vo vydavateľstve ALFA (pr
vý diel už v roku 1986). Vysoko treba hodno
tiť spoluprácu s múzeami v Spišskej Novej 
Vsi a Gelnici, kde členovia našej pobočky 
kompletizovali geologické zbierky, zachraňo
vali časti starej banskej techniky (vodné čer
padlá, podvaly) prípadne vzorky hornín, mi
nerálov a pod. K úspešnej popularizačnej čin
nosti zaradujeme premietania filmov s geo
logickou problematikou, prednáškovú činnosť 
z oblasti geológie pre žiakov školy v prírode 
v Turzovských kúpeľoch a ZŠ v okolí Spišskej 
Novej Vsi. 

Aktivita pobočky zodpovedala počiatočnej 
etape jej organizácie, zameraniu práce jej čle
nov, ich skúsenostiam v organizácii podobných 
podujatí a doceneniu užitočnosti spolupráce 
v rámci SGS. 

/. Hurný, V. Potančok 


