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II. 
Popisované

 
lokality 

(pokračovanie)



Pinciná
(alginit)



Pinciná
 

je malá
 

obec v okrese Lučenec, ktorá
 

je z hľadiska výskytu 
nerudných surovín významná

 
najmä

 
ložiskom alginitu. Alginit je jediná

 nerudná
 

surovina v tomto dokumente, ktorá
 

okrem anorganického podielu 
obsahuje aj významné

 
množstvo organickej hmoty. Tú

 
reprezentuje tmavý 

humusový materiál. Jej anorganickú
 

časť
 

tvoria predovšetkým íly a kalcit.
Alginit je hornina, ktorá

 
vzniká

 
tak, že lievikovitá

 
priehlbeň

 
po  výbuchu 

sopky a erupcii popolového materiálu, sa zaplní
 

povrchovou vodou. V nej sa 
následne rozmnožia žltozelené

 
riasy rodu Botryococcus braunii, ktorých 

odumreté
 

telá
 

postupne vytvoria významnú
 

časť
 

sedimentu tejto vodnej 
akumulácie. Tie vytvárajú

 
organický podiel alginitu. Druhou zložkou tohto 

sedimentu je kalcit a premenený vulkanický popol vo forme ílovej zložky. 
Alginit je jednou z mnohých jemnozrnných hornín, ktoré

 
vznikli premenou 

vulkanického materiálu, a ktorý sa v tejto oblasti dostal na povrch počas 
vulkanickej činnosti pred približne šiestimi miliónmi rokov. 

Alginit sa vo všeobecnosti využíva predovšetkým ako poľnohospodársky 
substrát, zvyšujúci organický podiel pôdy. Tiež

 
sa používa v živočíšnej výrobe 

na odstraňovanie zápachov. Sorpčné
 

vlastnosti alginitu sa využívajú
 

aj pri 
čistení

 
odpadových vôd. Výhodou je, že vzhľadom na hybridnú

 
povahu tejto 

horniny, jeho sorpčné
 

vlastnosti spájajú
 

niektoré
 

výhody organických aj 
anorganické

 
látok. 

Alginit v Pincinej sa v súčasnosti ťaží
 

a distribučná
 

spoločnosť
 

AlginitEU 
so sídlom v Chrasticiach ho ponúka na všetky vyššie spomenuté

 
aplikácie.  



Na obrázku sú

 

riasy rodu Botryococcus braunii. Ich rozložené

 

tkanivá

 

tvoria organickú

 

časť

 

alginitu. 
Riasy sa v laboratórnych podmienkach najrýchlejšie rozmnožujú

 

pri teplote 23 °C vo vodných 
roztokoch NaCl s koncentráciou 0,15 mol·dm-3

 

pri intenzite slnečného žiarenia 60 W·m-2.  
(Zobrazený objekt má

 

rozmer približne 100 x 100 mikrometrov)

(http://www.rfeholland.com/en/)



Ložisko alginitu v Pincinej

(Slovenská

 

ťažobná

 

spoločnosť, spol. s r.o.)



Ložisko alginitu v Pincinej (Snímka: Slovenská

 

ťažobná

 

spoločnosť, spol. s r.o.)   



Ťažba alginitu Pincinej

(Snímka: Slovenská

 

ťažobná

 

spoločnosť, spol. s r.o.)   



Vyťažená

 

surovina
(Snímka: J. Varga)



Alginit (Snímka: J. Varga)



Jelšovec 
(diatomit)



Jelšovec je tiež
 

malá
 

obec v okrese Lučenec. Pri tejto obci sa nachádza jedno zo 
slovenských ložísk diatomitu. Diatomit je biela, sivá

 
alebo žltkastá

 
hornina, ktorá

 vznikla veľmi podobným spôsobom ako alginit: rozmnožením rias v rovnakom 
maarovom jazere. Rozdiel je len v tom, že v tomto prípade sa nejednalo o riasy rodu 
Botriococcus braunii, ale o riasy čelade Diatomaceae (slovensky rozsievky). Tieto 
riasy však na rozdiel od rias Botriococcus braunii

 
majú

 
kremičitý obal. Ten spôsobuje 

v diatomite vysoké
 

zastúpenie veľmi jemnozrnného a pórovitého oxidu kremičitého. 
Ten je tu jednak vo forme cristobalitu a jednak v podobe opálovej formy kyseliny 
kremičitej, resp.  kremičitanov alkalických kovov. Z hľadiska úžitkových vlastností

 sú
 

ostatné
 

zložky diatomitu (napr. uhličitany, íly a organické
 

látky) nechcenými, a 
preto znižujú

 
kvalitu tejto suroviny. Najvýznamnejšie  ložisko diatomitu na 

Slovensku je pri obci Močiar, ktorá
 

sa nachádza na spojnici medzi Sklenými 
Teplicami a Hronskou Breznicou. Vznik tohto ložiska tiež

 
súvisí

 
s vulkanickou 

činnosťou: je viazané
 

na erupciu banskoštiavnického stratovulkánu. Pretože rozsievky 
sú

 
riasy, ktoré

 
obvykle žijú

 
v morskom prostredí, vo všeobecnosti diatomity môžu 

mať
 

aj morský pôvod. Ani jedno zo spomenutých slovenských ložísk diatomitu sa v 
súčasnosti však neťaží. Napriek tomu, všeobecný význam tejto horniny je veľký, 
pretože má

 
mnohostranné

 
využitie. Používa sa predovšetkým ako filtračný a sorpčný 

materiál, možno ho využiť
 

ako nosič
 

katalyticky aktívnych látok, ako aditívum do 
farieb, náterov, plastov, cementu, betónu a iných stavebných materiálov alebo ako 
látka používaná

 
na leštenie rôznych povrchov. 



Historicky najvýznamnejšou aplikáciou diatomitu bola však stabilizázia 
glyceroltrinitrátu (látky známejšej pod názvom  nitroglycerín), vďaka čomu ju 
bolo možné

 
použiť

 
pre priemyselnú

 
výrobu trhavín. Autorom tohto riešenia       

z roku 1867 bol švédsky chemik Alfred Nobel, ktorý vo svojich továrňach po 
celom svete vyrábal výbušninu pod názvom „Dynamit“. Jedna z jeho tovární

 bola aj v Bratislave. Nazývala sa „Dynamit Nobel“
 

a bola najväčším výrobcom 
stavebných, banských a vojenských trhavín v Rakúsko-Uhorsku. Aj vďaka 
továrni na vojenskú

 
muníciu (Patrónka), reprezentovala preto Bratislava 

najvyššiu koncentráciu vojenskej výroby vo vtedajšej monarchii. Továreň
 Dynamit Nobel sa začala stavať

 
v roku 1873 a koncom 19. storočia mala 260 

výrobných a administratívnych budov. Diatomit bol v trhavine zastúpený 
približne 25 hmot. %. Poslednú

 
zložku tvoril uhličitan sodný (0,5 hmot. %). 

Zdroj používaného diatomitu bol však mimo územia dnešného Slovenska.



Hornina diatomit



(http://www.cosmiclight.com/imagegalleries/sem1b.htm)

Obrázok ukazuje dva typy rozsievok. Ich schránky tvorí

 

amorfná

 

forma oxidu kremičitého. Z

 

 
obrázkov je zrejmé, z čoho pochádzajú

 

najviac oceňované

 

vlastnosti diatomitu. Tými sú

 

vysoká

 pórovitosť

 

a malé

 

rozmery častíc. Tieto vlastnosti, spolu s nízkou chemickou reaktivitou SiO2

 

, sú

 príčinou dobrej využiteľnosti diatomitu ako sorbentu, filtračného materiálu, plniva do polymérov, 
papiera a gumy, ako nosičov katalyzátorov  a ako tepelno-izolačného materiálu 



Rudník 
(živce)



Rudník je obec nachádzajúca sa severovýchodne od Jasova (okres Košice 
–

 
okolie). Je známa predovšetkým niekdajšou ťažbou rúd. V blízkosti obce sa 

nachádza vedľa seba ložisko kaolínu a ložisko živcov. Hlavnou zložkou 
živcovej horniny je albit, pričom priemerný obsah živcov sa v nej pohybuje 
na úrovni 65 hmot. %. Ložisko sa začalo využívať

 
v roku 2008. Hlavným 

smerom využitia tejto živcovej horniny je výroba keramiky. Živec aj kaolín   
v tejto lokalite v súčasnosti ťaží

 
spoločnosť

 
LB Minerals, a.s., Košice.  



Ložisko živcov v Rudníku









Dobšiná
(serpentinit)



Dobšiná

 

je centrom severného Gemera. Pôvodná

 

osada na mieste dnešnej Dobšinej bola 
založená

 

začiatkom 14. storočia a štatút mesta získala koncom 15. storočia. Mesto obývali prevažne 
nemeckí

 

kolonisti. Hlavnou ťaženou surovinou tu bola najmä

 

medená, železná

 

a kobaltová

 

ruda. 
Okrem nej sa tu ťažilo aj zlato a striebro. V rokoch 1582 a 1584 mesto zničili Turci. V roku 1680 tu 
bola postavená

 

prvá

 

vysoká

 

pec v Uhorsku a v období

 

rokov 1722 až

 

1755 boli postavené

 

ďalšie 
dve. Prvá

 

vysoká

 

pec bola postavená

 

severozápadnej časti mesta, ktorá

 

sa nazýva Lániho

 

huta. Pece 
v Dobšinej spracovávali železnú

 

rudu vyťaženú

 

v okolitých baniach. V období, keď

 

na Slovensku 
dominovala predovšetkým ťažba železnej rudy, sa v Dobšinej ťažila niklová

 

a nikel-kobaltová

 

ruda. 
S ťažbou sa začalo koncom 18. storočia a začiatkom 19. storočia sa množstvom vyťaženej rudy 
dostala Dobšiná

 

na prvé

 

miesto na svete. 
V roku 1917 sa začal v Dobšinej ťažiť

 

serpentinit. Spočiatku sa uvažovalo o jeho využití

 

na 
výrobu umeleckých a dekoračných predmetov, avšak neskôr sa surovina spracovávala najmä

 

na 
rôzne azbestové

 

produkty. Táto aktivita nadobudla najväčšie rozmery po II. svetovej vojne. Až

 

do 
šesťdesiatych rokov minulého storočia sa tu ťažil chryzotilový

 

azbest. Po jeho vyťažení

 

sa surovina 
s menším obsahom serpentinitu

 

využívala pre výrobu serpentinitovej

 

múčky a ako stavebný kameň. 
V roku 1998 bola ťažba serpentinitovej

 

horniny zastavená. Hlavným dôvodom ukončenia ťažby bol 
celosvetový útlm spotreby azbestových produktov v dôsledku potvrdenia informácií

 

o

 

 
kancerogénnych účinkoch týchto látok. Následnícky podnik v Dobšinej (SILICON, a.s.), ktorý 
vznikol v roku 1999, plánuje v meste vybudovať

 

podnik na spracovanie tunajšej suroviny. Hlavným 
produktom by mal byť

 

oxid kremičitý a chlorid horečnatý. Druhá

 

spomenutá

 

látka sa používa 
najmä

 

na posyp zamrznutých vozoviek (znižuje teplotu topenia ľadu).  
Dobšiná

 

je známa tiež

 

ako sídlo niekdajšieho latinského lícea, na ktorom študovali Pavol Jozef 
Šafárik, Karol Kuzmány

 

a iné

 

významné

 

osobnosti. K najvýznamnejším historickým stavbám v 
meste patrí

 

gotický evanjelický kostol z roku 1480.







Pozostatok po ťažbe 
serpentinitu nad Dobšinou



Budova bývalého závodu na spracovanie serpentinitu



Haldy v blízkosti niekdajšieho závodu







Serpentinit



Serpentinit a vláknitý minerál chryzotil

(Vzorka s veľkosťou 15 cm z Dobšinej)



Mikroskopické

 

snímky chryzotilu z predchádzajúceho obrázku
(Zväčšenia: 40 x )





Vysoká

 

pec v Dobšinej z  roku1722 
(Exponát Technického múzea v Košiciach)



Jelšava
(magnezit)



Jelšava je dnes veľmi zanedbané
 

a málo príťažlivé
 

mesto, nachádzajúce sa         
v údolí

 
rieky Muráň. V minulosti bol však jej význam veľký. Nesúvisel s ťažbou 

nerudných surovín (tak ako je to dnes), ale s ťažbou, spracovaním a obchodovaním 
so železom. V druhej polovici 14. storočia bola Jelšava po Rožňave druhým 
najväčším mestom na Gemeri. Prvá

 
písomná

 
zmienka o lokalite s menom Ilswa je  

z roku 1243. Názov mesta je odvodený od názvu stromu jelša. V súvislosti            
s výskytom železnej rudy a vznikom baníckej osady sa Jelšava spomína až

 
v roku 

1271. Mestské
 

výsady získala v prvej polovici 14. storočia. Vývoj mesta veľmi 
negatívne ovplyvnil vpád Turkov v roku 1556. 

Z pôvodnej ťažby železnej rudy sa v 19. storočí
 

baníctvo v Jelšave 
preorientovalo na ťažbu nerudných surovín, reprezentovanú

 
predovšetkým ťažbou 

mastenca a magnezitu. Továreň
 

na spracovanie magnezitu bola postavená
 

v roku 
1928. Súčasný stav okolia mesta je ovplyvnený obrovským rozsahom ťažby a 
spracovania magnezitu. Ten patrí

 
v súčasnosti medzi najcennejšie anorganické

 suroviny ťažené
 

na Slovensku. Približne 80 % produkcie spracovania magnezitu sa 
vyváža do zahraničia. Hlavným produktom vyrábaným z magnezitu sú

 žiaruvzdorné
 

materiály.
V Jelšave sa nachádzajú

 
dva klasicistické

 
kostoly. Evanjelický kostol je z roku 

1784 a rímskokatolícky z roku 1838. Zároveň
 

je tu kaštieľ
 

zo 16. storočia. Od roku 
1968 do roku 1991 bola v Jelšave umiestnená

 
veľká

 
posádka sovietskych 

okupačných vojsk. Jelšava je jedným z najsmutnejších príkladov devastácie 
niekdajších významných miest na území

 
dnešného Slovenska.     



Kaštieľ

 

v Jelšave (v pozadí) je zo 16. storočia.  Táto 
historická

 

pamiatka je  vo veľmi zlom stave 



Okolie mesta Jelšava







Povrchový magnezitový lom na vrchu 
Miková

 

medzi Jelšavou a Lubeníkom



Odkalisko v Jelšave
(Autor dokumentu: M. Masarovičová)



Satelitná

 

snímka závodu, háld priemyselného odpadu a 
povrchových magnezitových baní

 

medzi Jelšavou a Lubeníkom

haldy

závod

lomy

vrch Miková

Lubeník



Prašnosť
 

vyvolaná
 

ťažbou a spracovaním magnezitu v oblasti Jelšavy a 
Lubeníka dlhodobo výrazne ovplyvňuje zdravotný stav vegetácie v tejto oblasti. 
Na povrchu pôdy a na listoch rastlín sa dlhodobo ukladá

 
tenká

 
vrstva jemného 

magnezitu, popolčeka oxidu horečnatého MgO a iných látok, ktoré
 

interakciou   
s vodou vytvárajú

 
tvrdé

 
nepriedyšné

 
krusty. Tento proces sa primárne prejavuje 

na úhyne vegetácie v tejto oblasti. Situácia sa postupne začala zlepšovať
 

koncom 
80-tych rokov, keď

 
sa prachové

 
emisie závodu na spracovanie magnezitu znížili 

v dôsledku zavedenia novej technológie a zároveň
 

dochádzalo aj k postupnému  
znižovaniu ťažby magnezitu: v roku 1995 predstavovala ťažba magnezitu na 
celoštátnej úrovni iba asi 40 % tažby z roku 1991, avšak v neskoršom období

 
sa 

ťažba začala mierne zvyšovať.
 

Nasledovná
 

séria satelitných snímok ukazuje 
postupné

 
mierne zlepšovanie stavu vegetácie v okolí

 
Jelšavy po roku 1987. 



Rok 1987
(Autor dokumentu: M. Zlocha)



Rok 2004
(Autor dokumentu: M. Zlocha)



Rok 2004



Rok 2007
(Autor dokumentu: M. Zlocha)



Lubeník 
(magnezit)



Toto mesto, nachádzajúce sa v údolí
 

rieky Muráň, na hlavnom ťahu medzi 
Jelšavou a Revúcou, je spolu s Jelšavou najviac postihnuté

 
ťažbou magnezitu na 

Slovensku. Názov obce má
 

pôvod v slovanskom slove lub, znamenajúceho 
drevený nástroj na pletenie košov. Obec sa prvýkrát spomína v roku 1427.             
V stredoveku tu boli huty a hámre spracovávajúce železnú

 
rudu. V roku 1566 obec 

vypálili Turci. Nová
 

história obce je spojená
 

predovšetkým s ťažbou a spracovaním 
magnezitu. Prvé

 
pražiace pece na spracovanie magnezitu tu boli postavené

 
už

 začiatkom 20 storočia. Súčasný závod bol postavený v roku 1956. Hlavným 
primárnym produktom spracovania magnezitu v rotačných peciach pri teplote 1600 
až

 
1900 oC je slinok obsahujúci približne 88 až

 
98 hmot. % oxidu horečnatého; 

druhou hlavnou zložkou je oxid železitý. Vo všeobecnosti sa predajná
 

cena 
priemyselného oxidu horečnatého výrazne zvyšuje so znižovaním obsahu Fe2

 

O3

 

. 
Ten možno znižovať

 
tavením v elektrických peciach pri teplote 2750 oC alebo 

chemickou cestou, ktorá
 

sa u nás využívala v polovici deväťdesiatych rokov 
minulého storočia v závode v Hnúšti. 



Hlbinná

 

ťažba magnezitu v Lubeníku





Satelitná

 

snímka priestoru spracovateľského závodu a povrchových a hlbinných baní

 

v Lubeníku



Závod medzi Jelšavou a Lubeníkom spracovávajúci magnezit









Mnohé

 

z miestnych domov sú

 

postavené

 z horniny vyťaženej v tunajších lomoch





Magnezit ťažený v Lubeníku
(Veľkosť

 

objektov je približne 30 centimetrov) 



Košice -
 

Bankov 
(magnezit)



Bankov je vrch na západnom okraji Košíc. V roku 1901 sa tu začal ťažiť
 magnezit a v roku 1911 sa začal zároveň

 
aj vyrábať

 
pálený magnezit v závode    

s dvoma šachtovými pecami. V roku 1920 magnezitku zrekonštruovali a výroba 
v nej pokračovala. Magnezitový závod bol v 50-tych rokoch 20. storočia 
premiestnený na okraj mesta. Do roku 1990 v ňom pracovali štyri rotačné

 
pece, 

neskôr sa dve z nich odstavili. Koncom minulého storočia bola činnosť
 

závodu 
ukončená. Nasledujúce obrázky ukazujú

 
magnezitový lom na Bankove, vyššie 

spomenutý závod a lanovku, ktorá
 

transportovala ťaženú
 

surovinu do závodu. 
Autormi väčšiny snímok (okrem prvých dvoch) sú

 
nadšenci zo „Slovenskej 

urban exploration komunity“
 

v Košiciach, ktorých cieľom je súkromný 
prieskum rôznych starých a ťažko dostupných technických objektov.    



Satelitná

 

snímka lokality Košice –

 

Bankov na severozápadnom okraji Košíc ukazuje najvýchodnejšie 
položené

 

ložisko magnezitu na Slovensku. V súčasnosti sa v lome neťaží, avšak vzhľadom na značné

 zásoby nevyťaženej suroviny nie je vylúčené, že sa ťažba v budúcnosti obnoví



(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p)

Kópie novinových snímok z ťažby 
magnezitu na Bankove v sedemdesiatych 

rokoch minulého storočia



(http://urbanexploration.sk/)



(http://urbanexploration.sk/)



(http://urbanexploration.sk/)



(http://urbanexploration.sk/)

Z bane na Bankove sa transportoval magnezit lanovkou do závodu v mestskej časti Košíc Ťahanoviec. 
Lanovka bola v prevádzke od roku 1951 do roku 1995. Na zábere je horná

 

stanica lanovky



(http://urbanexploration.sk/)



Strojovňa lanovky
(http://urbanexploration.sk/)



(http://urbanexploration.sk/)



Na pravej strane je pohľad z vrcholu 
takmer 40 metrového stožiara lanovky. 

Tento záber je do tohto dokumentu 
zaradený ako prejav obdivu k odvahe 
autorov týchto snímok. Našťastie, tí

 

si 
z Denníka bezpečnosti práce, 

povaľujúceho sa v závode, mnoho 
nerobili 

(Snímky: http://urbanexploration.sk/)



Koncová

 

stanica lanovky
(Snímka: http://urbanexploration.sk/)



Rôzne žiaruvzdorné

 

materiály sú

 

hlavné

 

produkty vyrábané

 

z magnezitu. Na ľavom hornom 
obrázku sú

 

tzv. magnéziovouhlíkové

 

výrobky na báze MgO (ten sa získava tepelným rozkladom 
magnezitu) a grafitu. Magnéziovouhlíkové

 

materiály sa používajú

 

napr. pre výmurovky 
elektrických oblúkových pecí

 

a u nás ich vyrába podnik Žiaromat, a. s. Kalinovo    

(Expozícia Technického múzea v Košiciach)

(Obrázok: archív Žiaromat, a. s. Kalinovo)



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

Charakteristiky magnezitového priemyslu na Slovensku v priebehu druhej polovice 20. storočia

(Autor: A. Ivaničková)  



Gemerská
 

Poloma 
(talk, mastenec)



Mastenec je starší
 

názov minerálu, ktorého súčasný platný názov je talk. Patrí
 

do 
skupiny fylosilikátov

 
(vrstevnatých kremičitanov). Má

 
široké

 
využitie, ktoré

 
obvykle 

súvisí
 

s jeho veľmi nízkou tvrdosťou a environmentálnou akceptovateľnosťou. 
Používa sa najmä

 
ako aditívum

 
do plastov, gumy, papiera, kozmetických, 

potravinárskych a textilných výrobkov. Má
 

taktiež
 

využitie v sklárskom priemysle, 
zlievarenstve a ako jeden z nemnohých anorganických lubrikantov. 

I keď
 

horniny s vysokým obsahom talku
 

sa ťažili,
 

alebo sa stále ťažia,
 

na 
niekoľkých miestach, napríklad v Hnúšti, Kokave nad Rimavicou a Muránskej Dlhej 
Lúke, v súčasnosti najperspektívnejšie ložisko na Slovensku sa nachádza v blízkosti 
obce Gemerská

 
Poloma. Podľa informácií

 
zverejnených počas septembra roku 2011, 

má
 

sa jednať
 

dokonca o najväčšie ložisko na svete. Navyše, táto hornina má
 

mať
 

aj 
vysokú

 
kvalitu.

 
Výhradným vlastníkom dobývacieho priestoru mastenca v 

Gemerskej Polome je spoločnosť
 

VSK Eurotalc, ktorá
 

je
 

dcérskou spoločnosťou 
firmy VSK Mining. Doterajšie niekoľkoročné

 
banské

 
aktivity v blízkosti Gemerskej 

Polomy boli banskou spoločnosťou označované
 

ako prieskumné
 

práce a začiatok 
oficiálnej ťažby bol stanovený na rok 2014. Podľa súčasných odhadov zásob a 
perspektív ročnej ťažby,  v tomto ložisku by sa mal mastenec ťažiť

 
približne 50 

rokov. 



Lokalizácia  miesta 
ťažby mastenca



Lokalizácia ložiska metódou počítačovej grafiky 
(Dokument pochádza z internetovej stránky firmy VSK Mining s.r.o.)



Reálny pohľad na miesto ťažby mastenca



Bližší

 

pohľad na miesto ťažby mastenca



Schéma razenia prístupovej štôlne Elisabeth k

 

mastencovému ložisku v Gemerskej 
Polome a výťažok prieskumných vrtov (hore)

(Dokument pochádza z internetovej stránky firmy VSK Mining, s.r.o.)



Razenie 4 200-metrovej štôlne Elisabeth k ložisku mastenca. Štôlňu 
tradičným spôsobom razila spoločnosť

 

Skanska BS

(Dokument pochádza z internetovej stránky firmy VSK Mining, s.r.o.)



(Dokument z internetovej stránky firmy VSK Mining, s.r.o.)



(Dokument pochádza z internetovej stránky firmy VSK Mining, s.r.o.)



Mastenec z ložiska 
Gemerská

 

Poloma 
(Veľkosť

 

objektu: 25 cm)



Mastenec z ložiska Gemerská

 

Poloma 
(Veľkosť

 

objektu: 15 cm)



Mastenec z ložiska Gemerská

 

Poloma 
(Veľkosť

 

objektu: 25 cm)



Novoveská
 

Huta
(sadrovec)



Priamo v obci Novoveská
 

Huta pri Spišskej Novej Vsi sa ťaží
 sadrovec. Hornina sa ťaží

 
hlbinným spôsobom. Hlavnou zložkou ťaženej 

horniny je minerál sadrovec CaSO4 · 2H2

 

O. Najväčší
 

objem ťaženej 
suroviny sa termickou dehydratáciou spracováva na hemihydrát síranu 
vápenatého CaSO4

 

·
 

0,5H2

 

O (sadru). Ten má
 

široké
 

použitie, avšak 
jedným z najväčších je výroba sadrokartónových dosiek pre stavebníctvo. 
Sadrovec je však aj dôležitou surovinou pre výrobu cementu.  



Finálny produkt z bane v Novoveskej Hute





Typická

 

vzorka sadrovca ťaženého v Novoveskej Hute
(Veľkosť

 

objektu:  25 cm)



Ružové

 

a fialovomodré

 

vzorky sadrovca 
z Novoveskej Huty 

(Veľkosť

 

oboch vzoriek je približne 20 cm)



Sadrovec CaSO4

 

· 2H2

 

O 



Táto snímka ukazuje závalové

 

pásmo baní

 

na sadrovec. Je to územie, na ktorom sa nechá

 prepadnúť

 

povrchová

 

vrstva zeme s cieľom zaplniť

 

prázdne priestory po vyťaženej 
hornine. Na snímke je pohľad z vápencového lomu Gretla nad Novoveskou Huťou



Poráč
(barit)



Tento biely minerál s vysokou hustotou sa naposledy ťažil v obci Poráč
 nad Rudňanmi. Banské

 
štôlne obe obce prepájali. Poráč

 
je v súčasnosti 

časťou Rudnian. Hornina sa ťažila ešte prednedávnom a jej hlavnú
 

zložku 
tvoril minerál barit BaSO4

 

. Tento minerál je hlavnou zložkou tzv. 
baritových omietok, schopných absorbovať

 
röntgenové

 
žiarenie.



V súčasnosti už

 

nevyužívaná

 ťažná

 

veža v Poráči



Krajina v okolí

 

Poráča







Barit z bane v Poráči 

(Veľkosť

 

objektu: 30 cm)



Poráčska dolina



Prešov -
 

Solivar
(kamenná

 
soľ)



Solivar je v súčasnosti okrajová

 

štvrť

 

Prešova. Pôvodne to bola samostatná

 

obec na úpätí

 Slanských vrchov, ktorej názov bol odvodený od metódy získavania soli zo soľných roztokov 
ťažených v tejto obci. Obec je známa od 13. storočia a soľ

 

bola jej hlavným exportným 
produktom. Spočiatku sa získavala jednoduchým odparením vody zo soľanky. Veľký dopyt po 
soli spôsobil, že v druhej polovici 16. storočia z poverenia cisára Rudolfa II., sa soľ

 

začala 
popri tradičnej metóde získavať

 

aj hlbinnou ťažbou. Soľ

 

sa ťažila v hĺbkach od 80 do 150 m 
pod povrchom a na vytiahnutie horniny sa používal výťah na konský pohon (gápeľ). Soľanka 
sa z baní

 

vyťahovala vo vreciach z volskej kože. V roku 1752 boli bane zaplavené

 

vodou, a 
preto ich nebolo možné

 

využívať

 

doterajším spôsobom. Preto sa pristúpilo znova na starý 
spôsob získavania soli zo soľanky, avšak rozsah ťažby a rozsah výroby soli boli výrazne 
vyššie. Prispelo k tomu vybudovanie nového gápeľa v roku 1844. Bola to osemhranná

 

budova, 
v ktorej sa mechanizmom na konský pohon vyťahovali vrecia so soľankou z hĺbky 120 m. 
Objem vriec bol približne 600 litrov a v priebehu jednej hodiny bolo možné

 

dostať

 

na povrch 
asi 7 000 litrov soľanky. Tento spôsob ťažby pretrval až

 

do roku 1918, keď

 

sa na vyťahovanie 
vriec začal používať

 

elektrický pohon. Ďalším krokom pri spracovaní

 

soľanky bolo 
odstránenie mechanických nečistôt v odkalovacej nádrži a odparenie vody, ktoré

 

sa robili        
v dvoch budovách označovaných ako varne. Boli postavené

 

v roku 1800 a v roku 1806. Prvá

 z nich pracovala až

 

do roku 1970, druhá, z roku 1806, až

 

do roku 1931. Soľanka, predhriata na 
60 oC, sa v nich odparovala v dvoch panvách s hĺbkou 60 cm a so spoločnou celkovou plochou 
174 m2.

 

V roku 1928 sa skončila éra  používania kožených vriec a začali sa využívať

 elektrické

 

čerpadlá

 

ovládané

 

z povrchu. Soľ

 

sa v Solivare ťažila ešte donedávna; koncom roku 
2009 ťažobná

 

spoločnosť ťažbu a výrobu soli zastavila.              



Veža Dómu svätého Mikuláša v Prešove



Zrekonštruované

 

historické

 

technické

 

budovy Solivaru na okraji Prešova sú

 

od roku 1970 Národnou 
kultúrnou pamiatkou. Pravý dolný obrázok ukazuje otváranie nového vrtu pre ťažbu soli   

(Snímky sú

 

prebraté

 

z internetovej adresy: http://www.preshowminerals.szm.com)
(Autori snímky: M. Timko, M. Bacher, M. Blahút)



Vľavo hore: konský gápeľ

Vľavo dole:  zvonica v Solivare; plnila funkciu klopačky až

 do r. 1926

Vpravo dole: Šachta Leopold a kožené

 

vrece na vyťahovanie 
soľanky

(Autor snímok: J. Chrappová) 



Frontálna časť četerne v Solivare. 
Budova pochádza z roku 1815 

(Autor snímky: J. Chrappová)



Minerál halit NaCl je hlavnou 
zložkou nasýteného roztoku 
ťaženého v Solivare. Hornina 

obvykle obsahuje okrem halitu 
aj íly a sadrovec. Halit sa           

v ložisku nachádza v podobe 
kryštalickej masy alebo 

vláknitej, resp. drobnozrnnej 
hmoty. Najväčšie zásoby tohto 

minerálu na Slovensku sú

 

v obci 
Zbudza pri Michalovciach

Halit NaCl



Halit je jedinou anorganickou 
surovinou, ktorá

 

sa vo veľkom 
množstve využíva pre potravinárske 

účely. Tento minerál nie je len 
nevyhnutnou zložkou potravy, ale 

predstavuje aj najrozšírenejší

 potravinársky konzervačný 
prostriedok. Halit je zároveň

 

aj  
významnou chemickou surovinou



Model četerne, budovy postavenej v roku 1815, v ktorej boli zásobníky s vyťaženou soľankou, z ktorých  
samospádom vytekala na ohrievané

 

kovové

 

panvy. Model je súčasťou expozície Solivaru v Slovenskom 
technickom múzeu v Košiciach. Slovom četerňa sa v Šariši označuje prietoková

 

nádrž

 

na vodu          
(Autor snímky: J. Chrappová) 

Četerňa



Interiér četerne
(Expozícia Slovenského technického 

múzea v Košiciach)

(Autor snímky: J. Chrappová) 



Model budovy varne, v ktorej sa soľanka odparovala na ohrievaných kovových panvách. 
Model je súčasťou expozície Solivaru v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

(Autor snímky: J. Chrappová) 



Interiér expozície Solivaru v Slovenskom 
technickom múzeu v Košiciach 

(Autor snímky: J. Chrappová)



Ľavá

 

horná

 

snímka: model gápeľa v expozícii Solivaru          
v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach 
Pravá

 

horná

 

snímka: zrekonštruovaná

 

budova gápeľa
Dolná

 

snímka: varná

 

panvica na odparovanie vody zo 
soľanky 

(Autor snímok: J. Chrappová) 



Model skladu soli v expozícii Solivaru v Slovenskom technickom múzeu      
v Košiciach. V minulosti bol tento sklad dominantnou budovou Solivaru. 
Bola to dvojposchodová

 

budova s vežovými hodinami. V roku 1986 sklad 
vyhorel 



Marianka
(bridlica)



Termín „bridlica“

 

má

 

dva významy. Prvý označuje jemnozrnnú

 

spevnenú

 

sedimentárnu 
horninu s obsahom ílovej zložky, ktorá

 

sa vyznačuje dobrou štiepateľnosťou pozdĺž

 paralelne orientovaných plôch. Druhý význam zahrňuje metamorfované

 

horniny, ktoré

 

však 
taktiež

 

majú

 

bridličnatú

 

textúru a sú

 

dobre štiepateľné

 

podľa paralelne orientovaných rovín. 
Slienité

 

bridlice v Marianke patria medzi metamorfované

 

horniny, ktoré

 

okrem ílovej zložky 
obsahujú

 

aj do 35 hmot. % jemnozrnného kalcitu a zároveň

 

aj niektoré

 

iné

 

minerály      



Marianka, obec na západnom úpätí

 

Malých Karpát, v tesnej blízkosti Bratislavy,  je 
v tomto dokumente už

 

spomenutá

 

v súvislosti s ťažbou vápenca. Zároveň

 

bolo už

 uvedené, že severovýchodná

 

časť

 

obce je najstarším pútnickým miestom na 
Slovensku a popri Šaštíne –

 

Strážach, aj najvýznamnejším pútnickým miestom na 
západnom Slovensku. I keď

 

pútnické

 

miesto v Marianke priamo nesúvisí

 

s ťažbou 
bridlice, zaujímavé

 

je, že jedno z dvoch miest kde sa ťažila bridlica, leží

 

priamo na 
Krížovej ceste pútnického miesta, v tesnej blízkosti jednej z kaplniek. Z hľadiska 
rozsahu ťažby, je však toto miesto v porovnaní

 

s druhou miestnou lokalitou, málo 
významné. Tá

 

sa nachádzala v blízkosti vápencového lomu, v časti obce s názvom 
„Panský les“. V rokoch 1859 až

 

1916 tu bol podnik, ktorý ťažil miestnu bridlicu a 
zároveň

 

z nej vyrábal dva hlavné

 

produkty, ktorými boli školské

 

písacie tabuľky a 
strešné

 

krytiny. Jednalo sa o významný podnik, ktorý v čase svojej konjunktúry 
zamestnával približne 200 ľudí. Prosperita podniku súvisela najmä

 

s tým, že až

 

do 
začiatku I. svetovej vojny, boli zmienené

 

školské

 

tabuľky hlavným „záznamovým“

 materiálom vo veľkej časti strednej Európy. Ich najväčšia denná

 

výroba dosahovala 
8000 kusov a pokrývala v čase najväčšej slávy podniku približne polovicu celej 
spotreby v Rakúsko-Uhorsku. Bridlica sa ťažila v povrchovom lome, ktorý tvorila 
jama s približným rozmerom 50 x 100 m a s hĺbkou od 28  do 57 m. Napriek tomu, že 
táto jama už

 

dnes neexistuje, toto miesto v Marianke prebralo jej názov („Šifrova 
jama“). Prospekčné

 

práce sa tu realizovali pomocou niekoľkých horizontálnych štôlní. 
O koniec tohto podniku sa postaralo jednak zlacnenie ceny papiera, v dôsledku 
všeobecného rozšírenia jeho priemyselnej výroby a jednak vznik podnikov na výrobu

 azbestovocementových krytín, ktoré

 

na území

 

dnešného Slovenska začali pracovať

 v roku 1907 v Púchove a v roku 1908 aj v Nitre.       



Tradícia Marianky, ako pútnického 
miesta, nadväzuje na stavbu pôvodne 
gotického Kostola narodenia Panny 

Márie v rokoch 1377 až

 

1380. 
Pútnické

 

miesto spravoval v období

 rokov 1377 až

 

1786 Rád svätých 
Paulínov. Ten sídlil v kláštore, 

nachádzajúcom sa v tesnej blízkosti 
kostola. Po všeobecnom zrušení

 svätých rádov Jozefom II., miestne 
cirkevné

 

budovy prešli do vlastníctva 
niekoľkých majiteľov, medzi ktorými 
bolo aj české

 

knieža Schwarzenberg. 
Dnešnú

 

krížovú

 

cestu s kaplnkami, 
ktorá

 

tvorí

 

hlavnú

 

časť

 

pútnického 
miesta, dala postaviť

 

Kongregácia 
bratov tešiteľov. Tá

 

tu sídlila             
v rokoch 1927 až

 

1950 a znova sa 
sem vrátila v roku 1990. 





Ústie štôlne na ťažbu bridlice, v blízkosti jednej z kaplniek na Krížovej ceste v Marianke 





Múry ústia štôlne   
z  miestnej bridlice





Snímka spoza dreveného 
zátarasu štôlne



Pohľad do ťažobnej jamy



Miesto niekdajšej Šifrovej jamy 









Miesto výskytu slienitých bridlíc v Marianke bolo v minulosti aj významnou 
paleontologickou lokalitou, v ktorej sa nachádzali napr. rôzne druhy amonitov a belemitov



Záber ukazujúci celú

 

banskú

 

lokalitu a spracovateľský podnik v Marianke (v niekdajšom 
Mariatáli). Počas jeho existencie sa v ňom vyrobilo priemerne 1,5 milióna školských 

tabuliek ročne.  Záber je fragmentom pohľadnice z roku 1905. 

(Fotografia z miestnej informačnej tabule)   



Na rozdiel od tejto bridlicovej tabuľky, mali školské

 

tabuľky z Marianky dokonale vyhladený 
povrch a boli zasadené

 

do dreveného alebo kovového rámu. Odstránenie napísanej informácie 
sa nevykonávalo pomocou klávesy „Delete“,

 

ale mazaním suchou alebo mokrou handrou



Súčasné

 

miesto niekdajšieho banského a spracovateľského závodu. 
Predchádzajúce zábery niekdajšieho lomu budú

 

už

 

skoro minulosťou, 
pretože celý objekt je v oblasti intenzívnej stavebnej činnosti



Posledné

 

pozostatky po niekdajšom 
podniku sú

 

roztrúsené

 

kúsky bridlice



Je nutné

 

oceniť, že zásluhou miestneho spolku 
Permon, bola tu postavená

 

pekná

 

informačná

 tabuľa a kaplnka  



Chodník pred rodinným 
domom, vydláždený z 

miestnej bridlice



V súčasnosti bridlice nemajú

 

nijaké

 

významné

 

využitie. 
Obvykle sa používajú

 

iba ako dekoračný obkladový 
kameň. Záber ukazuje jednu z budov Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislave 



Podobné

 

obklady z bridlice nájdeme aj na múroch 
Slovenskej národnej galérie v Bratislave



Bridlice možno nájsť

 

aj 
neďaleko Marianky, nad  obcou 
Borinka pod Dračím hrádkom 



III.
História výroby stavebnej 
keramiky na Slovensku



Stavebnou keramikou sa obvykle označujú
 

stavebné
 

materiály vyrobené
 

z ílových 
surovín vypálením. Sú

 
to predovšetkým tehly, dlaždice a strešná

 
krytina. Surovina pre 

výrobu stavebnej keramiky zvyčajne obsahuje plastickú
 

zložku, ktorú
 

reprezentuje 
zmes rôznych ílových minerálov a neplastickú

 
zložku (ostrivo), ktorej prítomnosť

 
má

 za úlohu zabraňovať
 

tvarovým a objemovým deformáciám vytvarovaného ílového 
bloku počas sušenia a vypaľovania. V súčasnosti sa ako neplastická

 
zložka do 

keramiky používa značný počet anorganických látok, avšak v minulosti to boli 
predovšetkým obilné

 
plevy a kremenný piesok. História výroby stavebnej keramiky 

na Slovensku nemá
 

charakter kontinuálne rozvíjajúceho sa procesu. Prvé
 

nálezy 
stavebnej keramiky sú

 
bezprostredne zviazané

 
s existenciou severnej hranice Rímskej 

ríše, ktorá
 

sa tiahla pozdĺž
 

toku Dunaja a na dnešnom území
 

Slovenska bola 
zabezpečovaná

 
vojenskými posádkami v Rusovciach a Iži, obce pri Komárne. Rímske 

stavby sa na našom území
 

však vyskytovali aj v Devíne, Bratislave –
 

Dúbravke, 
Stupave, Cíferi -

 
Páci a Milanovciach, pričom aspoň

 
v niektorých prípadoch išlo o 

stavby, ktoré
 

v čase mieru vybudovali rímske vojská
 

pre náčelníkov barbarského 
obyvateľstva v rámci „prihraničnej spolupráce“, vyjadrené

 
dnešnou terminológiou. 

Tak to bolo minimálne v prípade vidieckeho domu v Bratislave –
 

Dúbravke. Väčšina 
nasledujúcich obrázkov zobrazuje niekdajšiu obec Rusovce, teraz južnú

 
mestskú

 
časť

 Bratislavy, nachádzajúcu sa na pravom brehu Dunaja. Tá
 

je najvýznamnejšou 
archeologickou lokalitou rímskych vykopávok na Slovensku. 



Archeologický výskum v Bratislave -
 

Rusovciach pokračuje už
 

od konca 19. stor., 
keď

 
sa tejto lokalite začal venovať

 
zástupca Historicko-archeologickej spoločnosti 

Mosonskej župy a kustód múzea v Mosonmagyaróvári, Ágost Sötér. V rokoch 1932 
a 1933 tu realizoval výskum maďarský archeoloóg András Graf. V roku 1941 
pokračoval vo vykopávkach historik Národného múzea v Budapešti, Aladár Radnóti. 
Až

 
po roku 1947 sa touto lokalitou začali zaoberať

 
slovenskí

 
archeológovia, pričom 

intenzívnejší
 

výskum pokračoval v Gerulate až
 

v
 

60. rokoch minulého storočia, keď
 bol pri ťažbe zeminy v

 
lokalite „Bergl“

 
objavený pilier neskororímskej pevnosti. 

Systematický výskum vojenského tábora začal pod vedením historika J. Dekana a 
výskum pohrebísk pod vedením L. Kraskovskej a M. Pichlerovej.

 
Pokračovanie 

archeologických prác až
 

do dnešných dní
 

súvisí
 

jednak s tým, že veľká
 

časť
 Rusoviec stojí

 
na ruinách niekdajšieho vojenského tábora a k nemu pripojených 

civilných objektov a jednak s tým, že podľa súčasných zákonov, otvorenie 
akejkoľvek novej stavby vyžaduje vykonať

 
na danom pozemku archeologický 

prieskum. Platí
 

to tak pri budovaní
 

malých stavieb, ako je napríklad rozšírenie 
rodinného domu alebo budovanie kanalizačných sietí, ako aj pri budovaní

 
stavieb 

veľkých, napr. stavby diaľnice. V súčasnosti sa výskumu tejto lokality systematicky 
venuje archeologička Mestského múzea v Bratislave PhDr. Jaroslava Schmidtová, 
ktorá

 
je aj autorkou niektorých obrázkov v tejto časti práce. 



Rusovce sú

 

známe predovšetkým neogotickým kaštieľom, prestavaným do dnešnej 
podoby v polovici 19. storočia a zároveň

 

aj priľahlým parkom. Súčasný zúfalý stav 
kaštieľa a parku je výsledkom dlhodobých právnych sporov o ich vlastníctvo    









Druhou pozoruhodnosťou Rusoviec je expozícia Múzea mesta Bratislavy, predstavujúca prítomnosť

 

rímskej 
vojenskej posádky začiatkom nášho letopočtu. Elitná

 

jazdecká

 

jednotka, ktorá

 

tu sídlila, mala 500 jazdcov a 
predpokladá

 

sa, že v čase najväčšieho rozkvetu, mohla mať

 

Gerulata v Rusovciach asi 3000 obyvateľov. 
Plocha dnešnej expozície múzea je síce malá, ale archeologické

 

nálezy z tej doby sa nachádzajú

 

na veľkej 
časti územia dnešných Rusoviec, ako aj v ich okolí



Väčšinu veľkých objektov v múzeu netvorí

 

stavebná

 

keramika, ale bloky vytesané

 z vápenca. Ten doviezli Rimania z neďalekých lomov v blízkosti rakúskeho Hainburgu 
pravdepodobne loďami. Vzdušnou vzdialenosťou sú

 

tieto lomy vzdialené

 

približne 18 km





Studňa na území

 niekdajšieho kastela



Na obrázku vidíme model vojenského tábora a priľahlej civilnej osady v expozícii múzea. Vidno, že 
strechy budov tvorila keramická

 

strešná

 

krytina. Jeden z dôvodov prečo sa používala na rímskych 
stavbách, bola ochrana proti požiarom. Slamené

 

a prútené

 

strechy, ktoré

 

boli vtedy na našom území

 obvyklým štandardom, boli z tohto pohľadu najslabším článkom vtedajších obydlí, ktorý zohrával 
významnú

 

úlohu najmä

 

pri rôznych vojenských konfliktoch



Fragmenty rímskej strešnej krytiny z Rusoviec, so značkami (kolkami) vojenských jednotiek s názvami 
„10. Légia zdvojená,  zbožná

 

a verná“

 

a „14. Légia zdvojená“. Pochádzajú

 

z 1. až

 

2. storočia n. l. 
(Expozícia Múzea mesta Bratislavy v Rusovciach)



Dlažobné

 

rímske tehly v depozitári archeologickej stanice Múzea mesta Bratislavy v Rusovciach



Zaujímavé

 

je, že ploché

 

dosky 
rímskej strešnej krytiny (tegule), 

používali Rimania aj pri pochovávaní

(Expozícia Múzea mesta Bratislavy   
v Rusovciach)





Rozdrvené

 

tehly sa používali aj pri budovaní

 

dlážky niektorých rímskych objektov. Preto mali ružové

 sfarbenie. Spojivovým materiálom bolo vápno. Záber je z expozície Múzea mesta Bratislavy              
v Rusovciach a pôvodná

 

rímska dlážka je pod ochranným sklom. Mimo neho je rekonštruovaná

 dlážka



Tehly –

 

alebo vo všeobecnosti stavebná

 

keramika 
– sú veľmi vďačným archeologickým materiálom. 
Na tomto fakte zohrávajú

 

hlavnú

 

úlohu tri 
okolnosti: relatívne vysoká

 

odolnosť

 

voči 
zvetrávaniu, vysoká

 

frekvencia ich výskytu 
(napríklad v porovnaní

 

s výrobkami zo skla a 
kovov) a jasná

 

identifikovateľnosť

 

v tých 
prípadoch, ak obsahuje značky jej výrobcov 
(kolky). Na obrázku vidíme  kópiu titulnej strany 
článku archeologičky PhDr. J. Schmidtovej, ktorý 
bol publikovaný v XXII. zväzku Zborníka mesta 
Bratislavy v roku 2010. Tento článok hovorí

 

o 
dovtedy jedinom náleze rímskej strešnej škridle    
s kolkom, ktorý potvrdil prítomnosť

 

jazdeckej 
jednotky Cannanefatov v Gerulate. Tá

 

tvorila 
základ prvotnej vojenskej posádky v Rusovciach.

(Pozn.: Cannanefati boli germánskym kmeňom, 
žijúcim pôvodne na území

 

dnešného Holandska.   
V prvom storočí

 

po Kristovi, najímali Rimania 
jeho príslušníkov do pomocných vojenských 
oddielov.)



Výroba keramickej strešnej krytiny bola v čase rímskej republiky zabezpečovaná

 súkromníkmi. Kolky na krytine vtedy pozostávali zo skratky mena majstra alebo miesta jeho 
pôsobenia. Neskôr prešla výroba tegúl do rúk légií

 

a samotného cisára. V prvom prípade mali 
kolky označenia podľa vojenských jednotiek alebo mien ich veliteľov, pod patronátom ktorých 
tehelňa pracovala. Takéto kolky majú

 

pre archeológiu ten význam, že umožňujú

 

zároveň

 

zistiť

 aj premiestňovanie jednotlivých vojenských posádok. Vyššie spomenutá

 

výroba tegúl               
v Gerulate patrila elitnej jazdeckej jednotke s názvom „ALA PRIMA CANNANEFATUM“



Rímska tegula s kolkom, ktorá

 potvrdila prítomnosť

 

jazdeckej 
jednotky Cannanefatov v Gerulate. 
Neúplný kolok na fragmente tegule 

má

 

nápis „ALA I CANA.....“

 Zaujímavé

 

je, že tento nález sa 
našiel v tej časti Rusoviec, ktorá

 nesie názov „Tehelný hon“. Dá

 

sa 
preto predpokladať, že výroba tehál 

z miestnej hliny tu existovala aj      
v omnoho neskorších obdobiach 

(Expozícia Múzea mesta Bratislavy)



V Archeologickom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave, je od roku 
2010

 

inštalovaná

 

výstava LATERÃRIUS. Je venovaná

 

dejinám tehliarstva na Slovensku. Z nej 
sa dozvedáme, ako vyzerala strecha rímskeho domu. Rekonštruovaná

 

strecha bola zostavená

 z archeologických nálezov z Rusoviec, Stupavy a lokality Brigetio, v blízkosti obce Iža. 
Ozdobné

 

ukončenie strechy, s vyobrazenou hlavou, sa volá

 

antefix  



Na obrázku je detail dvoch hlavných prvkov rímskej strešnej krytiny: tegule (platne 
so zdvihnutými okrajmi) a imbrexu, ktorý zakrýva štrbinu  medzi tegulami 

(Obrázok z výstavy LATERÃRIUS)



Okrem dvoch vyššie vyobrazených rímskych tehál, medzi základné

 

stavebné

 

prvky rímskych 
stavieb patrili ešte ďalšie dve. Boli to štvorcové

 

tehly (lateres) a duté

 

tehly (tubules). Prvé

 z nich sa zvyčajne používali ako dlažobný stavebný materiál a duté

 

tehly zasa pre 
vykurovacie účely, napr. v kúpeľoch. Duté

 

tehly mohli však mať

 

aj kruhový prierez

lateres tubules



Tehly z doby rímskej, z 1. až

 

4. stor. n. l. Vľavo je izolačná

 

tehla z vykopávok vojenského 
tábora v Iži. Vpravo je tiež

 

fragment izolačnej tehly z Rusoviec. Izolačné

 

tehly boli 
pravouhlé

 

tehly so štyrmi nožičkami na jednej strane a s drážkami na strane druhej. Slúžili 
ako stenové

 

dosky, zabraňujúce vnikaniu vody a vlhkosti do miestností

(Expozícia výstavy LATERÃRIUS)



Neskororímska plevová

 

tehla z Iže (4. –

 

5. storočie)  

(Obrázok z výstavy LATERÃRIUS)



Na nasledujúcom obrázku vidíme jeden z dokumentov najnovšieho 
archeologického výskumu v zázemí

 
Gerulaty, ktorý sa vykonal pred 

výstavbou diaľnice D2, v katastri obce Čunovo pri Bratislave. Existenciu 
poľnohospodárskeho dvorca tu signalizoval výskyt rímskej strešnej krytiny. 
Tri etapy záchranného archeologického výskumu v Čunove odkryli usadlosť

 z doby rímskej. Staršiu fázu osídlenia z 1. až
 

2. storočia, predstavujú
 

zemnice. 
Šesť

 
nadzemných stavieb je z mladšej fázy osídlenia z prelomu 2. a 3. storočia 

nášho letopočtu a zároveň
 

so stopami osídlenia v 4. storočí. Táto fáza 
predstavuje rímsku poľnohospodársku usadlosť

 
typu (villa

 
rustica).



Archeologický nález rímskeho vidieckeho domu (villa

 

rustica) z konca 2. alebo začiatku 3. storočia nášho 
letopočtu. Nález sa nachádzal v trase budovania diaľnice D2, v katastri obce Čunovo 

(Autor: J. Jezná)



Na obrázku vidíme archeologický nález stavby s

 

podlahovým vykurovaním vo vicuse, civilnej 
časti kastela Gerulata v Bratislave –

 

Rusovciach. Na obrázku vidíme ohnisko a vykurovací

 

priestor 
pod dlážkou s distančnými stĺpikmi. Objekt je z 3. storočia nášho letopočtu 

(Autor: J. Schmidtová)



Villa rustica: model od Ing. arch. Barbory Vorlíčkovej, historičky Múzea mesta Bratislavy



Villa rustica: kreslená

 

dokumentácia a

 

rekonštrukcia od Ing. arch. Jitky Jeznej, historičky Múzea 
mesta Bratislavy. Autorom pôvodnej trojrozmernej rekonštrukcie, ktorá

 

je včlenená

 

do reálnej 
prírodnej scenérie v okolí

 

Rusoviec,  je Mgr. Peter Horanský



Výroba stavebnej keramiky na našom území
 

skončila s ukončením prítomnosti  
rímskych vojsk a obnova jej výroby sa veľmi pomaly začína až

 
v období

 
medzi 9. a 

10. storočím. Prvými tehlovými objektmi sú
 

sakrálne stavby, ktoré
 

–
 

podobne ako 
väčšina neskorších stredovekých stavieb –

 
boli budované

 
z tehál a zároveň

 
aj           

z kameňa. Prvé
 

kostoly u nás stavali Taliani, ktorí
 

často zároveň
 

organizovali aj 
výrobu tehál. Ďalší

 
rozvoj výroby stavebnej keramiky na našom území

 
má

 
spojitosť

 s niekoľkými vlnami nemeckej kolonizácie, prvou v 12. storočí a ďalšími vlnami v 13. 
až

 
15. storočí. Prvé

 
tehlové

 
kostoly boli v tomto období

 
postavené

 
v Šamoríne, 

Kalinkove a Hamuliakove. Problémom je, že identifikáciu stredovekej stavebnej 
keramiky sťažuje absencia značiek, známych ešte z rímskych čias. Tie sa znova 
začínajú

 
objavovať

 
až

 
v novoveku. Za najstaršiu stredovekú

 
stavbu, v ktorej sa použili 

tehly, sa považuje rotunda v Bíni. Tá
 

je z druhej polovice 10. storočia. Výnimkou       
z pravidla o hybridnej povahe stredovekých stavebných diel je mesto Trnava, kde 
hradby, niektoré

 
kostoly, ale aj meštianske domy, boli postavené

 
iba z tehál. Výrazný 

rozvoj výroby stavebnej keramiky nastáva u nás až
 

v 16. storočí, odkedy sa počet 
podnikov, zaoberajúcich ich výrobou, neustále zvyšoval. Prerušenie tohto trendu 
znamenala prvá

 
polovica 17. storočia, keď

 
v dôsledku spoločenských nepokojov 

veľkého rozsahu, dochádzalo k výraznému úpadku tehliarstva. Následné
 

zvyšovanie 
počtu podnikov pokračovalo až

 
do konca 19.  storočia, keď

 
v dôsledku stavby 

veľkých závodov s vysokou produkciou, začal sa tento počet postupne znižovať. 



Na obrázku vidíme dve plevové

 

tehly z Veľkej Tŕne (vpredu) a z Hornej Zelenice. Obe sú

 

z obdobia 10. 
až

 

13. storočia. Plevové

 

tehly (tzv. plevovky) sa vyrábali tak, že do plastickej ílovej zmesi sa pridávali 
obilné

 

plevy. Ich prítomnosť

 

mala funkciu dnešných ostrív, teda látok potláčajúcich deformácie počas 
sušenia a vypaľovania. Na rozdiel od anorganických ostrív, plevy počas vypálenia zhoreli a plynné

 produkty tak vytvorili ľahšiu pórovitú

 

tehlu  s lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami. Tieto pozitívne 
vlastnosti však neboli skutočným dôvodom pre použitie pliev pri ich výrobe      

(Obrázok z výstavy LATERÃRIUS)



Plevová

 

tehla z Hamuliakova (10. až

 

13. storočie). Plevové

 

tehly sa používali pri 
stavbe románskych objektov a obvykle mali hladký povrch     

(Obrázok z výstavy LATERÃRIUS)



Takzvaná

 

prstovaná

 

tehla z Bratislavy z 13. až

 

15. storočia. Prstovaná

 

tehla, tzv. prstovka, 
je vývojovo vyšší

 

typ stredovekej tehly, ktorá

 

sa používala pri budovaní

 

gotických stavieb. 
Na povrchu mala pozdĺžne žliabky a na jej výrobu sa už

 

plevy nepoužívali. Funkciu ostriva 
obyčajne plnil kremenný piesok 

(Obrázok z výstavy LATERÃRIUS)



Glazovaná

 

dlaždica z hradu Parič

 

v Trebišove (17. -

 

18. storočie) 

(Obrázok z výstavy LATERÃRIUS)



Na obrázku je  
rekonštruovaný 

včasnorománsky

 

kostol 
Svätého Michala Archaniela

 z 1. polovice 11. storočia, 
nachádzajúci sa pri Nitre. 

Bol postavený z miestneho 
vápenca a tehál. Kostol bol 

do dnešnej podoby 
upravený v 12.-

 

13. storočí



Na obrázku vidíme tradičnú

 

drevenú

 

formu na výrobu tehál. Existovali dva typy takýchto foriem. Prvý typ 
bol rám bez dna, z ktorého sa surová

 

hmota vytlačila rukou. Druhý typ mal dno, v ktorom boli často dierky, 
zabraňujúce vzniku vzduchotesnej medzery medzi ílom a formou. Tá

 

znemožňovala oddelenie surovej 
tehly od formy. V období

 

opätovného signovania tehál, mali tieto formy negatívny reliéf použitej značky   

(Obrázok z výstavy LATERÃRIUS)



Tradičná

 

drevená

 

forma na výrobu strešných škridlíc

(Obrázok z výstavy LATERÃRIUS)



Baroková

 

strešná

 

krytina z domu v historickej časti Bratislavy (18. storočie). 
V 17. a 18. storočí

 

bola výroba škridiel najrozšírenejšia v okolí

 

Nitry a Zlatých Moraviec

(Obrázok z výstavy LATERÃRIUS)



Signovanie stavebnej keramiky sa v minulosti robilo niekoľkými spôsobmi. Na rímskych tehlách sa do 
surovej ílovej formy vtláčal kolík s pečatidlom na jeho konci. Z toho je odvodený termín „kolkované

 

tehly“. 
V novoveku bola značka súčasťou foriem na ich výrobu. V stredoveku sa zriedkavo používal aj ďalší

 

spôsob, 
ktorým bolo vyrytie značky do ílovej hmoty. Robilo sa to prstom alebo nejakým ostrým predmetom



Zbierka tehál so značkami z rôznych období

 

na výstave LATERÃRIUS



Aspoň
 

orientačnú
 

predstavu o rozsahu niekdajšej výroby stavebnej 
keramiky na Slovensku si možno urobiť

 
z prác historikov

 
Mariána Čurného

 a Pavla Jelínka.
 

Tí
 

sa dlhodobo zaoberajú
 

problematikou tehliarstva na 
Slovensku. Napríklad    v práci Tehliarstvo na Záhorí, publikovanej v roku 
2008 v odbornom časopise Archeologia

 
technica

 
(kompletná

 
citácia tohto 

dokumentu je na konci tejto práce), sa uvádza niekoľko desiatok lokalít s 
dokumentovanou výrobou tehál a škridiel. Na nasledujúcich obrázkoch 
vidíme mapu Záhoria a profesionálne spracované

 
archeologické

 
údaje o 

tehliarstve na tomto území, ktoré
 

boli publikované
 

práve v tejto práci. 

Pozn.: Za pozornosť
 

stojí, že vyššie citovaná
 

práca má
 

takmer 50 strán a 
nebola publikovaná

 
v medzinárodnom časopise –

 
teda v časopise 

monitorovanom v medzinárodných databázach. Je veľmi poučné
 

porovnať
 

si 
túto prácu s mnohými prácami, registrovanými napr. v databáze 
referátového periodika Current

 
Contents. Výsledok bude možno pre 

mnohých prekvapujúci. Hovorí
 

totiž, že kvalita odbornej a vedeckej práce vo 
všeobecnosti nemusí

 
závisieť

 
od typu časopisu, v ktorom bola publikovaná.



16 17 18 19 20 ST 17 18 19 20
Borinka-h. Pajštún MA X X X
Borský Svätý Jur SE X X
Borský Mikuláš SE X
Borský Peter SE X
Brezová pod Bradlom MY X X X
Cerová-h. Korlátka SE X
Čáčov SE X X
Devínska Nová Ves BA X X
Dojč SE X X
Dubovce SI X
Gajary MA X X
Gbely SI X X
Hlboké SE X X X
Jablonica SE X X X
Kopčany SI X X
Koválov SE X X
Kuchyňa MA X
Kúty SE X X
Lakšárska Nová Ves SE X
Lozorno MA X X X
Malacky MA X X X X X
Malé Leváre MA X? X X
Marianka MA X X X
Moravský Svätý Ján SE X X X X
Petrova Ves SI X
Plavecké Podhradie-
Plavecký h. MA X
Plavecký Štvrtok MA X
Podbranč SE X X
Popudinské Močidľany SI X X
Prietrž-Paseky SE X X
Prievaly SE X X
Radimov SI X
Radošovce SI X
Rohov SE X
Rohožník MA X
Sekule SE X X X
Senica SE X X X X X
Skalica SI X X X X X X
Smolinské SE X X
Smrdáky SE X
Sobotište SE X X
Sološnica MA X
Studienka MA X
Stupava MA X X X X
Suchohrad MA X
Šajdíkové Humence SE X
Šaštín-Stráže SE X X X X
Štefanov SE X
Trnovec SI X
Unín SI X
Veľké Leváre MA ? X X X X
Závod MA X X
Zohor MA X X

tehliarstvo písomne doložené tehliarstvo doložené nálezmi tehiel
Obec Okr.

(Autori dokumentov: M. Čurný, P. Jelínek) Počet nálezov, dokumentujúcich 
výrobu tehál na Záhorí

Storočie



Obec Okres Poloha Založenie Zrušenie Výroba
Borský Svätý Jur SE pri V okraji obce 1931 1951 - pracuje T, Š
Čáčov SE SZ od obce, pri kóte 198 od nepamäti 1924 T
Dojč SE S od obce, pri výmole od nepamäti 1951 - pracuje T
Dojč SE S od obce od nepamäti 1925 T
Gbely SI pri J okraji obce od nepamäti 1944 T, Š
Gbely SI Z od obce 1918 T
Gbely SI č. p. 993 T
Koválov SE JZ okraj obce od nepamäti 1951 - pracuje T, Š
Lakšárska Nová Ves SE J od obce od nepamäti 1937 T
Moravský Svätý Ján SE JV od obce od nepamäti 1942 T
Petrova Ves SI pri V okraji obce 1918
Sekule SE SV od obce od nepamäti 1932 T
Smolinské SE pri Z okraji obce od nepamäti 1951 - pracuje T, I
Smolinské SE pri S okraji obce od nepamäti 1945 T
Smrdáky SE blízko kostola od nepamäti 1951 - pracuje T
Stráže nad Myjavou SE SV od obce, pri kóte 187 od nepamäti 1925 T, Š
Studienka MA pri S okraji obce od nepamäti 1942 T
Studienka MA JZ od obce od nepamäti 1923-1943 T
Štefanov SE JZ od obce od nepamäti dávno T
Štefanov SE pri JV okraji obce od nepamäti 1938 T
Unín SI pri SV okraji obce, vo výmoľoch 1905 1944 T, Š
Unín SI S od obce 1904
Veľké Leváre MA pri S konci obce od nepamäti 1923 T
Veľké Leváre MA SV od obce od nepamäti 1932 T
Závod MA JV od Z okraja obce od nepamäti 1931 T
Závod MA JV od obce od nepamäti 1946 T

(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek; údaje boli získané

 

z pôvodnej práce: Katyk, M.: Stavebné

 

hmoty 
Československej republiky. List Lanžhot (4558) –

 

Slovensko. Slovenská

 

geotechnika, sošit 1., 1951)

Tehelne na Záhorí, uvedené

 

v súpise stavebných hmôt ČSR v roku 1951
(T: výroba tehál, Š: výroba škridiel)



Obec Okres Názov tehelne / majiteľ
Borský Svätý Jur SE Ján Janečka
Hlboké SE Ján Šlahor
Koválov SE Koválovská tehelňa
Kuchyňa MA Záhorská tehelňa, R. Jakubík
Plavecký Štvrtok MA Ferdinand Rohliček
Prietrž SE Družstevná tehelňa
Prievaly SE Jozef Kondla
Prievaly (Šándorf) SE Podnik ručnej tehelne
Rohožník MA Adolf Kúra
Senica SE Jakub Piaček
Skalica SI Václav Lněnička
Smolinské SE Jozef Langer
Sološnica MA Ernest Janečka
Studienka MA Ján Klimečka a spol.
Studienka MA Ján Nízky

Súpis tehelní

 

na Záhorí, ktoré

 

boli znárodnené

 

pred rokom 1961

(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek) 



(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek) 

Nálezy stavebnej keramiky, publikované

 

v citovanej práci M. Čurného a P. Jelínka



(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek) 

Nálezy stavebnej keramiky, publikované

 

v citovanej práci M. Čurného a P. Jelínka



(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek) 

Nálezy stavebnej keramiky, publikované

 

v citovanej práci M. Čurného a P. Jelínka



(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek) 

Nálezy stavebnej keramiky, publikované

 

v citovanej práci M. Čurného a P. Jelínka



(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek) 

Nálezy stavebnej keramiky, publikované

 

v citovanej práci M. Čurného a P. Jelínka



(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek) 

Nálezy stavebnej keramiky, publikované

 

v citovanej práci M. Čurného a P. Jelínka



(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek) 

Nálezy stavebnej keramiky, publikované

 

v citovanej práci M. Čurného a P. Jelínka



(Autori dokumentu: M. Čurný, P. Jelínek) 

Fragment jednej strany, z vyššie citovanej práce M. Čurného a P. Jelínka, ilustrujúci 
spôsob dokumentácie jednotlivých nálezov stavebnej keramiky na Záhorí



Ak odhliadneme od najstarších tehál z rímskych čias, ktoré

 

pochádzajú

 

z 1. a 2. storočia n. l., tak výroba 
prvých stredovekých tehál na Záhorí

 

je spojená

 

s výstavbou hradov Korlátka, Pajštún (na obrázku), Branč

 

a 
Plaveckého hradu



Hrad Pajštún bol jedným zo strážnych hradov, chrániacich severozápadnú

 

hranicu Uhorska. Hrad z 13. 
storočia je postavený na brale zo šedého vápenca. Bol prestavovaný v priebehu 16. a 17. storočia  



Tento, ako aj predchádzajúce obrázky, 
dokumentujú

 

typický spôsob výstavby 
stredovekých objektov z najrôznejších 

dostupných materiálov. Tehly sa využívali iba 
ako doplnkový stavebný materiál



Tehly sa často využívali v stredovekých stavbách pre tvorbu klenieb chodieb, okien a dverí



Tehlová

 

chodba do veže hradu v Starej 
Ľubovni. Hrad je síce zo začiatku 

14. storočia, avšak dnešnú

 

podobu získal až

 po niekoľkých prestavbách. (Vpravo je 
pohľad z najvyššej hradnej veže



Využívanie nejednotných stavebných prvkov bolo síce typické

 

pre stredoveké

 

stavby, 
avšak pretrvalo až

 

do 20.storočia. Kým v tomto prípade ide o stavbu z 19. storočia, kde 
boli použité

 

tehly od rôznych výrobcov, nasledujúce obrázky ukazujú

 

dosť

 

výnimočné

 stavebné

 

objekty z Dobšinej, postavené

 

z výrazne odlišných materiálov    



Dva neodmietnuté

 

domy v Dobšinej.

Použité

 

stavebné

 

materiály:

1.

 

Nepálená

 

tehla
2.

 

Pálená

 

tehla
3.

 

Vulkanická

 

hornina serpentinit



Ešte na prelome 18. a 19. storočia prevládala na našom území
 

ručná
 

výroba 
tehál. Najväčším problémom takejto výroby boli okrem jej nízkej produktivity aj 
búrky a dlhotrvajúce dažde, ktoré

 
dokázali úplne zničiť

 
celú

 
produkciu surových 

tehál. Vzhľadom to, že sušenie vytvarovanej ílovej hmoty je časovo najnáročnejšia 
fáza výroby tehál, riziko zničenia bolo veľké. Veľká

 
rozdrobenosť

 
tehliarskej 

výroby znamenala nielen značnú
 

kvalitatívnu variabilitu výrobkov, ale aj ich 
rozmerovú

 
nejednotnosť. Druhý problém bol koncom 18. storočia vyriešený 

záväzným nariadením o jednotných rozmeroch tehál, ktoré
 

platilo na celom území
 Rakúsko-Uhorska. Prelom vo výrobe tehál znamenalo zavádzanie troch 

technických vynálezov. Prvým bol slimákový lis z roku 1845, ktorým bolo možné
 kontinuálne vytláčať

 
takmer ľubovoľný profil ílovej hmoty, ktorý sa následne iba 

rezal na požadovanú
 

veľkosť. Druhým boli kruhové
 

pece (v r. 1858), v ktorých 
bolo možné

 
vypaľovať

 
tehly v nepretržitej prevádzke. Tretím bol vynález umelých 

sušiarní
 

z roku 1867, ktorými sa s konečnou platnosťou skončila éra sezónnej 
výroby tehál, dovtedy obmedzovaná

 
iba na letné

 
a skoré

 
jesenné

 
obdobie. 

Priemyselný charakter začala nadobúdať
 

výroba stavebnej keramiky až
 

od polovice 
19. storočia. Prvé

 
takéto podniky mala Bratislava a Štúrovo (obe mestá

 
v roku 

1851). Nasledujúci obrázok ukazuje postupné
 

budovanie moderných tehelní
 

na 
území

 
dnešného Slovenska. V prvej polovici 20. storočia došlo k ďalšiemu rozvoju 

tehliarskeho priemyslu, ktoré
 

však bolo prerušené
 

1. svetovou vojnou, neskôr 
celosvetovou hospodárskou krízou a napokon 2. svetovou vojnou. 



Po 2. svetovej vojne došlo k postupnému znárodňovaniu všetkých tehliarskych 
podnikov na Slovensku, ktoré

 

napokon boli združené

 

v niekoľkých veľkých štátnych 
podnikoch. Patrili k nim  predovšetkým Západoslovenské

 

tehelne, Východoslovenské

 tehelne, Severoslovenské

 

tehelne, Ipeľské

 

tehelne, Dukelské

 

tehelne

 

a Ponitrianske 
tehelne. V roku 1980 bolo na Slovensku približne 60 tehelní. Tieto, okrem tehál a 
strešnej krytiny, vyrábali aj keramické

 

celostenové

 

panely a rôzne stropné

 

konštrukčné

 prvky. V roku 1990 pracovalo vo výrobe stavebnej keramiky na Slovensku  približne 
5200 osôb. V roku 1998 bolo však na Slovensku v prevádzke už

 

iba dvadsať

 tehliarskych podnikov, ktoré

 

zamestnávali už

 

iba štvrtinu z uvedeného počtu.               
V súčasnosti je najväčším tehliarskym podnikom na Slovensku spoločnosť

 Wienerberger –

 

Slovenské

 

tehelne, s.r.o, ktorá

 

vznikla v roku 1992 a v súčasnosti 
vlastní

 

výrobné

 

závody v Zlatých Moravciach a Boleráze. K ďalším podnikom patria 
napríklad už

 

spomenuté

 

Pezinské

 

tehelne, Ipeľské

 

tehelne v Lučenci, Myjavská

 tehelňa, Vranovská

 

tehelňa, tehelňa JAŠIM v Drienovskej Novej Vsi  a tehelne             
v Revúcej a Spišskej Novej Vsi. 

So stavebnou keramikou bezprostredne súvisí

 

aj výroba obkladačiek. K významným 
podnikom s týmto výrobným programom je Novoker v Lučenci. Pôvodne to bol štátny 
podnik, ktorý sa v roku 1992 transformoval na akciovú

 

spoločnosť. Pôvodný podnik sa 
začal budovať

 

v roku 1973. Výroba obkladačiek podľa talianskej licencie sa začala      
v roku 1978, keď

 

nábehová

 

kapacita bola približne 300 000 obkladačiek ročne. V roku 
1992 bola ich produkcia približne 3 mil. kusov. Ich sortiment tvorili biele, farebné

 

a 
dekoračné

 

obkladačky. 



1851........... Bratislava
1851........... Štúrovo
1855........... Prešov
1862............Poltár 
1870............Devínska Nová

 

Ves 
1871............Ružomberok
1872........... Pezinok 
1873........... Zlaté

 

Moravce 
1878........... Košice
1878............Martin 
1889........... Hrnčiarske Zalužany 
1894............Trnava
1895............Myjava
1896............Nové

 

Mesto nad Váhom 
1897............Breznička 
1898............Sučany
1898............Želiezovce 
1899............Pondelok

Tabuľka ukazuje postupnosť

 vzniku niektorých moderných 
tehelní

 

na Slovensku počas 
druhej polovice 19. storočia. 

Koncom 19. storočia bolo však 
na našom území

 

celkovo už

 

viac 
ako štyridsať

 

tehelní, ktoré

 vyrábali približne 65 miliónov 
tehál a škridiel ročne 



Jedna z mála stále pracujúcich 
tehelní

 

na Slovensku je v Pezinku 



Jedna z mnohých malých tehelní, ktoré

 zanikli v druhej polovici 20. storočia, 
bola v obci Biskupice, blízko Fiľakova 



Na obrázku vidíme zničenú

 

časť

 

niekdajšieho významného podniku v Bratislave. Bola ním Uhorská

 kráľovská

 

tabaková

 

továreň. Táto budova bola postavená

 

v roku 1887 a približne 900 zamestnancov v nej 
vyrábalo viac ako jeden miliónov cigár ročne. Cigary síce nie sú

 

nerudnou surovinou, avšak tak ako ukazuje 
plagát na nasledovnom obrázku, surovinou sa stanú

 

tehly z tejto budovy



Tento oznam pripomína od nepamäti opakujúci sa cyklus 
využívania starých stavebných prvkov v objektoch nových



Takto sa dostali napr. náhrobné

 

kamene z prvého rímskeho osídlenia v Rusovciach do múrov 
neskorších rímskych objektov alebo  kamene múrov slovenských hradov, do múrov civilných domov   



Jedným z nich bola aj studňa   
v Gerulate v Rusovciach, na 

budovanie ktorej sa použili aj 
náhrobné

 

stély z hrobov 
predchádzajúceho rímskeho 

osídlenia 



Kostol sv. Víta je najstarší

 

kostol v Rusovciach. Pochádza zo začiatku 13. storočia. 
Pod kostolom sa našlo niekoľko hrobov z rôznych období

 

a zároveň

 

na jeho stavbu 
sa použili aj kamene z rímskeho osídlenia Rusoviec



Náhrobný kameň

 

z rímskeho 
osídlenia zo začiatku nášho letopočtu, 

zabudovaný v spomenutom 
stredovekom kostole, je tiež

 dokumentom tohto kolobehu 
stavebných prvkov   



Osud týchto tehál v Rusovciach bude zrejme 
podobný. Je však isté, že niektoré

 

z nich 
skončia v rukách historikov a zberateľov    







V Archeologickom múzeu Slovenského národného 
múzea v Bratislave je od roku 2010

 

inštalovaná

 výstava LATERÃRIUS, ktorá

 

je venovaná

 

dejinám 
tehliarstva na Slovensku. LATERÃRIUS je však 

zároveň

 

aj občianskym združením s názvom 
„Spoločnosť

 

pre výskum histórie tehliarstva“. Táto 
spoločnosť

 

združuje ľudí, ktorí

 

sa zaujímajú

 

o 
históriu tehliarstva na Slovensku a okrem rôznych 

iných aktivít vydáva aj časopis o histórii tehliarstva. 
Spoločnosť

 

má

 

svoju vlastnú

 

internetovú

 

stránku, 
ktorej adresa je: http://www.laterarius.eu/   



Gerulata: 1800 rokov

Prírodovedecká

 

fakulta Univerzity Komenského: 30 rokov

Kvalita stavebnej keramiky môže byť

 rôzna. Obrázky však dokazujú, že 
zvyšovanie jej kvality v dôsledku 

pokroku vedy a techniky je 
nepopierateľné

Tehlový múr v Rusovciach: 100 rokov



Niektoré

 

neomietnuté

 

tehlové

 

budovy, tak 
ako napríklad niekdajší

 

Mestský sirotinec 
v Bratislave z roku 1900, od architekta 

Ž. Melczera, vyzerajú

 

veľmi dobre 



Stavebný materiál domov na Slovensku v roku 1910. Obrázok dokumentuje, že ešte pred 
100 rokmi bola hlavným stavebným materiálom na Slovensku nepálená

 

tehla

(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  
(Autor: Š. Očovský)



Situácia na Slovensku v roku 1950

(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  
(Autor: Š. Očovský)



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  
(Autor: Š. Očovský)

Situácia na Slovensku v roku 1970



(Dokument prevzatý z „Atlasu 
Slovenskej Socialistickej 

Republiky“; vydala Slovenská

 
akadémia vied a Slovenský 

úrad geodézie a kartografie v 
roku 1980)  (Autor: Š. Očovský)

Stavebné

 

materiály domov na 
juhozápadnom Slovensku v roku 
1910. Väčšina domov bola vtedy 

postavená

 

z nepálených tehál



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  
(Autor: Š. Očovský)

Situácia na juhozápadnom Slovensku v roku 1950



(Dokument prevzatý z „Atlasu 
Slovenskej Socialistickej 

Republiky“; vydala Slovenská

 
akadémia vied a Slovenský 

úrad geodézie a kartografie v 
roku 1980)  (Autor: Š. Očovský)

Situácia na 
juhozápadnom 

Slovensku v roku 1970. 
Na výraznej zmene 
zastúpenia domov z 
nepálených tehál sa 

podpísala aj povodeň

 

v 
roku 1965, keď

 

väčšina 
týchto domov bola 

zničená



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: J. Mládek)

Obrázok ukazuje významné

 

lokality výroby stavebných hmôt na Slovensku počas druhej polovice 20. stor. 
(Plocha kruhových značiek je proporcionálna počtu pracovníkov zamestnaných v tomto odvetví.)



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej 
Republiky“; vydala Slovenská

 

akadémia vied a 
Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: J. Silvan)

Charakteristiky tehliarskej výroby na Slovensku 
v priebehu druhej polovice 20. storočia



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: J. Mládek)

Charakteristiky výroby stavebnej keramiky na Slovensku v priebehu druhej polovice 20. storočia



IV.
História a súčasnosť

 
výroby 

ušľachtilej stavebnej 
keramiky na Slovensku



Pojmom ušľachtilá
 

stavebná
 

keramika sa označujú
 

najmä
 

kachličky, pórovinové
 

a 
slinuté

 
obkladačky, kvalitná

 
dlažobná

 
keramika a kanalizačná

 
a sanitárna keramika.       

O budovaní
 

závodov na výrobu týchto produktov sa začalo uvažovať
 

až
 

po 2. svetovej 
vojne. Spočiatku existovali vážne pochybnosti o zmysluplnosti budovania takého 
priemyslu na Slovensku, pričom hlavným argumentom bola nedostatočná

 
surovinová

 základňa. V tej dobe totiž
 

jediným ložiskom kvalitnej keramickej suroviny bolo ložisko 
halloyzitu v Michalovciach na Bielej hore, ktoré

 
sa síce ťažilo, ale surovina sa 

exportovala.  Rozhodnutie o budovaní
 

tohto typu keramického priemyslu urobilo v roku 
1959 vtedajšie Ministerstvo stavebníctva, pričom cieľom tohto zámeru bolo vybudovanie 
závodov na obkladačky, keramické

 
dlaždice a kameninové

 
rúry. Rozhodnutie sa opieralo 

o predbežný geologický prieskum, najmä
 

vo východoslovenských lokalitách Michalovce, 
Kalinovo, Poltár, Točnica, Hrabovo, Švedlár, Pozdišovce, Oslany, Kuzmice, Gregorova 
Vieska, Pondelok, Horná

 
Prievrana, Lastovce a Čičava. Zároveň

 
sa brali do úvahy aj 

využiteľné
 

lokality kremenných pieskov v Šaštíne –
 

Strážach a Šajdíkových Humenciach 
na Záhorí. Niektoré

 
z týchto lokalít sú

 
spomenuté

 
v predchádzajúcich častiach tohto 

dokumentu. Reálnu podobu dostal tento zámer vybudovania keramického priemyslu až
 v roku 1961 a to vznikom podniku „Keramické

 
závody“

 
v Michalovciach. Tento podnik 

mal budovať
 

závody, ktoré
 

by okrem už
 

vyššie uvedených produktov vyrábali aj perlit a 
tepelno-izolačné

 
stavivá. Prvými závodmi v rámci tohto podniku, ktorý v roku 1968 

získal ochrannú
 

známku KERKO, mali byť
 

závody v Michalovciach a v Lučenci. Závod 
v Michalovciach začal výrobu v roku 1970 a mal vtedy približne 500 zamestnancov. 
Jeho hlavným produktom boli keramické

 
dlaždice.



Ďalší
 

keramický závod vznikol v Tomášovciach pri Lučenci. Vyrábal najskôr iba 
kameninové

 
kanalizačné

 
rúry, neskôr aj kameninové

 
žľaby, veľkorozmerné

 
dlaždice a 

iné. Využíval niektoré
 

z už
 

spomenutých okolitých ložísk ílov. Závod bol uvedený do 
prevádzky v roku 1975 a mal vtedy necelých 200 zamestnancov. V Lučenci –

 
Vidinej 

sa začal budovať
 

závod na obkladačky v roku 1973. Výroba obkladačiek sa začala v 
roku 1978 a nábehová

 
kapacita bola približne 300 000 obkladačiek ročne. V roku 1991 

bola v tomto závode inštalovaná
 

moderná
 

technologická
 

linka talianskej výroby a           
v nasledujúcom roku už

 
predstavovala ročná

 
produkcia približne 3 mil. kusov 

obkladačiek. Sortiment tvorili biele, farebné
 

a dekoračné
 

obkladačky. Závod ťažil ílovú
 surovinu v Hornej Prievrane, Pondelku a Gregorovej Vieske. Zamestnával približne 500 

ľudí. Tento štátny podnik sa v roku 1990 premenoval na Novohradskú
 

keramiku
 

a         
v roku 1992 sa transformoval na akciovú

 
spoločnosť

 
s názvom NOVOKER. Táto firma 

je  významným keramickým podnikom aj v súčasnosti. 
V roku 1981 bola dokončená

 
výstavba ďalšieho závodu na výrobu glazovaných 

fasádnych dlaždičiek v Michalovciach. Pod podnik KERKO, ktorého riaditeľstvo bolo  
v Košiciach, spadali okrem už

 
uvedených keramických závodov aj ťažobne pieskov      

v Šaštíne a Lozorne, ťažobňa zlievarenských pieskov Šajdíkových Humenciach, 
úpravňa perlitu v Lehôtke pod Brehmi a prevádzky na výrobu expandovaného perlitu   
v Košiciach a Bratislave. Keramika s obsahom perlitu sa vyrábala v závode           
v  Michalovciach. Spoločnosť

 
KERKO prešla začiatkom 90. rokov minulého storočia 

rôznymi zmenami, pričom výrobný závod v Michalovciach rozšíril svoju ročnú
 

výrobu 
keramických dlaždíc (v roku 1996) na úroveň

 
1,5 milióna štvorcových metrov.



V roku 1995 začala produkcia nového keramického podniku KERSAN           
v bratislavskej Petržalke, ktorej hlavnými výrobkami bola sanitárna keramika. 
Podnik využíval taliansku výrobnú

 
technológiu. V roku 1995 vznikla spoločnosť

 DomArt
 

v Bojniciach, ktorá
 

vyrábala keramické
 

obkladové
 

a dlažobné
 

stavivá. 
V

 
čase písania tohto dokumentu bol však tento podnik v konkurze. V roku 1995 

začala budovať
 

holandská
 

firma SANKER továreň
 

na sanitárnu keramiku v 
Lužiankach pri Nitre. Výroba v nej sa začala v roku 1997, avšak v roku 2004 bol 
tento podnik tiež

 
už

 
v konkurze. V roku 1997 vznikla v Michalovciach výrobno-

 obchodná
 

spoločnosť
 

Keramika, Biela Hora, ktorej výrobný program sú
 keramické

 
obkladové

 
a dlažbové

 
prvky. Na rozdiel od niekdajšieho obrovského 

podniku KERKO, táto spoločnosť
 

stále keramiku vyrába. Niekdajšie prevádzky 
podniku KERKO, ako je napr. ťažobňa

 
kremenných pieskov              v Šaštíne

 
–

 Strážach, ťaží
 

spoločnosť
 

LB Minerals. Táto spoločnosť ťaží
 

aj perlit
 

v lokalite 
Lehôtka pod Brehmi a zároveň

 
z neho vyrába expandovaný perlit

 
v závode, 

ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti tohto ložiska. Uvedená
 

spoločnosť
 zároveň ťaží

 
aj niektoré

 
keramické

 
suroviny, napríklad v Rudníku, Tepličanoch, 

Gregorovej Vieske, Lastovciach a Kuzmiciach.  



V.
Minulosť

 
a súčasnosť

 výroby porcelánu na 
Slovensku



Napriek tomu, že v tomto dokumente sú
 

uvedené
 

niektoré
 

lokality, v ktorých sa 
vyskytuje kaolín alebo kaolínová

 
surovina v priemyselne využiteľných množstvách, 

vo všeobecnosti sú
 

to suroviny, ktoré
 

sa vyznačujú
 

nízkou kvalitou, neumožňujúcou 
ich využívať

 
na výrobu konkurencieschopných produktov. Napriek tomu, v roku 

1951 sa začal v blízkosti obce Nové
 

Sady (v jej miestnej časti Čab), nachádzajúcej 
sa severozápadne od Nitry, budovať

 
podnik na technický porcelán. Podnik sa volal 

„Prvá
 

slovenská
 

porcelánka“
 

a jeho výstavba bola ukončená
 

v roku 1955. Podnik 
mal necelých 200 zamestnancov a vyrábal elektrické

 
izolátory, porcelánové

 radiátory a rôzne menšie porcelánové
 

výrobky, vrátane slimákových vrtúľ
 

do 
vírivých pračiek. (Pozn.: Bubnové

 
pračky sa na Slovensku začali vyrábať

 
až

 
v roku 

1968). Podnik využíval zmes domáceho kaolínu a suroviny dovezenej z Čiech.        
V roku 1960 bol závod v Čabe začlenený do štátneho koncernového podniku 
„Elektroporcelán Louny“. Závod sa postupne rozvíjal a v roku 1975 mal viac ako 
400 zamestnancov. K výraznej modernizácii výroby došlo v rokoch 1977 až

 
1978,   

v dôsledku čoho sa čas výroby elektroporcelánu skrátil v priemere na jednu štvrtinu. 
V roku 1990 sa podnik osamostatnil a v roku 1991 sa stal súčasťou najväčšieho 
európskeho združenia výrobcov elektroizolátorov CERAM. Dnes má

 
táto akciová

 spoločnosť
 

názov PPC ČAB a patrí
 

k dobre prosperujúcim podnikom. Zameriava sa 
však už

 
výlučne iba na výrobu elektroizolátorov. Továreň

 
v Čabe, okrem krátkeho 

obdobia po svojom vzniku, spracovávala už
 

výlučne iba kaolín z dovozu.



(Archív PPC Čab, a.s.)

Závod na výrobu elektroporcelánu, PPC Čab, a.s. 



Zábery z výroby elektroporcelánu v Čabe. Hlavné

 

jej fázy sú: príprava vstupnej keramickej zmesi, 
príprava plastickej hmoty, sušenie, lisovanie, vyfrézovanie požadovaného tvaru izolátora (obtáčanie), 
glazovanie a výpal. Na obrázku je príprava vstupnej zmesi a vylisované

 

telesá

 

pred obtáčaním (vpravo)

(Archív PPC Čab, a.s.)



Napriek tomu, že v úplných začiatkoch výroby porcelánu v Čabe, v druhej polovici päťdesiatych rokoch 
20. storočia, sa čiastočne využíval aj nekvalitný kaolín zo Slovenska, dnešná

 

výroba používa výhradne 
dovezené

 

suroviny. Sú

 

nimi predovšetkým kaolín, živce a jemnozrnný oxid hlinitý

(Obrázok: Archív PPC Čab, a.s.)



Fáza frézovania (obtáčanie)

(Archív PPC Čab, a.s.)



Čistenie opracovaného 
výlisku

(Archív PPC Čab, a.s.)



V závode na elektroporcelán v Čabe sa používajú

 

dva spôsoby nanášania glazúry. 
Prvý ukazuje tento obrázok, druhý je na nasledujúcom

(Archív PPC Čab, a.s.)



Nanášanie glazúry pomocou rozprašovacej pištole
(Archív PPC Čab, a.s.)



Záverečná

 

fáza výroby izolátorov je odrezávanie jeho nefunkčnej koncovej časti
(Archív PPC Čab, a.s.)



Expedícia hotových výrobkov a konečné

 ich využitie (nasledovný obrázok)

(Archív PPC Čab, a.s.)





VI.
Stručný náčrt histórie 

výroby skla na Slovensku



Napriek tomu, že veľmi staré
 

archeologické
 

nálezy zo skla z územia dnešného 
Slovenska nie sú

 
zriedkavé, začiatky významnej remeselnej výroby skla na 

Slovensku sa spájajú
 

až
 

s nemeckým prisťahovalectvom. Nemci sa síce väčšinou 
orientovali na oblasť

 
baníctva, avšak zároveň

 
pomohli vybudovať

 
na území

 dnešného Slovenska aj prvé
 

sklárske huty. Neskorší
 

umelecký sklári pochádzali aj 
z iných krajín, napríklad kráľ

 
Matej Korvín k nám často povolával sklárskych 

majstrov z Talianska. Neskôr pomohli zvýšiť
 

úroveň
 

sklárstva aj českí
 

sklári. 
Najstaršia sklárska huta na Slovensku bola postavená

 
v roku 1350 v Sklených 

Tepliciach, druhá
 

v poradí
 

v Sklenom, v obci severozápadne od Kremnice. V 14. 
a 15.storočí

 
sa na našom území

 
vyrábali napríklad maľované

 
chrámové

 
okná, 

poháre, čaše a nádoby pre spracovanie a analýzu rúd, alchymistické
 

potreby 
(napr. krivule), neskôr aj bežné

 
tabuľové

 
okenné

 
sklá, fľaše a poháre na víno a 

pálenku. Koncom 17. storočia bolo na území
 

Slovenska 15 sklárskych hút, avšak 
počas celej histórie zaznamenávame na našom území

 
asi 100 sklárskych hút. 

Najväčší
 

rozvoj sklárstva bol u nás v 19. storočí: v roku 1820 bola postavená
 skláreň

 
v Látkach, v roku 1836 sklársky závod v Zlatne, v roku 1841              

v Katarínskej Huti, v roku 1852 v Málinci a v roku 1892 v Lednických
 

Rovniach. 
Ešte predtým sa však v polovici 17. storočia vyrábalo sklo v napríklad v Sklenej 
Huti

 
a v roku 1787 začal pracovať

 
sklársky podnik v Utekáči. V 19. a začiatkom 

20. storočia vzniklo v blízkosti Málinca ďalších sedem sklárskych hút (v Látkach, 
Samoterči, Vlčove, Dobrom Potoku, v lokalite Hámor I a Hámor II a v Stupníku). 



Napriek tomu, že niekdajšie sklárske huty na území
 

dnešného Slovenska vznikali  
v oblastiach s dostatkom hlavnej suroviny pre výrobu skla, ktorou bol kremenný 
piesok a v ktorých bolo zároveň

 
aj dostatok dreva pre sklárske pece, takmer všetky 

moderné
 

sklárske podniky na Slovensku sú
 

už
 

dlhodobo odkázané
 

na dovezenú
 kremennú

 
surovinu. Tak napríklad v roku 1996 bola spotreba kremičitého piesku        

v slovenských sklárňach 200 000 ton, z čoho sa dovážalo 140 000 ton. Jediná
 

lokalita 
s ťažbou sklárskych pieskov bola v Šajdíkových Humenciach na Záhorí, avšak túto 
surovinu bolo možné

 
využívať

 
iba pre výrobu zeleného a hnedého obalového skla. 

Podľa správy Zväzu sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky a Ministerstva 
hospodárstva SR, boli v roku 1996 ďalšími dovážanými surovinami pre sklársky 
priemysel kyselina trihydrogenboritá

 
(4 000 ton), zmes oxidov olova mínium (Pb3

 

O4

 

) 
(3 500 ton), uhličitan sodný (40 000 ton) a uhličitan draselný (4 000 ton). Jedinými  
významnými domácimi surovinami bol uhličitan vápenatý a vápenec. V začiatkoch 
sklárstva na Slovensku, sa namiesto uhličitanu sodného a uhličitanu draselného, 
pridával do sklárskej suroviny popol po pálení

 
dreva. 

V nasledujúcej časti tohto dokumentu sú
 

spomenuté
 

významné
 

sklárske podniky na 
Slovensku. Okrem nich však v druhej polovici 90. rokov minulého storočia existovalo 
aj niekoľko ďalších menších podnikov, ku ktorým patril napríklad podnik na výrobu 
termosiek v Prešove, výroba brúseného a olovnatého skla bola v Málinci, výroba 
lustrového skla v Medzilaborciach, výroba úžitkového skla vo Valaskej Belej, výroba 
vianočných ozdôb v Čadci. Menšie sklárske podniky boli aj v Bratislave, Poprade, 
Bardejove, Radvani, Nitre, Štúrove, Tlmačoch a niekoľko podnikov bolo v Trenčíne a 
v iných menších mestách.



Na relatívne vysokej úrovni sklárstva na Slovensku, v období
 

druhej 
polovice minulého storočia, malo zásluhu aj niekoľko významných vedecko-

 výskumných a akademických pracovísk. Patrí
 

k nim predovšetkým 
Výskumný a vývojový ústav sklársky

 
v Trenčíne, ktorý existoval v rokoch 

1972 až
 

1990, Katedra keramiky, skla a cementu Chemickotechnologickej 
fakulty Slovenskej vysokej školu technickej v Bratislave (teraz Fakulta 
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity), 
Katedra keramiky na Hutníckej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach

 
a 

niekoľko pracovísk na Slovenskej akadémii vied. Neskôr sa k uvedeným 
pracoviskám pridali aj ďalšie. Za zmienku stojí

 
predovšetkým Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka
 

v Trenčíne a Centrum kompetencií
 

skla 
Vitrum Laugaricio. Uvedené

 
pracoviská

 
sa podieľali na riešení

 
konkrétnych 

úloh súvisiacich s výrobou skla na Slovensku a zároveň
 

vychovávali 
odborníkov pre sklársky priemysel. 

Nasledovné
 

obrázky sú
 

ilustračným dokumentom k téme „história výroby 
na Slovensku“. 



Sklenené

 

nádoby z obdobia 1. až

 

3. storočia nášho letopočtu, 
nájdené

 

na území

 

niekdajšieho rímskeho vojenského tábora       
v Rusovciach. Na ľavom obrázku je  fľaša na tekutiny a na 

pravej strane sú

 

flakóny na vonné

 

oleje.

(Obrázok je z expozície Múzea mesta Bratislavy v Rusovciach)



Sklársky závod v Zlatne a snímky     
z výroby skla v Zlatne

(Autor: Ondrej Lepiš)



Snímky zo Sklárskeho skanzenu v Zlatne 
ukazujú

 

brúsenie skla pomocou vodnej 
suspenzie jemného piesku a sklárske 

panve (vpravo)

(Autor: Ondrej Lepiš)



História sklárstva v okolí

 

Poltára je bohatá

 

a v dnešnej dobe si ju pripomína sympatický 
projekt s názvom „Sklárska cesta“, ktorý vznikol v roku 2008 s podporou Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. Sklárska cesta spája najvýznamnejšie tunajšie 
lokality sklárskej výroby v Poltári, Zlatne, Katarínskej Hute, Utekáči a Málinci   

(Adresa stránky: http://www.sklarskacesta.sk/)



VII.
Významné

 
sklárske 

podniky na Slovensku



Poltár a okolie
(sklárne)



Napriek tomu, že Slovensko má
 

veľké
 

zásoby pieskov, ich kvalita vo 
všeobecnosti nepostačuje na ich použitie pri výrobe kvalitného skla. Jedným      
z veľkých výrobcov skla na Slovensku je spoločnosť

 
Slovglass

 
Poltár, ktorá

 v súčasnosti združuje tri podniky v samotnom Poltári, Zlatne a Katarínskej Hute. 
Do roku 1995 k nemu patrila aj skláreň

 
v Málinci. Skláreň

 
v Poltári bola 

postavená
 

v rokoch 1966 až
 

1971. Do roku 1989 bola súčasťou veľkého podniku 
s názvom Stredoslovenské

 
sklárne,

 
národný podnik Poltár, ktorý zamestnával 

približne 2000 ľudí. Závod v Poltári vyrábal úžitkové
 

sklo, výrobky zo 
sodnodraselného

 
a olovnatého skla. Medzi jeho výrobky patrilo aj brúsené

 
sklo. 

Podnik bol niekedy aj miestom pôsobenia umeleckých sklárov. Hlavným 
produktom podniku v Poltári bolo donedávna úžitkové

 
sklo. Suroviny pre jeho 

výrobu sa však dovážali
 

najmä
 

z Českej republiky.



Sklársky podnik Slovglass Poltár, s.r.o.



Obrázky zo strojovej výroby skla v Poltári

(Snímky: Slovglass Poltár, s.r.o.)



Obrázok zo strojovej výroby skla v Poltári. Snímka ukazuje metódu pomalého chladenia 
sklenených produktov, ktorou sa eliminuje vznik vnútorného napätia v konečnom produkte. 

Ten sa obvykle prejavuje jeho samovoľným prasknutím    

(Snímka: Slovglass Poltár, s.r.o.)



Obrázky z výroby fúkaného skla v Poltári

(Snímky: Slovglass Poltár, s.r.o.)



Expozícia skla v sklárni v Poltári

(Snímky: Slovglass Poltár, s.r.o.)



Rozsah sklárskej výroby na Slovensku s veľkou pravdepodobnosťou už

 

nedosiahne niekdajšiu 
úroveň, avšak pozitívnou skutočnosťou je, že okrem veľkého podniku v Poltári existuje           
v tomto kraji približne 25 malých firiem, ktoré

 

sú

 

zamerané

 

na produkciu výrobkov zo skla. 
Vyrábajú

 

sa v nich napríklad žiarovkové

 

banky, sklenené

 

ozdoby, brúsené

 

a gravírované

 

sklo, 
maľované

 

sklo, sklené

 

pilníky a olovnatý krištáľ. Produkty dvoch z nich ukazujú

 

obrázky

Produkty firmy K-sklo (Ing. Július Paľaš) (vľavo) a firmy Lenka Glass

(Snímky: http://www.sklarskacesta.sk/)



Lednické
 

Rovne
(skláreň)



Lednické
 

Rovne je obec s dlhou históriou výroby skla, ktorá
 

sa však na 
rozdiel od väčšiny sklárskych podnikov na Slovensku neskončila začiatkom 
deväťdesiatych rokov minulého storočia. Skláreň

 
bola postavená

 
v druhej 

polovici 19. storočia. V sklárni sa do roku 1893 vyrábalo tabuľové
 

sklo, neskôr 
sa prešlo na výrobu lisovaného úžitkového a čiastočne aj brúseného skla.         
V sklárni boli najskôr dve, potom štyri pece. Všetky boli vykurované

 
drevom. 

Skláreň
 

bola postupne modernizovaná
 

a až
 

na obdobie hospodárskej krízy        
v rokoch 1929 až

 
1933, prosperovala veľmi dobre. V roku 1947 zhorela veľká

 časť
 

sklárne. Následne došlo k výstavbe novej sklárne; v roku 1950 bola 
spustená

 
linka na výroby žiarovkových baniek. Ďalšia modernizácia bola 

zameraná
 

na sériovú
 

výrobu úžitkového skla. Výrobky podniku v Lednických 
Rovniach sa vyvážali do celého sveta a získali mnoho ocenení

 
na domácich aj 

zahraničných výstavách. Súčasná
 

sklárska firma RONA, a. s., Lednické
 

Rovne, 
je prosperujúcim podnikom, zameraným predovšetkým na výrobu úžitkového 
skla, napríklad pohárov, čiaš, džbánov, fliaš, kalíškov, váz, svietnikov a iných. 
Veľká

 
časť

 
týchto produktov je určená

 
pre reštauračné

 
zariadenia, v ktorých sa 

používajú
 

automatické
 

umývačky riadu. Z tohto dôvodu sa pre výrobu 
používajú

 
kvalitné

 
typy skiel s vysokou odolnosťou voči korózii, ktorá

 
sa 

obvykle prejavuje tzv. mliečnym efektom.



(Archív firmy RONA, a. s. Lednické

 

Rovne)Sklárne RONA, a. s. v Lednických Rovniach



Sklo je homogénna pevná

 

látka vznikajúca ochladením taveniny, ktorá

 

ako hlavné

 

východiskové

 zložky obsahuje kremenný piesok, vápenec a uhličitan sodný, príp. uhličitan draselný. Obrázky 
ukazujú

 

časť

 

výroby úžitkového skla v

 

podniku RONA, a. s. v

 

Lednických Rovniach

(Archív firmy RONA, a. s. Lednické

 

Rovne)



(Archív firmy RONA, a. s. Lednické

 

Rovne)

Ukážka z produkcie podniku RONA, a. s. Lednické

 

Rovne)



(Archív firmy RONA a.s. Lednické

 

Rovne)

Sklárske múzeum v Lednických Rovniach



(Archív firmy RONA a.s. Lednické

 

Rovne)

Sklárske múzeum v Lednických Rovniach



Nemšová
(skláreň)



Nemšová
 

je mesto pri Novej Dubnici. História výroby skla v tomto 
meste má

 
viac ako 100 rokov. Dlhodobo sa tu vyrábalo obalové

 
sklo, 

reprezentované
 

predovšetkým nápojovými fľašami pre nealkoholické
 

a 
alkoholické

 
nápoje a zaváracími pohármi pre potravinársky priemysel. 

Toto obalové
 

sklo sa vyrába zo zelenej a bezfarebnej skloviny. V druhej 
polovici 20. storočia mal tento sklársky podnik názov Skloobal Nemšová. 
Bol to štátny podnik, ktorý sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia 
transformoval na akciovú

 
spoločnosť, ktorú

 
v roku 2002 kúpil švajčiarsky 

investor. Dnes skláreň
 

pokračuje vo výrobe pod názvom Vetropack, 
Nemšová, pričom sortiment produktov sa v zásade nezmenil, pretože ho 
stále tvorí

 
obalové

 
sklo pre potravinársky priemysel.



Spomienka na niekdajší

 

podnik Skloobal,  a. s. Nemšová. 
Na obrázku  sú

 

kópie reklamnej brožúry tejto spoločnosti



(Snímka: Vetropack Nemšová

 

s. r. o.)
Skláreň

 

Vetropack, Nemšová



V sklárni Vetropack, Nemšová

 

sa dnes vyrába 
bezfarebné, zelené

 

a hnedé

 

obalové

 

sklo na 
potraviny. Pre výrobu bezfarebného skla sa 

používa kremenný piesok z dovozu, avšak pre 
výrobu hnedého a zeleného skla sa využíva 

piesok ťažený v Šaštíne –

 

Strážach na Záhorí. 
Vápenec pre túto výrobu sa donedávna dovážal 

z lomu v Miticiach pri Trenčíne 

(Snímka: Vetropack Nemšová

 

s. r. o.)



Vstupná

 

surovina pre výrobu 
skla v Nemšovej obsahuje 

okrem primárnych surovín aj 
významný podiel sklených 
črepov, ktoré

 

pochádzajú

 jednak zo zberu použitých 
sklených obalov a jednak         

z odpadového skla z vlastnej 
výroby. Pri výrobe 

bezfarebného skla tvorí

 

podiel 
takto recyklovaného skla 

približne 40 % a pri výrobe 
tmavého skla približne 70 % 

(Snímka: Vetropack, Nemšová, s. r. o.)



Dôležitou požiadavkou pre 
zaradenie použitého skla do výroby 
je jeho dokonalé

 

vyčistenie, pretože 
organické

 

zvyšky potravín môžu 
výrazne znížiť

 

kvalitu konečného 
produktu až

 

na neprijateľnú

 

úroveň



Trnava
(výroba sklených vlákien)



V šesťdesiatych rokoch minulého storočia bol v Trnave postavený závod na 
výrobu sklených vlákien a tkanín z týchto vlákien. Podnik sa volal Skloplast, Trnava

 a okrem sklených vlákien a sklených tkanín vyrábal aj sklené
 

rohože,  izolačné
 materiály a lamináty. Zároveň

 
vyrábal aj sklenú

 
surovinu vo forme sklených guľôčok 

pre výrobu týchto produktov. Závod bol štátnym podnikom, ktorý sa začiatkom 
deväťdesiatych rokov minulého storočia transformoval na akciovú

 
spoločnosť.          

V januári roku 2001 sa tento závod stal jedným z podnikov americkej spoločnosti 
Johns Manville a v roku 2003 zmenil svoj názov na Johns Manville Slovakia, a. s. So 
zmenou majiteľa došlo aj k výraznej modernizácii existujúcej  výroby.



Tkanina zo sklených vlákien zo Skloplastu Trnava



Niektoré

 

z výrobkov podniku Skloplast Trnava



Ďalšia skupina výrobkov 
podniku Skloplast Trnava



Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava, je dnes najväčším sklárskym závodom na Slovensku

(Archív firmy Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava)



(Archív firmy Johns Manville Slovakia, a. s. Trnava)

Hlavným produktom tohto podniku sú

 

sklené

 

vlákna



Bratislava
(Slovenské

 
závody technického skla) 



V novodobej histórii Slovenska patril k významným sklárskym podnikom štátny 
podnik s názvom Slovenské

 
závody technického skla. Tento podnik sa začal budovať

 v roku 1962 na severozápadnom okraji Bratislavy, v časti Dúbravka, v bezprostrednej 
blízkosti starého vápencového lomu s názvom Stokeravská

 
vápenka. Výroba sa začala 

v roku 1965; hlavným produktom boli žiarovkové
 

banky. V roku 1966 bola zahájená
 výroba rúrok z olovnatého skla. Rúrky obsahovali až

 
20 hmot. % oxidu olovnatého a 

boli určené
 

predovšetkým pre elektrotechnický priemysel. Vyrábali sa z nich napr. 
banky pre elektrónky, miniatúrne žiarovky a iné

 
vákuové

 
zdroje svetla. V rokoch 1966 

až
 

1968 sa tu vyrábala surovina pre výrobu sklených vlákien, ktorou boli gulôčky        
z tzv. mangalového skla. V rokoch 1967 až

 
1992 sa tu vyrábali rúry z borokremičitého 

skla. Zároveň
 

bol tento závod významným producentom laboratórneho skla a sklených 
frít. V poslednom období

 
sa tu vyrábali aj teplomery a rôzne zvukovoizolačné

 materiály. Slovenské
 

závody technického skla zamestnávali v období
 

svojej najväčšej 
slávy približne 1500 ľudí. Výroba olovnatého skla mala za následok aj znečisťovanie 
ovzdušia exhalátmi. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia začal podnik 
postupne upadať. Na pôde bývalého podniku neskôr vzniklo niekoľko firiem, ktoré

 však nemali dlhú
 

životnosť. V súčasnosti pracuje na pôde bývalého podniku moderná
 talianska firma Medical Glass, ktorá

 
sa zameriava na výrobu ampuliek a malých 

nádobiek pre medicínske a farmaceutické
 

využitie. Podnik túto výrobu zabezpečuje     
z dovezeného skleného polotovaru.

Pozn.: V Stokeravskej vápenke, pri ktorej sa chátrajúci podnik bývalých 
Slovenských závodov technického skla nachádza, sa od roku 1891 až

 
do 70-tych rokov 

minulého storočia ťažil sivý vápenec. Od roku 1991 je Štokerauská
 

vápenka prírodnou 
rezerváciou z rozlohou približne 13 ha. 



Chátrajúci podnik Slovenských závodov technického skla v Bratislave







30-ročné

 

zásoby sklenených rúrok 
pre chemické

 

laboratóriá

 

v sklade 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Boli 
vyrobené

 

v Slovenských závodoch 
technického skla v Dúbravke   



Kópia  niekdajšieho propagačného 
materiálu  Slovenských závodov 

technického skla



Jedna z výrobných hál modernej firmy Medical Glass v priestoroch niekdajšej sklárne 



Bratislava
(opticko-mechanický závod  Meopta)



Podnik Meopta v Bratislave bol v druhej polovici 20. storočia významným 
závodom, ktorý vyrábal súčiastky z optického skla a zároveň

 
aj rôzne produkty, 

v ktorých boli tieto súčiastky využité. História vzniku tejto firmy siaha do až
 druhej polovice 19. storočia, keď

 
podnikateľ

 
C. P. Goerz založil v roku 1866 

firmu na výrobu školských pomôcok, predovšetkým logaritmických pravítok, 
rysovacích potrieb a uhlomerov. Neskôr sa v tejto firme vyrábali aj fotoaparáty 
a vojenské

 
zameriavacie prístroje, pričom pre oba typy produktov mali

 
 

zabezpečenú
 

vlastnú
 

výrobu objektívov. Postupne firma GOERZ značne 
rozšírila spektrum svojich výrobkov o rôzne typy ďalekohľadov, periskopov a 
geodetických prístrojov. Táto firma bola zároveň

 
aj dodávateľom objektívov pre 

iné
 

podniky. Časom sa stala významným dodávateľom zbrojárskeho priemyslu 
a pred I. svetovou vojnou zamestnávala asi 120 ľudí. Spoločnosť

 
sídlila 

neďaleko Hlavnej železničnej stanice v Bratislave, na dnešnej Karpatskej ulici. 
Tento podnik sa postupne preorientoval na výrobu výlučne vojenských 
prístrojov,       v čom pokračoval takmer až

 
do konca II. svetovej vojny. V roku 

1952 dostal podnik názov Meopta
 

a jeho sídlo sa postupne presunulo z rôznych 
roztrúsených priestorov do severovýchodnej časti Bratislavy. Tento závod sa 
začal stavať

 
v roku 1955 a výstavba bola ukončená

 
v roku 1958. 



Bratislavský podnik Meopta bol súčasťou väčšieho podniku Meopta Přerov. 
V závode v Krasňanoch sa vyrábali predovšetkým diaprojektory, filmové

 premietacie prístroje, ďalekohľady, episkopy (prístroje na prenášanie obrazu     
z nepriehľadných materiálov, napr. kníh), spätné

 
projektory (prístroje na 

prenášanie obrazu z priehľadných fólií) a neskôr aj elektrostatické
 

kopírovacie 
prístroje pracujúce na báze vrstiev oxidu zinočnatého. V rokoch 1990 až

 
1996 

podnik Meopta prešiel rôznymi zmenami. Dnes už
 

tento podnik neexistuje. 
Jeho niekdajšie výrobné

 
haly sa nachádzajú

 
na pôde firmy Meoptis, s.r.o., ktorá

 však nemá
 

s výrobou optických prístrojov už
 

nič
 

spoločné. Nasledovné
 

obrázky 
ukazujú

 
dnešný stav niekdajšieho podniku v Bratislave –

 
Krasňanoch.  



Meopta, niekdajší

 

najvýznamnejší

 

slovenský podnik na výrobu optických 
prístrojov a zariadení. Nachádzal sa v bratislavskej mestskej časti 

Krasňany. Vyrábali sa v ňom aj optické

 

časti týchto prístrojov



Dnešný stav tohto podniku





Fotoaparát s objektívom         
z bratislavskej továrne 

GOERZ. Tá

 

bola 
predchodcom bratislavskej 

Meopty



Premietačka na 16 mm film   
z podniku Meopta. 

Premietačka má

 

približne 50 
rokov, prach na nej je 20 

ročný.

(Pozn: Film so šírkou 16 mm 
bol zavedený firmou Eastman 

Kodak v roku 1923  ako 
lacnejšia náhrada za 35 mm 

film. Bol určený 
predovšetkým pre 

amatérskych filmárov.) 





Na obrázku je eden z už

 

zabudnutých 
produktov bratislavskej Meopty. Je to 
približne 150 kg vážiace zariadenie, 
umožňujúce prenášať

 

na premietacie 
plátno zväčšený obraz z rôznych 

nepriehľadných predlôh    

Na



Jeden z posledných výrobkov 
firmy Meopta v Bratislave bol 
Meotar. Bolo to  zariadenie na 
premietanie zväčšeného obrazu  

z priehľadných fólií. 



Bratislava -
 

Patrónka 
(skláreň)



Severná
 

okrajová
 

časť
 

hlavného mesta Bratislava –
 

Patrónka,
 

má
 

meno odvodené
 od niekdajšej továrne na muníciu. Neďaleko nej vznikla v roku 1868 tzv. 

Kühmayerova továreň, ktorá
 

čiastočne využívala aj budovy niekdajšieho v poradí
 siedmeho mlyna na potoku Vydrica. Továreň

 
vlastnil bratislavský podnikateľ

 František Kühmayer a vyrábal v nej ozdobné
 

šnúry a lemovky, ako aj strieborné
 

a 
zlaté

 
časti vojenských uniforiem, napríklad odznaky hodnostných označení

 (dištinkcie). Bol to veľký podnik, zamestnávajúci približne 300 ľudí. Po II. svetovej 
vojne sa však táto továreň

 
na dlhú

 
dobu stala sklárskym podnikom na vianočné

 
ozdoby 

a laboratórne sklo. Podnik fungoval takmer do konca minulého storočia. Neskôr v 
budovách podniku boli reštaurátorské

 
ateliéry. Dnes je Kühmayerova továreň

 
sídlom 

Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a patrí
 

k nemnohým dobre zreštaurovaným 
technickým pamiatkam na Slovensku.
Pozn.: Patrónka bola v minulosti mimoriadne významným podnikom. Postavil ho 
v rokoch 1871 až

 
1875 viedenský podnikateľ

 
Juraj Roth. Mal názov „Patronenfabrik“

 a z pôvodne malého podniku sa vyvinul na továreň, ktorá
 

zabezpečovala muníciou 
takmer celý podiel, ktorý malo vo vtedajšej monarchii zabezpečovať

 
Uhorsko. Po 

vypuknutí
 

I. svetovej vojny mala továreň
 

3000 robotníkov. Ak zohľadníme, že          
v Bratislave paralelne pracovala aj ďalšia veľká

 
továreň

 
na dynamit a neskôr aj pušný 

prach (volala sa Dynamit –
 

Nobel a bola na území
 

Rače), bola koncentrácia zbrojného 
priemyslu v tomto meste mimoriadne vysoká. Rothova továreň

 
vyrábala vojenskú

 muníciu takmer všetkého druhu, ako aj náboje do poľovníckych pušiek. Po vzniku 
Československej republiky, táto továreň

 
patrila k najväčším podnikom na jej území.



Niekdajšia Kühmayerova

 

továreň

 

na 
dištinkcie pre vojenské

 

uniformy, 
neskôr jedna z prevádzok 

Slovenských závodov technického 
skla, v ktorej

 

sa vyrábalo

 

laboratórne 
sklo, teplomery  a vianočné

 

ozdoby



Podnik sídliaci v týchto budovách nazývali po skončení

 

II. svetovej vojny  šestákovou 
fabrikou. Toto hanlivé

 

meno vyjadrovalo nízke zárobky väčšiny jeho zamestnancov. 
Pravdepodobne sa však tento názov preniesol ešte z predvojnového obdobia







Pán Gregor Geleta je v roku 
2011 jeden z mála žijúcich 

zamestnancov Kühmayerovej 
továrne. Pracoval tam             
v rokoch 1948 až

 

1958  



Pán Geleta však väčšinu života zhotovoval sklenené

 aparatúry pre chemické

 

laboratóriá

 

na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Túto 

vysoko kvalifikovanú

 

prácu robí

 

už

 

51 rokov  







VIII.
Výroba cementu na Slovensku



Výroba portlandského cementu, ktorý je dlhodobo najvýznamnejším typom moderného 
cementu, má

 
na Slovensku už

 
viac ako storočnú

 
históriu. I keď

 
spôsob výroby portlandského 

cementu bol patentovaný v roku 1824 a prvé
 

zmienky o jeho výrobe vo svete sú
 

z roku 1843, 
už

 
dávno predtým Rimania používali niektoré

 
s vodou tuhnúce látky, ktoré

 
sa zložením 

podobali na tzv. románske cementy. Výroba týchto cementov sa neskôr zdokonalila až
 

v 18. 
storočí

 
na území

 
dnešného Anglicka. Vyrábali sa najskôr z vápencových slieňov a neskôr zo 

zmesi vápenca a ílov, resp. zo zmesi vápenca a slienitých vápencov.  
Prvá

 
výroba cementu na Slovensku sa začala v roku 1856 v obci Skrabské

 
na východnom 

Slovensku. Románsky cement sa tu najskôr vyrábal v jednoduchých peciach na vápno, neskôr 
v dvanásťkomorových kruhových peciach a nakoniec, v roku 1896, v šachtovej peci.      
S prestávkou v rokoch 1909 až

 
1921 sa tu pracovalo až

 
do roku 1934, pričom denná

 produkcia v najlepšom období
 

tohto podniku predstavovala približne 10 ton cementu. 
Románsky cement sa vyrábal od roku 1885 do roku 1914 aj v Hornom Sŕní. Niekdajší

 
podnik 

stál na mieste dnešnej cementárne. Cement sa vyrábal z tunajších slieňov a vápencov.
Prvý portlandský cement sa začal u nás vyrábať

 
v roku 1890 v Ladcoch, pričom tunajšiu 

cementáreň
 

začali stavať
 

iba rok predtým. Cementáreň
 

mala názov „Ladecká
 

továreň
 

Adolfa 
Schenka na portlandský cement“.  Od roku 1895 do roku 1910 táto cementáreň

 
vyrábala ročne 

asi 21 000 ton cementu. Od roku 1912 podnik v Ladciach zmenil majiteľa a dostal názov 
„Beočinské

 
cementárne Union“. Druhá

 
cementáreň

 
na výrobu portlandského cementu bola     

v Lietavskej Lúčke. Začala pracovať
 

v roku 1902. Spracovávala vápencový slieň, ktorý sa 
ťažil priamo v priestoroch tohto podniku, neskôr slienitý vápenec spolu s vápencom. Obe 
spomenuté

 
cementárne boli po 1. svetovej vojne zlúčené

 
do jedného podniku s názvom 

„Žilinské
 

a Ladecké
 

portlandské
 

cementárne“.



Po 1. svetovej vojne sa portlandský cement vyrábal aj v Hornom Sŕní, kde nový 
podnik vystriedal niekdajšiu výrobu románskeho cementu. Výstavba továrne bola 
ukončená

 
v roku 1929. V čase svojej najväčšej produkcie vyrábala 130 000 ton cementu 

ročne.
Vo vyššie uvedených podnikoch sa zväčša používali šachtové

 
pece. Prvú

 
rotačnú

 
pec 

mala cementáreň
 

v Stupave. Táto cementáreň
 

začala pracovať
 

v roku 1930, pričom 
predchádzajúca výstavba závodu trvala približne jeden rok. Surovinu tvoril vápenec        
z lomu v doline Prepadlé, odkiaľ

 
sa vozil do závodu lanovkou. Íl pochádzal z hliniska, 

ktoré
 

dodnes nesie meno Žabáreň. Cementárne v Stupave, Ladcoch, Lietavskej Lúčke a 
Hornom Sŕní, mali najväčšiu súhrnnú

 
výrobu počas 2. svetovej vojny (v roku 1943). Tá

 predstavovala necelých 500 000 ton cementu za rok. 
Po skončení

 
2. svetovej vojny boli niektoré

 
z uvedených cementární

 
poškodené, avšak 

už
 

v priebehu roku 1945 boli všetky štyri uvedené
 

do prevádzky. V nasledujúcom období
 sa v týchto cementárniach modernizovalo technologické

 
zariadenie a v niektorých 

prípadoch sa otvárali aj nové
 

lomy pre ťažbu surovín. 
V roku 1955 bola postavená

 
na východnom Slovensku nová

 
cementáreň

 
v Bystrom. 

Tá
 

spracovávala vápenec ťažený v Margecanoch a slienitý vápenec z blízkosti obce 
Skrabské. Závod bol projektovaný na ročnú

 
výrobu 180 000 ton cementu, ktorá

 
sa však   

v neskoršom období
 

zvýšila asi na dvojnásobok. Cementáreň
 

využívala štyri šachtové
 pece. V roku 1958 bola ukončená

 
výstavba ďalšieho nového závodu v Banskej Bystrici. 

Cementáreň
 

využívala na výpal slinku rotačné
 

pece. Celková
 

ročná
 

produkcia cementu na 
Slovensku bola koncom päťdesiatych rokov minulého storočia približne 1,5 milióna ton.



V rokoch 1969 až
 

1973 sa vybudovala nová
 

cementáreň
 

v Turni nad Bodvou. Bola 
projektovaná

 
na približnú

 
ročnú

 
výrobu 800 000 ton cementu a v tej dobe patrila         

k najmodernejším cementárniam v Európe. V roku 1982 bola ukončená
 

výroba cementu 
v Stupave. V dnešnej dobe už

 
nie je v prevádzke ani cementáreň

 
v Banskej Bystrici a jej 

priestory sa občas využívajú
 

na rôzne umelecké
 

akcie. Cementárne v Ladcoch a Hornom 
Sŕní

 
sú

 
dnes prosperujúcimi podnikmi. Dnešný podnik s názvom „Cementáreň

 
Lietavská

 Lúčka“
 

však už
 

nie je cementárňou, pretože jej hlavným produktom sú
 

mleté
 

vápence a 
dolomity. Závod v Bystrom sa začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia 
preorientoval na výrobu zeolitových produktov, čo sa odrazilo aj na zmene názvu tohto 
podniku na „Zeocem, a.s., Bystré“. Stal sa jedným z najväčších producentov zeolitových 
produktov v Európe. Spoločnosť

 
Zeocem v súčasnosti vyrába aj

 
cement zo slinku, ktorý 

sa však dováža z
 

cementárne v
 

Turni nad Bodvou. 
Najväčší

 
cementársky podnik na Slovensku je v Rohožníku na Záhorí. Tento podnik 

bol budovaný v niekoľkých etapách, pričom jeho výstavba sa začala v roku 1971 a 
ukončená

 
bola koncom osemdesiatych tokov minulého storočia. V podniku sa dnes 

vyrába portlandský cement, biely cement, betónové
 

zmesi a stavebné
 

kamenivo. 
Vedľajším produktom boli v minulosti omietkové

 
zmesi, vápno, a mleté

 
vápence. Názov 

dnešného podniku je Holcim Slovensko, a.s.
 

Závod v Turni nad Bodvou je stále 
významnou cementárňou, ktorá

 
vyrába sedem druhov cementu. Okrem bežného 

portlandského cementu, vyrába aj tzv. puzolánové
 

cementy, obsahujúce mleté
 

sopečné
 tufy, zeolitové

 
horniny alebo silikátové

 
priemyselné

 
odpady, ako napr. kremičité

 
úlety, 

vysokopecné
 

trosky a popolčeky.   



Je zaujímavé, že v osemdesiatych rokoch 20. storočia patrilo 
Československo ku krajinám s najvyššou výrobou cementu na jedného 
obyvateľa a dokonca koncom osemdesiatych rokov sa podľa tohto parametra 
dostalo na prvé

 
miesto na svete. Zaujímavé

 
na tom je to, že takmer celé

 obdobie po 2. svetovej vojne, bol cement na našom trhu nedostatkovým 
produktom. 



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: J. Mládek)

Významné

 

lokality výrobu cementu na Slovensku v priebehu druhej 
polovice 20. storočia sú

 

na obrázku vyznačené

 

tmavohnedou farbou



Poslednou spomienkou na prvú

 

výrobu cementu na Slovensku je opustený vápencový lom 
v obci Skrabské

 

v Prešovskom kraji. Väčšina vyťaženej suroviny z tohto lomu sa  však 
spotrebovala v cementárni v neďalekom Bystrom  

(Obrázok venoval: R. Holzer)



Prvá

 

výroba tzv. románskeho cementu na Slovensku sa začala v roku 1856 v obci Skrabské

 

na 
východnom Slovensku a prvý portlandský

 

cement bol u nás vyrobený v roku 1890 v Ladcoch. Staršie 
kostoly na Slovensku nie sú

 

obvykle postavené

 

z betónu, avšak prvý z nich je na južnom Slovensku v 
obci Muľa, ktorá

 

sa nachádza juhovýchodne od Lučenca pri našich hraniciach s Maďarskom. Tento 
secesný Kostol sv. Alžbety bol postavený v rokoch 1909 a

 

1910.

 

Kostol dal postaviť

 

miestny správca 
veľkostatku Rudolf Körffy. Jeho architektom bol István

 

Medgyaszay. Jednalo sa o prvú

 

železobetónovú

 konštrukciu kostola na území

 

Uhorska. Monolitná

 

kupola kostola bola vytvorená

 

z prefabrikovaných 
železobetónových dielcov ich následným spojením liatym betónom. S

 

podobnými stavbami v

 

Európe sa 
začalo  vo Francúzsku a

 

v

 

Taliansku asi až

 

o

 

15 rokov. Na obvode kupoly kostola je osem sôch  anjelov 
od sochára Františka Šidlu (F. Sidló). Jeho fasádu zdobí

 

obraz svätej Alžbety na omietke kostola.

Pozn.: István

 

Medgyaszay

 

bol významný maďarský secesný architekt. Žil v rokoch 1877 až

 

1959 a k jeho 
najvýznamnejším dielam patrí

 

budova múzea v indickom Bombaji, Kráľovský palác v Sofii, stropná

 konštrukcia Šopronského divadla a divadlo na  juhozápade Maďarska v meste Nagykanizs. V rokoch 
1912 až

 

1913 postavil aj secesný kostol v Hurbanove (Kostol sv. Ladislava). 
Sochár František Šidlo (F. Sidló)

 

je u nás známy predovšetkým ako autor pamätníka lesnému 
odborníkovi Jozefovi Dekretovi

 

Matejoviemu, ktorý sa nachádza v Dolnom Jelenci.

(Obrázok venoval: Vojtech Nagy, 
Starosta Obecného úradu obce Muľa)





V roku 2010 ubehlo 100 rokov od ukončenia výstavby tohto kostola. Pri tejto príležitosti bol renovovaný a    
v rámci rekonštrukčných prác bol zároveň

 

aj premaľovaný z pôvodne modrej na žltú

 

farbu

(Obrázok venoval: Vojtech Nagy, Starosta Obecného úradu obce Muľa)  



Pozostatky niekdajšej slávnej cementárne v Stupave. Zostalo už

 

iba 
niekoľko administratívnych a skladových budov (nasledovné

 

obrázky)



Tolerovaným pozostatkom na 
pozemku dnešnej súkromnej firmy je 

vápencový blok z lomu pri obci 
Borinka, z ktorej sa vápenec 

transportoval lanovkou 
(obrázok vpravo hore). Jeho autorom 
je bývalý strelmajster z tohto lomu  



Mramorová

 

tabuľa pod 
vápencovým blokom



Vápencový lom bol od stupavskej cementárne vzdialený približne 10 km, avšak ílová

 

surovina 
sa ťažila v bezprostrednej blízkosti závodu v časti mesta, ktorá

 

sa tradične nazývala Žabáreň. 
Názov súvisel s tunajšou mokradinou, ktorá

 

vznikla v dôsledku nepriepustného ílového podložia. 
Už

 

dlho je však toto ložisko premenené

 

na skládku odpadov, takže málokto z miestnych 
obyvateľov vie, z čoho pochádza tento názov a ako súvisí

 

s niekdajšou cementárňou



Cementáreň

 

v Rohožníku je následníkom 
stupavskej výroby cementu na Záhorí



Rotačné

 

pece v dnes už

 

zaniknutej cementárni v Banskej Bystrici. 
Teplota výpalu v cementárskych peciach sa pohybuje okolo 1500 oC. 

(Kópia z publikácie „100 rokov výroby portlandského cementu na Slovensku“,   
z roku 1989; Autor: J. Bachratý a kol.,)



Cementáreň

 

ZEOCEM v Bystrom. Podnik ťaží

 

a spracováva zeolitový 
tuf a zároveň

 

vyrába aj špeciálne druhy cementu s obsahom zeolitu
(Archív ZEOCEM, a. s., Bystré)



Napriek tomu, že v predchádzajúcich textoch sa hovorí
 

o cemente ako  
o jedinej látke, tento súhrnný názov zahrňuje súbor partikulárnych látok      
s veľmi rozdielnym chemickým a mineralogickým zložením, a preto aj        
s veľmi rozdielnymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Hlavným 
dôvodom pre uvedenú

 
variabilitu vlastností

 
cementov sú

 
veľmi rozdielne 

požiadavky na vlastnosti výsledných betónov. Nasledovné
 

obrázky iba 
upozorňujú

 
na fakt, že požiadavky na rôzne betónové

 
objekty sa skutočne 

musia významne líšiť.



Betón je dnes najpoužívanejším stavebným materiálom. Spojivovú

 

zložku v ňom 
tvorí

 

cement. Hlavnou surovinou pre jeho výrobu je vápenec (70 až

 

hmot. 80 %), 
niektoré

 

hlinitokremičité

 

horniny (najmä

 

však íly) a sadrovec (do 3 hmot. %). 
Okrem hlavných zložiek môže surovina obsahovať

 

aj iné

 

korekčné

 

prísady, napr. 
kremenný piesok, železnú

 

rudu a

 

niektoré

 

priemyselné

 

odpady





Budovanie základovej dosky 
modernej výškovej budovy

(aj nasledujúci obrázok)





Na obrázku je pohľad na betónovú

 

zástavbu bratislavského 
sídliska zo  začiatku 80. rokov minulého storočia 



Vojenský betónový bunker z I. svetovej vojny 
na slovenskom brehu rieky Moravy 



Betónové

 

kontajnery s kazetami s rádioaktívnym odpadom v Centrálnom úložisku 
rádioaktívnych odpadov SR. Vyrábajú

 

sa u nás vo francúzskej licencii 



Na obrázku sú

 

ďalšie špeciálne produkty vyrábané

 

z cementu. Sú

 

to rôzne žiarobetónové

 

prefabrikáty         
z produkcie spoločnosti Žiaromat Kalinovo, používané

 

pri hutníckej výrobe ocele, napr. výtokové

 

výlevky    
v odlievacích panvách a časti výmuroviek pecí. Na rozdiel od bežných betónov, surovina pre tieto 

žiaruvzdorné

 

materiály obsahuje aj žiaruvzdorné

 

íly s vysokým obsahom kaolínu, bauxit, korund, spinely a 
oxid chromitý. Niektoré

 

ďalšie aditíva sa používajú

 

pre ovplyvňovanie reologických vlastností

 

týchto 
betónov

(Obrázky: Žiaromat, a.s., Kalinovo)



IX.
Výroba azbestocementu



Začiatok histórie výroby azbestovocementových stavebných produktov vo svete 
spadá

 
do roku 1898, keď

 
rakúsky priemyselník českého pôvodu Ludwig Hatschek 

podal patentovú
 

prihlášku na výrobu azbestovocementových strešných krytín. Patent 
bol udelený v roku 1901 a ochranná

 
značka týchto krytín bola „Eternit“. Tento názov 

tenkých plochých dosiek, vyrábaných z cementu a upravenej horniny s vysokým 
obsahom vláknitých silikátov, sa zachoval až

 
do dnešných dní. Okrem stavebných 

krytín boli druhým najrozšírenejším azbestovocementovým produktom rôzne typy rúr a 
iných dutých profilov. Ich výroba využívala taliansky patent z roku 1913. 

Prvá
 

manufaktúrna výroba azbestovocementových výrobkov začala v roku 1907     
v Púchove. Vyrábali sa tam strešné

 
dosky. V roku 1911 vznikol z tejto  manufaktúry 

závod, ktorý mal 110 zamestnancov. Ročne vyrábal takmer 7 miliónov strešných 
dosiek s rozmerom 40 x 40 cm. Po modernizácii závodu po skončení

 
1. svetovej vojny, 

závod vyrábal asi 2,5 milióna štvorcových metrov strešnej krytiny. Vtedy mal už
 nového majiteľa, ktorým bola účastinná

 
spoločnosť

 
„Syenit“. (Názov spoločnosti sa 

zhoduje    s názvom vyvretej horniny, ktorá
 

sa na Slovensku ako priemyselne ťažená
 hornina nevyskytuje.) 

Druhý závod na azbestovocementové
 

krytiny bol postavený v Nitre v takmer 
rovnakom období

 
rokoch 1908 -

 
1911. Závod s názvom „Ferrenit“

 
mal približne 

rovnakú
 

produkciu ako továreň
 

v Púchove, pričom objem výroby bol tiež
 

približne 
rovnaký. 



Oba závody boli funkčné
 

až
 

do konca 2. svetovej vojny. Po ich znárodnení
 a zlúčení

 
dostali názov „Azbestovocementové

 
závody, Nitra“

 
a spracovávali 

rovnakú
 

surovinu dovážanú
 

zo Sovietskeho zväzu (ZSSR). V rokoch 1949 až
 1952 sa postavil nový závod Mlynárciach, čo je severozápadná

 
mestská

 
časť

 Nitry. Vyrábali sa v ňom azbestovocementové
 

vlnité
 

strešné
 

krytiny a 
azbestovocementové

 
kanalizačné

 
rúry a neskôr aj tlakové

 
rúry. 

Po modernizácii oboch závodov v Nitre a Púchove, predstavovala na 
prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia ročná

 produkcia strešných krytín približne 12 miliónov štvorcových metrov a viac 
ako 1milión metrov rúr. V dôsledku postupnému rozširovaniu vedomostí

 o negatívnych účinkoch azbestu na zdravie človeka (jedná
 

sa o tzv. fyzikálny 
kancerogén), dochádzalo v druhej polovici osemdesiatych rokov k útlmu a 
nakoniec aj k zastaveniu výroby azbestovocementových produktov. Strešné

 krytiny bez azbestu sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia vyrábali 
ešte v Púchove vo firme, ktorá

 
prevzala pôvodný názov podniku (Syenit, a.s.).



Celková

 

výroba azbestovocementových krytín na Slovensku, ktorá

 

trvala od roku 1907 až

 

do 
osemdesiatych rokov minulého storočia, predstavovala desiatky miliónov štvorcových metrov



Okrem plochých strešných krytín sa na Slovensku vyrábali aj vlnité

 azbestovocementové

 

dosky. Sto rokov výroby strešných krytín na 
Slovensku  spôsobilo, že až

 

do dnešných dní

 

majú

 

tisíce domov na 
Slovensku strechy práve s azbestocementu. Paradoxne však tieto 

strechy nepatria k hlavným environmentálnym problémom Slovenska 



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  
(Autor: Š. Očovský)

Situácia na Slovensku v roku 1910. Obrázok dokumentuje, že v tej 
dobe horľavé

 

strešné

 

materiály mali stále významné

 

zastúpenie

Nasledujúce obrázky ukazujú, akým spôsobom sa prejavila výroba 
azbestocementu

 
na zastúpení

 
materiálov strešných krytín na Slovensku 

Nasledujúce obrázky ukazujú, akým spôsobom sa prejavila výroba 
azbestocementu

 
na zastúpení

 
materiálov strešných krytín na Slovensku 



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  
(Autor: Š. Očovský)

Situácia v roku 1950



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  
(Autor: Š. Očovský)

Zastúpenie materiálov strešných krytín v roku 1970. Vidno, že vo východnej 
časti Slovenska, predstavoval eternit hlavný typ strešnej krytiny



X. 
Významné

 
podniky na výrobu vápna



História výroby vápna vo svete je veľmi stará. Prvé
 

vodou tuhnúce zmesi, 
vyrábané

 
pálením vápenca a miešaním so škvarou, sa používali takmer už

 pred 4 800 rokmi v Babylone a Egypte. Skutočne masívny rozvoj výroby a 
používania vápna je spojený až

 
s Rímskou ríšou. Rímske légie sa postarali   

o export jeho výroby a jeho širokej aplikácie takmer do celej Európy, pričom 
pôvodný sopečný popol, ktorý miešali s páleným vápencom a s pomocou 
ktorého budovali cesty, budovy, viadukty a vodovody, v okupovaných 
zemiach, nahradzovali inými miestnymi horninami. Dokladov o používaní

 vápna v rímskych objektoch na našom území
 

je dostatok. Vápno sa 
používalo ako spojivový materiál aj v stredovekých stavbách.

Prvé
 

pece s priemyselným charakterom výroby vápna pochádzajú
 

z konca 
19. storočia. Prvé

 
vápenky na Slovensku boli postavené

 
v roku 1875            

v Tisovci a v roku 1885 v Margecanoch. Obe využívali na výpal vápenca 
kruhové

 
pece. Výstavbu ďalších vápeniek na Slovensku chronologicky 

ukazuje tabuľka na nasledujúcej strane. Pred 2. svetovou vojnou 
predstavovala celková

 
ročná

 
výroba vápna na Slovensku necelých stotisíc 

ton. Okrem vyššie uvedených podnikov, ktoré
 

vyrábali vápno pre stavebné
 

a 
hutnícke účely, sa pálené

 
vápno vyrábalo aj v malých prevádzkach               

v cukrovaroch, ktoré
 

ho používali pri rafinácii cukru. 



Jedno z najstarších použití

 

vápna na Slovensku: fragment rozpadajúcej sa interiérovej 
vápencovej omietky s ornamentom zo stavby v civilnej časti rímskeho kastela Gerulata      

v Bratislave-Rusovciach. Stavba pochádza z 2. stor. nášho letopočtu 

(Autor: J. Schmidtová)



Vápenná

 

malta z múrov rímskych 
stavieb v Rusovciach z prvých 

storočí

 

nášho letopočtu

(Zábery z externej expozície Múzea mesta Bratislavy)



Vápenná

 

malta zo stredovekého 
hradu Pajštún pri Stupave



Malta spájajúca pieskovcové

 

a bazaltové

 

kamene 
múrov stredovekého hradu Šomoška 



1875     Tisovec 
1885     Margecany 
1900     Spišské

 
Podhradie 

1905     Nové
 

Mesto nad Váhom 
1910     Ladce  
1910     Kraľovany
1910     Turňa nad Bodvou 
1914     Trenčianske Mitice 
1916     Buková
1925     Varín 
1926     Plavecké

 
Podhradie 

1929     Brekov  
1944     Plešivec 
1945     Biely Potok 
1948     Tuhár

Chronológia budovania prvých vápeniek na Slovensku



Po 2. svetovej vojne boli v niekoľkých etapách všetky vápenky na Slovensku 
znárodnené. Na druhej strane, väčšina z nich bola veľmi skoro postupne 
odstavená. V prevádzke zostali dve najväčšie z nich: vápenka v Novom Meste 
nad Váhom a vápenka v Margecanoch. Technologické

 
zariadenia v oboch z nich 

sa postupne zmodernizovali, výsledkom čoho bola celková
 

ročná
 

produkcia 
vápna na Slovensku na úrovni takmer 300 tisíc ton. Ďalší

 
závod bol postavený    

v rokoch 1956 až
 

1959  v obci Žirany v okrese Nitra, ktorý bol projektovaný na 
produkciu 90 tisíc ton páleného vápna. V roku 1960 bola uvedená

 
do prevádzky 

nová
 

vápenka v Tisovci, ktorá
 

po modernizácii v roku 1976, vyrábala viac ako 
200 tisíc ton vápna a mletého vápenca. Najväčším závodom na výrobu vápna na 
Slovensku je od roku 1972 podnik v Gombaseku, ktorého projektovaná

 
kapacita 

bola 200 tisíc ton vápna. Od roku 1975 sa vápno vyrábalo aj v Rohožníku. 
Niektoré

 
z vyššie uvedených závodov organizačne patrili pod cementárne.         

K takým patrili vápenky v Žiranoch a v Novom Meste nad Váhom, ktoré
 prináležali cementárni v Hornom Sŕní, v Tisovci (patrila k Stredoslovenským  

cementárňam
 

v Banskej Bystrici a vápenky v Gombaseku
 

a v Margecanoch, 
ktoré

 
boli začlenené

 
pod podnik s názvom „Východoslovenské

 
cementárne a 

vápenky“. Všetky z vymenovaných podnikov pracujú
 

dodnes, pričom okrem 
vápna zvyčajne dodávajú

 
aj mleté

 
vápence pre poľnohospodárstvo, chemický 

priemysel a environmentálne a iné
 

aplikácie.



(Dokument prevzatý z „Atlasu Slovenskej Socialistickej Republiky“; vydala 
Slovenská

 

akadémia vied a Slovenský úrad geodézie a kartografie v roku 1980)  

(Autor: J. Mládek)

Najdôležitejšie lokality výroby vápna na Slovensku v priebehu druhej 
polovice 20. storočia sú

 

na obrázku vyznačené

 

bledohnedou farbou



XI.
Dokumenty charakterizujúce ťažbu 

nerudných surovín na Slovensku      
v období

 
rokov 2000 až

 
2005



Mapa ukazujúca výskyt ložísk 
nerastných surovín na území

 Slovenska  
(Autor dokumentu: D.Kúšik)



Histogram, dokumentujúci počet ložísk nerastných surovín na 
území

 

Slovenska, evidovaných v rokoch 2000 až

 

2005  
(Autor dokumentu: D. Kúšik)



Histogram znázorňujúci vývoj ťažby a počtu ložísk nerudných surovín na území

 

Slovenska          
v rokoch 2001 až

 

2005  
(Autor dokumentov: D. Kúšik)



Histogram ukazujúci vývoj ťažby a počtu ložísk stavebných 
surovín na území

 

Slovenska v rokoch 2001 až

 

2005  
(Autor dokumentov: D. Kúšik)



Obrázok dokumentuje vývoj ťažby magnezitu na území

 

Slovenska v rokoch 1990 až

 

2005  
(Autor dokumentu: Dušan Kúšik)



Histogramy ukazujúce vývoj 
ťažby stavebného kameňa a 

štrkopieskov na území

 

Slovenska 
v rokoch 1990

 

až

 

2005  
(Autor dokumentov: D. Kúšik)

VL: kategória tzv. výhradných ložísk 
(ložíská

 

v majetku štátu)

LNN: kategória ložísk 
nevyhradených nerastov 



Obrázky ukazujú

 

vývoj ťažby bentonitov a zeolitov na území

 

Slovenska v rokoch 1990 až

 

2005  
(Autor dokumentov: D. Kúšik)



XII. 
Ilustrácia použitia moderných 

metód modelovania ložísk 
nerudných surovín 



I keď ťažba nerastných surovín sa aj v dnešnej dobe často realizuje v mnohých 
rozvojových krajinách veľmi primitívnymi a zároveň

 
aj veľmi nebezpečnými 

metódami, vo všeobecnosti možno považovať
 

vyhľadávanie ložísk a metódy ťažby, 
za vysoko sofistikované

 
činnosti. Prechod od povrchovej ťažby rúd k ťažbe hlbinnej 

si v minulosti vyžadoval výrazný kvalitatívny posun, ktorý sa týkal najmä
 

úrovne 
technického zabezpečenia ťažby, hľadania nových priestorov, mapovania banských 
diel a zvyšovania bezpečnosti práce. Nároky na ťažbu sa obvykle zvyšujú

 
takmer 

exponenciálne s hĺbkou banských priestorov. V dnešnej dobe predchádza ťažbe 
nerastných surovín fáza detailného prieskumu, ktorej cieľom je získať čím jasnejšiu 
predstavu o priestorovom rozložení

 
ložiska, o kvalitatívnych vlastnostiach ťaženej 

suroviny a o horninovom prostredí
 

bezprostredného okolia ložiska. Zmysel prác 
potrebných na získanie tejto predstavy, vo forme konkrétneho priestorového 
modelu, spočíva v tom, že takýto model poskytuje nevyhnutné

 
podklady pre 

rozhodovanie    o zahájení
 

ťažby. V prípade kladného rozhodnutia, tento model 
zároveň

 
minimalizuje náklady na otvorenie ložiska a jeho ťažbu. Pre vytvorenie 

uvedených modelov sa využíva tzv. geologický informačný systém (GIS) a získané
 dáta sa spracovávajú

 
špecializovaným počítačovým softvérom. Nasledovné

 
obrázky 

sú
 

ukážkou kvalifikovaného využitia týchto moderných nástrojov pre modelovanie 
aktuálne využívaných alebo aj perspektívnych ložísk nerastných surovín. Ich 
autorom je pracovisko Ústavu geodézie, kartografie a geologických informačných 
systémov, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, v Košiciach.



Ukážka priestorovej pozície banských diel a

 

vrtov v ložisku magnezitu 
„Jelšava –

 

Dúbravky masív“

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Blokový model priestorovej distribúcie magnezitu v podobe obsahu oxidu 
horečnatého v ložisku magnezitu „Jelšava –

 

Dúbravky masív“

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Model banských diel v ložisku magnezitu „Bankov –

 

Košice“

 

(časť

 

Bankov). Model ukazuje pozíciu 
banských diel a vrtov, spolu s relatívnym obsahom magnezitu (znázornený odtieňmi červenej farby)

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Model priestorovej distribúcie magnezitu v ložisku „Bankov –

 

Košice“

 

(časť

 

Bankov)

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Trojrozmerný blokový model ložiska „Bankov –

 

Košice“

 

(časť

 

Bankov)

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Trojrozmerný model bázy sloja v ložisku lignitu v Beladiciach v Podunajskej nížine

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



Trojrozmerný model hrúbky sloja v ložisku lignitu v Beladiciach v Podunajskej nížine

(Autor dokumentu: P. Blišťan)



XIII.
Lokality ťažby a spracovania 

nerudných surovín na 
historických pohľadniciach



Ťažba drahých opálov na Dubníku v Slanských vrchoch

(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Pražiaca pec na výrobu vápna v Margecanoch s vápencovým lomom
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Ťažba vápenca v doline Prepadlé

 

pri Stupave zo začiatku 20. storočia
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Magnezitový závod v Hnúšti zo začiatku 20. storočia
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Ťažba štrkopieskov v Senci začiatkom 20. storočia 
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Ťažba tehliarskych ílov v Pezinku.  (Prvá

 

tretina 20. storočia)
(Pohľadnica zo zbierky D. Kúšika)



Solivar pri Prešove zo začiatku 20. storočia
(Pohľadnica zo zbierky M. Kúšika)



Zoznam použitej a odporúčanej literatúryZoznam použitej a odporúčanej literatúry

Baláž, P.: Nerastné

 

bohatstvo a jeho využívanie, Enviromagazín

 

5, 2006, s. 8.

Bachratý J., Kebísek, A., Kocnár, P., Pádivý, J., Volánek, Z., Bališ, J., Bútora, J.: 100 rokov výroby 
portlandského

 

cementu na Slovensku. Cementárne a vápenky, štátny podnik, Trenčín, 1989.  

Banesz, L.: Nové

 

poznatky o pravekom osídlení

 

v oblasti Vysokých Tatier, Archeologické

 

rozhledy, IV., 1962, s. 
420. 

Blišťan, P.: Analýza a modelovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov vybraných magnezitových 
ložísk a ich prezentácia v prostredí

 

GIS systémov. Habilitačná

 

práca. BERG Košice: Manuskript, 2005. 

Blišťan, P.:

 

Prezentácia geologických dát v prostredí

 

GIS. Acta Montanistica

 

Slovaca. roč. 12, č. 3, 2007 s. 329. 

Blišťan, P.:

 

Možnosti aplikácie geografických informačných systémov pri spracovaní

 

dát na ložisku Nižná

 

Slaná

 
Kobeliarovo : Dizertačná

 

práca. Košice : TU FBERG, 1999. 

Blišťan, P., Grinč, A.:  Nový pohľad na ložisko Rožňava -

 

Strieborné

 

žila. Minerální

 

Suroviny. Vol. 11, no.1, 
2010.

Blišťan, P., Blišťanová, M.: Prehodnotenie ukazovateľov využiteľnosti ložísk uhlia na aplikáciu podzemného 
splyňovania (UCG) na príklade ložiska Beladice (Podunajská

 

nížina). Mineralia

 

Slovaca, roč. 41, č. 3,  2009.



Čurný, M., Jelínek, P.: Tehliarstvo na Záhorí, Archeologia

 

technica

 

20, 2008, s. 81. 

Čurný, M.: Poznatky o výrobe a značkovaní

 

tehiel na území

 

mesta Nitra a na jeho okolí

 

v období

 

novoveku. 
Arch. Technica

 

17, Brno, 2006. 52.

Čurný,

 

M: Tehla ako stavebný materiál stredovekej a

 

novovekej architektúry na Slovensku. Pohľad archeológa. 
Dizertačná

 

práca, Archeologický ústav SAV, Nitra. 2008.

Fargašová

 

A.: Environmentálna toxikológia

 

a všeobecná

 

ekotoxikológia, Vydal: ORMAN, Bratislava (2008).  

Galamboš, M., Kufčáková, J.,  Rajec, P.: Adsorption

 

of

 

cesium

 

on domestic

 

bentonites. J. Radioanal. Nucl. 
Chem. 2009, 281

 

(3), 485. 

Galamboš, M., Kufčáková, J.,  Rajec, P.:

 

Sorption

 

of

 

strontium

 

on Slovak

 

bentonites. J. Radioanal. Nucl. Chem. 
2009, 281

 

(3), 347. 

Galamboš, M., Kufčáková, J., Rosskopfová, O., Rajec, P.: Adsorption

 

of

 

cesium

 

and strontium

 

on natrified

 
bentonites. J. Radioanal. Nucl. Chem. 283

 

(3), 2010, 803.

Galamboš, M., Paučová, V., Kufčáková, J., Rosskopfová, O., Rajec, P., Adamcová

 

R.: Cesium

 

sorption

 

on 
bentonites

 

and montmorillonite

 

K10. J. Radioanal. Nucl. Chem., 284

 

(1), 2010, 55. 

Galamboš, M., Rosskopfová, O., Kufčáková, J., Rajec, P.: Utilization

 

of

 

Slovak

 

bentonites

 

in deposition

 

of

 

high-

 
level

 

radioactive

 

waste

 

and spent

 

nuclear

 

fuel. J. Radioanal. Nucl. Chem. 288

 

(3), 2011, 765.



Holzer

 

R., Laho

 

M., Wagner

 

P., Bednarik

 

M.:

 

Inžinierskogeologický

 

atlas hornín Slovenska,

 

Vydavateľ

 

Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. 538 s. ISBN 978-80-89343-29-4.

Hudec, P. et

 

al.: Determination

 

of

 

microporous

 

structure

 

of

 

zeolites

 

by t-plot

 

method,

 

Coll.Czech.Chem.Commun. 
63, 1998, 141.

Chmielewská, E., Kuruc, J.: Odpady. Vydavateľstvo: Ing. Miroslav Mračko

 

EPOS, 2008.

Jesenák, K.:  Vybrané

 

kapitoly z environmentálnej anorganickej chémie, (Vysokoškolské

 

skriptá),

 

Prírodovedecká

 
fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 2005.

Jesenák, K.:  Environmentálna anorganická

 

chémia (Vysokoškolské

 

skriptá), Prírodovedecká

 

fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava, 2002.

Jesenák, K.:  Environmentálna anorganická

 

chémia, (Vysokoškolské

 

skriptá), Univerzita Komenského, Bratislava, 
2005, 2. vydanie.

Kolektív autorov Encyklopedického ústavu SAV: Vlastivedný slovník obcí

 

na Slovensku, 1. vydanie, Veda, 
Bratislava 1978 –

 

1979, Editor: Miroslav Kropilák, Bratislava 1979.

Kraus, I.: Nové

 

trendy a možnosti využívania nerudných surovín na Slovensku, Mineralia

 

Slovaca, 40, 2008, s. 
175.

Kraus, I., Kužvart, M.: Ložiska nerud. Vydalo SNTL a Alfa, Praha, 1987, ISBN 04-408-87. 

Kopin

 

R.: Dejiny keramiky na Slovensku –

 

od praveku po dnešok. Vydavateľstvo Oriens, Košice, 1999, 
ISBN 80-88828-19-8.



Kúšik, D., Gargulák, M.: Evidencia ťažených ložísk na Slovensku a ich spracovanie pomocou GIS. Elektronický 
dokument z prednášky na Workshope „Hodnotenia územia z hľadiska geologických rizík a využitie nových 
remediačných technológií“, konaný v rámci projektu PRIF UK a ESF: „Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti 
environmentálneho rizika odpadov“,  20. -

 

22. 11. 2006 Bratislava.

Laho, M., Bednarik, M., Holzer, R., Hurtík, Š.: Andrea Gregová, 2010: Stavebný kameň

 

v Banskej Štiavnici -

 

použitie, 
zdroje a vlastnosti, Geotechnika, ISSN 1211-913X. –

 

2, 2010 (V tlači.) 

Lacika, J.: Spiš, 1. vydanie, Dajama Bratislava, ©

 

DAJAMA, Editori: Peter Augustini, Daniel Kollár; Bratislava 2002.

Magula, R.: Solivar pri Prešove –

 

Národná

 

technická

 

pamiatka, Informačný text expozície Slovenského technického 
múzea v Košiciach, Agentúra VIZUAL Košice, Košice 2002. 

Masarovičová

 

M.: Geotechnické

 

aspekty odkalísk. Elektronický dokument z prednášky na Workshope „Hodnotenia 
územia z hľadiska geologických rizík a využitie nových remediačných technológií“, konaný v rámci projektu PRIF UK 
a ESF: „Zvyšovanie kvality odbornej prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov“,  20. -

 

22. 11. 2006 
Bratislava.

Masarovičová, M., Slávik, I.: Geotechnická

 

analýza sanovanej skládky popolovín. Zborník z konferencie „Zakládání

 
staveb –

 

Foundations –

 

Grundbau“

 

2007, ČGts a ČSSI Brno, ISBN 978 –

 

80 –

 

7204 –

 

544 –

 

0, s.237 –

 

242.

Mikszáth, K.: Dáždnik svätého Petra, Posledný hradný pán. (Výber poviedok) Vydavateľstvo TATRAN, 1979, preklad: 
Július Albrecht, Alfréd Engelmann, Karol Wlachovský. Výber zostavil Karol Wlachovský.

Mockovčiaková, A., Orolínová,

 

Z.: Adsorption properties of modified bentonite clay. Chemine Technologija. ISSN 
1392-1231, 2009, vol. 1, p.

 

47.



Novotný, B., Novotná, M., Kovalčík, R. M.: Popradská

 

kotlina v dávnej minulosti, Východoslovenské

 
vydavateľstvo Košice,   
©

 

Podtatranské

 

múzeum Poprad, Editori: Mikuláš

 

Jáger, Daniela Štroncerová, Košice 1991.

Orolínová, Z., Mockovčiaková

 

A.:

 

Magnetically modified bentonite and study of its improved sorption 
properties, Chemické

 

listy,

 

ISSN 1803-2389, 2008,

 

vol. 102 S,

 

p. 834.

Orolínová, Z., Mockovčiaková

 

A.:

 

Effect of magnetic modification on the sorption properties of natural 
bentonite. NATO Science for Peace and Security Series –

 

C: Environmental Security. Water Treatment 
Technologies for the Removal of High-Toxicity Pollutants. ISBN 978-90-481-3495-3,

 

2010,

 

p. 295.

Ozdín, D. & Uher, P., 2002: Slovenské

 

názvy minerálov. Minerály schválené

 

Medzinárodnou mineralogickou 
asociáciou do konca roku 2001. ŠGÚDŠ, Bratislava, s. 203 [ISBN 80-88974-36-4].

Ozdín, D., 2004: Skratky minerálov schválené

 

IMA. Mineralia Slovaca, 36, 3, 367.

Ozdín, D.,  2004: Nové

 

minerály schválené

 

IMA a publikované

 

v r. 2001-2002. Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 371.

Ozdín, D. & Uher, P., 2004: Erráta publikácie Slovenské

 

názvy minerálov. Mineralia Slovaca, 36, 3-4, 378.

Plešingerová

 

B.: Suroviny pre silikátové

 

technológie a ich vlastnosti.Vydala Katedra Keramiky, Hutnícka fakulta 
Technickej univerzity v Košiciach, 2010, ISBN 978-553-0473-1. 

Schmidtová

 

J.: Epigrafické

 

pamiatky a unikátny nález tehly s kolkom cannanefatských jazdcov z Gerulaty. 
Zborník Múzea mesta Bratislavy, Zväzok XXII, vydalo Múzeum mesta Bratislavy, ISBN 978-80-969864-5-3, 
2010, s. 9.



Schmidtová

 

J., Jezná

 

J.: Villa

 

rustica

 

v Bratislave-Čunove. Výrobky carnuntského

 

tehliara. Zborník Mestského 
múzea, Spisy Mestského múzea v Bratislave, Zväzok XI, vydalo Múzeum mesta Bratislavy, ISBN 978-80-969864-

 
5-3, 1999, s. 5.

Schmidtová, J.: Villa

 

rustica

 

v

 

Bratislave -

 

Čunove, Pamiatky a múzeá

 

3, 2000, s. 18.

Schmidtová, J. Jezná, J.: Stavba s

 

podpodlahovým

 

vykurovaním v

 

bohatom vicuse

 

pri Via

 

Carnuntina. Zborník 
Mestského múzea Bratislava XV., 2003, s. 19.

Schmidtová

 

J.: Die

 

Vorrömische

 

und

 

Frührömische

 

Besiedlung

 

von

 

Gerulata. F. Humer

 

(Hrsg): Legionslager

 

und

 
Driudenstab. Vom

 

Legionslager

 

zur

 

Donaumetropole. Bad

 

Deutsch-Altenburg, 2006, 133.

Schmidtová, J., Kozubová, A.: Predrímske

 

a

 

včasnorímske

 

osídlenie Gerulaty. Zborník Múzea mesta Bratislava, 
2006. 

Schmidtová, J.: Archeologická

 

zbierka Rusovce. 140 rokov MMB. 2008, Zostavovateľ: Zuzana Francová.

Jezná, J., Schmidtová, J.:Villa

 

rustica

 

in Čunovo, Slovakia. From

 

archaeological

 

Evidence

 

to hypothetical

 
Reconstruction. ANODOS, Studies

 

of

 

the

 

Ancient

 

World

 

9/2009, 2010, p.77.

Šutriepka, M.: Kontaminácia dnových sedimentov vybraných vodných nádrží

 

potencionálne

 

toxickými prvkami.

 
Elektronický dokument z prednášky na Workshope

 

„Hodnotenia územia z hľadiska geologických rizík a využitie 
nových remediačných

 

technológií“, konaný v rámci projektu PRIF UK a ESF: „Zvyšovanie kvality odbornej 
prípravy v oblasti environmentálneho rizika odpadov“,  15. -

 

17. 5. 2006, Modra –

 

Harmónia.



Turanová, L., Bizubová, M.: Geovedné

 

exkurzie na Slovensku –

 

inovácia didaktických kompetencií. Vydal 
IRIS Bratislava, ISBN 978-80-89238-22-4.   

Vereš, J., Orolínová

 

Z., Mockovčiaková, A., Jakabský, Š., Bakalár, T.: Removal of nickel by the natural 
and magnetically modified bentonite. . NATO Science for Peace and Security Series –

 

C: Environmental 
Security. Water Treatment Technologies for the Removal of High-Toxicity Pollutants. ISBN 978-90-481-

 
3495-3, 2010, p. 289.

Vokoros, L., Blišťan, P., Petrík, S., Ádám, N.: Utilization of parallel computer system for modeling of 
geological phenomena in GIS. In: Metalurgija. vol. 43, no. 4, 2004, p. 287. ISSN 0543-5846.

Záviš, V., Repčiak, M., Pristašová, Ľ., Caudt, Ľ., Hubač, P., Sandanus, M., Fodorová, V., Hudáček, J.: 
Slovensko –

 

návrh sanácie starých banských diel –

 

inventarizácia, vyhľadávací

 

prieskum, stav k 31. 12. 
1996. Záverečná

 

správa. Manuskript –

 

archív ŠGÚDŠ

 

Bratislava, 197, 1996.

Zubriczký, G., Szőllős, J.: Gemer Malohont, 1. vydanie, Dajama Bratislava, ©

 

DAJAMA, Geoinfo 
Slovakia, Editori: Peter Augustini, Daniel Kollár; 2002.

Zlocha

 

M.: Diaľkový prieskum Zeme a monitoring životného prostredia: módny trend alebo 
nevyhnutnosť?

 

Eviromagazín, 1, (2010) (v tlači).

Zlocha

 

M.: Použitie diaľkového prieskumu Zeme pri sledovaní

 

vplyvov environmentálnych záťaží

 

na 
geologické

 

činitele životného prostredia vo vybraných regiónoch, Dokumenty zo správy štátnej úlohy  
Ministerstva

 

životného prostredia SR

 

č. 182/2003.7.2, zameranej na Geologický prieskum životného 
prostredia.



Použité
 

internetové
 

zdroje Použité
 

internetové
 

zdroje 

http://www.e-obce.sk/ (4. 11. 2009)

http://sites.google.com/site/slovakiaminerals (12. 10. 2009)

http://sites.google.com/site/slovakiaminerals/ (14. 11. 2009)

http://www.mindat.org/ (13. 9. 2009)

http://www.preshowminerals.szm.com/ (12. 8. 2010)

http://www.danubius-fluvius.eu/1_tema_sk.html (2. 7. 2009)

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=75195217 (4. 5.2011)

http://www.pezinske-tehelne.sk/spolocnost/dejiny-tehliarstva-v-pezinku/ (24. 7.2011)

http://www.banskeodpady.sk/?q=node/102 (14. 8. 2009)

http://www.z-line.sk (23. 12. 2009)

http://eurobasalt.sk/gallery/index.html (23. 12. 2009)

http://www.mapa-mapy.sk/mapa/rieka-dunajov-slovenska-republika/ (23. 12. 2009)

http://www.sklarskacesta.sk/ (26. 8. 2011)



http://www.metaltolerantplants.sav.sk/Publications/HM_sites_Slovakia.pdf (23. 12. 2009) 

http://www.usske.sk/ (24. 12. 2009) 

http://www.vsk-mining.com/ (24. 12. 2009) 

http://www.geology.sk/?pg=geois.msg_sbd

 

(20. 1. 2010)

http://www.sguds.sk/index.php?pg=geois.mapovy_server (21. 2. 2011)

http://www.dolkam.sk/index.php?page=profilspolocnosti (1. 3. 2011)

http://www.ozdinminerals.com/ (24.5. 2011) 

http:// www.geology.sk (11. 5. 2011) 

http://www.xella.sk/html/slk/sk/index.php

 

(12. 5. 2011) 

http://www.vskmineral.sk/

 

(24. 7. 2011) 

http://g55.sk/banska.php

 

(3. 5. 2011) 

http://www.kb-s.sk/

 

(4. 7. 2011) 

http://www.zeocem.com/sk

 

(12. 5. 2011) 

http://www.alginiteu.sk/sk/produkty/alginit/

 

(21. 6. 2011) 



http://www.rona.sk/

 

(14. 8. 2011) 

http://www.slovglass.sk/

 

(15. 8. 2011) 

http://johns_manville_slovakia_a_s.sk-firma.com/

 

(21. 7. 2011) 

http://www.vetropack.sk/htm/news_list_4.htm

 

(20. 6. 2011) 

http://www.vsh.sk/

 

(17. 6. 2011) 

http://www.laterarius.eu/ (12. 8. 2011) 

http://urbanexploration.sk/

 

(15. 8. 2011) 

http://www.devinska.estranky.cz/clanky/priemysel-a-polnohospodarstvo.html (2. 9. 2011)



Zoznam autorov prevzatých obrázkovZoznam autorov prevzatých obrázkov

Miroslav Bacher, Prešov

Miloš

 

Blahút, Prešov

Doc. Ing. Peter Blišťan, PhD., Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, 
Fakulta Baníctva, Ekológie, Riadenia a Geotechnológií, Košice 

Mgr. Marian Čurný, PhD., Archeologický ústav SAV , Nitra

Doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie, Fakulta chemickej a 
potravinárskej technológie

RNDr. Jana Chrappová, PhD., Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká

 

fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava 

Ing. Demeter Gacov, Kremnická

 

banská

 

spoločnosť, s.r.o., Kremnica

RNDr. Igor Galko, firma G55, s.r.o., Banská

 

Bystrica

PhDr. Jitka Jezná, Múzeum mesta Bratislavy



Mgr. Dušan Kúšik, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Ing. Mária Masarovičová, CSc., Katedra geotechniky, Slovenská

 

technická

 

univerzita, Bratislava 

Michal Matata, firma Dolkam

 

Šuja, a.s., Rajec

Mgr. Daniel Ozdín, PhD., Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká

 

fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava  

RNDr. Eva Šamajová, CSc., Prírodovedecká

 

fakulta Univerzity Komenského, Bratislava  

PhDr. Jaroslava Schmidtová, Múzeum mesta Bratislavy, 

Marek Timko, Prešov 

Jozef  Varga, Algitit

 

EU, s.r.o. 

RNDr. Marian Zlocha, CSc., z_line, s.r.o., Čadca 

Mgr. Pavol Jelínek, PhD., Slovenský archeologický a historický inštitút

 

ústav, Bratislava

Anonymní

 

nadšenci zo „Slovenskej urban

 

exploration

 

komunity“, Košice



Zoznam firiem a spoločností, ktoré
 

venovali 
do tejto publikácie svoje dokumenty

 

Zoznam firiem a spoločností, ktoré
 

venovali 
do tejto publikácie svoje dokumenty

VSK MINERAL, s.r.o., Košice
VSK MINING, s.r.o., Košice
G55, s.r.o, Banská

 
Bystrica 

Kremnická
 

banská
 

spoločnosť, s.r.o., Kremnica 
ZEOCEM, a.s., Bystré
Algitit EU, s.r.o., Chrastince 
RONA, a.s., Lednické

 
Rovne 

Slovglass Poltár, s.r.o.
Johns Manville Slovakia, a.s. Trnava 
Vetropack, s.r.o., Nemšová
Východoslovenské

 
stavebné

 
hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 

PPC Čab, a.s., Nové
 

Sady 
Xella Slovensko, spol. s.r.o., Šaštín -

 
Stráže

URBEX -
 

Slovenská
 

urban exploration komunita, Košice
Slovenská

 
ťažobná

 
spoločnosť, s.r.o., Lučenec

Žiaromat, a.s., Kalinovo



Univerzita Komenského

 

v Bratislave        ©

 

Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD. ISBN 978-80-223-3128-9


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	Slide Number 97
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Slide Number 101
	Slide Number 102
	Slide Number 103
	Slide Number 104
	Slide Number 105
	Slide Number 106
	Slide Number 107
	Slide Number 108
	Slide Number 109
	Slide Number 110
	Slide Number 111
	Slide Number 112
	Slide Number 113
	Slide Number 114
	Slide Number 115
	Slide Number 116
	Slide Number 117
	Slide Number 118
	Slide Number 119
	Slide Number 120
	Slide Number 121
	Slide Number 122
	Slide Number 123
	Slide Number 124
	Slide Number 125
	Slide Number 126
	Slide Number 127
	Slide Number 128
	Slide Number 129
	Slide Number 130
	Slide Number 131
	Slide Number 132
	Slide Number 133
	Slide Number 134
	Slide Number 135
	Slide Number 136
	Slide Number 137
	Slide Number 138
	Slide Number 139
	Slide Number 140
	Slide Number 141
	Slide Number 142
	Slide Number 143
	Slide Number 144
	Slide Number 145
	Slide Number 146
	Slide Number 147
	Slide Number 148
	Slide Number 149
	Slide Number 150
	Slide Number 151
	Slide Number 152
	Slide Number 153
	Slide Number 154
	Slide Number 155
	Slide Number 156
	Slide Number 157
	Slide Number 158
	Slide Number 159
	Slide Number 160
	Slide Number 161
	Slide Number 162
	Slide Number 163
	Slide Number 164
	Slide Number 165
	Slide Number 166
	Slide Number 167
	Slide Number 168
	Slide Number 169
	Slide Number 170
	Slide Number 171
	Slide Number 172
	Slide Number 173
	Slide Number 174
	Slide Number 175
	Slide Number 176
	Slide Number 177
	Slide Number 178
	Slide Number 179
	Slide Number 180
	Slide Number 181
	Slide Number 182
	Slide Number 183
	Slide Number 184
	Slide Number 185
	Slide Number 186
	Slide Number 187
	Slide Number 188
	Slide Number 189
	Slide Number 190
	Slide Number 191
	Slide Number 192
	Slide Number 193
	Slide Number 194
	Slide Number 195
	Slide Number 196
	Slide Number 197
	Slide Number 198
	Slide Number 199
	Slide Number 200
	Slide Number 201
	Slide Number 202
	Slide Number 203
	Slide Number 204
	Slide Number 205
	Slide Number 206
	Slide Number 207
	Slide Number 208
	Slide Number 209
	Slide Number 210
	Slide Number 211
	Slide Number 212
	Slide Number 213
	Slide Number 214
	Slide Number 215
	Slide Number 216
	Slide Number 217
	Slide Number 218
	Slide Number 219
	Slide Number 220
	Slide Number 221
	Slide Number 222
	Slide Number 223
	Slide Number 224
	Slide Number 225
	Slide Number 226
	Slide Number 227
	Slide Number 228
	Slide Number 229
	Slide Number 230
	Slide Number 231
	Slide Number 232
	Slide Number 233
	Slide Number 234
	Slide Number 235
	Slide Number 236
	Slide Number 237
	Slide Number 238
	Slide Number 239
	Slide Number 240
	Slide Number 241
	Slide Number 242
	Slide Number 243
	Slide Number 244
	Slide Number 245
	Slide Number 246
	Slide Number 247
	Slide Number 248
	Slide Number 249
	Slide Number 250
	Slide Number 251
	Slide Number 252
	Slide Number 253
	Slide Number 254
	Slide Number 255
	Slide Number 256
	Slide Number 257
	Slide Number 258
	Slide Number 259
	Slide Number 260
	Slide Number 261
	Slide Number 262
	Slide Number 263
	Slide Number 264
	Slide Number 265
	Slide Number 266
	Slide Number 267
	Slide Number 268
	Slide Number 269
	Slide Number 270
	Slide Number 271
	Slide Number 272
	Slide Number 273
	Slide Number 274
	Slide Number 275
	Slide Number 276
	Slide Number 277
	Slide Number 278
	Slide Number 279
	Slide Number 280
	Slide Number 281
	Slide Number 282
	Slide Number 283
	Slide Number 284
	Slide Number 285
	Slide Number 286
	Slide Number 287
	Slide Number 288
	Slide Number 289
	Slide Number 290
	Slide Number 291
	Slide Number 292
	Slide Number 293
	Slide Number 294
	Slide Number 295
	Slide Number 296
	Slide Number 297
	Slide Number 298
	Slide Number 299
	Slide Number 300
	Slide Number 301
	Slide Number 302
	Slide Number 303
	Slide Number 304
	Slide Number 305
	Slide Number 306
	Slide Number 307
	Slide Number 308
	Slide Number 309
	Slide Number 310
	Slide Number 311
	Slide Number 312
	Slide Number 313
	Slide Number 314
	Slide Number 315
	Slide Number 316
	Slide Number 317
	Slide Number 318
	Slide Number 319
	Slide Number 320
	Slide Number 321
	Slide Number 322
	Slide Number 323
	Slide Number 324
	Slide Number 325
	Slide Number 326
	Slide Number 327
	Slide Number 328
	Slide Number 329
	Slide Number 330
	Slide Number 331
	Slide Number 332
	Slide Number 333
	Slide Number 334
	Slide Number 335
	Slide Number 336
	Slide Number 337
	Slide Number 338
	Slide Number 339
	Slide Number 340
	Slide Number 341
	Slide Number 342
	Slide Number 343
	Slide Number 344
	Slide Number 345
	Slide Number 346
	Slide Number 347
	Slide Number 348
	Slide Number 349
	Slide Number 350
	Slide Number 351
	Slide Number 352
	Slide Number 353
	Slide Number 354
	Slide Number 355
	Slide Number 356
	Slide Number 357
	Slide Number 358
	Slide Number 359
	Slide Number 360
	Slide Number 361
	Slide Number 362
	Slide Number 363
	Slide Number 364
	Slide Number 365
	Slide Number 366
	Slide Number 367
	Slide Number 368
	Slide Number 369
	Slide Number 370
	Slide Number 371
	Slide Number 372
	Slide Number 373
	Slide Number 374
	Slide Number 375
	Slide Number 376
	Slide Number 377
	Slide Number 378
	Slide Number 379
	Slide Number 380
	Slide Number 381
	Slide Number 382
	Slide Number 383
	Slide Number 384
	Slide Number 385
	Slide Number 386
	Slide Number 387
	Slide Number 388
	Slide Number 389
	Slide Number 390
	Slide Number 391
	Slide Number 392
	Slide Number 393
	Slide Number 394
	Slide Number 395
	Slide Number 396
	Slide Number 397
	Slide Number 398
	Slide Number 399
	Slide Number 400
	Slide Number 401

