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xpozi né zbierky možno nájs  v rôznych inšti-
túciách po celom Slovensku. Samozrejme naj-

viac ich je v múzeách, kde na prvom mieste je po-
trebné uvies  Slovenské národné múzeum. Ale 
i rôzne regionálne múzeá majú expozi né zbierky 
nerastov spravidla ale len z oblasti ich regionálnej 
pôsobnosti. 

Okrem múzeí sa naj astejšie zbierky nerastov 
nachádzajú v rôznych školách, kde najrozsiahlejšiu 
zbierku má Prírodovedecká Fakulta UK v Bratislave 
o nie o menšiu Fakulta BERG TU v Košiciach 
a Technická univerzita UK (stavebná fakulta). Rela-
tívne po etné zbierky sa nachádzajú na stredných 
a základných školách i ke  menšieho rozsahu. 

V „nevedeckých“ organizáciách sa asto nachá-
dzajú zbierky v organizáciách s geologickým a a-
žobným zameraním. 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra patrí ne-
popierate ne medzi významné vedecké pracoviská 
v SR a v oblasti geológie je jednozna ne najvýznam-
nejšou inštitúciou. Preto, aj s prihliadnutím na jeho 
dlhodobú históriu a zahrani né renomé, je neudr-
žate né aby v jeho priestoroch absentovali zbierky 
expozi ného charakteru. Dokonca ústav je nosite om 
mena významného slovenského geológa Dionýza 
Štúra, ktorý bol prvým slovenským riadite om ríš-
skeho geologického ústavu vo Viedni a tak som pre-
sved ený, že Štátny geologický ústav by mal ma
vybudované kvalitné zbierky vo vyhovujúcich      
priestoroch. Vybudovaním novej budovy Geofondu 
a rekonštrukciou nádvoria sa takéto priestory získali. 

Ak odhliadnem od aspektov a argumentov uve-
dených predchádzajúcom texte, stále zostáva jeden 
ve mi dôležitý dôvod a to uchovávanie a starost-
livos  o kultúrne dedi stvo Slovenska, kam nepo-
pierate ne patrí i bohatstvo nerastnej ríše našej 
vlasti.

Preto bola vedeniu ŠGÚDŠ v roku 2009 predlo-
žená obnovená Koncepcia budovania expozi ných
zbierok na ústave. 

Žiadna slovenská inštitúcia nemá špecializovanú 
zbierku slovenských nerastov (okrem Prírodovedec-
kej fakulty UK v Bratislave) i ke  slovenské nerasty 
(minerály) sa nachádzajú prakticky vo všetkých 
zbierkach. Vždy ale len ako sú as  zbierky iného 
zamerania (systematická zbierka minerálov, minerá-
ly konkrétnych oblastí, banské revíry...). Preto          
nosnou myšlienkou Koncepcie je hlavné expozície 
postavi  na základoch „Slovenska“ – slovenské mi-
nerály, slovenské horniny, slovenské suroviny, slo-
venské lokality, slovenské nálezy... a slovenskí  
geológovia – ich zbierky. 

Navrhovaná Koncepcia predpokladá vybudova-
nie a inštaláciu: 
– zbierku slovenských minerálov (v zasada ke 

Geofondu),
– expozíciu ažených slovenských nerastných su-

rovín (nádvorie ústavu) 
– expozíciu „megavzoriek“ (popri hlavnej ceste – 

Mlynskej doline)  
– tématické zbierky (fosílie, petrografia, štruktúrna 

geológia...) a zbierky slovenských geológov 
v interiéroch hlavnej budovy. 
Budovanie akéhoko vek fondu (zbierky, kolek-

cie) si však vyžaduje jeho presnú evidenciu. Spôsob 
evidencie takýchto materiálov je už overený v múz-
eách (Vyhláška MK SR 342/1998 Z. z. o odbornej 
správe múzejných zbierkových predmetov a gale-
rijných zbierkových predmetov) a možno ho prak-
ticky bezo zmien prevzia .

Celá evidencia, katalogizácia vzoriek (vysta-
vených aj depozitných) bude aj v databázovej forme 
a budú vytvorené aj virtuálne zbierky, ke  všetky
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vystavené exponáty z vitrín a expozícií budú foto-
graficky zdokumentované a vystavené na webe.  

Rôzne inštitúcie (aj slovenské) už majú takéto 
virtuálne múzeá v prevádzke a tak nebude problém 
vytvori  špecializovanú aplikáciu aj na stránke 
ŠGÚDŠ.

V súvislosti s evidenciou jednotlivých vzoriek je 
nevyhnutné aby všetky exponáty vystavené i už vo 
vitrínach alebo uložené v depozite boli jednozna ne
identifikované štandardnými (geologickými) iden-
tifika nými metódami (RTG, DTA, mikrosondové 
analýzy, morfologická identifikácia...) tak aby sa ne-
stalo, že budú vystavené neur ené alebo nesprávne 
ur ené vzorky. Samozrejme, že pre úplne „bežné“ 
minerály (kreme , galenit...) bude posta ova  vizu-
álna identifikácia. 

Je však aj možnos  aby niektoré exponáty boli 
do zbierok dlhodobo zapoži ané v prípade, že sa ich 
majite  nechce definitívne vzda , ale bol by záujem 
aby boli vystavené (komplexnos  zbierky, oje-
dinelos  vzorky...). V takomto prípade by bolo na 

etikete uvedené: zapoži ané zo zbierky XY. V prí-
pade, že by majite  exponát venoval (daroval) do 
zbierky natrvalo - bolo by uvedené: venoval XY.  

Takéto ozna ovanie vzoriek výrazne zvýši šancu 
získa  do zbierky exponáty, ktoré by sa nedali zís-
ka  iným spôsobom. Každého zberate a poteší ak 
jeho meno bude zverejnené a tak bude ocenené, že 
aj on sa pri inil o vybudovanie zbierky Slovenských 
minerálov, i iných expozícií.

Ak odhliadnem od materiálno technických po-
žiadaviek potrebných na vybudovanie jednotlivých 
zbierok za jeden z najzávažnejších problémov vy-
budovania navrhovaných zbierok považujem spôsob 
získavania budúcich exponátov. Ke že však na ús-
tave i v celej geologickej pospolitosti existujú entu-
ziasti – zapálení zberatelia, ale i udia pre ktorých je 
stavovská príslušnos  ku geológii hrdos ou a c ou,
osobne verím, že za pomoci takýchto udí sa mi po-
darí predkladaný návrh zavies  do života a spolo -
nými silami vzniknuté zbierky vytvori , rozvíja ,
chráni , dop a  a sprístup ova .


