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Čo všetko sa teda asi 

skrýva pod chodníkom, 

po ktorom kráčate 

denne do a zo školy?





pôda – pedológia

skalné podložie – geológia



Umelý skalný odkryv – kameňolom 



Prirodzený skalný odkryv



Základné rozdelenie hornín

• usadené horniny (sedimentárne): štrk a zlepenec; 

piesok a pieskovec, droba; íl a ílovec, ílová bridlica; slieň a 

slieňovec; vápenec a iné karbonáty

• premenené horniny (metamorfované): fylit – svor –

rula (pôvodný ílovec, podľa zvyšujúceho sa stupňa 

premeny); metavápenec – mramor; migmatit (čiastočne 

natavená hornina); metamorfované vyvrelé horniny

• vyvrelé horniny (magmatické): sopečné (vulkanické), 

ako čadič (bazalt), andezit, ryolit; podpovrchvé 

(intruzívne), ako žula (granit), diorit, gabro



sedimenty – metamorfity – magmatity



Exogénne činitele – voda, vzduch, tepelný príkon zo Slnka

Endogénne činitele – gravitácia, tepelný príkon z vnútra Zeme



Mente et malleo

Rozumom a kladivom

KLADIVOM

získanie vzorky horniny z odkryvov, kameňolomov, 

baní alebo vrtov 

ROZUMOM + PRÍSTROJOM + POČÍTAČOM

získanie skrytých informácií vo vzorke:

zloženie, vek, prostredie vzniku, využitie…
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Geologická mapa 

Malých Karpát



Geologické rezy cez Malé Karpaty a 

okraje viedenskej a dunajskej panvy



Geologická mapa 

Malých Karpát, 

Hainburských

vrchov a časti 

viedenskej panvy



Tektonická skica 

Malých Karpát
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Prvý bratislavský fenomén

Bratislavská 

ţula



Geologická mapa 

okolia Bratislavy

červená farba – ţuly 

bratislavského masívu



ŢULA

(GRANIT)



Bratislavský hrad i slovenský parlament sú postavené na žule



Odkryv v bratislavskej žule v záreze cesty do Devína



Pegmatit v bratislavskom granite (Sitiny)



Prostredia vzniku 
rôznych granitoidov 
– hore „S-typ“ ako je 
bratislavský masív, 
vľavo „I-typ“ ako je 
modranský masív



Medzinárodná stratigrafická tabuľka



Geologická mapa 

okolia Bratislavy

svetlohnedá a zelená

farba –

staropaleozoické fylity

a amfibolity, na kalvárii 

diority



Ivan & Méres 2006

Geologická skica 

paleozoických

komplexov 

Malých Karpát



Ivan & Méres 2006

Litológia

paleozoických

komplexov 

Malých Karpát

Pernecká skupina –

pravdepodobne 

devónska oceánska 

kôra



Medzinárodná stratigrafická tabuľka



Druhý bratislavský fenomén

Devínske bralo a 

borinská jednotka



Geologická mapa 

okolia Bratislavy

mezozoické usadené 

horniny – fialové trias, 

modré jura, zelené 

krieda



Devínske hradné bralo







Karbonátová brekcia – borinský vápenec 

(spodná jura), Pajštún



PAJŠTÚN



Pajštúnske hradné bralo – sedimentárny 

blok (olistolit) triasových karbonátov v  

jurskej brekcii



Mariatálska bridlica (spodná aţ stredná 

jura), Marianka





Rekonštrukcia sedimentačného priestoru 

borinskej jednotky v spodnej a strednej  jure 



Plašienka et al., 1991



Medzinárodná stratigrafická tabuľka





Geologický rez cez Malé Karpaty – borinská

jednotka a bratislavský príkrov



nasúvanie „vrch na SZ“ 

SZ JV





Medzinárodná stratigrafická tabuľka



Tretí bratislavský fenomén

Pieskový vrch –

Sandberg



Geologická mapa 

okolia Bratislavy

ţlté farby – neogénne 

(mladotreťohorné) 

usadeniny

SANDBERG



Devínska Nová Ves – Sandberg





Medzinárodná stratigrafická tabuľka



Devínska Hová Ves – Sandberg







Ilustrácia Albína 

Brunovského v knihe 

Pavla Dvořáka „Odkryté 

dejiny 3 (Predveká

Bratislava)“ – 1978

veľryba Mesocetus

hungaricus



Ilustrácia Albína Brunovského 

v knihe Pavla Dvořáka

„Odkryté dejiny 3 (Predveká

Bratislava)“ – 1978

ľudoop rodu Dryopithecus



Medzinárodná stratigrafická tabuľka



Ilustrácia Albína Brunovského 

v knihe Pavla Dvořáka

„Odkryté dejiny 3 (Predveká

Bratislava)“ – 1978

mamut prechádzajúci sa po 

Koreničovej ulici



Bratislava v stredoveku 

– ramená Dunaja 



Medzinárodná stratigrafická tabuľka



Ďakujem za 

pozornosť!
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Moţné otázky do diskusie

Ako sa členia a čím všetkým sa zaoberajú geologické vedy?

Aké sú moţnosti štúdia geológie na Slovensku? (v Česku, Európe...)

Aké sú moţnosti ďalšieho uplatnenia absolventov geológie?

Ako sa zostavuje a čo všetko znázorňuje geologická mapa?

Aké geologické procesy ovplyvňujú tvárnosť zemského povrchu?

Čo spôsobuje katastrofické udalosti spojené s geologickými (tektonickými) 

procesmi? (zemetrasenia, sopečné výbuchy, tsunami, zosuvy pôdy...)

Akými metódami sa určuje vek hornín?

Čím je zaujímavá geologická stavba Slovenska?

Aké sú najstaršie horniny na Slovensku? (na Zemi)

Niečo iné?



Geologické vedy (vedy o Zemi)

Všeobecná (základná) geológia: dynamická geológia, tektonická g., štruktúrna g.,

historická g. (stratigrafia, paleogeografia), regionálna g., ložisková g., 

vulkanológia, kvartérna geológia, geofyzika (geodynamika, seizmológia), 

planetárna geológia...

Paleontológia: zoo- a fytopaleontológia (mikro, makro), paleobiológia, 

paleoekológia, biostratigrafia...

Mineralógia: systematická, technická, kryštalografia, gemológia...

Petrológia a petrografia: sedimentárna, metamorfná, magmatická...

Geochémia: procesová, izotopová (geochronológia), organická, pedológia...

Aplikovaná geológia: aplikovaná geofyzika (gravimetria, geoelektrika, seizmika, 

geotermika, rádiometria, magnetometria, paleomagnetizmus), inžinierska geológia 

(geotechnika), environmentálna g., banská g., ekonomická  g., hydrogeológia...



Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

Chemická sekcia

Biologická sekcia

Geografická sekcia

Environmentálna sekcia

Geologická sekcia PriF UK Bratislava
Katedra geológie a paleontológie: dynamická geológia, tektonická g., štruktúrna g.,

historická g. (stratigrafia, paleogeografia), regionálna g., vulkanológia, kvartérna 

geológia, geologické mapovanie, paleontológia

Katedra mineralógie a petrológie

Katedra loţiskovej geológie

Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky

Katedra inţinierskej geológie

Katedra hydrogeológie

Geologický ústav PriF UK (laboratóriá)

Katedra geochémie (Environmentálna sekcia)



Štúdium geológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského

Bakalárske štúdium – študijný program Geológia
Študent sa zoznámi s uceleným prierezom všetkých geologických špecializácií od základného výskumu 

až po aplikované odbory. Spozná všetky pracoviská geologickej sekcie. Výhodou štúdia sú 

praktické cvičenia v teréne.

Katedra geológie a paleontológie ako jedno z pracovísk geologickej sekcie garantuje predmety:

VŠEOBECNÁ GEOLÓGIA – čo našu Zem pretvára (povodne, výbuchy sopiek...) 

HISTORICKÁ GEOLÓGIA – čo sa dialo v histórii Zeme (boli už globálne otepľovania?)

PALEONTOLÓGIA – aké organizmy žili v jednotlivých obdobiach (amonity, dinosaury)

ŠTRUKTÚRNA GEOLÓGIA – ako sa deformovali horniny počas veľkých vrásnení

GEOLOGICKÉ RIZIKÁ – ako príroda vplýva na kvalitu života človeka

TERÉNNE CVIČENIE Z GEOLÓGIE – spoznávanie Slovenska z geologickej stránky

KURZ GEOLOGICKÉHO MAPOVANIA – tu už využiješ i svoju kondíciu... 

Magisterské štúdium
Z viacerých geologických programov si môžeš vybrať študijný program Všeobecná geológia a tektonika. 

Tu si študent prehĺbi vedomosti z bakalárskeho štúdia o poznanie geológie Slovenska, okolitých krajín i sveta. 

Naučí sa rozumieť zákonitostiam dynamickej Zeme zapísaným v sedimentoch (sedimentológia, 

panvová analýza, sekvenčná stratigrafia), v najmladších udalostiach (kvartérna geológia), 

v deformačných udalostiach od vzorky až po celé pohoria (štruktúrna geológia, geotektonika, petrotektonika, 

paleotektonika, neotektonika). Naučí sa pracovať s mikroskopom, počítačovými programami a modelmi. 

Katedra geológie a paleontológie ponúka aj študijný program Paleontológia. Výučba je zameraná na systém 

fosílnych organizmov a vzťahy fosílnych ekosystémov (paleobiológia, paleoekológia, mikrofácie), ako aj na 

využitie fosílií pri určovaní veku hornín (biostratigrafia, sekvenčná stratigrafia). Študent sa naučí laboratórne 

metódy na získavanie mikrofosílií z hornín a ich určovanie ako aj počítačové vyhodnotenie výsledkov.

Najlepší študenti môžu pokračovať v doktorandskom štúdiu s možnosťou pobytov v zahraničí. 



Geologické mapy tiež prekonávajú „vývoj“



Geologické mapy tiež prekonávajú „vývoj“



Geologické mapy tiež prekonávajú „vývoj“



2000



Geologické mapy tiež prekonávajú „vývoj“

2008















 1880 – narodil sa 1.11. v Berlíne

 1904 – PhD z astronómie na Univerzite v Berlíne

 1906 – 1913 člen viacerých meteorologických expedícií 
do Grónska

 1915 – “Die Entstehung der Kontinente und Ozeane”

 1924 – “The Origin of Continents and Oceans”

 1924 – profesor meteorológie a geofyziky na Univerzite 
v Grazi

 1930 – posledná expedícia do Grónska



Permsko-

karbónske 

zaľadnenie

Paleobiogeografia 

Geologická 

stavba 



Wegenerova paleogeografia



rozpad Pangey







Budúcnosť?



zemetrasenie

tsunami





Tectonic sketch of the Slovak part of Western 
Carpathians (after Biely et al. 1995)

Flysh Belt
Krosno zone, Magura zone

Pieniny klippen belt Veporicum cover unit Inner carpathian Paleogene, Buda basin

Veporicum basement Silicicum

Tu rnaicum

Tatricum basement Hronicum Neogene basins

Tatricum cover un it Gemericum Neogene volcanics

Fatricum Meliaticum main faults

Brati slava

Nitra







Geochronológia



Medzinárodná stratigrafická tabuľka





Dolina Veľkého Zeleného potoka

severné veporikum



3399±24 Ma – vrchný intercept

359±7 Ma – spodný intercept

3399±24 Ma

dis 2939

con 351

dis 1357

„prekryv“ bodových vekov
pre výpočet diskordie

R1F4 R1F3

(vzorka 383) VZP – 6/05



The Earliest piece of the Earth:
Zircon Crystal

4.4 billion years old

“MATUZALEM” zircon:
The Oldest Record (W.

Carpathians)
3.4 billion years old

Humans



SHRIMP (Sensitive 

High Resolution Ion 

Micro Probe) 

datovanie zirkónov





materská hornina vek lokalita citácia

analyzovaný kryštál (v miliardách rokov)

metakonglomerát *
4,404 ± 0,008 

Jack Hills, Yilgarn Craton
Wilde et al., 2001

(detritický zirkón) západná Austrália

pararula
3,84

Moldanubikum
Gebauer et al., 1989

(detritický zirkón) Český Masív

metakvarcit
3,4

Moldanubikum
Gerdes a Finger, 2005

(detritický zirkón) Český Masív

eklogit
3,4

Gotthardský masív – Rakúsko
Gebauer et al.,  1988

(detritický zirkón) Centrálne Alpy

ortorula
3,399 ± 0,024

severné Veporikum - Slovensko Putiš et al., 2008

(reliktné jadro zirkónu) dolina Veľkého Zeleného Potoka Ondrejka et al., 2008

syenogranit
3,654 ± 125

São Francisco kratón Rios et al., 2002

(reliktné jadro zirkónu) Brazília Rios et al., 2008

tonalitická ortorula
3,93 ± 0,010

Mt. Sones, Napier komplex
Black et al., 1986

(reliktné jadro zirkónu) Antarktída

impaktová brekcia 72215 4,417 ± 0,006 Južný masív, Mesiac - Apollo 17 Nemchin et al., 2009

mezosiderit – meteorit ** 4,563 ± 0,015 Vaca Muerta - Chile Ireland a Wlotzka, 1992

U-Pb izotopové veky vybraných Archaických zirkónov. *najstarší geologický materiál na Zemi, ** vek blízky

vzniku Slnečnej sústavy

Súhrn najstarších vekových údajov zo zirkónov získaných najmä metódou U-Pb 

na iónovom mikroanalyzátore SHRIMP









Argón-argónové datovanie hlavných 
tektonických udalostí – presúvania príkrovov 
počas kriedy v Západných Karpatoch



Apatitové FT veky (Danišík et al. 2004)

Malé
Karpaty

Považský
Inovec

Tribeč



Slovenský „zverinec“ v treťohorách

Dovidenia...


