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Úvod 

 V povedomí mnohých študentov stredných a vysokých škôl predstavujú anorganická 

chémia a geológia vzájomne vzdialené vedné disciplíny, ktoré nespája mnoho spoločného.  

Pravda je však taká, že styčných oblastí medzi anorganickou chémiou a geológiou je 

mnoho. Ak odhliadneme od ich spoločnej histórie, tak za najdôležitejšiu komunikačnú 

oblasť môžeme považovať charakterizáciu a spracovanie priemyselných anorganických 

surovín. Výrazná separácia chémie a geológie vo výukových programoch prírodných vied 

priniesla u študentov stredných a vysokých škôl svoje ovocie vo forme pozoruhodných 

nevedomostí o najbežnejších formách výskytu anorganických látok v prírode. Tu treba 

pripomenúť, že chémia nie je vo svojej podstate abstraktnou vedou, ale patrí medzi 

prírodovedné disciplíny a preto hovoriť o nej bez akejkoľvek súvislosti s prírodnými 

materiálmi nie je veľmi rozumnou stratégiou. Otázkou však zostáva, akým spôsobom by sa 

mal naznačený problém riešiť.  

 Koncom mája tohto roku sa na internetovej stránke Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského objavil v kolónke „Novinky“ dokument s názvom „Exkurzia po 

miestach ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku“. Primárnym popudom 

pre vznik tohto dokumentu, ktorého autorom je autor tohto príspevku, bolo síce prispieť 

k riešeniu vyššie uvedeného problému na chemických odboroch našej fakulty, avšak jeho 

súčasná verzia pôvodný zámer značne prekročila. Cieľom tohto príspevku je zoznámiť 

čitateľa s obsahom spomenutého dokumentu. Význam nasledovnej informácie spočíva 

najmä v snahe preklenúť počiatočnú bariéru zo strany chemikov, ktorá tkvie v samotnom 

jej „geologicko-baníckom“ názve, ale zároveň aj v jej odstrašujúcom rozsahu, ktorým je 

797 strán textu a obrázkov.  
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Motívy vzniku publikácie 

 Dokument vznikol predovšetkým ako reakcia na absenciu všeobecných znalostí 

študentov chémie na vysokých školách prírodovedného zamerania o histórii a súčasnosti 

ťažby anorganických surovín na Slovensku. Rozdiel medzi relatívne vysokou úrovňou 

špeciálnych vedomostí z odboru anorganickej chémie a základnými vedomosťami o 

vlastnostiach a výskyte anorganických látok v prírode, je prejavom všeobecného javu 

špecializácie v súčasnej vede. Výsledkom je stav, ktorý charakterizuje veľmi nízka úroveň 

všeobecnej vzdelanosti. Táto charakteristika sa možno bude zdať mnohým ako prehnaná, 

avšak otázkou je, ako komentovať stav, keď anorganický chemik nevie ako vyzerajú 

najbežnejšie horniny a minerály a zároveň si nevie spomenúť na jediné miesto, kde sa tieto 

minerály ťažia alebo sa v minulosti ťažili na území dnešného Slovenska. Túto situáciu 

možno hodnotiť ako smutnú, pretože práve ťažba rúd bola v minulosti bezprostredne 

spojená s vysokou úrovňou vzdelanosti, ktorá bola často koncentrovaná práve v banských 

mestách Horného Uhorska. Relatívnu úroveň tejto vzdelanosti, vzťahovanú k ostatným 

krajinám Európy v tej dobe, v budúcnosti Slovensko už sotva dosiahne. 

 

Ciele   

 Cieľom uvedeného dokumentu bolo nenásilným spôsobom priblížiť problematiku 

histórie a súčasnosti ťažby anorganických surovín na Slovensku. Ťažba a spracovanie 

anorganických surovín sú vždy spojené s väčším alebo menším poškodzovaním životného 

prostredia a v tejto práci sú uvedené aj hlavné príčiny tohto poškodzovania. Napriek tomu, 

že banská činnosť na Slovensku spôsobila a stále spôsobuje nemalé škody, nie je tento 

dokument nijakou ofenzívou proti ťažbe a spracovaniu týchto surovín.  

 Uvedený dokument je určený pre všeobecno-vzdelávacie účely a jeho cieľovou 

skupinou sú učitelia a študenti chémie, prírodných vied a environmentálnych vedných 

disciplín, ako aj široká laická verejnosť. S cieľom sprístupniť uvedenú problematiku čo 

najširšej verejnosti, neboli doňho zaraďované podrobné chemické, geologické, historické a 

technologické informácie. Použitá stratégia písania bola zvolená preto, že úzka 

špecializácia, spolu s vysokou frekvenciou odborných termínov, je obvykle hlavnou 

príčinou straty záujmu väčšiny potenciálnych záujemcov o túto tému.  
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Stručná charakteristika dokumentu 

 Práca je vedecko-populárnym dielom, ktoré vyšlo výlučne ako elektronický 

dokument ponúkaný ku všeobecnému verejnému použitiu. Práca je rozdelená na dve 

hlavné časti, ktorými sú lokality ťažby rudných surovín a lokality ťažby nerudných 

surovín. Mimo týchto častí obsahuje práca aj niekoľko krátkych statí, ktoré sú venované 

problematike environmentálnych dôsledkov banskej činnosti, charakteristike odkalísk na 

území Slovenska, ukážke moderných metód modelovania ložísk nerastných surovín a 

dokumentácie starých banských diel a špecifickej  vegetácii vyskytujúcej sa na banských 

odpadoch. Zaujímavými sú posledné dve časti dokumentu, ktorými sú erby slovenských 

miest a obcí, poukazujúce na banské aktivity a spracovanie kovov v minulosti a blok 

historických pohľadníc s banskými lokalitami na Slovensku.     

 Informácie o jednotlivých banských lokalitách pozostávajú zo stručného textu 

obsahujúceho popis lokality, jeho banskú históriu a zmienky o najdôležitejších ťažených 

mineráloch alebo horninách a zároveň aj zo série ilustračných obrázkov približujúcich 

informácie spomenuté v texte. Okrem autentických snímok autora, sú v práci použité aj 

dokumenty mnohých akademických a vedecko-výskumných pracovísk, ako aj dokumenty 

pochádzajúce z banských múzeí na Slovensku a zároveň aj dokumenty niekoľkých 

ťažobných spoločností. Na nasledujúcich stranách je niekoľko obrázkov, na základe 

ktorých si možno urobiť orientačnú predstavu o obsahu tohto dokumentu.  

 

  

Obr. 1. Titulná strana publikácie 
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V ý b e r   i l u s t r a č n ý ch   s n í m o k  

       
 

 
 

 
 

Obr. 2. Špania Dolina (hore), jedno z miestnych starých banských diel a minerály na 
haldách pochádzajúcich z tunajšej banskej činnosti (Snímky: K. Jesenák) 
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Obr. 3. Nízke Tatry so starými ťažobnými lokalitami (hore), ťažba dolomitu pri Rajci 
(stred) a ťažba bentonitu pri Kremnici (Snímky: K. Jesenák, M. Matata, D. Gaco) 
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Obr. 4. Kontaminované banské vody  s obsahom rôznych toxických zložiek: Rudňany 
(hore), Pezinok (stred) a Ľubietová (dole) (Snímky: K. Jesenák) 



 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Obr. 5. Územie postihnuté banskou a priemyselnou činnosťou v Jelšave a satelitná snímka 
tohto územia (horné obrázky); mapa As, Cu, Pb kontaminácie vôd v okolí Pezinka 
v dôsledku banskej činnosti (dole) (Snímky: K. Jesenák, M. Zlocha, M. Zlocha) 
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Obr. 6. Niektoré z rastlín tolerantné na vysoký obsah medi na haldách v Richtárovej 
(hore), priestorový model povrchu, banských diel a žily Strieborná Řožňave (stred) 
a ukážka  spôsobu  registrácie starých banských diel v Štátnom geologickom ústave 

Dionýza Štúra v Bratislave. (Dokumenty: V. Banásová, P. Blišťan, S. Šoltés) 



 10 

 

 

                         

 
Obr. 8. Exponáty Baníckeho múzea v Rožňave (hore), dobová snímka baníkov v Rožňave 

z roku 1920 a pohľadnica banského územia v Kremnici zo začiatku 20. storočia.  
(Dokumenty: K. Jesenák,  Archív Baníckeho múzea v Rožňave, D. Kúšik) 



 11 

 

 

 

Obr. 9. Snímka antimonitu ťaženého v Dúbrave v Nízkych Tatrách a mikroskopická 
snímka nerudnej suroviny zeolitu, ťaženej na východnom Slovensku v Nižnom Hrabovci 

(Snímky: K. Jesenák, E. Šamajová) 
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