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Slovenská mineralogická spoločnosť

Akcie Slovenskej mineralogickej spoločnosti v roku 2019
Peter Bačík1

la v dňoch 9.-11. 10. 2019 v kongresovom centre SAV na 
Smolenickom zámku.

Stôl Slovenskej mineralogickej spoločnosti s propagač-
nými materiálmi ste mohli nájsť aj na Bratislavských mi-
neralogických dňoch, ktoré sa konali 2. marca a 5. októbra 
2019 v  Cultus - Dome kultúry Ružinov v  Bratislave, a  na 
Medzinárodnom stretnutí zberateľov minerálov a skame-
nelín v SNM, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2019 v budove 
Prírodovedného múzea SNM v Bratislave.

O akciách aktívnej nitrianskej pobočky Vás informuje-
me ďalej v čísle.

Slovenská mineralogická spoločnosť v roku 2019 zorga-
nizovala niekoľko podujatí. 

V jarných mesiacoch v spolupráci so Slovenskou geolo-
gickou spoločnosťou sme priniesli verejnosti dve prednášky 
zahraničných odborníkov. 

Prvou bola prednáška profesora Antonína Přichystala 
(Masarykova univerzita, Brno) Jadeitity a nefrity v Evropě 
a jejich využívaní v pravěku, ktorá sa konala 7. 3. 2019 na 
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. 

Druhú prednášku prezentoval kórejský odborník 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava; *peter.bacik@uniba.sk

Keewook Yi (Korea Basic Science Institute, 
SHRIMP laboratory) s  názvom Application of 
High Resolution Secondary Ion Mass Spectro-
metry to Nano-Geosciences 7. mája 2019 v bu-
dove bratislavskej pobočky Ústavu vied o Zemi 
SAV.

Najvýznamnejšou akciou roka bola 9. Mine-
ralogicko-petrologická konferencia Petros. Tá 
sa konala v dňoch 29.-30. mája 2019 na Príro-
dovedeckej fakulte UK v  Bratislave. Konferen-
cia mala vyše 40 účastníkov s medzinárodným 
zastúpením. Medzinárodný rozmer konferencie 
umocnili pozvané prednášky Lukáša Krmíčka 
(Česká republika), Ursa Klötzliho (Rakúsko) 
a  Gabrielly B. Kiss (Maďarsko). Svoje zastúpe-
nie okrem Slovenska, Českej republiky, Rakúska 
a  Maďarsko mali aj Chorvátsko a  Ukrajina. 
V  rámci konferencie sa uskutočnilo aj Valné 
zhromaždenie SMS, o  ktorom sme Vás infor-
movali v predošlom čísle.

Po prednáškovom programe konferencie 
nasledovali pokonferenčné exkurzie. Prvá, pol-
dňová exkurzia zaviedla účastníkov na význam-
né paleozoické lokality ofiolitového komplexu 
a kontaktne metamorfných hornín a minerali-
zácií (rohovcov a skarnov) Malých Karpát. Dru-
há exkurzia bola dvojdňová, celoslovenská a na-
vštívila lokality magmatických a metamorfných 
komplexov veporika, gemerika a meliatika.

Na jeseň Slovenská mineralogická spoloč-
nosť participovala na medzinárodnej konfe-
rencii Geologica Carpathica 70, ktorá sa kona-

Profesor Antonín Přichystal (vpravo) s  profesorom 
Mariánom Putišom.
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Z činnosti nitrianskej pobočky Slovenskej mineralogickej spoločnosti
Ján Jahn1

vejšie floristické nálezy“ vo forme stručného prehľadného 
súpisu druhov nájdených na jednotlivých lokalitách. Osob-
ne sme toho názoru, že by stručný súhrn informácií o aktu-
álnom stave mineralogických lokalít mohol byť každoročne 
uverejnený aj v  Esemestníku v  rubrike „Príspevky do to-
pografickej mineralógie“. Týmto by sme podporili amatér-
skych mineralógov a  zberateľov v  systematickej činnosti 
a  spolupráci so Slovenskou mineralogickou spoločnosťou. 
Zároveň by sme preklenuli istú nedôveru medzi amatérmi 
a profesionálmi, ktorí by si samozrejme ponechali v rámci 
Slovenskej mineralogickej spoločnosti a v Esemestníku na-
ďalej svoje nezastupiteľné miesto.

Ďalším problémom, ktorý nadobúda čoraz väčší vý-
znam, je potreba existencie centrálnej inštitúcie, ktorá by 
zabezpečovala uloženie a odbornú starostlivosť o doklado-
vý materiál získaný zberateľmi na súčasných, ale aj histo-
rických mineralogických lokalitách. Svojho času podobnú 
aktivitu systematicky vyvíjal Ing. Ivan Herčko, CSc. v  sú-
vislosti s  budovaním zbierok Slovenského banského mú-
zea v  Banskej Štiavnici. Istú regionálnu možnosť v  rámci 
pôsobnosti nitrianskej pobočky SMS poskytujú súkromné 
múzeá v okrese Nitra - Tribečské múzeum minerálov v Je-
lenci a novo založené Múzeum Podzoboria v Dolných Ob-
dokovciach. Ponitrianske múzeum v Nitre, ktoré sa na ve-
rejnosti prezentuje ako „významná inštitúcia múzejnej siete 
na Slovensku“ (Maráky, 2012) je v tomto smere už niekoľko 
desaťročí bez akéhokoľvek záujmu a to aj napriek tomu, že 
má vo svojich zbierkach geologický materiál. 

Uloženie dokladových vzoriek v  rámci FPV UKF 
v Nitre nepripadá do úvahy, vzhľadom k rôznym organizač-
ným zmenám obmedzujúcim nielen výučbu geologických 
disciplín, ale aj akúkoľvek odbornú starostlivosť o minera-
logické zbierky. Riešením by bolo otvorenie diskusie na túto 
tému, prípadne aj jednanie s  vybraným špecializovaným 

V predchádzajúcom roku 2018 sa v  podstatnej miere 
splnili nádeje vložené do rozšírenia činnosti nitrianskej 
pobočky SMS so študentmi Gemologického ústavu Fakulty 
prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre . 

Úspešne pokračovali stretnutia Geoklubu, ktorý vyví-
ja pestrú činnosť presahujúcu rámec miestnych zvyklostí. 
V Geoklube sú zastúpené všetky vekové kategórie, vládne tu 
neformálna, priateľská atmosféra a o novinky nie je núdza. 
Ťažiskom činnosti je zber minerálov na slovenských i zahra-
ničných lokalitách a účasť na burzách. Potešiteľnú úroveň 
má štúdium odbornej literatúry, spojené s  vyhľadávaním 
informácií o  lokalitách a určovaní minerálov. Svoju úlohu 
tu samozrejme zohráva aj Esemestník, v ktorom publiku-
jú členovia Slovenskej mineralogickej spoločnosti. Vítanou 
pomôckou pre zberateľov sa stáva virtuálny terminologický 
slovník, ktorého autorom je Jozef Pagáč. Slovník obsahuje 
zatiaľ 960 hesiel zo všetkých odborov geologických vied.

Nitrianska pobočka SMS je členmi Geoklubu a ostatnou 
verejnosťou vnímaná ako vítaný zdroj informácií o lokali-
tách, ktoré sú v  centre záujmu a  tiež ako „servis“ pre ur-
čovanie minerálov a hornín. K tomuto účelu slúži privátne 
laboratórium a databáza literatúry vytvorená autorom tohto 
príspevku zo slovenských, českých a zahraničných period-
ík, ktoré sa dajú využiť v zberateľskej činnosti. 

V rámci topografickej mineralógie Slovenska registru-
jeme množstvo lokalít, ktoré zberatelia navštívili a  získali 
z  nich dokladový materiál rozličnej kvalitatívnej úrovne. 
Spracovanie všetkých nálezov vo forme samostatných prí-
spevkov je viac menej nereálne. Dostali sme sa do podob-
nej situácie, aká bola svojho času aj v iných spoločnostiach, 
v  ktorých sa hromadili cenné nálezové správy. Praktické 
riešenie zvolila Slovenská botanická spoločnosť, ktorá kaž-
doročne uverejňuje vo svojom Bulletine rubriku „Zaujíma-

¹Wilsonovo nábrežie 12, 949 01 Nitra

Obr. 1: Drobné kryštály autigén-
neho kalcitu a kremeňa vo vápenci 
z  obalovej jednotky Tribeča v  sku-
pine Zobora. Foto: J. Jahn
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múzeom na Slovensku, ktoré by si aj touto formou mohlo 
rozšíriť svoj zbierkový fond. O  deponovaných nálezoch 
v múzeách by sme prinášali textový a obrazový materiál aj 
v našom Esemestníku, čo by mohlo mať aktivizujúci (a iste 
i prestížny) účinok.

Záverom sa zmienime o  niektorých lokalitách v  okolí 
Nitry, ktoré sú najčastejšie navštevované zberateľmi. Predo-
všetkým ide o  dva činné kameňolomy a  to na Žibrici pri 
obci Žirany s Cu mineralizáciou nejasnej genézy a kameňo-
lom na Kolíňanskom vrchu medzi obcami Kolíňany a Po-
hranice s  nedávno opísaným karbonát-hydroxylapatitom. 
Naďalej je zaujímavý postupne rekultivovaný kameňolom 
pod Vápenníkom s lazulitovou mineralizáciou.

Pozoruhodné výsledky sa dosiahli pri revízii starých 
banských lokalít v okolí Jedľových Kostolian, Veľkého Poľa, 
Píly a  pri Rajnohovom štále v  Malej Lehote, odkiaľ bol 
v roku 1956 opísaný prvý výskyt stibikonitu na Slovensku.

Vzhľadom k expanzii stavebných aktivít v Nitre a okolí 
je venovaná neustála pozornosť dočasným odkryvom. Naj-
väčší z nich je v centre mesta na Tabáni. Stavebná jama mul-
tifunkčného komplexu je vyhĺbená v tektonicky postihnu-

tých ramsauských dolomitoch. Okrem sporadických žiliek 
a drobných drúz kalcitu sa tu nevyskytli zatiaľ zaujímavejšie 
nálezy. Vo výkopoch pri severnom okraji židovského cinto-
rína v Nitre bola krátky čas prístupná šošovka oolitického 
hematitu.

Prekvapením letnej sezóny 2018 sa stali nálezy drob-
ných kryštálov autigénneho kalcitu a  kremeňa v  jurských 
vápencoch obalovej sekvencie Tribeča, ktoré pripomínajú 
tzv. „marmarošské diamanty“ z trhlín pieskovcov flyšového 
pásma.

Mineralogická burza organizovaná Geoklubom Nitra 
sa z pôvodných priestorov nitrianskych Mlynov presunula 
do obchodného komplexu N-Centro na sídlisku Chrenová. 
V dňoch 1.a 2. februára 2019 sa jej zúčastnilo 40 vystavova-
teľov a viac než 2000 návštevníkov.

Literatúra:
Maráky P (2012) Múzeá s  celoslovenskou pôsobnosťou, 

Edícia Kultúrne krásy Slovenska, DAJAMA, Bratislava

Obr. 2: Oolitický hematit z dočasného odkryvu v Nitre. Foto: 
J. Jahn

Obr. 3: Naleštený lazulit v paragenéze s kremeňom a hemati-
tom z kremencového kameňolomu v Žiranoch, ktorý opraco-
val L. Ešše. Zo zbierky V. Libanta. Foto: A. Kollár

Obr. 4: Povlaky sekundárnych minerálov medi na svetlosi-
vých metamorfovaných vápencoch v kameňolome pod Žib-
ricou pri Žiranoch. Foto: A. Kollár

Obr. 5: Nátekové formy kalcitu z krasovej dutiny odkrytej ťaž-
bou v kameňolome pod Kolíňanským vrchom (kóta 355,8 m 
n.m.). Foto: A. Kollár 

Slovenská mineralogická spoločnosť
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Spectroscopic research of natural zoisite: comparison of anyolite with zoned tanzanite

Abstract:

The optical absorption and luminescence spectra of natural anyolite (from Longido, Tanzania) and zoisite (from Merelani, 
Tanzania) were investigated by Raman and UV–Vis–NIR and X-ray fluorescence (micro–XRF) spectroscopies. In our samples, 
Fe3+, Cr3+, Mn2+, and V3+/V4+ ions replace Al3+ in the structure. The anyolite and tanzanite luminescence bans are almost iden-
tical and consists of a broad band between 680 to 800 nm and two sharp bands with maxima at 690 and 720 nm. The lumines-
cence in anyolite sample ZTA-1 is caused by Cr3+, the 690-nm band can be assigned to the spin-forbidden 2Eg→4A2g transition 
for the d3 elements. In the case of tanzanite, these bands can be assigned to V3+ with a spin-forbidden 1T2g→3T1g transition for 
d2 elements. There is a difference in intensity of luminescence bands, anyolite with Cr3+ luminescence has a stronger intensity 
than tanzanite with V3+. The optical absorption bands of anyolite are at 460, 656, 695, and 791 nm. The optical absorption 
bands of the blue zone of tanzanite are at 312, 338, 403, 473, 535, 605, and 730 nm, in the green zone at 395, 452, 525, 604, 
and 767 nm. Two absorption bands at 460 and 656 nm can be assigned to Cr3+, to the spin-allowed 4A2g→4T1g and 4A2g→4T2g 
transitions for d3 elements. The absorption band around 695 nm can be assigned to the spin-forbidden 4A2g→2T1g transition. 
Crystal field energy is 15243.9 cm-1. Two absorption bands at 585 and 750 nm can be assigned to V3+, to the spin-allowed 
3T1g→3T2g transition for d2 elements. Absorption band at 525 nm in the blue zone of tanzanite can be assigned to 2T2g→2Eg 
transition in V4+, which is oxidized by the natural process.

Key words: zoisite, tanzanite, spectroscopy, luminescence, absorption, Tanabe-Sugano diagram

Spektroskopické štúdium zoisitu: porovnanie anyolitu so 
zonálnym tanzanitom 

Iveta Malíčková1, Peter Cibula1, Peter Bačík1, Jana Fridrichová1, Stanislava Milovská2, Radek 
Škoda3, Ľudmila Illášová4, Ján Štubňa4

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, malickova3@uniba.sk

2Ústav vied o Zemi SAV, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica
3Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika
4Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Gemologický ústav, Nábrežie mládeže 91, 949 74 
Nitra

Úvod 
Zoisit, Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) je rombický sorosili-

kát, kryštalizujúci v  priestorovej grupe Pnma (Dörsam et 
al. 2007). Zoisit je dimorfná modifikácia klinozoisitu a jeho 
štruktúra je podobná štruktúre minerálov epidotovej su-
perskupiny, avšak je tvorená iba jedným typom oktaedric-
kého reťazca v smere osi Y (Obr. 1) (Liebscher et al. 2002; 
Armbruster et al. 2006). Štruktúra zoisitu pozostáva zo 7 
katiónových pozícií, z toho 2 polyedrických (A1; A2), 2 ok-
taedrických (M1,2; M3) a 3 tetraedrických (T1; T2; T3) a 10 
aniónových pozícii, pričom pozícia O10 je obsadená OH 
skupinou. V štruktúre sú bežne prítomné Fe3+, Cr3+, Mn2+, 
a V2+/V3+ ióny nahrádzajúce Al3+ (Dörsam et al. 2007).

Zoisit, bol prvý krát opísaný ako saualpit, nazvaný pod-
ľa typovej lokality Saualpe v Korutánsku v Rakúsku. Meno 
zoisit dostal v roku 1805 od A. G. Wernera, na počesť Sieg-
munda Zoisa, Baróna von Edelstein (1747-1819), rakúske-
ho zberateľa minerálov, od ktorého Werner získal holotyp 
nového minerálu zo Saualpe (Dana 1896). Zoisit sa vysky-
tuje najmä v metamorfných a hydrotermálne premenených 
horninách, v pegmatitoch dekompresne vytavených z eklo-
gitov (Franz a Smelik 1995). Zoisit je minerál, ktorý zahŕňa 
niekoľko farebných variet.

Vedecké články

Najvyhľadávanejšia varieta zoisitu je tanzanit, ktorého 
modrofialová farba je spôsobená prítomnosťou vanádu. 
Tanzanit bol prvý krát identifikovaný Georgeom Kruchiu-
kom v  roku 1962, ktorý získal niekoľko vzoriek údajného 
modrého zafíru z oblasti Merelani v Tanzánii (Dirlam et al. 
1992). V súčasnosti sa na lokalite ťažia zoisity žltej, hnedej, 
zelenej, modrozelenej a ružovej farby, ktoré sú často podro-
bované tepelnej úprave za účelom zmeny farby na výhrad-
ne modrú. Modrá farba je dôsledkom oxidácie V3+ na V4+ 
počas úpravy (Schmetzer 1978; Schmetzer a  Bank 1978). 
Teplotný rozsah tejto úpravy je od 350 °C do 700 °C. Čas 
potrebný na úplnú zmenu farby je nepriamoúmerný teplo-
te. Pri teplote okolo 350 °C sa doba potrebná na zmenu far-
by približuje nekonečnu, zatiaľ čo pri teplote tesne pod 700 
°C stačí na zmenu farby niekoľko sekúnd. Najvhodnejšia je 
teplota približne 450 °C (Zancanella 2004). 

Do šesťdesiatych rokov minulého storočia bol gemolo-
gicky najzaujímavejšou varietou anyolit, ktorej názov zna-
mená v  reči Masajov „zelený“, je asociovaný s  amfibolom 
a  rubínom (Dirlam et. al. 1992). Anyolit je opakná varie-
ta zoisitu, ťažená na lokalite Longido v  Tanzánii, opísaná 
v roku 1954 (Game 1954). Jeho zelená farba je spôsobovaná 
obohatením o Cr3+, ktorý substituuje za Al3+ v pozícii M3 
(Schmetzer a Berdesinski 1978). Po objavení tanzanitu záu-
jem o anyolit dramaticky poklesol.
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Metodika
Na štúdium 2 vzoriek (anyolit ZTA-1 a  tanzanit TTA-

1) sme použili spektroskopické metódy ako sú Ramanova 
spektroskopia, optická absorpčná spektroskopia a rtg. fluo-
rescenčná spektroskopia. 

Vzorky boli identifikované prostredníctvom Ramanovej 
spektroskopie na prístroji LabRAM-HR Evolution (Horiba 
Jobin-Yvon) spektrometer s  CCD detektorom na mikro-
skope Olympus BX-41 (Masarykova Universita, Ústav ge-
ologických věd). Pri meraní bol použitý diódový laser (473 
nm) a kremíkový štandard (520,6 cm–1). Akvizičný čas bol 
15 s pri dvoch akumuláciách a rozsah merania bol 100 – 10 
000 cm–1. 

Optické absorpčné spektrá v oblasti 400 – 750 nm boli 
merané prístrojom GL Gem SpectrometerTM pri izbovej 
teplote. Všetky spektrá boli upravené v programe Seasolve 
PeakFit 4.1.12 software. Spektrá boli nafitované pomocou 
Lorentzovej funkcie s automatickou korekciou pozadia. 

Kvalitatívne chemické zloženie jednotlivých vzoriek 
bolo stanovené bodovo rtg. fluorescenčnou analýzou prí-
strojom M4 TORNADO, Bruker (Ústav vied o  Zemi, 
Banská Bystrica), s použitím Rh anódy, pri prúde 600 μA 
a urýchľovacom napätí 50 kV, doba merania bola 60 s. 

Výsledky
Študovali sme dve vzorky – anyolit ZTA-1 (Longido, 

Tanzánia) a tanzanit TTA-1 (Merelani, Tanzánia). V prípa-
de ZTA-1 ide o kabošon v kombinácii s rubínom (Obr. 2A). 

Obr. 1: Kryštálová štruktúra zoisitu (Comodi a  Fran-
cesco 1997).

V tomto štúdiu chceme celkovo porovnať anyolit so zo-
nálnym tanzanitom s  použitím spektroskopických metód 
(Ramanova spektroskopia, luminiscenčná spektroskopia) 
a poukázať na ich rozdiely.

Geologická charakteristika
Na lokalite Longido v Tanzánii sa nachádza dajka zlo-

žená z  opakných anyolitov s  čiernozeleným až čiernym 
pargasitom a  s  opaknými rubínmi (Dirlam et al. 1992). 
Horniny, ktoré sa tu vyskytujú, patria do granulitovej fácie, 
vznikli metamorfnými udalosťami pred 620-640 mil. rok-
mi pri teplotách 750-850 °C a  tlakoch 9,5-12 kbar (Appel 
et al. 1998). Dajka s anyolitom je pol metra až jeden meter 
hrubá a 500-600 m dlhá, zložená zo zvetraného peridotitu 
intrudovaného do vysoko metamorfovanej sekvencie hor-
nín s mramorom (Dirlam et al. 1992). 

Oblasť Merelani sa nachádza v západnej časti Lelatem-
skej antiformy približne 65 km od mesta Arusha (Malisa 
1998, 2003) a  pozostáva z  granulitových komplexov pa-
nafrického mozambického pásma (Muhongo a  Lenoir 
1994). Merelani je svetoznáma oblasť výskytu minerálov 
gemologickej kvality, taktiež nazývaná ako „Drahokamový 
pás Východnej Afriky“. Môžeme tu nájsť granáty (tsavorit, 
spessartín a  rodolit), rubín, zafír, tanzanit, kyanit, diop-
sid a  mnoho ďalších minerálov (Malisa 1987; Le Goff et 
al. 2008; Feneyrol et al. 2013; Harris et al. 2014). Lokalita 
sa rozprestiera pozdĺž Lelatemského zlomového systému, 
ktorý sa skladá z proterozoických metasedimentov, grafitic-
kých rúl, dolomitických mramorov a bridlíc. Horniny prešli 
metamorfným vrcholom od 7,7 do 9,1 kbar a 600 – 740 °C 
pred 640 Ma zatiaľ čo lelatemský zlomový systém vznikol 

Obr. 2: Študované vzorky zoisit s rubínom ZTA-1 (A), zonálny tanzanit TTA-1 (B).

pri deformácii pred 560 Ma (Malisa 1987; Appel 
et al. 1998; Muhongo et al. 1999; Hauzenberger et 
al. 2004, 2007; Le Goff et al. 2008, 2010). Tanzanit 
však vznikal s najväčšou pravdepodobnosťou v re-
trográdnej fáze pri podmienkach ~ 630 °C a 5 kbar 
(Olivier 2008; Feneyrol et al. 2013) Po Pan-Africkej 
tektonotermálnej udalosti došlo k  hydrotermálne-
mu rozpúšťaniu hornín bohatých na Ca, Mg, CO2, 
SO3 a  iné (V, U, Sr, Zn, HREE). Následne sa tieto 
prvky dostali do lokálnych zlomov a  štrbín, kde 
reagovali s  podložnými vrstvami hornín. Takto 
zreagované horniny dali priestor pre vznik tanza-
nitu a  iných zoistov, zeleného grosuláru (tsavorit), 
diopsidu, kremeňa, grafitu a kalcitu (Bocchio et al. 
2012).

Malíčková I et al. (2019) Esemestník 8:4–53
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Tanzanit TTA-1 je v brúsenej forme s dvoma zónami (Obr. 
2B). Jednotlivé vzorky sme identifikovali pomocou Rama-
novej spektroskopie. 

Keďže tanzanit a anyolit sú variety zoisitu, chemické zlo-
ženie vzoriek (Tab. 1) by malo byť podobné. Naše vzorky 
majú menšie odchýlky. Vo vzorke ZTA-1 sa vo zvýšenom 
množstve vyskytuje SrO (1,44 hm. %) a  Fe  (2,44 hm. %) 
oproti TTA-1 s 0,69 hm. % SrO a 0,14 hm. % FeO. V prí-
pade hlavných chromoforov má ZTA-1 vyšší obsah Cr2O3 
(0,63 hm.%) ako TTA-1 (0,02 hm.%) a v TTA-1 je viac V2O3 
(0,45 hm.%) ako v ZTA-1 (0,14 hm.%).

Ramanove spektrá anyolitu a tanzanitu (Tab. 2, Obr. 3) 
boli interpretované podľa Qin et al. (2016) a Makreski et al. 
(2007). Pásy pri 223 až 259 cm-1 bola priradená k ν vibrácii, 
pásom pri 280 až 333 cm-1 prislúcha vibrácia ν(Ca-O), pá-
som pri 391 až 416 cm-1 a 451 až 527 cm-1 prislúcha ν(M-O) 
vibrácia a k 429 až 431 cm-1 a 568 až 1088 cm-1 je priradená 
vibrácia ν(Si-O). Vo vzorke ZTA1 nebol pás 925 cm-1 prira-
dený k žiadnej vibrácii, pretože táto hodnota nebola doteraz 
interpretovaná. 

Luminiscenčný pás anyolitu a tanzanitu je skoro iden-
tický, je široký, v rozmedzí od 680 do 800 nm a obe vzorky 
majú dve maximá v oblasti 690 a 720 nm. Rozdielom v lu-
miniscenčnom spektre je intenzita, ZTA-1 má intenzívnej-
šie maximum ako TTA-1 (Obr. 4). 

Optické absorpčné pásy aniolitu ZTA-1 sú v oblasti 460, 
656, 695 a 791 nm (Obr. 5). Výrazná absorpcia je v mod-
rej, v  oranžovej, v  červenej oblasti a  v  blízkej infračerve-

nej oblasti. Transmisiu môžeme pozorovať v zelenej oblasti 
a v blízkej infračervenej oblasti. Keďže blízka infračervená 
oblasť nemá vplyv na sfarbenie viditeľného svetla, tak vý-
sledná farba anyolitu je zelená. Optické spektrá tanzanitu 
TTA-1 sme merali z  modrej aj zelenej zóny. Optické ab-
sorpčné pásy modrej zóny tanzanitu sú v oblasti 312, 338, 
403, 473, 535, 605 a 730 nm (Obr. 6A). Absorpčné pásy ze-
lenej zóny tanzanitu sú v oblasti 395, 452, 525, 604 a 767 nm 
(Obr. 6B). Spektrá tanzanitu sú veľmi podobné, ale líšia sa 
v  intenzite transmisie. Modrá zóna tanzanitu má výraznú 
transmisiu v modrej oblasti a menej výraznú v červenej ob-
lasti, čo spôsobuje modrú farbu. Zelená zóna tanzanitu má 
evidentne výraznú transmisiu v zelenej, červenej a ultrafia-
lovej oblasti. Keďže blízka infračervená oblasť nemá vplyv 
na sfarbenie viditeľného svetla, výsledná farba zelenej zóny 
tanzanitu je zelená s hnedým odtieňom. 

Diskusia a záver
V zoisite možno pozorovať až 132 Ramanovo aktívnych 

režimov 40Ag + 26B1g + 40B2g + 26B3g. Ramanove spektrá 
zoisitov boli porovnané podľa Qin et al. (2016) a Makreski 
et al. (2007). 

Zoisit môže do svojej štruktúry prijať stopové prvky 
a prvky vzácnych zemín ako napr. Nd, Y, Sr, Cr, Dy (Frei et 
al. 2004). Luminiscenčné pásy zoisitu bývajú interpretované 
ako luminiscencia na vanádových a chrómových centrách 
(Gaft et al. 2005; Koziarska et al. 1994), ale mocenstvo V nie 
je úplne jasné. Koziarska et al. (1994) predpokladala, že ide 
o V3+, podľa Gaft et al. (2005) ide o V2+. Na základe toho, že 
farba tanzanitu je získavaná tepelnou oxidačnou úpravou, 

Obr. 3: Ramanove spektrá zoisitu (A), tanzanitu (B).

ZTA-1 TTA-1
SiO2 29,66 29,43
TiO2 0,03 0,08
Al2O3 24,85 25,58
Cr2O3 0,63 0,02
V2O3 0,14 0,45
FeO 2,44 0,14
MnO 0,04 0,02
MgO 0,00 0,00
CoO 0,00 0,00
NiO 0,02 0,02
SrO 1,44 0,69
CaO 38,94 41,12

Tab. 1: Chemické zloženie 
zoisitu ZTA-1 a  tanzanitu 
TTA-1.

Vibrácie ZTA1 TTA1 Vibrácie ZTA1 TTA1
ν 223 225 ν (Si-O) 568 570
  257 259   592 594
ν (Ca-O) 280 284 ν (Si-O) 620 621
  307 310   674 675
  332 333   721 723
ν (M-O)    ν (Si-O) 841 839
ν (M-O) 391 392   868 869
  415 416 ν (Si-O) 884 885
ν (Si-O) 429 431 ν (Si-O) 904 906
ν (M-O) 451 452   925  

 488 490 ν (Si-O) 979 981
 526 527 ν (Si-O) 1088  

Tab. 2. Ramanove spektrá študovaného zoisitu ZTA-1 
a  tanzanitu TTA-1, priradené k  jednotlivým typom sy-
metrie (Qin et al. 2016; Makreski et al. 2007).
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je veľmi nepravdepodobné, že by v  tejto vzorke bolo prí-
tomné V2+, a navyše luminiscenčné spektrum tanzanitu je 
rovnaké ako anyolitu. Preto za pravdepodobnejší lumino-
for pokladáme V3+. Luminiscenčné pásy v anyolite ZTA-1 
prislúchajú pravdepodobne Cr3+, pás pri 690 nm môžeme 
priradiť k  spinovo zakázanému prechodu 2Eg→4A2g pre d3 
prvky. V prípade tanzanitu TTA-1 môžeme tieto pásy pri-
radiť k V3+ pre d2 prvky so spinovo zakázaným prechodom 
1T2g→3T1g. V luminiscenčných spektrách je viditeľný rozdiel 
v  intenzite anyolitu s  Cr3+ luminoforom, ktorý má väčšiu 
intenzitu ako tanzanit s V3+. Intenzita luminiscencie je pod-
mienená funkciou luminiscenčných centier a  ich koncen-

trácie, absorbujúcou silou pri excitačnej vlnovej dĺžke a ich 
kvantovým výťažkom emisnej vlnovej dĺžky (Gaft et al. 
2015). Z pohľadu koncentrácie luminoforov je obsah Cr3+ 
v anyolite vyšší ako V3+ v tanzanite. Intenzita luminiscencie 
môže pravdepodobne súvisieť aj s  chemickými vlastnos-
ťami jednotlivých prvkov. Pre porovnanie Cr3+ má o niečo 
menší iónový polomer (0,615 Å) a o niečo väčšiu relatívnu 
atómovú hmotnosť (51,996), V3+ má iónový polomer (0,64 
Å) a relatívnu atómovú hmotnosť (50,94) (Salminen et al. 
2005; Shannon 1976). Intenzita luminiscencie je daná po-
merom počtu fotónov emitovaných z  jednotky objemu za 
jednotku času. Zjednodušene povedané, čím je vyššia kon-
centrácia luminiscenčných centier vo vzorke, tým dochádza 
k nárastu intenzity emitovaného luminiscenčného žiarenia 
(Gaft et al. 2015). Študovaná vzorka ZTA-1 má celkový po-
čet luminoforov vyšší ako TTA-1 (Tab. 1).

Pri zoisite, najmä pri jeho variete tanzanite sa stretáva-
me s  pleochroizmom (Rossman 2017). Pleochroizmus je 
optický fenomén vyskytujúci sa v  anizotropných látkach, 
v ktorých svetlo postupuje rôznymi smermi rôznou rých-
losťou, má rozdielne indexy lomu, a  preto má rozdielnu 
selektívnu absorpciu svetla (Hughes 2014). Vzhľadom na 
to, že zoisit je dvojosový minerál, môže vykazovať trichro-
izmus. Farba anyolitu je spôsobená Cr3+ (Fritsch a Rossman 
1988), modrá až modrofialová farba tanzanitu je spôsobená 
vanádom (Franz a Liebscher 2004). 

Vysvetlenie pôvodu farby v  zoisite nie je úplne jed-
noznačné a stretávame sa s rôznymi interpretáciami. Gho-
se a Tsang (1971) interpretujú ako hlavný chromofor V2+, 
Schmetzer a Bank (1978) ako V3+ a pre modro-zelenú va-

Vedecké články Malíčková I et al. (2019) Esemestník 8:47–53

Obr. 4: Luminiscenčné spektrá zoisitu (A), tanzanitu (B).

Obr. 6: Optické absorpčné spektrá tanzanitu z modrej zóny (A), zelenej zóny (B).

Obr. 5: Optické absorpčné spektrum zoisitu. 
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rietu ako kombináciu V3+ s Cr3+, Faye a Nickel (1971) ako 
kombináciu V3+ s Ti4+. Optické spektrá ZTA-1 potvrdzujú 
prítomnosť Cr3+ v štruktúre, podľa Schmetzer a Berdesinski 
(1978), ktorí priradili pásy pri 458 a 662 nm k Cr3+ v ok-
taedrickej pozícii. Javier-Ccallata a Watanabe (2013) prira-
dili Cr3+ v zoisite pásy v oblasti medzi 550 nm až 750 nm. Na 
základe porovnania môžeme naše pásy v oblasti 460 a 656 
nm priradiť k Cr3+, k spinovo povoleným prechodom pre d3 
prvky 4A2g → 4T1g, 4A2g → 4T2g. Pomer absorpčných pásov je 
1,429. V Tanabe-Sugano diagramoch, rovnaký pomer pri-
slúcha k Do/B = 22,57. Prvý prechod pre Do/B korešponduje 
s E/B (n1/B) energiou 22,57. Druhý prechod korešponduje 
s E/B (n2/B) energiou 32,30. Racahov parameter B je 675,3 
cm-1. Trojmocný centrálny atóm má o 40-80% vyššiu ener-
giu kryštálového poľa ako dvojmocné katióny (Housecroft 
a Sharpe 2005). Sila kryštálového poľa je Do/B = 22,57, Do = 
B*22,57 = 675, 3*22,57 = 15243,9 cm-1. Podobná hodnota 
energie kryštálového poľa bola zistená v anyolite z lokality 
Tefilo Otoni v  štáte Minas Gerais-Brazília (Javier-Ccallata 
a Watanabe 2013). Rozdiely môžu byť spôsobené prítom-
nosťou niektorých prvkov v štruktúre a to hlavne dvojmoc-
ných prvkov susediacich v  štruktúre s  trojmocným Cr3+, 
ako napr. Mn. 

Podľa Schmetzer a  Bank (1978) môžeme pás v  ob-
lasti 695 nm priradiť k  spinovo zakázanému prechodu 
4A2g→2T1g. Czaja et al. (1995) priradili tento pás k spinovo 
zakázanému Eg prechodu. Vo všeobecnosti pás pri 695 nm 
prislúcha k  elektrónovému prechodu v  Cr3+, ale či dôjde 
k zmene orientácie spinu, závisí na určitých podmienkach. 
V prípade vzorky ZTA-1 v Tanabe-Sugano diagrame nedo-
šlo k prekryvu, môžeme predpokladať, že nedošlo k zmene 
orientácie spinu (Obr. 7). 

Vanád v  tanzanite  je prítomný v oxidačných stupňoch 
V3+ a  V4+, modrá farba tanzanitu je spôsobená tepelnou 
oxidáciou V3+ na V4+. Farbu môže spôsobovať vanád, kto-
rý substituuje za Al3+ v  kryštálovej štruktúre (Schmetzer 
a Bank 1978). Študovaná vzorka tanzanitu vykazuje optickú 
zonálnosť, absorpčné spektrá sme merali v modrej aj zelenej 
zóne. Absorpčné pásy v oblasti 500-550 nm v modrej zóny 
tanzanitu môžeme priradiť k 2T2g→2Eg elektrónovému pre-
chodu vo V4+, ktorý sa v dôsledku zníženia symetrie V4+O6 
oktaédra z kubickej na tetragonálnu (C4V) štiepi – 2T2g na 
2B2g a 2Eg a 2Eg na 2B1g a 2A1g. Dochádza teda k rozštiepeniu 
pôvodného pásu na tri, pričom jeden z nich, ktorý môže byť 
v oblasti 500-320 nm, sa dá priradiť k absorpčnému pásu 
pri 535 nm v  modrej zóne tanzanitu (Reddy et al. 2012). 
Pásy v oblasti 585 a 750 nm môžeme priradiť k spinovo po-
voleným prechodom pre d2 prvky (V3+) 3T1g→3T2g v Al(II) 
a Al(I) pozícii (Koziarska et al. 2004). Na základe toho mô-
žeme pásy pri 605 a 730 nm v modrej zóne, 604 a 767 nm zo 
zelenej zóny priradiť k V3+. Absorpčný pás s maximom pri 
716 nm je priradený k V3+ (Czaja et al. 1995). 

Pri luminiscenčných spektrách je viditeľný rozdiel v in-
tenzite, čo je spôsobené celkovými obsahmi luminoforov, 
keďže intenzita luminiscencie je daná pomerom počtu 
emitovaných fotónov. Čím je vyššia koncentrácia luminis-
cenčných centier vo vzorke, tým je intenzita luminiscencia 
vyššia. Porovnanie optických spektier je o niečo kompliko-
vanejšie, pretože sa stretávame s rôznymi interpretáciami. 
Študované optické spektrá sme interpretovali na základe 
chemického zloženia s porovnaním dostupných publikácii. 
Výsledky jednotlivých meraní úzko súvisia s  chemickým 
zložením študovaných vzoriek. Hoci anyolit a  tanzanit sú 
štruktúrne identické, líšia sa v chemickom zložení a taktiež 
vo výsledných spektrách sú viditeľné rozdiely. 

Obr. 5: Obr. 7: Tanabe-Sugano diagram s  d3 konfiguráciou 
s D0/B pre zoisit ZTA-1 (https://chem.libretexts.org, uprave-
né).

Obr. 8: Tanabe-Sugano diagram s  d2 konfiguráciou (https://
chem.libretexts.org).
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V roku 2019 bola publikovaná nomen-
klatúra spinelovej superskupiny po schvá-
lení Komisiou pre nové minerály, nomen-
klatúru a  klasifikáciu pri Medzinárodnej 
mineralogickej asociácii (CNMNC IMA – 
Commission on New Minerals, Nomencla-
ture and Classification of the International 
Mineralogical Association). V  tomto prí-
spevku boli nové názvy minerálov a skupín 
podľa publikovanej nomenklatúry transpo-
nované do slovenského jazyka a  schválené 
Komisiou pre nomenklatúru a terminológiu 
v mineralógii pri Slovenskej mineralogickej 
spoločnosti (KNTM SMS).

Spinelová superskupina obsahuje mine-
rály z tried oxidov, sulfidov a selenidov (Tab. 
1) so spoločným tzv. spinelovým typom 
štruktúry s  pomerom katiónov a  aniónov 
3:4 a so všeobecným vzorcom AB2X4 (Bosi 
et al. 2019). Z  hľadiska symetrie minerály 
spinelovej superskupiny kryštalizujú v  ku-
bickej (priestorové grupy Fd3m a  P4132), 
tetragonálnej (P41212, I41/amd, I41/a, P4m2) 
a trigonálnej (R3) sústave. 

Spinelová superskupina sa na základe 
dominantného aniónu rozdeľuje na oxyspi-
nelovú (dominantný anión O), tiospinelovú 
(S) a  selenospinelovú (Se) skupinu. Ďalšie 
rozdelenie v  rámci skupín sa vykonáva na 
základe formálneho náboja katiónov v po-
zíciách a a B. Oxyspinelová skupina sa delí 
na spinelovú podskupinu (náboj A-B: 2-3) 
a  ulvöspinelovú podskupinu (náboj A-B: 
4-2). Tiospinelová skupina je rozdelená na 
carrollitovú podskupinu (náboj A-B: 1-3,5) 

Slovak names of spinel-supergroup minerals according to classification approved by 
IMA

Abstract:

The new nomenclature of spinel supergroup with accordance on actual analytical and mineralogical knowledge was approved 
by the Commission on New Minerals, Nomenclature and classification of the International Mineralogical Association (IMA 
CNMNC) and published in 2015. Spinel supergroup includes the oxyspinel, thiospinel and selenospinel group. Oxyspinel group 
is divided into spinel and ulvöspinel subgroups, thiospinel group into carrollite and linnaeite subgroups, and finally, selenospi-
nel group into bornhardtite group and potential “tyrrellite subgroup”. Spinel-supergroup nomenclature also discredited “iwaki-
ite”, “hydrohetaerolite” and “ferrorhodsite”. New names of minerals are transposed here into the Slovak language and approved 
by the Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Mineralogical Society of Slovakia.

Key words: Slovak terminology, nomenclature, spinel supergroup, oxyspinel group, thiospinel group, selenospinel group

Slovenské názvy minerálov spinelovej superskupiny podľa 
klasifikácie schválenej IMA

Peter Bačík1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava; *peter.bacik@uniba.sk

  A B X
Oxyspinelová skupina

Spinelová podskupina (2-3) A2+ B3+ X
Coulsonit Fe V2 O4
Dellagiustait V Al2 O4
Deltalumit (Al0.67◻0.33) Al2 O4
Franklinit Zn Fe2 O4
Gahnit Zn Al2 O4
Galaxit Zn Al2 O4
Guit Co Co2 O4
Hausmannit Mn Mn2 O4
Hercynit Fe Al2 O4
Heterolit Zn Mn2 O4
Chromit Fe Cr2 O4
Jakobsit Mn Fe2 O4
Kochromit Co Cr2 O4
Kuprospinel Cu Fe2 O4
Maghemit (Fe3+

0.67◻0.33) Fe2 O4
Magneziocoulsonit Mg V2 O4
Magnezioferit Mg Fe2 O4
Magneziochromit Mg Cr2 O4
Magnetit Fe Fe2 O4
Manganochromit Mn Cr2 O4
Spinel Mg Al2 O4
Termaerogenit Cu Al2 O4
Titanomaghemit (Ti4+

0.5◻0.5) Fe2 O4
Trevorit Ni Fe2 O4
Vuorelainenit Mn V2 O4
Zinkochromit Zn Cr2 O4

Tab. 1: Slovenské názvy minerálov spinelovej superskupiny a ich vzorce 
(podľa Bosi et al. 2019)
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  A B X
Oxyspinelová skupina

Ulvöspinelová podskupina (4-2) A4+ B2+ X
Ahrensit Si Fe O4

Brunogeierit Ge Fe O4

Filipstadit (Fe3+
0.5Sb5+

0.5) Mn O4

Qandilit Ti Mg O4

Ringwoodit Si Mg O4

Tegengrenit (Mn3+
0.5Sb5+

0.5) Mg O4

Ulvöspinel Ti Fe O4

Tiospinelová skupina
Carrolitová podskupina (1-3,5) A1+ B3,5+ X
Carrolit Cu Co2 S4

Fletcherit Cu Ni2 S4

Florensovit Cu (Cr3+
1.5Sb5+

0.5) S4

Kuproiridsit Cu (Ir3+Ir4+) S4

Kuprokalininit Cu (Cr3+Cr4+) S4

Malanit Cu (Ir3+Pt4+) S4

Rodostanit Cu (Fe2+
0.5Sn4+

0.5) S4

Toyohait Ag (Fe2+
0.5Sn4+

0.5) S4

Linnéitová podskupina (2-3) A2+ B3+ X
Daubréelit Fe Cr2 S4

Greigit Fe Fe2 S4

Indit Fe In2 S4

Joegoldsteinit Mn Cr2 S4

Kadmoindit Cd In2 S4

Kalininit Zn Cr2 S4

Kuprorodsit (Cu+
0.5Fe3+

0.5) Rh2 S4

Linnéit Co Co2 S4

Polydymit Ni Ni2 S4

Siegenit Co Ni2 S4

Violarit Fe Ni2 S4

Xingzhongit Pb Ir2 S4

Selenospinelová skupina
“Tyrrellitová podskupina” (2-3) A1+ B3,5+ X
Tyrrellit Cu (Co,Ni)2 Se4

Bornhardtitová podskupina (2-3) A2+ B3+ X
Bornhardtit Co Co Se4

Trüstedtit Ni Ni Se4

a  linnéitovú podskupinu (náboj A-B: 2-3). 
Selenospinelová skupina má iba jednu plat-
nú bornhardtitovú podskupinu (náboj A-B: 
2-3), minerál tyrrellit by mohol byť zaradený 
do hypotetickej „tyrrelitovej podskupiny“ 
(náboj A-B: 1-3,5), ak by boli opísané ďalšie 
minerálne členy patriace do tejto podskupi-
ny. Nomenklatúra spinelovej superskupiny 
zdiskreditovala 3 minerály „iwakiit“ (poly-
morf jakobsitu), „hydroheterolit“ (heterolit 
s  prítomnosťou OH skupín) a  „ferorodsit“ 
(zodpovedá kuprorodsitu).

Poďakovanie
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pomohli zvýšiť úroveň článku, autor ďakuje 
dvom anonymným recenzentom.
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Gemmological investigation of lazulite from Tribeč Mountains

Abstract:

Lazulite, MgAl2(PO4)(OH)2, is a blue phosphate mineral. Lazulite forms one end-member of a solid solution series with the 
darker iron-rich scorzalite. In this article, we are continuing research of the raw jewellery material. We present the gemmologi-
cal investigation of the lazulite from the Tribeč Mts. Lazulite was confirmed by Raman spectroscopy (187, 220, 255, 279, 344, 
376, 411, 515, 618, 638, 739, 849, 1022, 1055, 1095, 1135 cm-1). The lazulite density varied between 3.04 and 3.10 g/cm3. The 
refractive index ranged from 1.615 to 1.640. Using X-ray fluorescence spectrometry, we found Ti, Fe (up to 4.15 wt. %), Zn, Zr, 
Cu, Pb and Mn. Lazulite with quartzite is suitable for cutting, polishing, tumbling. Also it is suitable for grinding of cabochons.

Key words: lazulite, scorzalite, gemmology, gemstone, jewellery, Tribeč mountains, Raman spectroscopy, X-ray fluorescence 
spectrometry

Gemologická charakteristika lazulitu z pohoria Tribeč

Ján Štubňa1,* , Ján Jahn2, Miroslav Antala3, Ľudmila Illášová1

1Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Gemologický ústav, Nábrežie mládeže 91, 949 74 
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Úvod
Už tisícročia ľudí fascinovala modrá farba a preto aj vy-

hľadávali kamene modrej farby. Ľudia modrej farbe v mi-
nulosti pripisovali rôzne magické a mystické vlastnosti. Slo-
vensko síce nepatrí medzi krajiny, kde sa vyskytujú tradičné 
drahé kamene drahokamovej kvality, ako je napr. diamant, 
rubín a  smaragd, ale predchádzajúce výskumy ukázali, že 
potenciál pre šperkovú tvorbu majú predovšetkým neprie-
hľadné drahé kamene (Ďuďa 1987, Ďuďa 1990, Štubňa et al. 
2018). Medzi modré minerály, ktoré sa vyskytujú na Sloven-
sku a môžu spĺňať vlastnosti drahého kameňa, akými sú na-
príklad estetický vzhľad, vzácnosť a odolnosť voči vonkaj-
ším vplyvom, môžeme zaradiť aj lazulit, MgAl2(PO4)(OH)2.

Prvý mineralogický opis pochádza z roku 1795 z lokality 
Fressnitzgraben v Štajersku, Rakúsko. Pomenovanie lazulit 
pochádza z arabského slova azul, čo znamená nebo a gréc-
keho slova lithos, ktoré znamená kameň. V  mineralogic-

kom systéme patrí do triedy fosforečnanov, arzeničnanov 
a  vanadičnanov. Je azúrovo modrý, vzácne modrozelený, 
žltozelený až žltý. Tvrdosť má 5-5,5, lesk sklený, priesvitný, 
s trichroizmom. Tvorí celistvé až zrnité agregáty, vzácne aj 
ostro pyramidálne kryštály (Klein 2006).

Veľmi podobný lazulitu je scorzalit FeAl2(PO4)(OH)2. 
Medzi lazulitom a  scorzalitom pravdepodobne existu-
je kompletný tuhý roztok s  ľubovoľnou substitúciou Fe2+ 

za Mg. V ich štruktúrach sa nachádzajú oktaédre (Mg,Fe)
(O,OH)6, ktoré sa spájajú hranami a plochami s oktaédrami 
Al(O,OH)6 do izolovaných skupín. Opísané skupiny sú po-
prepájané tetraédrami PO4 (Klein 2006).

Vyskytujú sa vo vysokometamorfovaných horninách 
a pegmatitoch. Väčšinou sú v asociácii s kyanitom, andalu-
zitom, sillimanitom, korundom, rutilom a granátom (Klein 
2006). 

Obr. 1: Vzorka lazulitu z lokality Nitra – Pyramída. Veľkosť 
vzorky 10,0 × 3,5 cm. Vzorka zo zbierky M. Antalu. Foto: J. 
Štubňa.

Obr. 2: Vzorka lazulitu z lokality Žirany. Veľkosť vzorky 8,0 × 
5,0 cm. Vzorka zo zbierky M. Antalu. Foto: J. Štubňa.

Vedecké články
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Lazulit už v  dávnej minulosti bol známy ako ozdob-
ný kameň, avšak nikdy nebol príliš cenený. Viac sa využí-
val ako náhrada za vzácnejšie drahé kamene. Obchodníci 
v minulosti ho často predávali ako tyrkys alebo lazurit (lapis 
lazuli), preto býva označovaný aj ako „nepravý lapis“ (Bouš-
ka a Kouřimský 1979). Často sa brúsi do kabošonov, keďže 
kryštály vhodné na fazetovanie sú vzácne a malé, väčšinou 
s  inklúziami. Lazulity drahokamovej kvality pochádzajú 
z  Brazílie (Minas Gerais, Sopa), Indie (Bandara), Kanady 
(Rapid Creek), Pakistanu (Gilgit, Laila) a USA (Kalifornia, 
Champion Mine). Lazulit môže byť zamenený aj za iné dra-
hé kamene, ako už bol spomenutý tyrkys a lapis lazuli, ale aj 
napríklad za apatit, modrý turmalín, topás, euklas, kyanit, 
zafír, spinel a tanzanit (Mařík 2016).

Cieľom príspevku je gemologická charakteristika lazuli-
tu z vybraných lokalít pohoria Tribeč na Slovensku. Vhod-
nosťou spracovania lazulitov pre šperkárske účely sa zaobe-
rali Barok a Tichý (2002). Prvé informácie o vybrúsených 
lazulitoch zo Slovenska publikovala Illášová (2006).

Lokalizácia a geologická charakteristika
Ojedinelé nálezy lazulitu na Slovensku boli opísané zo 

Slovenského rudohoria a Javoria, pričom z druhej lokality 
je lazulit známy len z vrtných prác (Ďuďa a Ozdín 2012). 
V najväčšom množstve sa na Slovensku vyskytuje v obalo-
vej sekvencii jadrového pohoria Tribeč. Prvý nález z roku 
1936 opísal Sekanina (1957). Neskôr sa našiel lazulit v rov-
nakej geologickej pozícii na 16 lokalitách v okolí Nitry (obr. 

1, obr. 3) ďalej v Bádiciach (obr. 5), Horných Lefantovciach, 
Jelenci (obr. 4), Kostoľanoch pod Tribečom, Nitrianskych 
Hrnčiarovciach, Skýcove, Súľovciach, Velčiciach, v  Žira-
noch (obr. 2) a Zlatne (Jahn 1978, 1979; Uher et al. 1997, 
2009) .

Pre účely našej práce sme odobrali vzorky lazulitu 
z  dvoch lokalít, ktoré sa nachádzajú v  juhozápadnej časti 
jadrového pohoria Tribeč (obr. 6) budovaného kryštalini-
kom tatrika a imbrikovanou obalovou sekvenciou so strati-
grafickým rozsahom spodný trias - alb (Ivanička ed. 1998).

Prvá lokalita leží 500 m SV od kostola v Bádiciach, na 
západnom svahu kóty 462,4 m n. m. (Tarište) v katastrál-
nom území obce Bádice v okrese Nitra. V čiastočne rekul-
tivovanom kameňolome sú odkryté lavicovité, masívne, 
jemnozrnné, svetlosivé kremence s  vložkami sericiticko- 
chloritických bridlíc patriace k  lúžňanskému súvrstviu 
(spodný trias, skýt). Horniny sú tektonicky deformované 
s prítomnosťou tektonických zrkadiel. Z minerálov je prí-
tomný hrubokryštalický celistvý biely kremeň, ktorý tvorí 
vo východnej časti kameňolomu 0,5 m hrubú žilu SV–JZ 
smeru. Smerná dĺžka kremennej žily na povrchu je 4 m. 
V  paragenéze s  kremeňom sa vyskytuje tmavomodrý la-
zulit, oceľovo čierny šupinkovitý hematit (var. spekularit), 
biely jemnozrnný barit a Fe-hydroxidy (Jahn 2009).

Vzorky z  druhej lokality pochádzajú z  katastra obce 
Žirany v  okrese Nitra. Až do roku 2010 sa tu nachádzal 
opustený kameňolom na východnom svahu Vápeníka (kóta 
531,0 m. n. m.), 900 m SZ od kostola v Kolíňanoch (kóta 
274,6 m n. m.) známy v  literatúre pod označením Žirany 
– obalovačka I., v ktorom sa nachádzala lazulitová parage-
néza reprezentovaná bielym žilným kremeňom, farebne va-
riabilným lazulitom, baritom, hematitom – spekularitom, 
kaolinitom, mastencom a goethitom. V metamorfnej mine-
rálnej asociácii bol zistený chlorit, muskovit a bližšie neur-
čený minerál tvoriaci žlté prizmatické kryštály do veľkosti 
1,5 mm, pripomínajúci korund (Jahn 2009). Mineralogicky 
zaujímavý je tunajší výskyt chromitu, muskovitu a turmalí-
nu obohateného o Cr (Ivan et al. 2015). 

V roku 2010 bol 1 km východne od Vápeníka (kóta 531,0 
m n. m.) otvorený nový kameňolom v tesnej blízkosti hor-
nej hrany starého kameňolomu. Z tejto lokality pochádza-
jú súčasné nálezy lazulitu a ďalších minerálov. Predmetom 
ťažby sú biele alebo svetlosivé lavicovité kremence a arkózy 
lúžňanského súvrstvia (spodný trias, skýt). Medzivrstvo-
vé priestory vyplňujú fylitické bridlice s  kataklázovanými 
prizmatickými kryštálmi turmalínu a  sericiticko-masten-
cová zmes, ktorá tvorí aj väčšie nepravidelné akumulá-
cie uprostred lavíc kremencov alebo výplň tektonických 

Obr. 3: Vzorka lazulitu z lokality Nitra – Malá Skalka. Veľkosť 
vzorky 10,0 × 3,0 cm. Vzorka zo zbierky M. Antalu. Foto: J. 
Štubňa.

Obr. 4: Vzorka lazulitu z lokality Jelenec. Veľkosť vzorky 8,0 × 
6,5 cm. Vzorka zo zbierky M. Antalu. Foto: J. Štubňa.

Obr. 5: Úlomky lazulitu z lokality Bádice. Foto: J. Štubňa.
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porúch. Horniny sú intenzívne dynamometamorfované, 
zbridličnatené a premenené na metakvarcity s hustou sieťou 
puklín. Minerálna asociácia je zhodná s pomermi v starom 
kameňolome. Lazulit sa vyskytuje v bielom žilnom kremeni 
v paragenéze s baritom, hematitom – spekularitom, turma-
línom, sericitom a ďalšími minerálmi.

Materiál a metodika
Materiál použitý v článku bol v teréne odoberaný v ro-

koch 1977 - 2016. Pre gemologickú charakteristiku lazulitu 
boli použité vzorky z opísaných lokalít Bádice a Žirany. Na 
zistenie objemovej hmotnosti a  nasiakavosti vzoriek sme 
použili hydrostatické váhy KERN ABT-5DM s nástavcom 
KERN ABT-A01. Na meranie indexu lomu sme použili re-
fraktometer. 

Vzorky boli identifikované Ra-
manovou spektroskopiou pomocou 
spektrometra GL Gem Raman PL532 
so zeleným laserom o  vlnovej dĺžke 
532 nm a maximálnym výkonom 300 
mW. Spektrometer využíva diódový 
laser Nd- YAG, ktorý pracuje na vlno-
vej dĺžke 1064 nm a detektor Toshiba 
TCD1304AP (CCD 3648 pixel, 8 μm 
× 200 μm). Spektrálny rozsah je 100 
– 5440 cm-1 s rozlíšením 10 cm-1. Veľ-
kosť skúmaného bodu je 10-15 μm pri 
10-násobnom zväčšení. Na vyhod-
notenie spektier sme použili softvér 
Spekwin32 verzia 1.716.1 (Menges 
2012). 

Na zistenie kvalitatívneho chemic-
kého zloženia sme použili röntgenovú 
fluorescenčnú spektroskopiu. Pou-
žitý bol ručný spektrometer DELTA 
CLASSIC+, ktorý je schopný stanoviť 

prvky Au, Pd, Ag, Pt, Ir, Rh, Ti, V, Cr, Mo, Fe, Co, Ni, Cu, 
Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Sn, Bi a Sb. Doba merania 
bola 70 s. Vlastné meranie bolo realizované z povrchu skú-
manej vzorky. Na mikroskopické pozorovanie bola použitá 
gemologická trinokulárna lupa Motic GM 171 s kontinuál-
nym zväčšením od 7,5x do 50x.

Vzorky lazulitov boli zušľachtené dvoma rôznymi spô-
sobmi, ktoré sú najčastejšie odporúčané pre nepriehľadný 
materiál (Turnovec a Illášová 2011). Jedna časť bola spra-
covaná do formy okruhliakov (tromlovaných kameňov) 
v tromlovacom bubne. Druhý spôsob spracovania bolo vy-
brúsenie v podobe kabošonov, resp platničiek zo zaoblený-
mi hranami rôznych tvarov. 

Obr. 6: Záujmové územie s  lokalitami la-
zulitu: 1. Bádice, 2. Žirany (© 2019 hiking.
sk).

Obr. 7: Porovnanie Ramanových spektier lazulitu z Bádic a Žirian so spektrami lazulitu a scorzalitu (Horsjoberg, Švédsko) z data-
bázy RRUFF.info.
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Výsledky a diskusia
Hustota lazulitov bola v rozmedzí od 3,04 do 3,10 g/cm3. 

Nameraná nižšia hodnota zodpovedá horečnatému členu 
lazulitu (3,08 g/cm3), scorzalit má hustotu 3,38 g/cm3 (Shu-
mann 2002). Index lomu vzoriek bol v rozmedzí od 1,615 
do 1,640. Indexy lomu dosahujú spodnú až strednú hodno-
tu rozpätia uvádzaných indexov lomu (1,604-1,680). Nižší 
index lomu súvisí s nízkym obsahom železa (Klein 2006), 
čo dokazuje prítomnosť vysokého obsahu lazulitovej zložky. 
Podobný záver uviedol aj Sekanina (1957).

Pomocou Ramanovej spektroskopie sme identifikovali 
vibrácie na hodnote 187, 220, 255, 279, 344, 376, 411, 515, 
618, 638, 739, 849, 1022, 1055, 1095, 1135 cm-1. Tieto vib-

rácie prislúchajú lazulitu (190, 225, 255, 282, 323, 379, 414, 
479, 606, 648, 742, 1019, 1059, 1101, 1137cm-1) (univie.
ac.at) (obr. 7). 

Pomocou röntgenovej fluorescenčnej spektroskopie 
sme v skúmaných vzorkách identifikovali prvky Ti, Fe, Zn, 
Zr, Cu, Pb, Mn. Vo všetkých študovaných vzorkách bolo 
prítomné železo (do 4,15 %). Tento nízky obsah železa po-
tvrdzujú aj predošlé výskumy (Uher et al. 1997, Spišiak a Il-
lášová 2006). Vo vzorkách je prítomný predovšetkým lazulit 
a  to až 85 – 93 % a scorzalit 7 – 15 % (Uher et al. 1997). 
Okrem týchto dvoch minerálov boli identifikované aj ďalšie 
fosforečnany a to gorceixit (Uher et al. 1997; Spišiak a Illá-

Obr. 8: Ukážka tromlovaných lazulitov. Foto: J. Štubňa. Obr. 9: Kabošon (18 x 13 mm a o hmotnosti 17 ct) a plastický 
výbrus (39 x 26 mm a o hmotnosti 67 ct) kremenca s lazulit-
mi z lokality Žirany. Vybrúsil R. Galád, Foto: J. Štubňa.

Obr. 10: Kabošony z lazulitu z lokality Bádice. Zľava (veľkosť a 
hmotnosť): 13 x 8 mm, 2,50 ct, 10 x 9 mm, 2,47 ct a 9 x 9 mm, 
2,30 ct. Vybrúsil R. Galád. Foto: Foto: J. Štubňa. Obr. 11: Vyleštená plocha kremenca s  lazulitom z  lokality 

Žirany. Veľkosť vzorky 11,0 x 7,0 cm. Vzorka zo zbierky M. 
Antalu. Foto: J. Štubňa.

Obr. 12: Vyštrbená hrana kabošonu lazulitu z Bádic. Zväčše-
nie 20x. Foto: J. Štubňa. Obr. 13: Nerovnomerne vyleštený povrch kabošonu lazulitu 

z Bádic. Zväčšenie 20x. Foto: J. Štubňa.
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šová 2006) a goyazit (Spišiak et al. 2006; Spišiak a Illášová 
2006; Uher et al. 2009). Okrem toho môžeme potvrdiť aj 
prítomnosť už opísaného zirkónu (Uher et al. 1997), keďže 
sme detekovali prítomnosť chemického prvku zirkónia na 
obidvoch lokalitách. 

Jedným z  najjednoduchších spôsobov opracovania 
opaktných materiálov je tromlovanie. Používa sa väčšinou 
pri spracovaní menej cenných kameňov a menej kvalitnej 
suroviny. Väčšie množstvo pripraveného polotovaru pri-
bližne rovnakej veľkosti sa brúsi a leští abrazívnymi práška-
mi pri otáčaní v  motoroch poháňaných vibračnými alebo 
valnými bubnami. Týmto spôsobom je napodobňovaný 
proces opracovania pri riečnom transporte, ktorého vý-
sledkom sú viac či menej uhladené okruhliaky. Veľká časť 
skúmaného materiálu je vhodná práve na tento spôsob 
opracovania, vzhľadom k  tomu, že tvorí zmes minerálov 
s kremeňom, resp. kremencom (obr. 8).

Lazulity boli vybrúsené rovinným brúsením do tvaru 
okrúhleho a oválneho výbrusu typu kabošon, resp. rôznych 
plastických výbrusov (obr. 9, obr. 10, obr. 11). Ide o  typ 
jednoduchého výbrusu, ktorý sa bežne používa pri neprie-
hľadných surovinách, pričom pri opracovaní bolo prefero-
vané jednostranné vydutie bez rundisty. Z  lokality Bádice 
sme spracovali len lazulity, bez prítomnosti kremenca. Táto 
surovina je náročná na spracovanie, keďže materiál je ne-
homogénny, čo sa prejavilo aj nasiakavosťou, ktorá bola od 
0,83 do 2,86 %. Táto nekompaktnosť materiálu sa prejavila 
tým, že bolo problematické dosiahnuť ostrú hranu, ktorá 
sa často vyštrbovala (obr. 12). Tak isto bolo problematické 
aj vyleštenie do hladkého povrchu, v dôsledku čoho ostali 
kamene matné a bez lesku (obr. 13). Lepšie výsledky sme 
dosiahli so vzorkami zo Žirian, kde bol materiál opracova-
ný aj s okolitým kremeňom. Hrany v tomto prípade ostali 
ostré a nevyštrbené (obr. 14). Povrch bolo možné upraviť do 
vysokého stupňa lesku (obr. 15). 

Záver
V histórii ľudstva mali významné postavenie modré 

nepriehľadné drahé kamene a  to predovšetkým horniny 
impregnované najmä lazuritom nazývané lapis lazuli. Ako 
náhrada za tento drahý kameň sa využíval aj lazulit. Z lomu 
Lupka v Nitre - Drážovciach bol v druhej polovici 20. storo-
čia potvrdený a opísaný prvý výskyt modrého minerálu la-
zulitu na Slovensku. Od 70. rokov boli objavené ďalšie nové 
výskyty lazulitu a to nie len v katastrálnom území Nitry, ale 
aj na iných lokalitách v pohorí Tribeč. V lazulitovej asoci-
ácii bol okrem dominantného lazulitu neskôr potvrdený 
výskyt aj ďalších fosforečnanov a  to scorzalitu, gorceixitu 
a goyazitu. Lazulit v kompaktných kremencoch nám posky-
tol príležitosť na overenie šperkového spracovania. Surovi-

na je vhodná na rovinné brúsenie, ktoré sa odporúča pre 
nepriehľadnú surovinu. V  dôsledku prevažujúcej nekom-
paktnosti lazulitovej suroviny je problematické spracovanie 
do typu kabošon. Veľmi dobrou kombináciou na brúsenie 
je využitie kompaktnej suroviny kremenca so žilkami lazu-
litu, ktorá sa dobre gemologicky zhodnocuje. Okrem vy-
brúsenia do požadovaného tvaru je možné ju vyhladiť aj do 
vysokého lesku.

Poďakovanie: Autori ďakujú Radovanovi Galádovi za 
vybrúsenie vzoriek a  Ladislavovi Eššemu za poskytnutie 
vzoriek na vybrúsenie pre účely článku. Zároveň ďakujú 
dvom anonymným recenzentom za ich konštruktívne pri-
pomienky.
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New minerals approved by IMA and published in 2017 and 2018 and their Slovak 
names approved by the Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy 
at the SMS

Abstract:

Commission on Nomenclature and Terminology in Mineralogy at the Slovak Mineralogical Society (KNTM SMS) provides 
informations about the new minerals approved by the Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification at the 
International Mineralogical Association (CNMNC IMA). Slovak names of new minerals approved by KNTM SMS and their 
chemical formulae includes 108 minerals published in year 2017 and 101 minerals published in year 2018. The list does not 
include the names of minerals which were not published as articles in scientific journals, only in the CNMNC Newsletter in 
the Mineralogical Magazine. The list includes the names of new minerals that have been renamed or redefined under the new 
classifications and rules of IMA and the following informations: Slovak name of mineral approved by KNTM SMS in alpha-
beticall order, origin of the name, chemical formula, crystallographic system, the IMA number, note and abbreviated citation.

Key words: new minerals, Slovak terminology, nomenclature

Nové minerály schválené IMA a publikované v rokoch 
2017 a 2018 a ich slovenské názvy schválené Komisiou 
pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri SMS

Pavol Myšľan1 a Daniel Ozdín1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava; myslan.pavol@gmail.com, daniel.ozdin@uniba.sk

Komisia pre nomenklatúru a terminológiu v mineraló-
gii pri Slovenskej mineralogickej spoločnosti (KNTM SMS) 
poskytuje slovenskej mineralogickej verejnosti informácie 
o nových slovenských názvoch mineráloch a ich kryštalo-
chemických vzorcoch, ktoré boli schválené Komisiou pre 
nové minerály, nomenklatúru a  klasifikáciu pri Medziná-
rodnej mineralogickej asociácii (CNMNC IMA – Commis-
sion on New Minerals, Nomenclature and Classification of 
the International Mineralogical Association) a boli následne 
publikované v rokoch 2017 a 2018. Priložený zoznam mine-
rálov nadväzuje na publikácie o slovenských názvoch mine-
rálov publikované v rokoch 2002 (Ozdín a Uher 2002a,b), 
2004 (Ozdín 2004), 2009 (Ozdín et al. 2009; Števko et al. 
2009), 2010 (Ozdín et al. 2010), 2012 (Bačík et al. 2012; 
Števko et al. 2012), 2013 (Števko et al. 2013), 2014 (Štev-
ko 2014), 2015 (Števko 2015), 2016 (Števko 2016) a  2017 
(Števko 2017). Zoznam minerálov vychádza predovšetkým 
z  oficiálneho reportu CNMNC IMA, ktorý je pravidelne 
uverejňovaný (http://cnmnc.main.jp/).

Do zoznamu boli zahrnuté minerály, ktoré prešli špeci-
álnymi procedúrami a boli premenované alebo redefinova-
né pomocou nových klasifikácií a pravidiel IMA. Minerály, 
ktoré boli schválené CNMNC IMA a krátka správa o nich 
bola publikovaná v  pravidelnom spravodajcovi CNMNC 
Newsletter v  časopise Mineralogical Magazine, neboli za-
hrnuté. Podmienkou uznania nového minerálu je pub-
likovanie jeho opisu vo forme článku vo vedeckom alebo 
odbornom periodiku a preto sú v zozname uvedené len tie 
minerály, ktoré prešli kompletnou procedúrou vyžadova-
nou CNMNC IMA.

V zozname nových minerálov sú uvedené nasledujúce 
údaje: slovenský názov minerálu, pôvod názvu, kryštalo-
chemický vzorec, kryštalografická sústava, číslo IMA, pod 
ktorým Medzinárodná mineralogická asociácia minerál 

schválila a skrátená citácia. Minerály sú usporiadané v zo-
zname podľa abecedy. Tabuľky obsahujú 108 nových mi-
nerálov publikovaných v roku 2017 a 101 nových minerá-
lov publikovaných v roku 2018. Zoznam zahŕňa dva nové 
minerály s typovou lokalitou na Slovensku (fluórarrojadit-
-(BaNa) a javorieit).

Citácie minerálov v tomto príspevku nie sú súčasťou zo-
znamu literatúry, pretože majú iba informatívny charakter. 
Slovenské názvy minerálov, ako aj kryštalochemické vzorce 
schválila KNTM SMS a publikácia má kodifikačný charak-
ter. 

Poďakovanie: Za cenné a veľmi podnetné pripomienky 
ďakujeme dvom neznámym recenzentom.
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Skratky použité v tabuľkách

Skratka pôvodu názvu: gr. – z gréčtiny, chem. – che-
mický, lat. – z latinčiny, m. – podľa mena osoby, zem. – pod-
ľa názvu zemepisného názvu, ost. – ostatné (rôzny pôvod 
názvu) 

Skratky kryštalografických sústav: mon. – monokli-
nická, romb. – rombická, trikl. – triklinická, trig. – trigonál-
na, hex. – hexagonálna, tetr. – tetragonálna, kub. – kubická

Skratky časopisov a  iných publikácií: ACG – Acta 
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gie Abhandlungen, PCM - Physics and Chemistry of Mine-
rals, SR - Scientific Reports, ZRMO – Zapiski Rossijskogo 
Mineralogičeskogo Obščestva

Tab. 1: Zoznam nových minerálov publikovaných v roku 2017

Vedecké článkyMyšľan P, Ozdín D (2019) Esemestník 8:62–65

názov minerálu pôvod názvu vzorec sústava č. IMA citácia pozn.
Abellait m. NaPb2(CO3)2(OH) hex. 2014-111 EJM 29, 915–922
Abuit zem. CaAl2(PO4)2F2 romb. 2014-084 JMPS 112, 109–115
Addibischoffit m. Ca2Al6Al6O20 trikl. 2015-006 AM 102, 1556–1560
Alpeit zem. Ca4Mn3+

2Al2(Mn3+Mg)(SiO4)2(Si3O10)(V5+O4)(OH)6 romb. 2016-072 EJM 29, 907–914
Alumovesuvianit chem., zem. Ca19Al(Al10Mg2)Si18O69(OH)9 tetr. 2016-014 MP 111, 833–842
Alwilkinsit-(Y) m., chem. Y(H2O)7[(UO2)3(SO4)2O(OH)3]·7H2O romb. 2015-097 MM 81, 895–907
Babánekit m. Cu3(AsO4)2∙8H2O mon. 2012-007 JGS 62, 261–270
Bernarlottiit m. Pb12(As10Sb6)S36 trikl. 2013-133 EJM 29, 713–726
Bohseit m. Ca4Be3+xAl1-xSi9O25-x(OH)3+x; x = 0-1 romb. 2010-026 MM 81, 35–46 *1
Burroite zem. Ca2(NH4)2(V10O28)·15H2O trikl. 2016-079 CM 55, 473–481
Cabvinit m. Th2F7(OH)·3H2O tetr. 2016-011 AM 102, 1384–1389
Canosioit zem. Ba2Fe3+(AsO4)2(OH) mon. 2015-030 MM 81, 305–317
Centennialit zem. CaCu3Cl2(OH)6·nH2O; n ~ 0,7 trig. 2013-110 MM 81, 1105–1124
Currierit m. Na4Ca3MgAl4(AsO3OH)12·9H2O hex. 2016-030 MM 81, 1141–1149
Dagenaisit m. Zn3Te6+O6 mon. 2017-017 CM 55, 867–873
Davidsmithit m. (Ca☐)2Na6Al8Si8O32 hex. 2016-070 EJM 29, 1005–1013
Delhuyarit-(Ce) m., chem. Ce4Mg(Fe3+

2W)☐(Si2O7)2O6(OH)2 mon. 2016-091 EJM 29, 897–905
Dravertit m. CuMg(SO4)2 mon. 2014-010 EJM 29, 323–330
Dyrnaesit-(La) zem., chem. Na8Ce4+(La,REE)2(PO4)6 romb. 2014-070 MM 81, 103–111
Dzierżanowskit m. CaCu2S2 trig. 2014-032 MM 81, 1073–1085
Écrinsit zem. AgTl3Pb4As11Sb9S36 trikl. 2015-099 EJM 29, 689–700
Eleonorit zem. Fe3+

6(PO4)4O(OH)4·6H2O mon. 2015-003 MM 81, 61–76
Enneasartorit ost., m. Tl6Pb32As70S140 mon. 2015-074 EJM 29, 701–712
Epifanovit m. NaCaCu5(PO4)4[AsO2(OH)2]·7H2O mon. 2016-063 ZRMO 146, 30–38
Erazoit m. Cu4SnS6 trig. 2014-061 JMG 194, 91–96
Ewingit m. Mg8Ca8(UO2)24(CO3)30O4(OH)12(H2O)138 tetr. 2016-012 G 45, 1007–1010
Farmazinkit gr., chem. KZnAsO4 hex. 2014–015 MM 81, 1001–1008
Fengchengit zem. Na12☐3Ca6Fe3+

3Zr3Si(Si25O73)(H2O)3(OH)2 trig. 2007-018a AMS 37, 140–151
Feri-obertiit chem., m. Na(Na2)(Mg3Fe3+Ti)Si8O22O2 mon. 2015-079 MM 81, 641–651
Ferorodonit chem., gr. CaMn3Fe(Si5O15) trikl. 2016-016 PCM 44, 323–334
Fluórwavellit chem., m. Al3(PO4)2(OH)2F·5H2O romb. 2015-077 AM 102, 909–915
Gauthierit m. KPb[(UO2)7O5(OH)7]·8H2O mon. 2016-004 EJM 29, 129–141
Gazeevit m. BaCa6(SiO4)2(SO4)2O trig. 2015-037 MM 81, 499–513
Gurimit zem. Ba3(VO4)2 trig. 2013-032 MM 81, 1009–1019
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Vedecké články Myšľan P, Ozdín D (2019) Esemestník 8:62–65

názov minerálu pôvod názvu vzorec sústava č. IMA citácia pozn.
Hansblockit m. (Cu,Hg)(Bi,Pb)Se2 mon. 2015-103 MM 81, 629–640
Hansesmarkit m. Ca2Mn2Nb6O19·20H2O trikl. 2015-067 MM 81, 543–554
Hemleyit m. FeSiO3 trig. 2016-085 SR 7, 42674
Hendekasartorit ost., m. Tl2Pb48As82S172 mon. 2015-075 EJM 29, 701–712
Heptasartorit ost., m. Tl7Pb22As55S108 mon. 2015-073 EJM 29, 701–712
Hexacelzián ost., m. BaAl2Si2O8 hex. 2015-045 MM 81, 1009–1019
Hollisterit m. Al3Fe mon. 2016-034 AM 102, 690–693
Hydropascoit chem., zem. Ca3(V10O28)·24H2O trikl. 2016-032 CM 55, 207–217
Hydroxyferoroméit chem., zem. (Fe2+

1.5☐0.5)Sb5+
2O6(OH) kub. 2016-006 EJM 29, 307–314

Hydroxykalciomikrolit chem., gr. Ca1.5Ta2O6(OH) kub. 2013-073 MM 81, 555–564
Hydroxykenoelsmoreit chem., ost. (☐,Pb)2(W,Fe3+,Al)2(O,OH)6(OH) kub. 2016-056 EJM 29, 491–497
Hydroxylgugiait chem., zem. (Ca3☐1)Σ4(Si3.5Be2.5)Σ6O11(OH)3 tetr. 2016-009 CM 55, 219–232
Charleshatchettit m. CaNb4O10(OH)2·8H2O mon. 2015-048 AM 102, 2333–2340
Chinleit-(Y) zem., chem. NaY(SO4)2·H2O trig. 2016-017 MM 81, 909–916
Iyoit zem. MnCuCl(OH)3 mon. 2013-130 MM 81, 485–498
Jaszczakit m. AuBi3S5 romb. 2016-077 EJM 29, 673–677
Javorieit zem. KFeCl3 romb. 2016-020 EJM 29, 995–1004
Joanneumit ost. Cu(C3N3O3H2)2(NH3)2 trikl. 2012-001 MM 81, 155–166
Jörgkellerit m. Na3Mn3+

3(PO4)2(CO3)O2·5H2O trig. 2015-020 MP 11, 373–381
Juansilvait m. Na5Al3[AsO3(OH)]4[AsO2(OH)2]2(SO4)2·4H2O mon. 2015-080 MM 81,  619–628
Kegginit m. Pb3Ca3[AsV12O40(VO)]·20H2O trig. 2015-114 AM 102, 461–465
Khesinit m. Ca4Mg2Fe3+

10O4(Fe3+
10Si2)O36 trikl. 2014-033 EJM 29, 101–116

Klaprothit m. Na6(UO2)(SO4)4(H2O)4 mon. 2015-087 MM 81, 753–779
Kravtsovit zem. PdAg2S romb. 2016-092 EJM 29, 597–602
Kryachkoit m. (Al,Cu)6(Fe,Cu) romb. 2016-062 AM 102, 690–693
Kyawthuit m. Bi3+Sb5+O4 mon. 2015–078 MM 81, 477–484
Leószilárdit m. Na6Mg(UO2)2(CO3)6·6H2O mon. 2015-128 MM 81, 1039–1050
Liebermannit m. KAlSi3O8 tetr. 2013-128 MPS 53, 50–61
Línekit m. K2Ca3[(UO2)(CO3)3]2∙8H2O romb. 2012-066 JGS 62, 201–213
Lobanovit m. K2Na(Fe2+

4Mg2Na)Ti2(Si4O12)2O2(OH)4 mon. 15-B MM 81, 175–181
Lucchesiit m. CaFe2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O romb. 2015-043 MM 81, 1–14
Luogufengit m. Fe2O3 romb. 2016-005 AM 102, 711–719
Magneziocanutite chem., m. NaMnMg2[AsO4]2[AsO2(OH)2] mon. 2016-057 MM 81, 1523–1531
Magneziovesuvianit chem., zem. Ca19Mg(Al11Mg)Si18O69(OH)9 tetr. 2015-104 JOG 62, 25–36
Maneckiit m. (Na☐)Ca2Fe2+

2(Fe3+Mg)Mn2(PO4)6·2H2O romb. 2015-056 MM 81, 723–736
Manganiseladonit chem., ost. KMgMn3+Si4O10(OH)2 mon. 2015-052 MM 81, 167–173
Mendelejevit-(Nd) m., chem. Cs6(Nd,REE,Ca)30(Si70O175)(OH,F,H2O)35 kub. 2015-031 MM 81, 135–141
Mengxianminit m. Ca2Sn2Mg3Al8[(BO3)(BeO4)O6]2 romb. 2015-070 AM 102, 2136–2141
Mesait zem. CaMn2+

5(V2O7)3·12H2O mon. 2015-069 MM 81, 319–327
Mianningit zem. (☐,Pb,Ce,Na)(U4+,Mn,U6+)Fe3+

2(Ti,Fe3+)18O38 trig. 2014-072 EJM 29, 331–338
Misakiit zem. Cu3Mn(OH)6Cl2 trig. 2013-131 MM 81, 485–498
Murakamiit m. Ca2LiSi3O8(OH) trikl. 2016-066 EJM 29, 1045–1053
Natropalermoit chem., zem. Na2SrAl4(PO4)4(OH)4 romb. 2013-118 MM 81, 833–840
Nolzeit m. Na(Mn,☐)2[Si3(B,Si)O9(OH)2]·2H2O trikl. 2014–086 MM 81, 183–197
Norilskit zem. (Pd,Ag)7Pb4 trig. 2015-008 MM 81, 531–541
Odigitriait gr. CsNa5Ca5[Si14B2O38]F2 mon. 2015-028 MM 81, 113–122
Omariniit m. Cu8Fe2ZnGe2S12 romb. 2016-050 MM 81, 1151–1159
Ottohahnite m. Na6(UO2)2(SO4)5(H2O)7·1.5H2O trikl. 2015-098 MM 81, 753–779
Oxy-foitit chem., m. ☐(Fe2+Al2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O trig. 2016-069 EJM 29, 889–896
Oxynatromikrolit chem., gr. (Na,Ca,U)2Ta2O6O kub. 2013-063 MM 81, 743–751
Péligotite m. Na6(UO2)(SO4)4(H2O)4 trikl. 2015-088 MM 81, 753–779
Plavnoit zem. K0.8Mn0.6[(UO2)2O2(SO4)]·3,5H2O mon. 2015-059 EJM 29, 117–128
Polloneit zem. AgPb46As26Sb23S120 mon. 2014-093 MM 81, 1303–1322
Protoenstatit ost., gr. Mg2Si2O6 romb. 2016-117 AM 102, 2146–2149
Příbramit zem. CuSbSe2 romb. 2015-127 EJM 29, 653–661
Puninit m. Na2Cu3O(SO4)3 mon. 2015-012 EJM 29, 499–510
Rietveldit m. Fe(UO2)(SO4)2(H2O)5 romb. 2016-081 JGS 62, 107–120
Richardsollyit m. TlPbAsS3 mon. 2016-043 EJM 29, 679–688
Rowleyit zem. [Na(NH4,K)9Cl4][V5+,4+

2(P,As)O8]6·n[H2O,Na,NH4,K,Cl] kub. 2016-037 AM 102, 1037–1044
Roymillerit m. Pb24Mg9(Si10O28)(CO3)10(BO3)(SiO4)(OH)13O5 trikl. 2016-061 PCM 44, 685–699
Shumwayit m. [(UO2)(SO4)(H2O)2]2·H2O mon. 2015-058 MM 81, 273–285
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názov minerálu pôvod názvu vzorec sústava č. IMA citácia pozn.
Siidrait m. Pb2Cu(OH)2I3 romb. 2016-039 EJM 29, 1027–1030
Stolperit m. AlCu kub. 2016-033 AM 102, 690–693
Sulfhydrylbystrit chem., zem. Na5K2Ca[Al6Si6O24](S5)2-(SH)- trig. 2015-010 MM 81, 383–402
Teluromandarinoit chem., m. Fe3+

2(Te4+
3O3)3·6H2O mon. 2011-013 CM 55, 1–28

Ulfanderssonit-(Ce) m., chem. Ce15CaMg2(SiO4)10(SiO3OH)(OH,F)5Cl3 mon. 2016-107 EJM 29, 1015–1026
Wampenit zem. C18H16 mon. 2015-061 EJM 29, 511–515
Wiklundit m. Pb2(Mn2+,Zn)3(Fe3+,Mn2+)2(Mn2+,Mg)19(As3+O3)2

[(Si,As5+)O4]6(OH)18Cl6

trig. 2015-057 MM 81, 841–855

Wilancookit m. (Ba,K,Na)8(Ba,Li,☐)6Be24P24O96·32H2O kub. 2015-034 EJM 29, 923–930
Wilhelmgümbelit m. [ZnFe2+Fe3+

3(PO4)3(OH)4(H2O)5]·2H2O romb. 2015-007 MM 81, 287–296
Żabińskiit m. Ca[Al0.5(Ta,Nb)0.5](SiO4)O trikl. 2015-033 MM 81, 591–610
Zinkoberaunit chem., zem. ZnFe3+

5(PO4)4(OH)5·6H2O mon. 2015-117 MP 111, 351–361
Zinkobotryogén chem., gr. ZnFe3+(SO4)2(OH)·7H2O mon. 2015-107 MP 111, 363–372
Zinkostrunzit chem., m. ZnFe3+

2(PO4)2(OH)2·6,5H2O trikl. 2016-023 EJM 29, 315–322  

*1 redefinovaný 2015 (14-H), publikovaný v r. 2017 (nový kryštalochemický vzorec)

Tab. 2: Zoznam nových minerálov publikovaných v roku 2018
názov minerálu pôvod názvu vzorec sústava č. IMA citácia pozn.
Adrianit m. Ca12(Al4Mg3Si7)O32Cl6 kub. 2014-028 AM 103, 1329–1334
Amoniolasalit chem., zem. [(NH4)2Mg2(H2O)20]·[V10O28] mon. 2017-094 CM 56, 859–869
Amoniovoltait chem., m. (NH4)2Fe2+

5Fe3+
3Al(SO4)12(H2O)18 kub. 2017-022 MM 82, 1057–1077

Amoniozippeit chem., m. (NH4)2[(UO2)2(SO4)O2]·H2O romb. 2017-073 CM 56, 235–245
Andreadiniit m. CuHgAg7Pb7Sb24S48 mon. 2014-049 EJM 30, 1021–1035
Argentotetraedrit-(Fe) chem., ost. Ag6(Cu4Fe2)Sb4S13 kub. 2016-093 EJM 30, 1163–1172 *1
Ariegilatit m. BaCa12(SiO4)4(PO4)2F2O trig. 2016-100 M 8, 109
Arzenowagnerit chem., m. Mg2(AsO4)F mon. 2014-100 MM 82, 877–888
Aurihydrargyrumit chem. Au6Hg5 hex. 2017-003 M 8, 415
Barwoodit m. Mn2+

6(Nb5+,☐)2(SiO4)2(O,OH)6 trig. 2017-046 CM 56, 799–809
Batagayit zem. CaZn2(Zn,Cu)6(PO4)4[PO3(OH)]3·12H2O mon. 2017-002 MP 112, 591–601
Belousovit m. KZn(SO4)Cl mon. 2016-047 MM 82, 1079–1088
Beusit-(Ca) m., chem. CaMn2+

2(PO4)2 mon. 2017-051 MM 82, 1323–1332
Bodieit zem. Bi3+

2(Te4+O3)2(SO4) mon. 2017-117 CM 56, 763–772
Butianit ost. Ni6SnS2 tetr. 2016-028 AM 103, 1918–1924.
Bytízit zem. Cu3SbSe3 romb. 2016-044 MM 82, 199–209
Calamait zem. Na2TiO(SO4)2·2H2O romb. 2016-036 EJM 30, 801–809
Carmeltazit zem., chem. ZrAl2Ti4O11 romb. 2018-103 M 8, 601
Cerromojonit zem. CuPbBiSe3 romb. 2018-040 M 8, 420
Ceziodymit chem., gr. CsKCu5O(SO4)5 trikl. 2016-002 EJM 30,  593–607
Feodosiyit m. Cu11Mg2Cl18(OH)8·16H2O mon. 2015-063 NJMA 195, 27–39
Feriperbøeit-(Ce) chem., zem. (CaCe3)(Fe3+Al2Fe2+)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2 mon. 2017-037 EJM 30, 536–543
Fero-tschermakit chem., m. ☐Ca2(Fe2+

3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 mon. 2016-116 EJM 30, 171–176

Ferovoroncovit chem., zem. 
aj m. (Fe5Cu)TlAs4S12 kub. 2017-007 M 8, 185

Fiemmeit zem. Cu2(C2O4)(OH)2·2H2O mon. 2017-115 M 8, 248
Fluórarrojadit-(BaNa) chem., ost. BaNa4CaFe13Al(PO4)11(PO3OH)F2 mon. 2016-075 MM 82, 863–876
Fluórlamprofylit chem., gr. (SrNa)Ti2Na3Ti(Si2O7)2O2F2 mon. 2013-102 MM 82, 121–131
Fluoro-tremolit chem., zem. ☐Ca2Mg5Si8O22F2 mon. 2016-018 MM 82, 145–157
Folvikit m. Sb5+Mn3+(Mg,Mn2+)10O8(BO3)4 mon. 2016-026 MM 82, 821–836
Gadolinit-(Nd) m., chem. Nd2Fe2+Be2O2(SiO4)2 mon. 2016-013 MM 82, S133–S145
Genplesit m. Ca3Sn(SO4)2(OH)6∙3H2O hex. 2014-034 EJM 30, 375–382
Graftonit-(Ca) zem., chem. CaFe2+

2(PO4)2 mon. 2017-048 MM 82, 1307–1322
Graftonit-(Mn) zem., chem. MnFe2+

2(PO4)2 mon. 2017-050 MM 82, 1307–1322
Greenlizardit zem. (NH4)Na(UO2)2(SO4)2(OH)2·4H2O trikl. 2017-001 MM 82, 401–411
Grootfonteinit zem. Pb3O(CO3)2 hex. 2015-051 EJM 30, 383–391
Hermannjahnit m. CuZn(SO4)2 mon. 2015-050 MP 112, 123–134
Heyerdahlit m. Na3Mn7Ti2(Si4O12)2O2(OH)4F(H2O)2 trikl. 2016-108 MM 82, 243–255
Honzait m. Ni2[AsO3(OH)]2(H2O)5 mon. 2014-105 EJM 30, 989–997
Horákit m. (Bi7O7OH)[(UO2)4(PO4)2(AsO4)2(OH)2]·3,5H2O mon. 2017-033 JGS 63, 265–276
Hydrokenopyrochlór chem., ost. (☐,Sb3+,Na)2Nb2O6·H2O kub. 2017-005 EJM 30, 869–876
Hyršlit m. Pb8As10Sb6S32 mon. 2016-097 EJM 30, 1155–1162
Chlórellestadit chem., m. Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl hex. 2017-013 MP 112, 1–10



66 ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  8 /2

názov minerálu pôvod názvu vzorec sústava č. IMA citácia pozn.
Ilirneyit zem. Mg0.5[ZnMn3+(TeO3)3]·4,5H2O hex. 2015-046 CM 56, 913–921
Itelmenit ost. Na2CuMg2(SO4)4 romb. 2015-047 MM 82, 1233–1241
Jahnsit-(NaMnMg) m., chem. (Na,Ca)Mn2+(Mg,Fe3+)2Fe3+

2(PO4)4(OH)2·8H2O mon. 2018-017 CM 56, 871–882
Jančevit m. Pb7V5+(O8.5☐0.5)Cl2 tetr. 2017-079 CM 56, 159–165
Kampelit m. Ba3Mg1.5Sc4(PO4)6(OH)3·4H2O romb. 2016-084 MP 112, 111–121
Kannanit zem. Ca4Al4(MgAl)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6 romb. 2015-100 JMPS 113, 245–250
Katerinopoulosit m. (NH4)2Zn(SO4)2·6H2O mon. 2017-004 EJM 30, 821–826
Kenoplumbomikrolit chem., gr. (Pb,☐)2Ta2O6[☐,(OH),O] kub. 2015-007a MM 82, 1049–1055
Klino-oscarkempffit ost., m. Ag15Pb6Sb21Bi18S72 mon. 2012-086 EJM 30, 569–579
Klino-suenoit ost., m. ☐Mn2+

2Mg5Si8O22(OH) mon. 2016-111 MM 82, 189–198
Kryptochalcit gr., chem. K2Cu5O(SO4)5 trikl. 2014-106 EJM 30, 593–607
Leesit m. K(H2O)2[(UO2)4O2(OH)5]·3H2O romb. 2016-064 AM 103, 143–150
Magneziobeltrandoit-
2N3S chem., ost. (Mg6Al2)(Al18Fe3+

2)O38(OH)2 trig. 2016-073 EJM 30, 545–558

Magnezio-hornblend chem., ost. ☐Ca2(Mg4Al)(Si7Al)O22(OH)2 mon. 2017-059 MM 82, 1253–1259
Marcobaldiit m. Pb12(Sb3As2Bi)Σ6S21 trikl. 2015-109 EJM 30, 581–592
Markeyit zem. Ca9(UO2)4(CO3)13·28H2O romb. 2016-090 MM 82, 1089–1100
Martinandresit m. Ba2(Al4Si12O32)·10H2O romb. 2017-038 PCM 45, 511–521
Meitnerit m. (NH4)(UO2)(SO4)(OH)·2H2O trikl. 2017-065 EJM 30, 999–1006
Melcherit m. Ba2Na2Mg[Nb6O19]·6H2O trig. 2015-018 MM 82, 111–120
Millsit m. CuTeO3·2H2O mon. 2015-086 MM 82, 433–444
Nöggerathit-(Ce) m., chem. (Ce,Ca)2Zr2(Nb,Ti)(Ti,Nb)2Fe2+O14 romb. 2017-107 M 8, 449
Nollmotzit m. Mg[U5+(U6+O2)2O4F3]·4H2O mon. 2017-100 ACG B74, 372–369
Nuwait ost. Ni6GeS2 tetr. 2013-018 AM 103, 1918–1924
Oyonit zem. Ag3Mn2Pb4Sb7As4S24 mon. 2018-002 M 8, 192
Paddlewheelit ost. MgCa5Cu2(UO2)4(CO3)12(H2O)33 min. 2017-098 M 8, 511
Parafiniukit m. Ca2Mn3(PO4)3Cl hex. 2018-047 M 8, 485
Pararaisait ost., m. CuMg[Te6+O4(OH)2]·6H2O mon. 2017-110 CM 56, 811–820
Parisit-(La) m., chem. CaLa2(CO3)3F2 mon. 2016-031 MM 82, 133–144
Plumbofarmakosiderit chem., ost. Pb0.5Fe3+

4(AsO4)3(OH)4·5H2O kub. 2016-109 CM 56, 143–150
Proxidekagonit lat., ost. Al34Ni9Fe2 romb. 2018-038 SR 8, 16271
Ramazzoit zem. [Mg8Cu12(PO4)(CO3)4(OH)24(H2O)20][(H0.33SO4)3(H2O)36] kub. 2017-090 EJM 30, 827–834
Redcanyonit zem. (NH4)2Mn[(UO2)4O4(SO4)2](H2O)4 mon. 2016-082 MM 82, 1261–1275
Roždestvenskajait-(Zn) m. Ag6(Ag4Zn2)Sb4S13 kub. 2016-094 EJM 30, 1163–1172 *2
Sarančinait m. Na2Cu(SO4)2 mon. 2015-019 MM 82, 257–274
Segerstromit m. Ca3(As5+O4)2[As3+(OH)3]2 kub. 2014-001 AM 103, 1497–1501
Selivanovait m. NaTi3(Ti,Na,Fe,Mn)4(Si2O7)2O4(OH,H2O)4·nH2O trikl. 2015-126 EJM 30, 515–523
Sharyginit m. Ca3TiFe2O8 romb. 2017-014 M 8, 308
Shenzhuangit m. NiFeS2 tetr. 2017-018 EJM 30, 165–169
Siudait m. Na8(Mn2+

2Na)Ca6Fe3+
3Zr3NbSi25O74(OH)2Cl·5H2O trig. 2017-092 PCM 45, 183–186

Somersetit zem. Pb8O(OH)4(CO3)5 hex. 2017-024 MM 82, 1211–1224
Staročeskéit zem. Ag0.70Pb1.60(Bi1.35Sb1.35)Σ2.70S6 romb. 2016-101 MM 82, 993–1005
Stracherit m. BaCa6(SiO4)2[(PO4)(CO3)]F trig. 2016-098 AM 103, 1699–1706
Tantalowodginit chem., zem. (Mn,☐)TaTa2O8 mon. 2017-095 CM 56, 543–553
Thalhammerit m. Pd9Ag2Bi2S4 tetr. 2017-111 M 8, 339
Termaerogenit gr. CuAl2O4 kub. 2018-021 M 8, 498
Tiberiobardiit m. {Cu9Al[SiO3(OH)]2(OH)12(H2O)6}(SO4)1.5·10H2O trig. 2016-096 M 8, 152
Topsøeit m. FeF3(H2O)3 tetr. 2016-113 EJM 30, 841–848
Tredouxit m. NiSb2O6 tetr. 2017-061 EJM 30, 393–398
Triazolit ost. NaCu2(N3C2H2)2(NH3)2Cl3·4H2O romb. 2017-025 MM 82, 1007–1014
Tsygankoit m. Mn8Tl8Hg2(Sb21Pb2Tl)S48 mon. 2017-088 M 8, 218
Vanadio-pargasit chem., zem. NaCa2(Mg4V)(Si6Al2)O22(OH)2 mon. 2017-019 EJM 30, 981–987
Vanderheydenit m. Zn6(PO4)2(SO4)(OH)4∙7H2O mon. 2014-076 EJM 30, 835–840
Verneit m. Na2Ca3Al2F14 kub. 2016-112 M 8, 553–562
Vestait zem. (Ti4+Fe2+)Ti4+

3O9 mon. 2017-068 AM 103, 1502–1511
Voroncovit zem., m. (Hg5Cu)TlAs4S12 kub. 2016-076 M 8, 185
Vymazalováit m. Pd3Bi2S2 kub. 2016-105 MM 82, 367–373
Wrightit m. K2Al2O(AsO4)2 romb. 2015-120 MM 82, 1243–1251
Ziminaite zem. Fe3+(VO4) trikl. 2014-062 MP 112, 371–379
Zinkovelesit-6N6S chem., zem. Zn3(Fe3+,Mn3+,Al,Ti)8O15(OH) trig. 2017-034 MP 112, 733–742  

Tab. 1: pokračovanie

*1 schválený v r. 2016 ako argentotetraedrit, redefinovaný v r. 2018 (18-K) na argentotetraedrit-(Fe) a opätovne redefi-
novaný v r. 2019, *2 redefinovaný v r. 2018 a 2019 (18-K), pôvodne opísaný ako roždestvenskajait

Vedecké články Myšľan P, Ozdín D (2019) Esemestník 8:62–65
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Minerály na známkach X. Prvá slovenská gemologická 
príležitostná poštová pečiatka – 120. výročie prvej zmienky 
o zafíre v Hajnáčke

Daniel Ozdín1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, Slovenská republika; daniel.ozdin@uniba.sk

Rôzne gemologické motívy sú z  poštového materiálu, 
ktorý je možné zbierať, známe najmä z poštových známok, 
obálok prvého dňa (FDC), rôznych prítlačí, zriedkavejšie aj 
z poštových lístkov alebo príležitostných poštových pečia-
tok. Príležitostné poštové pečiatky, či už oficiálne vydané 
poštou alebo neoficiálne, vydané rôznymi spolkami, klub-
mi, firmami, či súkromnými osobami boli vydané väčšinou 
pri príležitosti konania mineralogických búrz a výstav. Zná-
me sú najmä z rôznych častí sveta, najmä USA, ale aj Euró-
py a Ázie. Na Slovensku do r. 2019 nebola vydaná žiadna 
príležitostná poštová pečiatka s centrálnym gemologickým 
motívom. Bolo to spôsobené predovšetkým nedostatkom 
drahokamov na našom území, aj keď drahých kameňov naj-
mä rôznych variet kremeňa a opálu, je na Slovensku veľké 
množstvo.

17. mája 2019 Slovenská pošta, a. s. vydala príležitost-
nú poštovú pečiatku venovanú 120. výročiu prvej písomnej 
zmienky o zafíre z Hajnáčky (obr. 1). Oficiálne číslo emisie 
Slovenskej pošty je PPP 33/19 a autorom pečiatky je Adrian 
Ferda z POFIS-u. Na pečiatke je zobrazené čadičové bralo 
vypínajúce sa nad obcou Hajnáčka symbolizujúce vyhasnu-
tú sopku s čadičom, v ktorom sa nachádza zafír – prevažne 
modrosfarbená drahokamová varieta korundu. Pod týmto 
bralom je na pečiatke symbolicky zobrazený drahokamový 
brus reprezentujúci zafír. Vonkajší priemer pečiatky je 35 
mm iniciátorom ako aj sponzorom vydania bol autor tohto 
príspevku.

Obr. 1: Prvá slovenská príležitosná poštová pečiatka 
s gemologickým motívom. Autor A. Ferda.

hľadníc. Na prvej z nich bola fotografia doteraz najväčšieho 
nájdeného zafíru z Hajnáčky v bazalte (obr. 2). Na druhej 
pohľadnici bola fotografia doteraz najväčšieho brúseného 

Obr. 2: Pohľadnica s doteraz najväčším slovenským zafírom. Foto: D. Ozdín

Pečiatka bola k  dispozícii 
v priestoroch pošty na miestnom 
úrade v  Hajnáčke, kde si každý 
mohol opečiatkovať svoj prinese-
ný poštový materiál. Samotná 
akcia bola veľmi dobre zorgani-
zovaná, za účasti mnohých prí-
tomných občanov, starostu obce 
Hajnáčka I. Poprockého, zástup-
cov Slovenskej mineralogickej 
spoločnosti, Geoparku Novo-
hrad-Nográd, primátora Fiľakova 
A. Agócsa, novodobého objaviteľa 
zafírov v  tejto oblasti L. Oravca 
zo Šuríc, ako aj účasti viacerých 
médií. Starosta pripravil pre všet-
kých prítomných milé občerstve-
nie a  po viacerých príhovoroch 
a  predstaveniach nielen pečiatky, 
ale aj zafíru si väčšina prítom-
ných dala opečiatkovať pohľad-
nice, ktoré boli vďaka starostovi 
Hajnáčky k  dispozícii v  tento 
deň. Boli vyhotovené v  nízkom 
náklade (po 100 ks) 2 typy po-
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zafíru z Hajnáčky. Zaujímavosťou, 
resp. malou chybou obidvoch ty-
pov pohľadníc je, že boli vyrobené 
v Maďarsku a majú tak na zadnej 
strane na mieste vpisovanie PSČ 
len 4 políčka, namiesto 5, pretože 
v  Maďarsku má PSČ len 4 číslice 
(obr. 3). Počet poštového materi-
álu s  príležitostnou poštovou pe-
čiatkou a zároveň pečiatkou pošty 
bol pomerne malý, odhadom 20-
30 ks, takže takéto poštou pre-
šlé obálky, pohľadnice a  poštové 
lístky sú už dnes veľkou vzácnos-
ťou. Okrem získania pečiatky sa 
prítomní návštevníci a  novinári 
mohli odfotiť aj s  ukážkami zafí-
rov z tejto oblasti, ako aj s najväč-
ším nájdeným zafírom.

Zafír ako drahokamová varieta 
korundu má svoj najhojnejší vý-
skyt na Slovensku v okolí Hajnáč-
ky. Príležitostná poštová pečiatka 
bola vydaná ako pocta nálezu 
málo známemu, druhému sloven-
skému drahokamu. Prvý krát ho 
opísal z okolia Kostnej doliny pri 

Obr. 3: Zadná strana pohľadnice s prvou slovenskou gemologickou príležitostnou pošto-
vou pečiatkou a pečiatkou pošty v Hajnáčke. Foto: D. Ozdín

Hajnáčke už v roku 1899 Július Sádecký (Julius Szadeczky) 
na základe vzorky zo zbierok Univerzity v Kluži v Rumun-
sku. Dlho však po tomto opise neboli známe žiadne ďal-
šie vzorky a až po 100 rokoch boli nájdené vyvetrané zrná 
a  kryštály zafíru v  sedimentoch Kostnej doliny. Nakoniec 
v  roku 2015 boli nájdené aj prvé vzorky zafíru v  bazalte, 
ktoré našiel miestny kamenár a nadšenec Ladislav Oravec. 
Zafíry boli neskôr nájdené na viacerých miestach v  okolí 
Hajnáčky, najmä však v bazaltovom lome pri susednej obci 
Gemerský Jablonec. Tu sa našli aj viaceré dostatočne veľ-
ké kryštály zafíru, z ktorých boli vyhotovené drahokamové 
brusy. Nález zafíru v okolí Hajnáčky, bol významným mine-
ralogickým nálezom na Slovensku, vedecké články o ňom 
majú vysoký medzinárodný ohlas a v Bebekovej bašte hrad-
ného múzea vo Fiľakove mu bola v r. 2019 otvorená stála 
expozícia a dva roky predtým aj informačná tabuľa na vstu-

pe do Kostnej doliny. Oblasť Hajnáčky je najvýznamnejšou 
lokalitou tohto drahokamu nielen na Slovensku, ale aj v ce-
lých Karpatoch a spolu s drahým opálom je jediným sloven-
ským drahokamom. Za krátky čas sa len niekoľko desiatok 
nájdených kusov zafíru z tejto oblasti dostalo do množstva 
súkromných zbierok a z múzeí je zastúpený napr. v Mine-
ralogickom múzeu Univerzity Komenského v  Bratislave, 
v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, Hrad-
nom múzeu vo Fiľakove, Gemersko-Malohontskom múzeu 
v Rimavskej Sobote, ale aj v Herman Ottómúzeu v Miškov-
ci, či v  Baníckom múzeu v  Salgótarjáne v  Maďarsku. Na 
veľký význam nálezu zafírov v okolí Hajnáčky poukazuje aj 
záujem médií, ktoré v priebehu niekoľkých rokov pripravili 
množstvo informácií o tomto náleze (televízie RTVS, Mar-
kíza, JOJ, tlačené média SME, Nový Čas, množstvo regio-
nálnych tlačených médií, viaceré média z Maďarska atď.). 
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Nový výskyt heulanditu-Ca a  laumontitu bol zistený 
v  činnom kameňolome Dubina pri Hranovnici. Kameňo-
lom, ktorý v  súčasnosti vlastní spoločnosť Eurovia sa na-
chádza 2 km na severozápad od obce Hranovnica, v juho-
západnej časti kóty Zámčisko (921 m. n. m.). Situovaný je 

landitu-Ca z lomu Dubina (pre monoklinickú priestorovú 
grupu Cm) sú a = 17,724(1) Å, b = 17,825(1) Å, c = 7,429(2) 
Å, β = 116,33(1)°, V = 2103,6(3) Å3. Okrem dominantného 
Ca (Tab. 1) študovaný heulandit-Ca z Hranovnice obsahuje 
aj zvýšené množstvá Ba (do 0,96 apfu), Sr (do 0,49 apfu) 

Heulandit-Ca a laumontit z kameňolomu Dubina pri 
Hranovnici

Martin Števko1, Peter Varga2, Jiří Sejkora1, Daniel Rovenský3

1Národní muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká 
republika; msminerals@gmail.com

2Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie, Ilkovičova 6, 842 15 Brati-
slava, Slovenská republika

3Ludvíka Svobodu 30, 058 01, Poprad, Slovenská republika

Obr. 1: Lom Dubina pri Hranovnici (r. 2015) s vyznačením výskytov zeoli-
tovej mineralizácie (H - heulandit, L - laumontit). Foto: P. Varga.

Obr. 2: Oranžovočervené agregáty heulanditu-Ca. Šírka záberu je 12 mm. 
Foto: P. Škácha. 

v horninách malužinského súvrstvia hronika 
permského veku. Jedná sa predovšetkým 
o  tholeitové paleobazalty a  andezity s  polo-
hami vulkanoklastík, ktoré patria II. erupčnej 
fáze III. megacyklu (Gross et al. 1999). Zeo-
litová mineralizácia (heulandit-Ca a laumon-
tit) bola doteraz v  paleobazaltoch v  oblasti 
Kozích chrbtov zistená len na lokalite Spišská 
Teplica-Štefánikova (Tóth 1882, Ferenc 2016, 
Ferenc et al. 2016) a Lučivná-Lopušná dolina 
(Ferenc 2016, Ferenc et al. 2016). 

Zeolitová mineralizácia bola zistená na 
puklinách paleobazaltov na III. a  VI. etá-
ži kameňolomu v  roku 2015. Heulandit-Ca 
a  laumontit boli identifikované pomocou 
PXRD na difraktometri Bruker D8 Advance 
(Mineralogicko-petrologické oddělení, Ná-
rodní muzeum, Praha, ČR). Chemické zlože-
nie heulanditu-Ca bolo kvantitatívne študova-
né pomocou elektrónového mikroanalyzátora 
Cameca SX100 (Přírodovědecká fakulta, MU, 
Brno, ČR) za týchto podmienok: WD analý-
za, 15 kV, 4 nA, priemer elektrónového lúča 
10 μm, použité štandardy a spektrálne čiary: 
albit (Na Kα), sanidín (K Kα, Al Kα, Si Kα), 
pyrop (Mg Kα), wollastonit (Ca Kα), alman-
dín (Fe Kα), spessartín (Mn Kα), gahnit (Zn 
Kα), SrSO4 (S Kα), barit (Ba Lβ) a  topás (F 
Kα). Obsahy vyššie uvedených prvkov, ktoré 
nie sú zahrnuté v tabuľkách, boli kvantitatív-
ne analyzované, ale zistené koncentrácie boli 
pod detekčným limitom elektrónovej mikro-
analýzy (cca 0,03 - 0,05 hm. % pre jednotlivé 
prvky). 

Heulandit-Ca bol nájdený na VI. etáži 
kameňolomu Dubina (obr. 1). Vyskytuje sa 
v  strmo uklonených puklinách, ktoré prerá-
žajú paleobazalty. Vytvára monominerálne 
kôry a agregáty, ktoré pozostávajú z tabuľko-
vitých kryštálov do 6 mm (obr. 2). Kryštály 
majú oranžovočervenú až hnedočervenú far-
bu, dokonalú štiepateľnosť a charakteristický 
perleťový lesk. Kôry a agregáty heulanditu-Ca 
pokrývajú plochy do 0,5 × 0,5 m. Lokálne sa 
spolu s  heulanditom-Ca vyskytuje kremeň 
a kalcit. Spresnené mriežkové parametre heu-
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a Mg (do 0,33 apfu) a  tiež minoritné obsahy Na (do 0,14 
apfu). Zaujímavé sú zvýšené obsahy Fe (do 0,40 apfu), ktoré 
najpravdepodobnejšie spôsobujú jeho oranžovočervenú až 
hnedočervenú farbu. Pomer Si/Al sa pohybuje od 2,96 až 
3,22 čo potvrdzuje, že ide o  heulandit. Hodnota TSi = Si/
(Si+Al) sa pohybuje medzi 0,75 až 0,76, čiže v strednej časti 
rozmedzia, ktoré uvádzajú Coombs et al. (1997) pre heulan-
dit-Ca. Priemerný (n=6) empirický vzorec heulanditu-Ca 
z lomu Dubina je možné po prepočte na 72 kyslíkov vyjad-
riť ako (Ca2.29K1.72Ba0.85Sr0.45Fe0.23Mg0.21Na0.09)Σ5.84(Si26.96Al8.76)
Σ35.72 O72·24H2O. 

Laumontit sa zriedkavo vyskytol vo výraznej, strmo uk-
lonenej pukline, ktorá je vyvinutá v silne tektonicky postih-
nutých paleobazaltoch na III. etáži kameňolomu Dubina. 
Tvorí biele, nepriehľadné stĺpčekovité až ihlicovité kryštály 
do 6 mm s perleťovým leskom (obr. 3). V asociácii spolu 
laumontitom sa vyskytujú biele až sivé, romboedrické a ska-
lenoedrické kryštály kalcitu do 1 cm a bielosivé tabuľkovité 
kryštály baritu do 6 mm. Spresnené mriežkové parametre 
laumontitu z  lomu Dubina (pre monoklinickú priestoro-

Žáková E, Mello J, Polák M, Siráňová Z, Samuel O, 
Snopková P, Raková J, Zlinská A, Vozárová A, Žecová 
k  (1999) Vysvetlivky ku geologickej mape Popradskej 
kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, Spiš-
sko-šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrcho-
viny  1:50 000, Geologická služba Slovenskej republiky, 
Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava

Ferenc Š (2016) Laumontit a  heulandit-Ca z  permských 
bazaltov hronika v  Kozích chrbtoch. Esemestník 5(1): 
26-27

Ferenc Š, Biroň A, Luptáková J, Mikuš T (2016) Zeolitová 
mineralizácia v  permských bazaltoch hronika (Kozie 
chrbty, východné Slovensko). Bull mineral-petrolog 
Odd Nár Muz (Praha) 24(2): 256–268

Tóth M (1882) Magyarország ásványai különös tekintettel 
termőhelyeik megállapítására. Hunyadi Mátyás, Buda-
pest

Obr. 3: Biele stĺpčekovité kryštály laumontitu v asociácii spolu kalcitom. Šírka 
záberu je 12 mm. Foto: P. Škácha.

  priemer 1 2 3 4 5 6
K2O 2.82 2.83 2.68 3.04 2.97 2.31 3.08
Na2O 0.10 0.16 0.10 0.12 0.10 0.13 0.00
SrO 1.61 1.79 1.58 1.61 1.59 1.31 1.76
BaO 4.56 3.34 4.87 4.79 5.08 4.98 4.29
CaO 4.47 4.50 6.10 3.73 3.92 4.34 4.23
MgO 0.29 0.12 0.30 0.46 0.20 0.42 0.25
FeO 0.59 0.37 0.84 0.53 0.39 1.00 0.39
Al2O3 15.54 15.24 15.46 16.04 15.63 15.44 15.45
SiO2 56.40 57.87 53.98 56.06 55.96 56.79 57.76
Σ 86.38 86.20 85.91 86.36 85.84 86.72 87.23
K+ 1.718 1.707 1.667 1.854 1.827 1.401 1.854
Na+ 0.093 0.142 0.097 0.113 0.093 0.115 0.000
Sr2+ 0.445 0.492 0.446 0.446 0.444 0.363 0.481
Ba2+ 0.854 0.618 0.930 0.898 0.959 0.929 0.793
Ca2+ 2.289 2.277 3.185 1.911 2.027 2.211 2.138
Mg2+ 0.209 0.084 0.220 0.328 0.146 0.300 0.178
Fe2+ 0.235 0.146 0.343 0.212 0.159 0.398 0.155
Σ 5.843 5.465 6.889 5.761 5.654 5.717 5.599
Al3+ 8.757 8.490 8.887 9.044 8.884 8.661 8.583
Si4+ 26.963 27.361 26.330 26.827 26.988 27.024 27.226
Σ 35.719 35.851 35.217 35.871 35.872 35.685 35.809
Si/Al 3.08 3.22 2.96 2.97 3.04 3.12 3.17
TSi 0.75 0.76 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76

Tab. 1: Chemické zloženie heulanditu-Ca z kameňolomu 
Dubina (hm. %).

vú grupu B2/m) sú a  = 14,741(1) Å, b = 
13,109(2) Å, c = 7,550(1) Å, β = 111,64(1)°, 
V = 1356,13(1) Å3.

Literatúra
Coombs DS, Alberti A, Armbruster T, Ar-

tioli G, Colella C, Galli E, Grice JD, Lie-
bau F, Mandarino JA, Minato H, Nickel 
EH, Passaglia E, Peacor DR, Quartie-
ri S, Rinaldi R, Ross M, Sheppard RA, 
Tillmanns E, Vezzalini G (1997) Re-
commended nomenclature for zeolite 
minerals: report of the subcommittee 
on zeolites of the International Minera-
logical Association, commission on new 
minerals and mineral names. Can. Mi-
neral 35:1571–1606

Gross P, Buček S, Ďurkovič T, Filo I, Maglay 
J, Halouzka R, Karoli S, Nagy A, Spišák 
Z, Žec B, Vozár J, Borza V, Lukáčik E, 
Janočko J, Jetel J, Kubeš P, Kováčik M, 
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Príspevky do topografickej mineralógie

Nový výskyt molybdenitu bol zistený na mastencovo-
-magnezitovom ložisku Mútnik, ktoré sa náchádza približ-
ne 3,4 km  na SSV od Hnúšte. Vzorky s molybdenitom boli 
odobrané vo východnej časti ložiska, na 2. magnezitovom 
obzore, v blízkosti meračského bodu č. 21 v roku 2015.

Molybdenit je na lokalite zriedkavým minerálom. Tvorí 
nepravidelné zhluky do 8 × 5 mm (obr. 1, 2), ktoré pozo-
stávajú zo šupinkovitých agregátov (obr. 3) s olovenosivou 
farbou a výrazným kovovým leskom. Zhluky a agregáty 
molybdenitu zarastajú do magnezitu v asociácii spolu mas-
tencom. Mikroskopicky bol v asociácii spolu s molybdeni-
tom zistený aj dolomit a pyrit. Identifikácia molybdenitu 
bola potvrdená pomocou PXRD na difraktometri Bruker 
D8 Advance a orientačne aj pomocou EDS na elektróno-
vom mikroanalyzátore Cameca SX100 (Mineralogicko-pet-
rologické oddělení, Národní muzeum, Praha, ČR). Spres-
nené mriežkové parametre molybdenitu z Hnúšte (pre 
hexagonálnu priestorovú grupu P63/mmc) sú: a = 3,157(1) 
Å, c = 12,342(1) Å, V = 106,53(2) Å3.

Nález molybdenitu na ložisku Mútnik pri Hnúšti

Martin Števko1

1Národní muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení, Cirkusová 1740, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Česká 
republika; msminerals@gmail.com

Obr. 1: Zhluk molybdenitu zarastený v magnezite. Šírka zá-
beru je 13 mm. Foto: P. Škácha.

Obr. 2.: Zhluk šupinkovitých agregátov molybdenitu zaraste-
ný v magnezite v asociácii spolu s mastencom. Šírka záberu je 
8 mm. Foto: P. Škácha.

Obr. 3.: Šupinkovité agregáty molybdenitu (Mlb) zarastené v 
asociácii spolu s pyritom (Py) a mastencom (Tlc) v magnezite 
(Mgs). BSE foto: Z. Dolníček.
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Prednášky, semináre, konferencie

September 6 - 10, 2020, Kraków, Poland

„Mineralogy in the modern world”

Following the success of the 1st and 2nd European Mi-
neralogical Conference, the emc2020 will be focused on 
current and future challenges in the Earth, planetary and 
environmental sciences, and fostering an exchange of new 
views and research results between scientists from Europe 
and beyond.

The city of Kraków is a  vibrant, academic and tourist 
city in the heart of Europe. Modern infrastructure, efficient 
public transportation and famous Polish hospitality make it 
a safe and friendly place for visitors from all over the world. 
The city dates back to Middle Ages and has traditionally 
been one of the leading centers of Polish and European aca-
demic, cultural, and artistic life. It was the capital of Poland 
from 1038 to 1569.

We warmly invite you to Krakow!

The conference will be held from Sunday, September 
6th until Thursday, September 10th, 2020 at the Auditorium 
Maximum, the conference center of the Jagiellonian Uni-
versity. The conference center is conveniently located right 
in the middle of Kraków, a 10-minute walk from the main 
square of Old Town.

Commitees
Scientific Committee

Tomasz Bajda (Chair, PTMin)
Marc Blanchard (SFMC)
Gerhard Brey (DMG)
Piergiulio Cappelletti (SIMP)
Giuseppe Cruciani (SIMP)
Jose Fernandez-Barrenechea (SEM)
Reinhard Fischer (DMG)
Tapio Halkoaho (MinSocFin)
Heidi Höfer (DMG)
Sergey V. Krivovichev (RMS)
Maciej Manecki (PTMin)
Frank Melcher (ÖMG)
Kevin Murphy (MinSoc)
Ewa Słaby (EMU)

Organizing Committee

Tomasz Bajda,
Anna Inglot,
Jakub Kierczak,
Krzysztof Szopa,
Justyna Topolska

Themes
T1. Advanced analytical techniques
T2. Applied mineralogy
T3. Archaeometry, care and preservation
T4. Atomistic and thermodynamic modelling
T5. Education and mineralogy
T6. Environmental mineralogy and low T geochemistry
T7. Experimental mineralogy and petrology
T8. Geobiochemistry , Geomicrobiology and Biomineralo-
gy
T9. Geochronology
T10. Magmatism and volcanology
T11. Mantle petrology and geochemistry
T12. Metamorphism
T13. Mineral deposits and raw materials
T14. Mineral diversity and evolution
T15. Mineral physics
T16. Mineralogical crystallography
T17. Planetary materials and processes

Sessions
T1-S1. Developments in Process Mineralogy
T2-S1. Geometallurgy in beneficiation of ore deposits
T2-S2. Applied mineralogy in Materials Science issues: 
Geo- and synthetic materials
T2-S3. Hazardous Minerals: from atomic- to meso-scale 
interactions
T2-S4. Mineralogy of Industrial Residues
T3-S1. Materials sciences and Archaeometry for Cultural 
Heritage
T4-S1. Relationships between structural, chemical, vibra-
tional and thermodynamic properties in minerals and melts
T5-S1. Mineralogy and Museums – collection, presenta-
tion, outreach
T6-S1. Bio- and authigenic minerals: Potential for paleoen-
vironmental reconstruction
T6-S2. Iron oxides and oxyhydroxides: petrology, environ-
mental relevance and industrial applications
T6-S3. Synkinematic minerals in faults: proxies for fluid-
-rock interactions and deformation conditions
T6-S4. Mineralogical Controls on Element Dynamics in the 
Critical Zone
T6-S5. Clay minerals: Genesis, properties and applications
T6-S6. Zeolites: Occurrence, Properties and Utillization
T7-S1. Spotlight on oxidation state and other redox proxies 
from Earth’s surface to core
T8-S1. Hydrothermal Systems in the Early Earth
T8-S2. Life and minerals
T9-S1. Geochronology: new trends and applications
T9-S2. Helping geochronology: down to nano-investiga-
tions?
T10-S1. Continental Intraplate Volcanism: New Frontiers 
for Understanding Magma Origin, Ascent, Storage, and 
Eruption
T10-S2. Terrestrial Magmatic Systems

3rd European Mineralogical Conference emc2020, Kraków 
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T11-S1. The upper mantle from a  petrological point of 
view: where we come from and where we are going
T11-S1. A  journey into the subduction factory: slab-deri-
ved melt/fluids and their interaction with mantle
T11-S2. Applications of Nanomineralogy in the understan-
ding of high-temperature systems
T11-S3. Isotopic tracers of mantle and magma evolution
T11-S4. Conventional and non-conventional stable isoto-
pes at high temperatures
T12-S1. Fluid-rock interaction at low and high tempera-
tures: mechanisms, rates and chemical and petrophysical 
consequences
T12-S2. Reading the record from mineral reactions, defor-
mation, and recrystallisation
T12-S3. (Ultra)high-temperature metamorphism, crustal 
anatexis and granite formation
T12-S4. (Ultra)high-pressure metamorphism and its ge-
odynamic significance
T12-S5. Mineralogical aspects of carbon cycling and re-
cycling
T12-S6. Petrological tools and strategies applied to crustal 
metamorphism
T13-S1. PGE Mineralogy and Geochemistry in natural and 
experimental systems
T13-S2. Metal ore deposits in the EU – chances for the fu-
ture
T13-S3. Non-traditional sources of REE and other Techno-
logy Critical Elements (TCEs)
T14-S1. New Minerals, Nomenclature, and Classification
T15-S1. Phase transitions, structures and physical proper-
ties of minerals as a function of P and T
T15-S2. Are inclusions petrologists’ best friends?
T15-S3. Mineral physics and planetology: a journey across 
the universe
T16-S1. Structural principles for minerals and related com-
pounds: theory and experiment
T16-S2. The Geology of Gem Deposits: a Session in Honour 
of Gaston Giuliani

Workshops
Teaching and networking events held before the conferen-
ce.
5 September – 6 September
Location: AGH University of Science and Technology
Al. Adama Mickiewicza 30

1. Inclusions in metamorphic minerals: windows into the 
past

Conveners: Matteo Alvaro (University of Pavia, Italy), Silvio 
Ferrero (University of Potsdam, Germany), Jaroslaw Majka 
(Uppsala University, Sweden and AGH-UST, Poland)

2. Seismometamorphism

Convener: Håkon Austheim (Oslo University, Norway)

Field Trips
Post conference field trips:

Cu-, Ag-rich ore (the Kupferschiefer) mineralization at 
KGHM Polska Miedź S.A.

Crystalline core of the Tatra Massif

Polish pegmatites

Remnants of prehistoric and ancient mining in the Holy 
Cross Mountains

Black coal and silver historical mining in the Upper Silesia 
Unit

Registration
Registration and Abstract Submission Open – 1 March 2020

Fees

        EARLY     LATE  ON-SITE
               (before 15 May) (15 May-30 July)
Regular          € 390     € 440     € 490
Student          € 240     € 290     € 340
Retired          € 300     € 350     € 400
Daily          € 200     € 225     € 250
Accomp.          € 120     € 170     € 220
Gala Dinner   € 35     € 35     € 50

All fees including VAT 23%

The Gala Dinner at Zalesie Manor Complex on Wednesday, 
9th Sept. 2020 is not included in the technical session regis-
tration, it has to be booked separately.

Refund policy: Registration fees will be refunded less € 50 
administration costs until 30 July 2020. No refunds will be 
possible thereafter.

Abstracts
Registration and Abstract Submission Open – 1 March 2020
Fee:

A flat fee of 20€ will be charged for each abstract submis-
sion.
The abstract submission fee is a nonrefundable processing 
fee, and not based on approval of your abstract submission 
or attendance at emc2020.
The abstract submission fee does not register you for the 
meeting. Separate registration fees apply. All participants 
must register in order to attend emc2020.
Abstracts submitted by authors that are not registered by 
31 July, 2020 will be automatically withdrawn from the 
program and book of abstracts.

Deadlines
Registration and Abstract Submission Open – 01.03.2020
Deadline for Abstract Submission and Early Registration – 
15.05.2020
Deadline for Late Registration – 30.07.2020

https://emc2020.ptmin.eu

Prednášky, semináre, konferencie
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Recenzie a upútavky na knihy

Chovan M. et al.: Historická ťažba a spracovanie nerastov v Tatrách
Daniel Ozdín1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, *daniel.ozdin@uniba.sk

V Prírodovednom múzeu SNM otvorili 6. de-
cembra 2019 výstavu TRITRI – Tatry očami geo-
lógov. Výstavu usporiadalo Prírodovedné múzeum 
SNM v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK 
v  Bratislave a  potrvá do 1. marca 2020. Samotná 
výstava má svoju časť venovanú aj rudným mine-
ralizáciám resp. nerastným surovinám tejto oblasti. 
Pri príležitosti tejto výstavy bola vydaná sprievod-
ná publikácia pod názvom Historická ťažba a spra-
covanie nerastov v Tatrách. Publikácia má 26 strán, 
23 fotografií, 4 mapky, je vo formáte A4 a jej autor-
mi sú M. Chovan, A. Paulo, F. Bakos, I. Bohuš a B. 
Voleková. Vydavateľom bolo Prírodovedné múze-
um SNM v Bratislave (ISBN: 978-80-8060-464-6). 
Publikácia obsahuje nasledovné kapitoly: Úvod, 
Strieborné a medené, železné a mangánové rudy na 
severnej strane Tatier, Medené rudy v oblasti Lom-
nického štítu, Hľadači tatranských pokladov, Pyri-
tová horúčka, Povrchové ťažby a Literatúra.

Táto populárno-náučná publikácia poskytuje 
ucelený prehľad o rudných mineralizáciách, histó-
rii ťažby a baníckych aspektoch tejto oblasti. Celé 
dielo je písané zrozumiteľne, viac-menej pre laickú 
verejnosť, s  množstvom topograficky cenných in-
formácií. Veľmi esteticky pôsobí množstvo fotogra-
fií lokalít, rudných textúr, minerálov, baní, či prí-
rodného prostredia. Obzvlášť hodnotné sú obrázky 
s  mapami lokalizácii niektorých výskytov. Publi-
kácia aj napriek drobným technicko-gramatickým 
nedostatkom v texte môže byť prospešná a prínos-
ná najmä pre montánnych geológov, zberateľov mi-
nerálov, milovníkov neživej prírody a je tiež veľmi 
vhodná pre osvetových, kultúrnych a muzeálnych 
pracovníkov, ochrancov prírody a najmä vedúcich 
rôznych prírodovedných krúžkov na základných 
a  stredných školách, obzvlášť v  podtatranskej ob-
lasti.



75ESEMESTNíK ,  Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti,  8 /2

Za profesorom Ernestom Kristom
Marián Putiš1

Kronika, jubileá, výročia

21. septembra 2019 odišiel navždy z našich radov petro-
graf prof. RNDr. Ernest Krist, CSc. Narodil sa 9. marca 1925 
vo Zvolene, bol absolventom Univerzity Komenského, Fa-
kulty geologicko-geografických vied v roku 1952. Od roku 
1990 bol na penzii.

Tu je prehľad jeho vzdelaní a postupov:

1947-1952 študent Fakulty geologicko-geografických 
vied UK Bratislava

1951-1954 asistent Fakulty geologicko-geografických 
vied UK Bratislava 

1954-1959 odborný asistent a zástupca docenta pre pet-
rografiu u prof. Andrusova na Katedre geológie Fakulty ge-
ologicko-geografických vied UK v Bratislave

1957-1960 vedecká ašpirantúra na Katedre petrografie 
FGGV a PriFUK v Bratislave

1960 obhajoba dizertačnej práce a  získanie vedeckej 
hodnosti kandidáta geologicko-mineralogických vied, CSc.

1960 docent v  odbore petrografia na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave 

1971 mimoriadny profesor v odbore petrografia na Prí-
rodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

1980 riadny profesor v odbore petrografia na Prírodo-
vedeckej fakulte UK v Bratislave.

Zastával tieto významné fukcie:
1962-1964 a 1972-1985 vedúci Katedry petrografie PriF 

UK
1963-1965 prodekan PriF UK
1969-1972 dekan PriF UK

Pedagogická práca
Prof. Ernest Krist počas svojho 38-ročného aktívneho 

pôsobenia na Univerzite Komenského v  Bratislave pred-
nášal základné geologické predmety najmä z  petrografie 
magmatických a  metamorfovaných hornín, ako aj petro-
lógiu a  geológiu kryštalinika Západných Karpát. Viedol 
diplomantov, doktorandov, napísal 2 učebnice petrografie. 
Prednášal aj odborom pedagogického zamerania na PriF 
UK a na Pedagogickej fakulte v Trnave.

Vedecká práca
Prof. Ernest Krist sa v  profesionálnej činnosti prejavil 

vysokou vedeckou erudíciou a širokým odborným rozhľa-
dom. Jeho početné publikácie s  geologickým, petrogra-
fickým a  mineralogicko-petrologickým zameraním majú 
dodnes platnosť a sú citované. Príkladom je stále vyhľadá-
vaná a citovaná knižná monografia o kryštaliniku Západ-
ných Karpát z roku 1992 autorov E. Krist - S. P. Korikovský 
- M. Putiš - M. Janák - S. W. Faryad, vydaná Univerzitou 
Komenského v Bratislave.

Jeho najvýraznejšie vedecké výsledky sú nasledovné:

Bol spolu s prof. J. Kamenickým zakladateľom modernej 
petrologickej školy na Slovensku, ktorej pokračovateľom 
bol aj prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. a v súčasnosti sú 
prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. a  emeritná prof. RNDr. 

Anna Vozárová, DrSc. z Katedry mineralógie a petrológie 
PriFUK.

Podieľal sa na projekte tvorby Generálnej geologickej 
mapy Československa v mierke 1:200.000 (na mape a vy-
svetlivkách k listom Zvolen a Nitra).

Vo variskej Európe prispel významnou mierou k pozna-
niu najstaršieho horninového (kryštalinického) podložia 
z hľadiska definovania metamorfných paragenéz a výpočtu 
P-T podmienok (prvé práce na Slovensku).

V oblasti neogénnych andezitov vyčlenil a  definoval 
špeciálnu skupinu granátových andezitov ako prejav začiat-
ku ich kryštalizácie v hlbokom prostredí plášťa.

V rámci medzinárodného pojektu UNESCO bol spolu-
autorom Metamorfnej mapy Európy. 

Členstvo vo vedeckých výboroch, radách a odborných 
komisiách:

1962-1985 člen VR PriF UK
1969-1972 predseda VR PriF UK
1969-1972 člen VR UK
1962-1966 člen vulkanologicko-petrografickej komisie 

KBGA

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, *marian.putis@uniba.sk

Prof. Ernest Krist (vpravo) v  priateľskom rozhovore s  Dr. 
Vlastimilom Konečným na konferencii Petros v máji 2013.
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1966-1969 člen komisie pre metamorfizmus a magma-
tizmus KBGA

1971-1973 člen pracovnej komisie pre vydanie mapy 
metamorfózy Európy pri UNESCO v Paríži

1972-1980 predseda komisie pre získanie vedeckej hod-
nosti CSc. v odbore mineralógia a petrografia

1972-1977 člen komisie pre získanie vedeckej hodnosti 
DrSc.

1978-1985 člen odborovej rady MŠ ČSSR pre základnú 
a ložiskovú geológiu

Vyznamenania a osobitné uznania:
1969 Strieborná medaila Univerzity Komenského
1975 Pamätná medaila Geologického ústavu Dionýza 

Štúra
1975 Štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu
2015 Veľká zlatá medaila Univerzity Komenského

Prof. RNDr. Ernest Krist, CSc. bol významnou vedeckou 
a pedagogickou osobnosťou v geologických vedách pre jeho 
aktívnu medzinárodnú spoluprácu v  početných medziná-
rodných odborných komisiách KBGA, jeho priekopnícke 
poznatky v petrológii kryštalinika a neovulkanitov Západ-
ných Karpát, ako aj v regionálnej petrografii magmatických 
a  metamorfovaných hornín na Slovensku. Aj v  ostatných 
rokoch svojho života prejavoval obdivuhodnú vitalitu a prí-
kladný priateľský vzťah. Preto nám bude chýbať.

Venujte mu prosím, tichú spomienku. 

Česť jeho pamiatke!

Marián Putiš s  kolektívom Katedry mineralógie 
a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK

Za Jozefom Stankovičom
Martin Chovan1

V decembri 2019 nás opustil vo veku 74 rokov náš dl-
horočný kolega - mineralóg, priateľ, dobrý človek - Jozef 
Stankovič. Spomínam na neho s pokorou, pretože sme boli 
rovesníci. Poznali sme sa od roku 1963, kedy sme začali štu-
dovať na Prírodovedeckej fakulte UK geológiu. Prešli sme 
študentskými časmi vrátane „študentskej vojny“ ako dobrí 
kamaráti. Spoločne sme si vážili našich múdrych profeso-
rov a smiali sme sa s nezmyselného šikanovania vojenskými 
veliteľmi. 

Jožko Stankovič pracoval na Prírodovedeckej fakulte, 
venoval sa zveľaďovaniu muzeálnych zbierok minerálov 
a  postupne sa profiloval ako výborný analytik. Pracoval 
na CLEOMe, teda v  centrálnom laboratóriu elektrónovo-
-optických metód a  jeho analytická práca podporila veľké 
množstvo výskumných projektov. Málokto dokázal s takou 
trpezlivosťou a spoluúčasťou hľadať v spätne rozptýlených 
elektrónoch tie najpresvedčivejšie dôkazy o  asociáciách, 
morfológii, distribúcii prvkov a genéze skúmaných minerá-
lov a následne urobiť kvalitné analýzy. Jeho BSE zobrazenia 
boli vždy majstrovské diela, lebo mal veľké skúsenosti z fo-
tografovania – koníčka z mladosti. 

V čase svojho pôsobenia na GÚDŠ sa venoval aj terén-
nemu výskumu rudných mineralizácií v Nízkych Tatrách, 
dobre známe sú jeho štúdie arzenopyritu, gersdorffitu 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, *chovanmmm@gmail.com

Jožko Stankovič s harmonikou a spolužiaci z geológie - 
Jozef Franzen, František Slávik, Martin Chovan, Zdeno 
Bělunek a ďalší

Jožko Stankovič (vpravo) a Martin Chovan

a iných nerudných hydrotermálnych minerálov. 

Na Jozefa budem spomínať ako na dobrého ka-
maráta, ktorého spôsob existencie akoby ignoroval 
unáhlený život a  niekedy príliš individualistický po-
stoj mnohých z nás v jeho okolí. Možno práve tlmenie 
vonkajších negatívnych vplyvov jeho srdiečko nevydr-
žalo... 

Česť jeho pamiatke! 
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Akademik Bohuslav Cambel bol 
vynikajúcim vedcom, pedagógom 
a  organizátorom vedeckého života. 
Zanechal po sebe rozsiahle bibliogra-
fické dielo - takmer 200 vedeckých 
prác a  10 monografií. Popri svojich 
manažérskych povinnostiach, keď 
bol postupne vedúcim dvoch kate-
dier, dvoch výskumných ústavov, 
prodekanom, dekanom, prorekto-
rom a  v  rokoch 1966-1969 dokonca 
rektorom Univerzity Komenského, 
stíhal aj svoju vedeckú prácu. Často 
to nebolo jednoduché a  svojich štu-
dentov do terénu brával na svojom 
aute niekedy len cez víkendy. 

Mal mnohé aktivity, ktoré pred-
behli svoju dobu. Keď sa v roku 1966 vrátil z pobytu v Japon-
sku pochopil, že v čase, keď sa u nás intenzívne rozširovala 
surovinová základňa, treba hovoriť aj o ochrane životného 
prostredia. S podobným pohľadom prišiel v tom čase aj dr. 
Pačes z USA a tak Katedra geochémie, ktorú založil v roku 
1969, dostala už vtedy do vienka aj vedecké úlohy v  pro-
spech životného prostredia. Samotné založenie geochémie 
bolo prejavom jeho multidisciplinarizmu, ktorý pestoval 
a  neustále zdôrazňoval jeho dôležitosť, napr. na Katedre 
geochémie PFUK študenti okrem kvalitných základov ché-
mie a geológie dostali aj základy programovania, v tom čase 
v jazyku Fortran. Profesor B. Cambel rozvíjal svoje aktivity 
aj smerom k Slovenskej akadémii vied, kde boli zdroje na 
budovanie infraštruktúry a kde sa mohli vedecky etablovať 
aj ľudia, ktorých za totality považovali za nevhodných pre 
pedagogický proces pre ich liberálne názory. V roku 1963 sa 
stal riaditeľom Geologického laboratória SAV, ktorý vybu-
dovaním geochemického oddelenia povýšil na Geologický 
ústav SAV. V ňom vzniklo v tom čase najmodernejšie geo-
chemické laboratórium v republike. 

Akademik B. Cambel bol geochemikom, ale svoju ve-
deckú prácu do veľkej miery najprv orientoval aj na mi-
neralógiu, keď študoval hlavne rudné minerály Malých 
Karpát, Banskej Štiavnice a  Slovenského Rudohoria. Už 
tom čase vedel, že geológ a mineralóg, keď je v teréne len 
s kladivkom v ruke, veľa nedokáže. Sprvoti sa napríklad pri 
výskume magmatitov pri genetických interpretáciách a ko-
relačných štúdiách opieralo o  paragenézy akcesorických 
minerálov, pretože získať chemickú analýzu v prvej polovi-
ci 20. storočia nebolo vôbec ľahké. Ale rozvoj analytických 
a  najmä spektroskopických metód naštartoval novú éru, 
ktorá znamenala rozvoj geochémie a kryštalografie tak, ako 
ju poznáme dnes. Prvá mikrosonda na Slovensku sa zakú-
pila na Slovensko aj vďaka prof. Cambelovi. Začiatky však 
vôbec neboli jednoduché, prvá mikrosonda JXA 5A nebo-
la ešte automatizovaná, vlnové dĺžky na spektrometroch sa 
museli ručne nastaviť, resp. natočiť a  odčítavanie pulzov, 
teda koncentrácie daného prvku, sa muselo ručne zapiso-
vať do zošita. Potom nastúpila úmorná práca zhodnotenia 
takýchto analýz, pokým sa nedopracovalo k chemickej ana-
lýze. Ale každý vedecký pokrok má svoj vývoj a dnes zber 

geochemických dát sa stal už rutinou 
a  nevyhnutným základom moder-
ných mineralogických prác. 

Inou významnou oblasťou vedec-
kého záujmu profesora B. Cambela 
bola geochronológia, ktorá tiež bola 
naviazaná na rozvoj analytických 
techník. Svojim geochronologickým 
výskumom sa zameral na datova-
nie kryštalinika Západných Karpát 
a najmä granitov. Okrem vedeckého 
projektu ho k  tomu doviedla mylná 
predstava, ktorá vznikla po kongre-
se KGBA v  Ľvove v  roku 1973, že 
kryštalinikum Západných Karpát je 
prevažne proterozoické. Profesor B. 
Cambel neúnavne úspešne dokazo-

val, že naše granity sú hercýnske (karbónske) a nie prote-
rozoické. Ním organizované datovania vystihli vek, ktorý 
v súčasnosti často už iba spresňujeme. Napríklad vek ďum-
bierskeho granitu v publikácii z roku 1979 v Geologica Car-
pathica B. Cambel s  kolektívom určili Rb-Sr metódou na 
362 ± 21 miliónov rokov a súčasné datovania na SHRIMP-e 
preukázali vek 356 ± 2 miliony rokov (pozri Broska et al. 
2012). 

V roku 1988 Biografické centrum pri Cambridgskej uni-
verzite zaradilo profesora Cambela medzi 2000 najvýznam-
nejších vedcov 20. storočia. Od roku 2013 sa za vynikajúce 
výsledky v geologických vedách na Ústave vied o Zemi SAV 
udeľuje medaila akademika Bohuslava Cambela. 

Dielo akad. profesora B. Cambela svojim záberom je 
výnimočné. Geochemická škola, ktorú po sebe zanechal, je 
stále pokračovateľom jeho praktického, ale zároveň prísne 
vedeckého spôsobu myslenia. Jeho odkaz by mal žiť aj v na-
šej Slovenskej mineralogickej spoločnosti. 

Výber z monografií prof B. Cambela:
B. Cambel, J. Jarkovský 1969: Geochemistry of pyrrho-

tite of various genetic types. Univerzita Komenského, Bra-

Akad. Prof. RNDr. Bohuslav Cambel, DrSc. – 100 výročie narodenia
Igor Broska1 a Pavel Uher2

1Ústav vied o Zemi SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, *igor.broska@savba.sk
2Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, *pavel.uher@uniba.sk

Bohuslav Cambel. Foto: archív TASR

Prvý skenovaci mikroskop (SEM) na Geologickom ustave 
SAV
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tislava
B. Cambel, L. Kamenický: 1982: Geochémia metamor-

fovaných bázických hornín tatroveporidov centrálnych Zá-
padných Karpát 

B. Cambel, V. Vilinovič, 1987: Geochemia a petrológia 
granitických hornín Malých Karpát. Veda, Bratislava

B. Cambel a kol. 1990: Izotopová geochronológia kryš-
talinika Západných Karpát. Veda, Bratislava

B. Cambel, S. Korikovsky, E. Krist 1992: Termodynami-
ka metamorfných podmienok západokarpatského kryštali-
nika. 

V auguste 2019 sa dožil významného životného jubi-
lea popredný slovenský ložiskový geológ prof. Igor Rojko-
vič. Pri jeho okrúhlom 80. výročí narodenia sa patrí aspoň 
v skratke pripomenúť si túto vynikajúcu osobnosť sloven-
skej mineralógie a ložiskovej geológie.

Prof. Rojkovič sa narodil 17. 8. 1939 v  Medzilabor-
ciach. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Prírodove-
deckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1961) 
a  neskôr aj získania titulu RNDr. (1967), obhájil na Geo-
logickom ústave SAV v Bratislave (1968) dizertačnú prácu 
(Mineralogicko-geochemická charakteristika U-Mo-Cu 
zrudnenia v perme Spišsko-gemerského rudohoria). V ro-
koch 1968-1970 bol na postdoktorandskej stáži na Queens 
University v  Kingstone v  Kanade. Pôsobil tiež vo funkcii 
hlavného geológa v Rabate v Maroku v rokoch 1982-1986. 
V roku 1995 získal titul DrSc., r. 1996 docent a v r. 1999 bol 
inaugurovaný za profesora. Počas života pracoval vo všet-
kých 3 najvýznamnejších geologických inštitúciách na Slo-
vensku: 1961-1966 ŠGÚDŠ, 1967-1995 GlÚ SAV, od r. 1995 
až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2008 – Prírodo-
vedecká fakulta UK v Bratislave. V rokoch 1997-2003 bol 
vedúcim katedry ložiskovej geológie PriF UK v Bratislave, 
potom až do r. 2008 pôsobil na čiastočný úväzok na fakulte. 
Počas tohto obdobia bol zároveň pracovníkom Britskej geo-
logickej služby v Afganistane (2005-2007). Od roku 2008 do 
r. 2010 pracoval Central European Metals v Bratislave. Od 
r. 2010 dodnes si užíva zaslúžený dôchodok spolu s man-
želkou, tiež geologičkou, v Záhorskej Bystrici pri Bratislave.

Počas aktívneho pôsobenia v  geológii bol národným 
vedúcim projektu IGCP/UNESCO, tajomníkom Národné-
ho geologického komitétu IUGS (International Union of 
Geological Sciences), členom národného výboru IAGOD 
(International Association on the Genesis of Ore Deposits), 
členom KBGA (Karpatsko-balkánska geologická asociácia) 

Jubileum profesora Igora Rojkoviča
Daniel Ozdín1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, daniel.ozdin@uniba.sk

a SGA (Society for Geology Applied 
to Mineral Deposits) a členom Komi-
sie pre udeľovanie vedeckej hodnosti 
DrSc.

Je autorom a  spoluatorom mno-
hých desiatok vedeckých publikácií 
viacerých významných monografií. 
Medzi jeho najvýznamnejšie mono-
grafie odrážajúce jeho celoživotné 

vedecké dielo patria napríklad: Rudná mineralizácia ul-
tramafických telies Západných Karpát (1985), Rudnianske 
rudné pole - geochemicko-metalogenetická charakteristika 
(1985), Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria 
1 (1995) a Uranium mineralization in Slovakia (1997). Me-
dzi jeho významné vysokoškolské učebnice patria Rudné 
ložiska Slovenska (1997), Základy geologického prieskumu 
a baníctva (2003) a Nerastné suroviny (2006). Za svoje ce-
loživotné dielo bol ocenený striebornou medailou Dionýza 
Štúra (SAV) a  najvyšším ocenením SGS – Medailou Jána 
Slávika.

Profesor Rojkovič však bol predovšetkým výborný pe-
dagóg a najmä korektný recezent v mineralogických vedách 
na Slovensku. Vždy bol objektívny, bez ohľadu na vzťahy 
a vždy sa najskôr pozeral na vedeckú stránku práce a až po-
tom na to, kto to napísal. V tomto môže byť vzorom určite 
nielen pre jeho mladších nasledovníkov, ale aj väčšinu ro-
vesníkov. Ľudská stránka profesora Rojkoviča je všeobecne 
známa a počas aktívnej kariéry bol veľmi dobrý spoločník 
na konferenčných večierkoch, kde patril k  prvotriednym 
zabávačom a spevákom. Nie raz sa jeho hlas ozýval sloven-
skými dolinami...

Igor, v mene svojom, ako aj ostatných tvojich nasledov-
níkov, ti želám veľa zdravia a entuziazmu v ďalšom živote!
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Redakčná rada Esemestníka sa v spolupráci so Sloven-
skou mineralogickou spoločnosťou pre lepšiu informova-
nosť svojich členov v  mineralogických vedách poskytuje 
priestor pre uverejnenie postupových prác, ktoré boli ob-
hájené na jednotlivých pracoviskách na Slovensku v širšom 
spektre mineralogických vied, t. z. mineralógie, petrológie, 
ložiskovej geológie, geoturizmu, gemológie, kryštalogra-
fie, muzeológie, environmentálnej mineralógie, technickej 
a aplikovanej mineralógie, biomineralógie a pod.

Zoznam prác obhájených v roku 2019 v oblasti minera-
logických vied:

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakul-
ta, UK Bratislava

Bakalárske práce

Balšan Matúš: Mineralogicko-petrologická a  geoche-
mická charakteristika chondritov

Postupové práce obhájené na Katedre mineralógie a petrológie PriF UK v roku 2019

Čulák Tomáš: Vznik deštrukčných účinkov alkalicko-
-kremičitej reakcie kameniva v betóne: testovanie silicitov 
z vybraných štrkopieskovní Západného Slovenska

Myšľan Pavol: Mineralogická charakteristika vysokosul-
fidačných systémov Vihorlatu

Diplomové práce

Molnárová Alexandra: Štúdium U-REE-Au mineralizá-
cií gemerika: Prakovce-Zimná voda a Hnilec-Peklisko

Dizertačné práce

Chládek Štěpán: Minerály Nb-Ta v granitech a pegmati-
tech: příklady z Českého masívu a Západních Karpat

Bulletin Mineralogie Petrologie je periodikom (vychádza dva-
krát ročne), ktoré vychádza v spolupráci so Slovenskou mineralogic-
kou spoločnosťou a publikuje stručné príspevky o výskume (spolu 
s  nevyhnutnými analytickými údajmi), rozsiahlejšie pôvodné prá-
ce prinášajúce nové poznatky a súborné práce zahrňujúce vybrané 
témy (vrátane tlačených verzií prednášok prednesených v pravidel-
nom cykle Národního muzea v Prahe).

Odborné vymedzenie „Bulletinu“ je predovšetkým zamerané na 
nasledujúce odbory:

* mineralógia, kryštalochémia a štruktúrna kryštalografia
* štúdium minerálnych paragenéz
* štúdium minerogenetických procesov
* ložisková geológia a montanistické štúdium rudných ložísk
* topografická mineralógia
* petrológia vyvretých, metamorfovaných a  sedimentárnych 

hornín
* aplikácia inštrumentálnych analytických metód v mineralógii 

a petrológii
* experimentálna mineralógia a petrológia
* uplatnenie petrológie a mineralógie v archeológii a príbuzných 

odboroch

Po predchádzajúcej dohode s  editorom „Bulletin“ publikuje aj 
kratšie nerecenzované špecifické biografické príspevky v oddelenej 
časti „Výběrové bibliografie“.

Články z Bulletinu Mineralogie Petrologie sú zahrnuté v databá-
zach SCOPUS a EBSCO. Ďalšie bližšie informácie sú k dispozícii na 
stránke www.bullmineral.cz.

Bulletin Mineralogie Petrologie
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Na úvod mi dovoľte poohliadnuť sa späť do začiatkov 
písania príbehov spojených so slovenskými lokalitami, kto-
ré sa stali prínosom do archívu nielen mojich spomienok. 
Hybnou silou mojej motivácie bola túžba zanechať trvalý 
zhmotnený odkaz na prežité momenty asociované s ľuďmi 
a spojené do reťaze spomienok. Začalo sa to v roku 2014, keď 
som do Esemestníka napísal spolu s Marošom Ondrejkom 
prvú časť geologických expedícií po Slovensku. Po uverej-
není tretej časti v roku 2015, ktorej súčasťou bol Jakub Šauša 
som si myslel, že už v písaní príbehov pokračovať nebudem, 
ale mýlil som sa. Prišiel rok 2019 a ja som sa opäť odhodlal 
na voľné pokračovanie s novým terénnym kolegom Paľom 
Myšľanom (obr. 1). Prinášame vám naše postrehy, dojmy 
a pocity, ktoré sme zažívali počas rekognoskácie terénu na 
mineralogických lokalitách východného Slovenska. 

Prežiť sparné leto na východnom Slovensku je v súčas-
nom kontexte medializovaných klimatických zmien adrena-
línové šialenstvo. K tomu, keď sa spojí rodený Bratislavčan 
s  rodeným Humenčanom, vznikne kuriózna kombinácia 
odsúdená na úspech. Už len tá vzdialenosť medzi naši-
mi mestami cca 480 km napovedá, že každý z nás prežíva 
v rámci Slovenska iný životný príbeh, ktorý nás ovplyvňu-
je v našom ďalšom geodynamickom vývoji. Reminiscencie 
a intro máme za sebou a môžeme začať. 

Na náš prvý spoločný terénny výjazd sme vyrazili kon-
com júna, keď na Slovensku a v celej Európe začali padať 
teplotné rekordy spojené s  meteorologickými výstrahami, 
ktoré nás, ale nedokázali odradiť. Môžeme povedať, že sme 
sa vzájomne testovali, koľko toho zvládneme, pričom medzi 
nami je pomerne veľký vekový rozdiel, čo hlavne z mojej 
strany bolo výzvou. Rôzne štádiá záťažových teplotných 
a s nimi spojených dehydratačných faktorov nás neúpros-
ne atakovali počas fyzicky vyčerpávajúcej práci s  ťažkou 
manuálnou technikou (geologické a kamenárske kladivá), 
pri získavaní vytúžených minerálov z tvrdých vulkanických 
hornín. Paradoxne obaja sme spoločne vyrážali z Bratislavy 
do Humenného a cestou sme navštívili štyri andezitové ka-
meňolomy. Prvé tri kameňolomy (Breziny, Šúplatka, Šiator-
ská Bukovinka) sú známe výskytmi granátov v andezitoch. 
Na lokalite Šiatorská Bukovinka sa v puklinách andezitov 
vyskytujú krehké ihličky minerálov zeolitovej skupiny. Ka-
meňolom Dargov, ktorý sme navštívili ako posledný prvý 
deň nášho terénu, nás nesklamal a poskytol ukážkové kusy 
opálov (obr. 2), ktoré v podobe rôzne hrubých žíl preseká-
vajú výrazne zvetraný andezit.

Na druhý deň ráno sme vyrazili do kameňolomu Mag-
lovec v  obci Vyšná Šebastová pri Prešove. Ťažba v  lome 
prebieha veľmi intenzívne, ako aj výroba rôznych frakcií 

Letné zážitky na mineralogických lokalitách východného Slovenska
Peter Ružička1,* a Pavol Myšľan1

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Ilkovičova 6, 842 15 
Bratislava, *peter.ruzicka@uniba.sk

Obr. 1: Pavol Myšľan na halde nad obcou Rakovnica. Obr. 2: Kusy opálov v kameňolome Dargov.
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Obr. 3 Andezitový kameňolom pri obci Záhradné.

kameniva. Lokalita je zberateľsky známa a  preto sa šan-
ce na získanie ukážkových exemplárov minerálov rapídne 
znižujú. Napriek tomu sme mali šťastie na pomerne pekné 
kryštalické ukážky bieleho fakolitu (varieta chabazitu) a xe-
nolit s vejárovitými agregátmi bieleho danburitu. Spaľujúce 
slnečné lúče nás z lomu pomerne rýchlo vyhnali a celý roz-
horúčený sme sa vydali do ďalšieho ťaženého kameňolomu 
pri obci Záhradné (obr. 3). 

Po ohlásení nášho príchodu sme spoznali svojrázneho 
pána, ktorý od začiatku s nami začal žartovať ako typický 
východniar. Robil nám sprievod po jednotlivých etážach 
lomu a pri tom svojimi podpichovačnými rečami si hlavne 
moju prítomnosť tzv. Blaváka adekvátne vychutnával. Vý-
stižne ho definoval jeho kolega, ktorý o ňom vyhlásil, že má 
zásaditú povahu. Napriek úvodným slovným ťahaniciam, 
sme si po chvíli našli spoločnú reč. Vtedy som naplno po-
cítil otvorenosť a zvláštnu formu srdečnosti východniarskej 
povahy, ktorú len tak nepochopí hocijaký západniar, po-
kiaľ sa nenaladí na správne humorné vlnenie. Rovnako aj 
my dvaja sme sa navzájom nenechali zahanbiť a adekvátne 

ktorému dominuje kopec 
s názvom Hôrka. V súčasnos-
ti je územie oplotené z dôvo-
du zriadenia zvernice. Súčas-
ťou rozsiahleho areálu je aj 
malý vinohrad. Nás zaujímal 
opustený kameňolom, v  kto-
rom sa v minulosti ťažili ryo-
lity obsahujúce do 3 mm veľ-
ké almandínové granáty. Po 
vybavení vstupných formalít 
sme sa pustili do práce. Za-
čali sme formátovať ryolitové 
bloky s  cieľom získať čerstvé 
vzorky so spomínanými gra-
nátmi. Boli sme úspešní, ale 
fyzicky namáhavé rozbíjanie 
blokov nás doslova vyšťavilo. 

Z Lesného sme mali na-
mierené do Poruby pod Vi-
horlatom, kde nám sprie-
vodcu robil miestny zberateľ 
minerálov. Lokalita je v mine-
ralogických kruhoch vyhláse-
ná za typovú pre teluronevskit 

sme si spestrovali atmosfé-
ru nášho terénu pohotovým 
kontrovaním satirických po-
známok. Zo Záhradného sme 
sa presunuli do Hubošoviec, 
kde sa tiež ťaží andezit, ktorý 
je ale na zberateľsky zaujíma-
vé minerály sterilný. Horúci 
deň sme zakončili v kameňo-
lome pri obci Fintice, kde si 
Paľo našiel pár pekných vzo-
riek chabazitov asociovaných 
s kalcitom. Na konci dňa sme 
cítili dozvuky po bodaní sl-
nečných lúčov, ktorými sme 
boli exponovaní, no napriek 
tomu sme si nepokazili doj-
my z návštevy kameňolomov, 
ktoré hlavne v  minulosti vy-
dali mnohé vedecky a zbera-
teľsky interesantné minerály, 
čím sa zapísali do povedomia 
niekoľkých generácií. 

Tretí deň sme začali 
v  blízkom okolí obce Lesné, 

a vihorlatit pochádzajúci z hydrotermálne-metasomatické-
ho telesa reprezentovaného kvarcitom. My sme žiaľ šťastie 
v nájdení týchto minerálov nemali, čo na druhej strane je 
pochopiteľné, keďže je lokalita často navštevovaná zbera-
teľmi, ktorí ju takmer dokonale vyzbierali. Následne sme 
sa presunuli na ďalšiu významnú mineralogickú lokalitu 
Remetské Hámre – Kapka. Lokalita je v  blízkosti turista-
mi vyhľadávaného najväčšieho jazera vo Vihorlatských vr-
choch nazývaného Morské oko. V telese metasomatického 
kvarcitu je vyvinutá topásovo-andaluzitová mineralizácia. 
V tomto prípade sme našli pár vzoriek s kryštálmi topásu 
a ružovo hnedé hniezda andaluzitu. Rovnako ako v prípade 
predchádzajúcej lokality, je potrebné vynaložiť veľké úsilie 
na získanie pekných vzoriek, keďže býva tiež často navšte-
vovaná zberateľmi. Pozoruhodný je prístup na lokalitu, kto-
rý vedie cez zaniknutý úsek lesnej úzkorozchodnej železni-
ce, po ktorej zostali len zvyšky starých drevených podvalov. 
Nemohli sme si pripustiť akýkoľvek neúspech, a preto sme 
napriek nepríjemnému hmyzu a pokročilej večernej hodine 
navštívili aj lokalitu Trnava pri Laborci. Na opustených pin-
gových poliach a haldách, ktoré tu zostali ako spomienka 

Obr. 4: Príklad flyšovej sedimentácie v záreze cesty Starina - Príslop. 
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po pokusnej ťažbe železnej rudy sa dodnes dajú zbierať Fe-
-opály a nontronit. Touto lokalitou sme úspešne zakončili 
náš ďalší terénny deň.

Štvrtý deň sme vyrazili pozrieť stav lokalít Ulič a Stari-
na - Príslop, ktoré sú známe výskytmi tzv. marmarošských 
diamantov (varieta krištáľ predstavuje bipyramidálne oboj-
stranne vyvinuté kryštály kremeňa) vo flyšovom pásme. 
S  poľutovaním musíme zdôrazniť, že aj ich výskyt sa ne-
úprosne redukuje vplyvom zberateľskej činnosti. Napriek 
tomu sa stále pri troške šťastia a námahy dajú získať trblie-
tavé číre kremene. Lokalita Starina je zároveň významná ge-
ologická lokalita, ktorá predstavuje svahový zárez cesty so 
strmo uloženými striedajúcimi sa vrstvami ílovcov a pies-
kovcov, ako klasický príklad flyšovej sedimentácie (obr. 4). 
Súčasťou lokality sú pekne zachované ukážky sedimentár-
nych textúr v podobe rôzne tvarovaných prúdových stôp. 

Ďalšou cieľovou lokalitou bola Beňatina. Počas presunu 
na lokalitu nás zastavili policajti a poznáte to, zrazu sa Vás 
zmocní mierny strach z výšky pokuty za priestupok. Lenže 
v tomto prípade išlo len o bežnú kontrolu pohybu ľudí, keď-
že sme boli v blízkosti slovensko-ukrajinskej štátnej hranice. 
Pravdepodobne som im bol s BL značkou podozrivý, hlavne 
keď policajt videl v kufri geologickú výbavu. Napriek tomu 
sme mohli pokračovať ďalej aj keď som bol zapísaný do ich 

Obr. 6: Vstupný portál bane Mária v Novoveskej Hute.

terénu dobre prístupná. Úlomky opálov a  limnosilicitov 
sa dajú zbierať priamo na bývalých poliach, ktoré sa v lete 
menia na udržiavané pasienky. Z  netradične situovaných 
akumulácií sedimentov koncentrovaných po dažďoch na 
blízkom poli, sme odobrali frakciu ťažkých minerálov, čím 
sme definitívne uzavreli prvú etapu expedícií po východo-
slovenských lokalitách. 

Druhá etapa našej mineralogickej expedície bola za-
meraná na lokality Slovenského rudohoria. Oproti prvému 
terénu sa počasie mierne zmenilo, horúčavy ustúpili a let-
né júlové dni boli znesiteľnejšie. Naším teritóriom sa stalo 
širšie okolie Rožňavy. Začali sme návštevou kameňolomu 
v blízkosti obce Honce, kde sa ťaží a spracováva kryštalický 
vápenec na kamenivo. V  staršej časti lomu na prvej etáži 
je zachovaná krasová kaverna, súčasťou ktorej sú goethito-
vé pseudomorfózy po pyrite. Pár ukážok sa nám podarilo 
nájsť, napriek silnému stupňu ich zvetrania. Rovnako sú 
k dispozícii rôzne sintrové nátekové útvary a v jednej časti 
lomovej steny je viditeľná pomerne hrubá žila sekundárne 
vykryštalizovaného lokálne ankeritizovaného kalcitu v  ty-
pickom klencovom vývoji. Pokračovali sme presunom na 
lokalitu Mária-Margita pri Ochtinej. Pb-Zn mineralizácia 
tvorí zrudnenie v  kryštalických vápencoch. K  starým po-
zostatkom háld sme sa museli v  jednom úseku prebrodiť 
studeným potokom bosí, keďže hladina vody bola zvýšená. 

zoznamu podozrivých osôb. V časti 
nazývanej Beňatinská voda sme boli 
pozrieť stav opusteného kameňolo-
mu v ryodacitoch. Podobne ako na 
lokalite Lesné sa tu vyskytujú drob-
né almandínové granáty, ktoré sú 
následne distribuované v náplavoch 
na krátkom úseku potoka Beňatin-
ská voda, odkiaľ sme zobrali vzorku 
šlichu na ryžovanie. 

V Beňatine je aj významná tu-
risticky navštevovaná geologická 
lokalita v  opustenom vápenco-
vom kameňolome, v  rámci ktoré-
ho vystupuje kompletná sukcesia 
čorštynskej jednotky bradlového 
pásma zo zachovanými fosílnymi 
zvyškami amonitov a  belemnitov. 
Poslednou lokalitou dňa bol opus-
tený andezitový kameňolom pri 
obci Orechová. V  lávových brekci-
ách zvetraných andezitov v  rámci 

zahlinených lomových stien 
sa vyskytujú opálové agregáty 
prevažne zelených farieb. Ste-
ny sú pri zberateľskej nedoč-
kavosti náchylné na rapídny 
rozpad, čo takmer spôsobilo 
dezintegráciu fotoaparátu 
nadrozmerným blokom an-
dezitu. Počas prehliadky 
lomu sa nám podarilo za-
hliadnuť zaujímavý prírodný 
úkaz, mraky typu mammatus, 
vznikajúce na nákove búrko-
vého systému. Po ďalšom spa-
ľujúcom dni nám padlo vhod 
osvieženie v  Thermal parku 
na Zemplínskej Šírave. 

Posledný deň výpravy 
sme zavŕšili v  Zámutove na 
lokalite opálov a  limnosilici-
tov. Lokalita je napriek po-
vahe okolitého kopcovitého 

Obr. 5: Haldy nad obcou Rakovnica a Peter Ružička s jeho autom ako mierka. 
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Čučmy. Najprv sme si obzreli haldy zo štôlne Gabriela, 
ktorá stále poskytuje drobné čierne turmalínové agregáty 
v bielom žilnom kremeni a pri trochu zvýšenom fyzickom 
úsilí sú dostupné aj vzorky s antimonitovou mineralizáciou. 
Potom sme sa zastavili aj na zberateľsky známej lokalite 
ružových rodonitov, ktoré sú veľmi húževnaté a  preveria 
fyzické sily každého zberateľa. Takmer nepoddajné kusy 
obalené čiernou oxidačnou mangánovou kôrou sa po roz-
bití odhalia vo svojom ružovom pôvabe. Ich krása dostane 
skoro každého a nebolo to inak ani v prípade Paľa, ktorý 
cez mladícku nástojčivosť zdolal jeden väčší kus s vypätím 
takmer všetkých síl. 

Po fyzicky náročnom dni sme sa zobudili do daždivé-
ho rána, čo nás donútilo mierne modifikovať náš terénny 
harmonogram. Rozhodli sme sa, že navštívime Ochtinskú 
aragonitovú jaskyňu, kým sa počasie neumúdri. Musíme 
oceniť, že konečne po dlhých rokoch sa prístupová cesta 
k jaskyni kompletne nanovo vyasfaltovala a tankodrom sa 
stal minulosťou. Po odbornej stránke prehliadka jaskyne 
bola primeraná verejnosti, až na jej strohosť v  používaní 
pútavých výrazových komunikačných prostriedkov. Pri vy-

chádzaní z jaskyne doznievali posledné kvapky dažďa a my 
sme sa mohli vybrať na ďalšiu lokalitu. V  tomto prípade 
môžeme povedať, že išlo o  tzv. neviditeľnú haldu, ktorej 
stopy zostali v zatlačených kusoch lesnej cesty, ktorá je situ-
ovaná v doline Medvedieho potoka pri Hnilci. Prítomnosť 
kasiteritu v greisenizovaných súľovských granitoch je dnes 
už len postupne zanikajúcou spomienkou na geologický 
prieskum prebiehajúci v 70. rokoch 20. storočia. 

Ďalšou zastávkou na našej ceste bol areál bane Mária 
v  Novoveskej Hute (obr. 6). Prebiehala tu ťažba sadrovca 
a  anhydritu, ktorá sa v  súčasnosti tiež stáva minulosťou. 
V rámci nášho príchodu sme zažili vtipný moment. Z prvé-
ho poschodia administratívnej budovy sa vyklonil jeden 
pán, pravdepodobne baník a  začala sa živá komunikácia. 
Hovorím mu: Dobrý deň, a on odpovedá mohol by byť aj 
lepší. To som ešte nevedel, že baňu zatvárajú a preto som to 
spočiatku bral humorne. Nasledovala moja druhá veta: Kde 
nájdem vedúceho bane pána Daniela Ivana? Chlapík mi od-
povedal že, Ivana bolo v pondelok a Daniela bude v nedeľu. 
Zasmiali sme sa, ale to som znova netušil, že navonok vtip-
ný pán má vlastne pravdu, pretože podľa kalendára naozaj 
Ivan mal meniny v pondelok 8. júla a Daniel v nedeľu 21. 

Pravdepodobne si viete predstaviť to za-
víjanie, ktoré vo Vás vyvolá ľadová voda. 
Žiaľ, relikty po haldách v  súčasnosti už 
neposkytujú dostatok pekných kryšta-
lických foriem galenitu a sfaleritu, čo je 
dôsledok značného vyzbierania vzoriek 
niekoľkými generáciami zberateľov. 

Po miernom sklamaní sme sa vy-
brali obzrieť haldový kopec viditeľne sa 
týčiaci vo svahu pri ceste z Rožňavského 
Bystrého smerom do Rakovnice (obr. 5). 
K  úpätiu haldy vedie rozbitá asfaltová 
cesta. V  haldovom materiáli sú okrem 
základných druhov hornín zachované 
kde tu kusy povrchovo zvetraného si-
deritu, v  ktorých po rozbití je aká taká 
šanca získať tetraedritový zrnitý agregát 
často vypĺňajúci kontaktné plochy side-
ritových klencov. Podarilo sa nám nájsť 
aj kusy sadrovca, ktoré sem tam obsaho-
vali povlaky žltej síry.

Na koniec dňa sme zamierili do 
Obr. 7: Vstup do štôlne Pavol pri Helcmanovciach.

Obr. 8: Pohľad z najvrchnejšej etáže kameňolomu Dubina pri Hranovnici.

júla. Stačili mi dve jeho 
jednoznačné odpovede, 
ktoré si budem navždy 
pamätať v  súvislosti 
s  postupne zanikajúcim 
evaporitovým ložiskom. 

V rámci Novoveskej 
Huty sme sa boli pozrieť 
na aktuálny stav mine-
ralogicky známej starej 
haldy štôlne v  banskom 
poli Bartolomej, kde sa 
vyskytujú sekundárne 
minerály medi, ktoré 
už z  diaľky, hlavne po 
daždi priťahujú pohľady 
zberateľov pestrými od-
tieňmi zelenomodrých 
farieb. Povlaky a  jemné 
agregáty prestupujúce 
horninami sú dodnes lá-
kadlom a zároveň sa stali 
súčasťou trasy miestne-
ho náučného banského 
chodníka. Medializácia 
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lokalite nepomáha, pretože jej dostupnosť z nej robí ľahký 
zberateľský terč a postupná atomizácia haldového materi-
álu je toho priamym dôkazom. Sami sme na mohli o tom 
presvedčiť, keď pri odchode z lokality sme stretli rozžiare-
ných chlapcov a  ich otca, ktorí tam mali namierené. Otec 
hovoril po česky a hneď nám v hlave skrsla myšlienka, či sa 
výletom na lokalitu neinšpirovali videom od mediálne zná-
meho zberateľa, ako si sám hovorí šutráka Marcela Vaneka. 
Pobrali sme sa ďalej na lokalitu Helcmanovce. Po pomerne 
dlhej ceste lesom sa zrazu odhalí majestátne strmá halda 
štôlne Pavol, ktorá je medzi zberateľmi známa výskytom 
pyritových kociek v  bridličnatých horninách. Na vrchole 
haldy je zachovalý vstup do štôlne (obr. 7). Podobne, ako 
v  prípade ostatných starých háld aj tu platí, že najlepšie 
vzorky sú už dávno preč. 

Náš deň sme zakončili v opustenom kameňolome Šved-
lár, kde sa v minulosti ťažil biely masívny kremeň na výro-
bu skla. V puklinách a dutinách masívneho kremeňa, kto-
ré bývajú zatečené čiernym goethitom sa občas vyskytujú 
takmer číre kryštály kremeňa. V rámci bývalého dobývacie-
ho priestoru sa dajú nájsť aj stopy sulfidickej mineralizácie. 

govskej doline pri Medzeve. V kopcovitom lesnom teréne 
je pravidelne veľkými dažďami modelovaný výmoľ, v kto-
rom sa objavujú spekularity (varieta hematitu) vytvárajúce 
striebrolesklé lupeňovité agregáty. V Paľovi sa začala pravá 
zberateľská horúčka umocnená postupne stúpajúcim še-
rosvitom. Pre lepšiu viditeľnosť sme museli použiť baterky, 
aby sme spekularitové kusy neprehliadli. Dostatočne naba-
lení vzorkami sme mohli s pokojným svedomím zakončiť 
ďalší terénny deň.

Náš posledný deň v Slovenskom rudohorí sme sa roz-
hodli ukončiť v Rudňanoch a Poráči. Cestou tam, sme sa na 
pár minút zastavili v opustenom kameňolome pod Grajná-
rom pri Hnilčíku. Po našom príchode sa ozval intenzívny 
psí štekot, ktorý sme ignorovali. Po chvíli štekania sa zrazu 
pri nás objavil pán a nesmelo s nami nadviazal rozhovor. 
Keďže začul zvuk geologického kladiva, tak sa osmelil opý-
tať sa nás, kto sme. Na našu odpoveď, že sme geológovia sa 
potešil, lebo aj on robil v geologickom prieskume. Rovnako 
aj Paľo sa veľmi potešil, že videl ešte živého geológa z praxe 
a rozhovor začal gradovať. Najväčším prekvapením pre nás 
bolo, že pán robil na prieskume kasiteritu v Hnilci. Dôka-

Obr. 9: Výhľad z haldy na Radzim, ktorý v určitom uhle pohľadu pripomína ležiaceho 
slona. 

Nový deň sme začali v kame-
ňolome Dubina pri Hranovni-
ci (obr. 8). Dozvedeli sme sa, že 
vedúci lomu patrí k  zberateľom 
minerálov a venuje sa ryžovaniu 
zlata, čo bolo milým prekvape-
ním. V rozsiahlom kameňolome 
sa ťaží paleobazalt známy pod 
starým názvom melafýr, v ktoré-
ho dutinách sa vyskytujú acháty. 
Musíme podotknúť, že kvalita 
achátov neuspokojí náročnejšie-
ho zberateľa. Tektonické zlomy 
vystupujúce v  lomových stenách 
bývajú vyplnené epidotovými 
žilami. Pri troche šťastia sa dajú 
nájsť aj zeolity a Cu mineralizácia 
v podobe chalkopyritu príp. ma-
lachitu a azuritu. 

Z kameňolomu sme sa vybra-
li na Dobšinský kopec, súčasťou 
ktorého je lokalita Dobrá nádej, 
historicky známa ako Joremény, 

s  Ni-Co mineralizáciou. Staré bane 
aspoň nachvíľu opäť ožili prostred-
níctvom austrálskej firmy, ktorá ich 
otvorila za účelom orientačného 
ložiskového prieskumu. Ako to už 
býva zvykom, tak aj v tomto prípade 
prvotné nadšenie opadlo a prieskum 
skončil. Pôvodné staré haldy sa na-
vŕšili novým materiálom (obr. 9), 
ktorý dočasne poskytuje ukážky ag-
regátov gersdorffitu a erytritu. 

Počas presunu na ďalšiu loka-
litu sa nám cesta mierne skompli-
kovala smrteľnou autonehodou pri 
Moldave nad Bodvou. Uzavreté 
obidva jazdné pruhy spôsobili, že 
sme podobne ako väčšina vodičov 
zvolili obchádzkovú trasu, ktorá sa 
postupne zahusťovala. Do toho na 
vozovku začali vychádzať zvedaví 
miestni obyvatelia, ktorí nechápali 
prečo zrazu toľko áut prechádza cez 
ich inak pokojné obce. Po pomerne 
dlhej motanici a  kľučkovaniu sme 
sa konečne dostali na lokalitu v Šu-

Obr. 10: Vstupný portál štôlne Rochus v Rudňanoch.
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zom toho, že srdcom zostal geológom je fakt, že si v blízkos-
ti priestoru bývalého lomu postavil dom, v ktorom žije. Po 
výmene poznávacích otázok a pospomínaných menách sme 
sa dozvedeli, že dnes robí sprievodcu v banskom skanzene 
v  Hnilčíku, ktorého súčasťou je aj múzejná expozícia, do 
ktorej nás ochotne pustil. Pozreli sme si vystavené ukážky 
základných druhov minerálov a  hornín, ktoré sú spojené 
s históriou baníctva tejto oblasti. 

Po osviežujúcom rozhovore plného spomienok sme sa 
vydali do cieľa našej expedície. Ako sme sa blížili k vstupnej 
tabuli označujúcej obec Rudňany, tak sa po pravej strane 
cesty objavila továreň hrôzy, v ktorej sa v minulosti spraco-
vávali vyťažené nerastné suroviny. 

Dnes je z bývalého najväčšieho železorudného závodu 
už len korodujúci skelet, pri ktorom žijú Rómovia. Vstup do 
obce človeka emočne dostane, mrazivý strach zvyšuje ad-
renalín a zrazu prežívate katarzný genius loci. Ste správne 
nabudení, aby ste pokračovali v ceste, lebo dobre viete, že 
zastaviť nemôžete a  rovnako ani robiť paniku, aby ste ne-

povrch a  po odobratí vzoriek z  haldového materiálu sme 
našu druhú geologickú výpravu úspešne ukončili.

Ako sa hovorí, do tretice všetko dobré. Podľa tohto prí-
slovia sme si spravili návrat do Slovenského rudohoria, pre-
tože niektoré lokality sme počas druhej terénnej expedície 
nestihli vybaviť. Počiatočné rozpaky z prípadného neúspe-
chu boli razom preč, hneď na prvej lokalite. Navštívili sme 
aktívne ťaženú baňu Fortuna pri Gemerskej Hôrke. Názov 
baňa nesie po starorímskej bohyni šťastia Fortuny. Do veľ-
koprofilovej štôlne sme sa odviezli taxíkom, ktorý v tomto 
prípade predstavoval špeciálne upravený nakladač s ploši-
nou pre transport návštevníkov. Spolu s nami išli do útrob 
bane aj dvaja geológovia z  Technickej Univerzity v  Koši-
ciach. Na okamih sme sa cítili veľmi dôležito, pretože naša 
vizitácia bane spôsobila krátke prerušenie ťažby. Podzem-
ným spôsobom sa dobýva sadrovec a anhydrit, ktorý sa na 
povrchu upravuje drvením a následne je transportovaný do 
cementárni v Turni nad Bodvou. Paľo absolvoval fáranie do 
činnej bane prvýkrát. Baňa v jeho pocitoch zanechala pozi-
tívny, ba priam euforický zážitok, pretože napriek tomu, že 

Obr. 11: Pohľad na areál šachty (jamy) Poráč.

pútali na seba pozornosť 
miestnych osadníkov. Na-
priek úsiliu baníckeho ce-
chu v Rudňanoch, ktorý za 
posledné roky zrekonštru-
oval vstupný portál štôlne 
Rochus (obr. 10) a  ďalšie 
banícke objekty, ktoré sú 
súčasťou značkovaného 
náučného chodníka, stále 
v hlave spracovávate to, čo 
ste videli na začiatku obce. 

Keď sa presuniete na 
koniec Rudnian smerom 
na Poráč, prechádzate cez 
prepadlisko po starých 
banských dielach, ktoré 
kolonizujú ďalší osadní-
ci v  štýlových obydliach. 
Znova sa vráti neopísateľ-
ný šokujúci pocit návra-
tu do minulosti. Zrazu sa 
zastaví čas a vy sa ocitnete 
v  úplne odlišnom svete. 

Nevídané a neslýchané sa sta-
ne realitou, ktorej súčasťou 
na okamih sa stávate aj vy. 
Obraz zaostalosti máte pria-
mo pred očami. Rýchlo sa 
snažíte spamätať a hneď máte 
chuť pridať plyn, aby ste sa čo 
najrýchlejšie vrátili späť do 
civilizácie. V prachu a diaľke 
nechávate tento zážitok a zra-
zu pochopíte pocit šťastia, že 
tam nepatríte. Ale čo oni ?!

Cieľ našej cesty sa neza-
držateľne blížil. Po kľukatých 
serpentínach sme sa dosta-
li do Poráča. Rovnako ako 
v  Rudňanoch aj tu vybudo-
vali banícky chodník s infor-
mačnými tabuľami. Súčasťou 
chodníka je aj šachta resp. 
jama Poráč (obr. 11), v ktorej 
sa ťažili sideritovo-baritové 
žily. V blízkosti starého ban-
ského závodu sme si obzreli 
vychádzanie rudnej žily na 

Obr. 12: Vstupný portál štôlne Elisabeth pri Gemerskej Polome.
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je mladý študent geológie, bol rád, že získal takýto nevšedný 
a časom výnimočný životný zážitok, keď vieme, že baníctvo 
na Slovensku postupne zaniká. Touto skúsenosťou pochopil 
aký je rozdiel, keď sa civilista dostane do historického ban-
ského skanzenu, v ktorom už dávno dozneli zvuky ťažby, na 
rozdiel od ťaženej bane, kde to žije.

Podarilo sa nám dostať aj do areálu štôlne Elisabeth pri 
Gemerskej Polome (obr. 12), kde sa ťaží talk, známy aj pod 
starým názvom mastenec. Na haldách v  okolí bane sme 
našli pekné ukážky pyritových kociek v jemne zelenkavom 
talku aj v sivobielom magnezite a fialový fluorit v greiseni-
zovaných granitoch. 

Na Slovensko sa v tom čase vrátili extrémne horúčavy, 
ktoré sme na otvorenom priestranstve háld pocítili na vlast-
nej koži, čo bol dostatočný dôvod sa zbytočne dlho na expo-
novanom mieste nezdržiavať. Napriek miernej dehydratácii 
sme našli čo sme chceli a  tým pádom zavládla všeobecná 
spokojnosť. 

bál, či sme mu náhodou niečo neukradli z jeho (ne)legálne 
nadobudnutého majetku. Po cestách rudohorím nás často 
sprevádzal zaujímavý úkaz, ktorý spočíval v  podobe fleg-
maticky naladených psov ležiacich v strede vozovky a igno-
rujúcich všetky náznaky blížiacich sa vozidiel. 

Ďalší deň sme mali objednaný vstup do dedičnej štôlne 
Jozef v Gelnici (obr. 13). Sprevádzal nás pohodovo nalade-
ný pán, ktorý na náš príchod čakal priamo v Baníckom mú-
zeu. Čakanie si spríjemňoval počúvaním hudby. Po vyfaso-
vaní prilby a baterky sme sa presunuli do rekreačnej oblasti 
Thurzov v  bezprostrednej blízkosti Gelnice, kde je štôlňa 
Jozef situovaná. Keďže sme sprievodcovi povedali, že sme 
geológovia, tak nás zaviedol aj za makadamom upravený 
úsek prehliadky štôlne, do ešte pôvodnej nevyčistenej časti, 
kde sme sa zabárali do blata vydávajúceho autentické mľas-
kajúce zvuky. V blízkosti portálu štôlne Jozef je umiestnená 
maketa historického banského drviaceho stroja pochwerk 
poháňaného vodou. 

Obr. 13: Dedičná štôlňa Jozef v Gelnici.

Obr. 14: Vstupný portál štôlne Wilhelm II. v Žakarovciach. 

Presunuli sme sa na sta-
ré haldy lokality Za Skalou 
v  Rejdovej. Haldový mate-
riál je tvorený horninami 
prerastanými kremenno-
-karbonátovo-meďnatou 
žilovinou. Z mineralogické-
ho a  zároveň zberateľského 
hľadiska lokalita v  súčas-
nosti poskytuje vzorky ze-
lenomodrých povlakov ma-
lachitu a azuritu priemernej 
kvality. 

Pri obhliadke aktuálne-
ho stavu magnezitového lo-
žiska Burda v blízkosti obce 
Rovné sme prežili adrenalí-
nový zážitok. V  súčasnosti 
zvyšky po bývalom banskom 
závode tvoria už len pomaly 
chátrajúce objekty postupne 
zarastajúce vegetáciou, ktoré 
pohlcuje neúprosne plynúci 
čas matky prírody. Opuste-

né miesto duchov, ale predsa 
len žije, o čom sme sa mohli 
presvedčiť na vlastnej koži. 
Pri odchode z areálu, keď sme 
sa chceli pohnúť autom, nás 
zrazu čiastočne zablokovala 
biela Škoda Felicia aj s  prí-
vesným vozíkom. Z plne ob-
sadeného auta vystúpil vodič 
a  pristúpil k  nám s  otázkou: 
Hľadáte niečo chlapi? Tón 
hlasu a  vynechanie zdvori-
lostného pozdravu neveštili 
nič dobré. Moja pohotová 
a  strohá odpoveď znela: Už 
nič! a v tom sme sa mu blesko-
vým vyhýbavým manévrom 
stratili z dohľadu. V spätnom 
zrkadle sme videli len nehyb-
ne stojacu osobu s prekvape-
ným výrazom v tvári. Zjavne 
nechápal, čo sme tam robili 
a možno si vyčítal, že nás tak 
zle zablokoval. Pravdepodob-
ne v  opustenom banskom 
areáli prebýva a  možno sa 
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Následne po prehliadke štôlne sme zamierili do Slovi-
niek pozrieť staré haldy, ktoré sa z času na čas používajú na 
kamenivo a tým pádom sa spodné, nedostupné časti haldy 
dostávajú na povrch. Preskupením haldového materiálu sa 
odkrývajú bloky prevažne kremennej až sideritovej žilovi-
ny, ktoré obsahujú pyritovo-chalkopyritovú mineralizáciu. 
Po rozbití veľkých kusov sa nám vo vnútri odhalili pekné 
ukážky pyritových kociek v  kombinácii s  chalkopyritom. 
Na konci dňa pri návrate na penzión sme spontánne za-
bočili do Žakaroviec, kde sme si odfotili zrekonštruovaný 
portál štôlne Wilhelm II (obr. 14). 

s  mineralogickými lokalitami východného Slovenska. Bu-
deme radi, ak sme niekoho z  Vás inšpirovali vydať sa po 
našich stopách za zážitkami do terénu. Pamätajte na jedno, 
nezáleží na tom, čo nájdete, ale na tom s kým a ako to bu-
dete hľadať. Najväčší zážitok spočíva v  spontánnej rados-
ti zdieľať reálne vnemy, ktoré vám dané situácie ponúkajú 
a tým sa stávajú pre vás jedinečným prežitkom neopakova-
teľnej chvíle, ktorú vám žiadny virtuálny svet nikdy nena-
hradí. Zdar Boh!

Obr. 15: Andezitový kameňolom pri obci Ruskov.

Cestou z obce sme si všimli 
lesným porastom zarastenú 
haldu, z pod ktorej bolo vyve-
dené odvodňovacie potrubie. 
Podľa okrového sfarbenia sme 
vydedukovali, že je to výtok 
banskej vody a to nás priviedlo 
k  objavu portálu štôlne Wil-
helm III.

Našu tretiu výpravu sme 
ukončili v andezitovom kame-
ňolome pri obci Ruskov (obr. 
15), kde sme našli pár vzoriek 
s  postvulkanickou SiO2 mi-
neralizáciou v  podobe opálu 
a  tridymitu. Pekných vzoriek 
bolo málo, ale na túto situáciu 
sme si už zvykli. 

Spoločne sme prežili leto 
bohaté na zážitky spojené 
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tujte. 

Literatúra
Súhrn literatúry na konci príspevku je samostatnou kapitolou s názvom Lite-

ratúra. Súhrn musí obsahovať všetky citácie uvedené v texte. Pri citáciach v texte 
používajte formu: Bosi a Lucchesi (2004); (Bosi 2011); (Bosi 2011; Bosi a Lucchesi 
2004; Bosi et al. 2005). Citácie prác sú radené abecedne a upravené by mali byť 
nasledovne:

Citácie článkov v časopisoch

Bosi F (2011) Stereochemical constraints in tourmaline: From a  short-range to 
a long-range structure. Can Mineral 49:17–27

Bosi F, Lucchesi s (2004) Crystal chemistry of the schorl-dravite series. Eur J Mi-
neral 16:335–344

Pri názvoch časopisov je vhodné používať skratky definované v  zozname 
skratiek časopisov Web of Science (dostupné na http://images.webofknowledge.
com/WOK46/help/WOS/A_abrvjt.html)

Citácie kníh a manuskriptov

Mišík M (1976) Geologické exkurzie po Slovensku. SPN, Bratislava

Bergfest a  (1951) Baníctvo v  Ľubietovej na  medenú rudu. Manuskript. Archív 
ŠGÚDŠ, Bratislava

Citácie kapitol v knihách 

Henry DJ, Dutrow BL (1996) Metamorphic tourmaline and its petrologic appli-
cations. In: Grew ES, Anowitz LM (eds): Boron. Mineralogy, petrology and 
geochemistry. Rev Mineral 33:503–557

Citácie konferenčných príspevkov

Ertl A, Hughes JM, Tillmanns E (2010) The correct formula for Mg2+ and Fe3+-

-bearing tourmaline: the influence of the <T-O> distance on the <Z-O> bond 
length. In: 20th General Meeting of the International Mineralogical Associa-
tion IMA2010, 21.-27.8.2010, Budapešť, Acta Mineralogica-Petrographica. 
Abstract series, 6, 476

Citácie webových stránok

Ak je autor webovej stránky známy:

Downs RT (2006) The RRUFF Project: an integrated study of the chemistry, 
crystallography, Raman and infrared spectroscopy of minerals. http://rruff.
info/Olenite. Navštívená 27. 4. 2012

Ak je autor webovej stránky neznámy:

Mindat.org (2010) Uranopolycrase: Uranopolycrase mineral information and 
data. http://www.mindat.org/min-4109.html. Navštívená 29. 9. 2012

Zasielanie príspevkov, komunikácia s redakciou
Príspevky v  elektronickej podobe posielajte prostredníctvom internetové-

ho elektronického formuláru na stránke mineralogickaspolocnost.com, položka 
Esemestník, Esemestník - podanie príspevku (http://mineralogickaspolocnost.
com/?page_id=381). 

Uzávierky
Uzávierka jarného čísla: 31. marca

Uzávierka jesenného čísla: 31. októbra



Bernard Jan H., Hyršl Jaroslav:
Minerals and their Localities 

Třetí aktualizované 
a rozšířené vydání. 
Kniha popisuje 
vlastnosti více než 
5000 minerálů z asi 
9500 světových 
lokalit (včetně jejich 
rejstříku), s důrazem 
na jejich genetický 
typ. Kniha obsahuje 
více než 1000 
fotogra í. 
Kniha vyšla anglicky.

170 x 240 mm cena: 120 €
920 stran pro členy SMS: 96 €

Hanus Radek et al.:
Moldavite

Kniha objasňuje vznik 
vltavínů, který by 
neproběhl bez doteku 
vesmíru. Upřesňuje 
jejich výjimečné 
postavení ve skupině 
tektitů. Poprvé ukazuje 
možnosti, jak je odlišit 
od pouhého skla 
nebo jiných padělků. 
Představuje vltavíny 
jako oblíbené drahé 
kameny používané ve 
špercích. Zájemcům 

o esoteriku shrnuje nejdůležitější informace o těchto 
kamenech. Kapitola Naleziště vltavínů poprvé 
zobrazuje české i moravské vltavíny v takovém 
množství. 
Kniha vyšla anglicky. 

170 x 240 mm cena: 20 €
136 stran pro členy SMS: 16 €

Ďuďa Rudolf, Reil Luboš:
Svět drahých kamenů

Aktualizované 
a rozšířené páté vydání 
průvodce drahými 
kameny, přinášející 
vynikající fotogra e 
ze světových sbírek. 
Uvádí jejich chemické 
a fyzikální vlastnosti, 
naleziště, historii, 
oceňování a uplatnění 
v léčitelství.
Kniha vyšla česky.

170 x 240 mm cena: 18 €
176 stran pro členy SMS: 15 €

Nakladatelství 
Granit
nabízí:

Pro členy SMS slevy na všechny knihy

Rudolf Ďuďa a Luboš Rejl

SVĚT DRAHÝCH 
KAMENŮ

Gemologie, geologie, mineralogie, historie, oceňování, ezoterika

Tyto a další knihy o mineralogii lze objednat na www.granit-publishing.cz
V objednávce uveďte: člen SMS. K ceně budou připočteny expediční náklady. 

Semrád Peter:
EurOpal – Krása drahokamu 

Edice EurOpal je 
exkluzívní série 
publikací, která je 
věnovaná evropskému 
drahému opálu a jeho 
důležité lokalitě 
Červenica-Dubník.
První díl Krása 
drahokamu, je 
zaměřený na 
klenotnické vlastnosti 
drahého opálu. 
Nosnými tématy 
tohoto dílu jsou typy 

opálů, základní hmota opálu, barvohra, opálový 
výbrus a původ opálu. Text doplňují vědecká 
a historická fakta, které jsou důležité pro udržení 
kontextu.
Kniha vyšla dvojjazyčně – slovensko-anglicky.

170 x 240 mm cena: 35 €
168 stran pro členy SMS: 32 €

Nakladatelství 
Granit
nabízí:
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