
50	 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18/2, 2010. ISSN: 1211-0329

Úvod

Tento článok nadväzuje na publikovanie nových 
poznatkov o slovenských mineráloch, ktoré v tomto časo-
pisu byly shrnuty za období 1980 - 1995 v článku Ďuďa 
(1995) a 1995 - 2000 v práci Ďuďa a Baláž (2001a). 

Předložený článek je zaměřen na popisy minerálů z 
území Slovenské republiky v období 2000 - 2005. V tomto 
období boli také publikované knižné tituly zamerané na 
opisy mineralogických lokalít Slovenska (Peterec 2002; 
Szakáll et al. 2002; Pauliš, Ďuďa 2002; Ďuďa, Pauliš 
2005). Komplexne boli spracované prvoopisy minerá-
lov pochádzajúcich zo Slovenska (Barok et al. 2000) a 
poznatky o výskume perspektívnych slovenských lokalít 
minerálov využiteľných na šperkové a dekoračné účely 
(Barok, Tichý 2002). Náležitá pozornosť bola venovaná 
drahému opálu z Dubníka premietnutá do knižnej podo-
by (Semrád, Kováč 2000; Barok, Semrád 2001). Mono-
graficky boli spracované poznatky o histórii, významných 
ložiskách a výskytoch zlata na Slovensku (Bakoš, Cho-
van et al. 2004a). Vyšlo prvé vydanie Atlasu minerálov 
Českej a Slovenskej republiky (Sejkora, Kouřimský 
2005). Na pokračovanie boli publikované systematicky 
zoradené minerály Slovenska spracované v encyklope-
dickom prehľade. Prvá časť obsahuje súpis slovenských 
minerálov patriacich do skupiny prvkov a intermetalických 
zlúčenín, halogenidov, karbonátov a organických minerá-
lov (Ďuďa 2002). Druhá a tretia časť je venovaná opisu 
sulfidov a podobných minerálov v abecednom poradí, 
vyskytujúcich sa na Slovensku (Ďuďa 2003; 2004a). Štvr-
tá časť sa zaoberá opisom minerálov patriacich medzi 
oxidy a hydroxidy (Ďuďa 2005). 

Systematický prehľad a forma opisov jednotlivých 
minerálov je rovnaká ako v predchádzajúcich prácach 
(Ďuďa 1995; Ďuďa, Baláž, 2001a). Pre komplexnosť 
údajov potrebných na obnovenie myšlienky publikova-
nia výsledkov výskumov slovenských minerálov bolo 
potrebné doplniť niektoré údaje z roku 2000, ktoré v pred-
chádzajúcej práci (Ďuďa, Baláž, 2001a) neboli uvedené. 
Pre zostavenie prehľadu minerálov boli použité publiko-
vané články v slovenských a zahraničných geologických 
periodikách. Textový prehľad slovenských minerálov je 
klasifikačne zostavený podľa verzie 10 mineralogického 

systému autorov Nickel a Strunz, ktorá je dostupná na 
internete (http://webmineral.com/strunz/strunz.php). Slo-
venské názvy minerálov boli upravené podľa práce Ozdí-
na a Uhera (2002). 

PRVKY 

Grafit C
Je rozšírený minerál v baniach pri Pezinku v Malých 

Karpatoch, ako súčasť stratiformnej pyritovo-pyrotitovej 
mineralizácie, kde tvorí nepravidelné zhluky, žilky, šošov-
ky a veľmi jemnozrnné (0.0X mm) agregáty (Uher et al. 
2000, 2001a). Najvýznamnejšie akumulácie grafitu sú 
viazané na styk metakvarcitov s anatektickým granitom 
2 km sz. od Kokavy nad Rimavicou, kde vytvára hexago-
nálne kryštály dosahujúce veľkosť 0.1 - 0.8 mm, pričom 
lokálne sa v metakvarcitoch vyskytujú aj hrubozrnné kryš-
tály do 1 mm (Petro 2000; Kováčik 2000a). 

Platina Pt 

Pomerne vysoký obsah 17 ± 7 g/t platiny bol stano-
vený v gravitačnom koncentráte z flotačného odpadu pri 
úprave drahokovovej rudy z ložiska Banská Hodruša, kde 
boli identifikované idiomorfné tabuľkovité, stĺpčekovité až 
drôtikovité formy platiny, ktoré môžu indikovať aj ich prí-
rodný pôvod (Križáni et al. 2003). 

Striebro Ag 

Výskyt striebra vo forme inklúzií a žiliek (do 10 µm) 
v galenite bol zistený na lokalitách Strieborná a Geschenk 
v okolí ložiska Čavoj (Mikuš et al. 2003). 

Zlato Au

Na ložiskách Pezinok - Trojárová, Mlynná dolina, 
Dúbrava, Vyšná a Nižná Boca v Nízkych Tatrách boli 
zhodnotené formy inkorporácie tzv. neviditeľného zlata 
v arzenopyrite a pyrite (Andráš et al. 2003). Na ložisku 
Pezinok - Staré Mesto v Malých Karpatoch zlato tvorí 
izometrické zrná, dendrity a šupinky v kremeni, pričom 
boli nájdené dva zrastené kryštály veľkosti 0.1 mm 
(Bakoš, Tuček 2000; Bakoš et al. 2002). Zlatinky a nuge-
ty veľkosti do 13 mm boli získané z potoka Zlatnianka 
v okolí Zlatých Moraviec (Illášová, Ivanovič 2000). Aluvi-
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álne zlato pochádzajúce z rozsypov v Zlatne, Kľačanoch 
a Veľkom Klíži v rámci Tribeča vytvára dva typy zlatiniek. 
Prvý typ tvorí hrudkovité zrná veľké až 2 mm. Druhý typ 
zlatiniek vytvára izolované, prevažne hexaédrické kryštá-
ly s veľkosťou 0.3 mm (Bakoš, Žitňan 2001). Medzi obca-
mi Zlatno a Mankovce v pohorí Tribeč bolo vyryžované 
zlato z potoka vo forme šupiniek a nugetov veľkosti do 
1.5 mm (Turnovec, Illášová 2003). Na lokalite Chvojnica - 
Partizánska dolina v Strážovských vrchoch tvorí zlato dve 
generácie: alotriomorfné zrná v arzenopyrite do 10 µm 
veľkosti a alotriomorfné zrná (inklúzie) nad 10 µm uzavre-
té v sfalerite (Mikuš, Chovan 2003). V opustených bani-
ach pri Pukanci (okolie Banskej Štiavnice) je zlatonosná 
zóna s drôtikovitým a lupeňovitým zlatom (do 1 mm), 
viazaná na ílové minerály, fragmenty kremeňa a silicifi-
kované andezity (Bahna, Chovan 2001). V zlatonosnej 
kremennej žile v Harmanci pri Banskej Bystrici, zlato do 
veľkosti 2.5 mm selektívne a pomerne intenzívne zatláča 
starší chalkopyrit, preniká do tetraedritovo-tennantitových 
agregátov a obrastá arzenopyrit (Galvánek et al. 2000). 
Zároveň zlato na tejto lokalite sa vyskytuje v podobe 0.05 
- 1.2 mm veľkých hrudkovitých, zriedkavejšie plieško-
vých zlatiniek a tvorí inklúzie do 0.05 mm veľké v pyrite 
a arzenopyrite (Bakoš et al. 2004b). V pôdach a sutine 
na lokalite Pohronská Polhora - Krátke bola stanovená 
Au-anomália prejavujúca sa výskytom impregnačných 
foriem zlata viazaných na mylonitizované pukliny v oxida-
čnej zóne s intenzívnymi prejavmi Fe-oxidácie, pyritizácie 
a silicifikácie, pričom v cementačnej zóne sa v reliktoch 
objavuje tzv. gosanový typ Au mineralizácie. Na tejto 
lokalite zlato vystupuje vo forme kompaktných až pórovi-
tých zlatiniek šupinkovitého habitu v submikroskopických 
veľkostiach (Knésl, Knéslová 2002). Zmeny chemického 
zloženia aluviálneho zlata boli študované na lokalitách 
Pukanec, Magurka a Nižná Boca (Bahna et al. 2002). Na 
lokalite Dolná Lehota - Dve Vody v Nízkych Tatrách vystu-
puje zlato mikroskopických rozmerov v asociácií s jemno-
zrnným pyritom a arzenopyritom, pričom občas nahrád-
za pyrit (Majzlan et al. 2002). Z ložiska Lom pri Dolnej 
Lehote boli identifikované zlatinky v kataklazovanom pyri-
te dosahujúce veľkosť 10 - 20 µm (Lalinská et al. 2004). 
Zlato v podobe nugetov z potoka Boca pri Vyšnej Boci 
v Nízkych Tatrách má typickú zlatožltú farbu 
často prechádzajúcu do oranžovej, horčico-
vožltej až žltobielej (Smirnov, Chovan 2003). 
V oblasti andezitového stratovulkánu Javorie 
na ložisku Podpolom boli skúmané argilitizo-
vané kremence, Fe- a Si-brekcie obsahujúce 
agregáty zlata veľké do 3 μm (Seres-Hartai, 
Földessy 2003). 

SULFIDY	A	SULFOSOLI	

Aikinit CuPbBiS3 

V rámci hydrotermálnej mineralizácie 
v Sokolovej doline pri Bacúchu tvorí aikinit 
inklúzie v galenite do 1 mm veľké (Pršek 
2000; Pršek, Chovan 2001). Na lokalite Čier-
na Lehota bol identifikovaný spolu s bizmu-
tom (Pršek et al. 2005). 

Akantit Ag2S

Akantit je relatívne vzácny v okolí Pb-Zn-
Ag ložiska Čavoj v Strážovských vrchoch, 
kde tvorí alotriomorfné zrná do veľkosti 0.05 
mm v galenite (Mikuš et al. 2003). 

Andorit-VI (andorit-IV) PbAgSb3S6 

Na lokalite Chyžné - Herichová bol spolu s ďalšími Pb-
Sb sulfosoľami nájdený v 1 - 4 mm hrubej žilke antimonitu 
v kremeni, kde tvorí maximálne 30 µm veľké inklúzie príp. 
tenké ihličky v antimonite spolu s jamesonitom a robinso-
nitom (obr. 1). Andorit z tejto lokality má zvýšené obsahy 
Cu a Cd, pričom na druhej strane relatívne nižšie obsahy 
Ag (Ozdín, Bálintová 2004). 

Antimonit Sb2S3 

Na lokalite Pezinok - Trojárová v Malých Karpatoch 
vystupuje v rámci arzenopyritovo-pyritovej paragenézy 
v karbonátových žilách (Chovan et al. 2002). Na lokalite 
Krámec sv. od Magurky tvorí hniezda a žilky maximálne 
cm veľkosti v kremeni, často aj impregnácie v alterova-
ných horninách s pyritom a arzenopyritom (Bakoš et al. 
2000). Na lokalite Dolná Lehota - Dve Vody v Nízkych Tat-
rách tvorí agregáty cm rozmerov v bielom kremeni, resp. 
monominerálne žilky v alterovaných horninách a preniká 
do jemnozrnného pyritu a arzenopyritu (Majzlan et al. 
2002). Na ložisku Lom pri Dolnej Lehote boli vyčlenené 
dva typy antimonitu: hniezda a žilky cm veľkosti v kremeni 
na rozhraní s alterovanou horninou v asociácii so zinkeni-
tom a ihličkovité kryštály mm veľkosti v kremeni (Lalinská 
et al. 2004). 

Arzenopyrit FeAsS 

Zlatonosný arzenopyrit bol potvrdeným na lokali-
tách Pezinok, Dúbrava, Jasenie, Nižná a Vyšná Boca 
(Andráš, Chovan 2005). Na lokalite Pezinok - Trojárová 
v Malých Karpatoch vytvára kryštalické agregáty v kar-
bonátovo-kremenných šošovkách a žilách v čiernych 
bridliciach (Chovan et al. 2002). Agregáty arzenopyritu 
sa vyskytujú v asociácii s kremeňom a pyritom v silicifi-
kovaných hydrotermálne alterovaných zónach v rámci 
Sb-Au mineralizácie na lokalite Chvojnica - Partizánska 
dolina v Strážovských vrchoch (Mikuš, Chovan 2003). 
V rámci žilníkovo-impregnačného zrudnenia na lokalite 
Krámec sv. od Magurky tvorí impregnácie idiomorfných 
a hypidiomorfných zŕn v alterovaných horninách spolu 
s antimonitom a pyritom (Bakoš et al. 2000). Arzenopyrit 

Obr.	 1 Andorit (sivý) s robinsonitom (biely) v antimonite (tmavosivý) 
z  lokality  Chyžné  -  Herichová  (Ozdín,  Bálintová  2004),  BSE  foto       
D. Ozdín.
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v asociácii so zlatom v kremeni vytvára kryštály s prie-
mernou veľkosťou okolo 30 μm na lokalite Harmanec pri 
Banskej Bystrici (Galvánek et al. 2000). Na tejto lokalite 
zároveň vytvára max. 0.1 mm veľké idiomorfné a hypidio-
morfné zrná s typickým kosoštvorcovým prierezom spolu 
s impregnáciami v okolitej sericitizovanej a silne prekre-
menenej rule (Bakoš et al. 2004). Arzenopyrit je hlavný 
minerál As-Au mineralizácie na lokalite Dolná Lehota 
- Dve Vody v Nízkych Tatrách (Majzlan et al. 2002). Idio-
morfné zrná veľkosti do 1 mm, príp. impregnácie v kreme-
ni boli zistené na ložisku Čavoj spolu s pyritom a pyroti-
tom (Mikuš et al. 2003). Na ložisku Lom pri Dolnej Lehote 
arzenopyrit tvorí zhluky idiomorfných aj hypidiomorfných 
kryštálov veľkosti do 1 mm v asociácii s pyritom a niekedy 
aj v kremennej žilovine (Lalinská et al. 2004). 

Benjaminit Ag3Bi7S12 

Na lokalite Gemerská Poloma - Dlhá dolina bol ben-
jaminit mikroskopicky identifikovaný v cínonosných skar-
noch (Malachovský in Ďuďa, Baláž 2001c). 

Berthierit FeSb2S4 

Berthierit sa na lokalite Dolná Lehota - Dve Vody 
v Nízkych Tatrách zriedkavo prerastá s antimonitom 
(Majzlan et al. 2002). Ihličkové a steblové kryštály do 0.2 
cm veľkosti alebo alotriomorfné agregáty v kremeni a kar-
bonátoch vytvára v rámci Sb-Au mineralizácie na lokalite 
Chvojnica - Partizánska dolina v Strážovských vrchoch 
(Mikuš, Chovan 2003). 

Bezmenná sulfosoľ AgCuSb2S4 

Tato sulfosoľ bola objavená v rámci štúdia drahokovo-
vej - polymetalickej mineralizácie ložiska Zlatá Baňa, vo 
výplni žíl v štôlňach Gemerka a Mária, kde vytvára nepra-
videlné, svetlosivé zrná, zriedkavo idiomorfné stĺpčekové 
kryštály v asociácii s chalkopyritom, pyritom, Ag-obohate-
ným tetraedritom a owyheeitom (Jeleň 2004). 

Bizmutinit	Bi2S3 

Antimonitom obohatená varieta horobetsuit sa vysky-
tuje v agregátoch spolu s bizmutom a garavellitom v anti-
monite na ložisku Pezinok - Kolársky vrch v Malých 
Karpatoch (Andráš, Stankovič 2003). Bizmutinit bol 
identifikovaný zo Sokolovej doliny v okolí obce Bacúch 
v rámci karbonátovo-sulfidickej mineralizácie v asociácii s 
galenitom (Pršek 2000). Bizmutinit z lokality Čierna Leho-
ta v Strážovských vrchoch sa vyskytuje v rámci bizmuti-
nitovo-aikinitovej série viazanej na grafitizované horniny 
(Pršek et al. 2005). 

Bornit	Cu5FeS4 

Bornit sa vyskytuje v oxidačných a cementačných 
zónach v Rudňanoch, Rožňave, Smolníku aj v Novo-
veskej Hute, kde vytvára masívne agregáty v asociácii 
s chalkozínom (Ďuďa, Baláž 2001c). Bornit tvorí grafické 
prerastania s chalkozínom, vytvára žilky v pyrite a lokálne 
je nahradzovaný digenitom v mandľovcovitých bazaltoch 
pri Lošonci v Malých Karpatoch (Ferenc, Rojkovič 2001). 

Boulangerit	Pb5Sb4S11 

Na lokalite Kľačianka pri Magurke v Nízkych 
Tatrách boulangerit tvorí maximálne do 0.2 mm veľké 
inklúzie v bournonite (Bakoš et al. 2000).

Boulangerit bol zistený aj v Malých Karpatoch v štôlni 
Ernest pri Limbachu, kde tvorí samostatné drobné hni-
ezda ihličkových agregátov a z ložiska Častá na kontak-
toch chalkopyritu a tetraedritu, príp. tvorí v nich drobné 

inklúzie (Andráš, Stankovič 2003). V asociácii s galeni-
tom, bournonitom a jamesonitom v kremeni a karboná-
toch vytvára ihličkové kryštály a alotriomorfné zrná do 
0.1 cm veľkosti v rámci Sb-Au mineralizácie na lokalite 
Chvojnica - Partizánska dolina v Strážovských vrchoch 
(Mikuš, Chovan 2003). Na ložisku Jasenie - Soviansko 
v Nízkych Tatrách sa vyskytuje v podobe ihličkových kryš-
tálov oceľovosivej farby spolu so sfaleritom, galenitom, 
chalkopyritom, karbonátmi, zlatom, kremeňom, chloritom 
a markazitom (Luptáková, Pršek 2004). Vláknité kryštály 
boulangeritu na sideritovom ložisku Nižná Slaná v Slo-
venskom rudohorí dosahovali dĺžku až 5 cm (Uher, Ozdín 
2004). 

Bournonit	CuPbSbS3 

Bournonit sa vyskytuje s tetraedritom, chalkopyritom, 
galenitom a boulangeritom v podobe alotriomorfných 
zŕn do 5 mm veľkých na lokalite Chvojnica - Partizánska 
dolina v Strážovských vrchoch (Mikuš, Chovan 2003). 
Na ložisku Dolná Lehota - Dve Vody v Nízkych Tatrách 
sa vyskytuje v rámci As-Au a Sb mineralizácie v podobe 
prerastaní s Pb-Sb sulfosoľami, antimonitom a tetraed-
ritom, postupne nahrádza tetraedrit a pyrit. Zároveň na 
tejto lokalite tvorí súčasť v rámci sideritovej mineralizácie 
(Majzlan et al. 2002). Vzácne sa vyskytuje v rámci ložiska 
Čavoj, kde tvorí agregáty do 0.02 mm veľké (Mikuš et al. 
2003). Na ložisku Jasenie - Soviansko sa vyskytuje spolu 
s galenitom, v ktorom tvorí inklúzie okrúhleho až nepra-
videlného tvaru samostatne s tetraedritom, sfaleritom 
a pyritom (Luptáková, Pršek 2004). Dobre vyvinuté kryš-
tály do 1 cm boli identifikované na dolomitoch v Nižnej 
Slanej (Ďuďa, Baláž 2001c).

Cinabarit	HgS

Cinabarit bol objavený v štôlni Budúcnosť na ložisku 
Pezinok - Kolársky vrch v Malých Karpatoch, kde tvorí 
malé, maximálne 0.5 mm veľké, morfologicky nedokona-
le obmedzené červené kryštály zoskupené do agregátov 
narastené na kremeni spolu s pyritom v pukline aktinoli-
tovej bridlice (Ozdín, Gregor 2004). Nepravidelné, rôzne 
zaoblené zrná cinabaritu typickej višňovočervenej, hne-
dočervenej až svetločervenej farby, tvoria súčasť ťaž-
kej frakcie aluviálnych sedimentov potoka Boca v časti 
Kráľovská dolina v Nízkych Tatrách (Smirnov, Chovan 
2003). 

Cosalit	Pb2Bi2S5 

Bol identifikovaný zo Sokolovej doliny pri Bacúchu 
(Nízke Tatry) v asociácii s galenitom, chalkopyritom, Bi-
sulfosoľami a rýdzim bizmutom (Pršek 2000; Pršek, Cho-
van 2001).

Freibergit	Ag6Cu4Fe2Sb4S13 

Freibergit bol nove identifikovaný na ložisku Jase-
nie - Soviansko v podobe submikroskopických (do 
10 µm) inklúzií v kremeni v asociácii s meneghinitom 
(Luptáková, Pršek 2004). 

Friedrichit	Cu5Pb5Bi7S18 

Tvorí inklúzie v galenite na lokalite Sokolova dolina 
v okolí obce Bacúch v Nízkych Tatrách (Pršek 2000; 
Pršek, Chovan 2001).

Fülöppit	Pb3Sb8S15 

Na lokalite Krámec sv. od Magurky v Nízkych Tatrách 
fülöppit vypĺňa trhliny v kataklazovaných zrnách arzeno-
pyritu (Bakoš et al. 2000). 
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Galenit	PbS 

Na ložisku Čavoj sa vyskytuje v podobe stredno- až 
jemnozrnných, vzácne samostatných kryštálov priemer-
nej veľkosti do 0.5 cm, pričom vypĺňa žily v kremeni a kar-
bonátoch spolu so sfaleritom (Mikuš et al. 2003). 

Garavellit	FeSbBiS4 

Garavellit na ložisku Pezinok - Kolársky vrch v Malých 
Karpatoch vytvára nepravidelné zrná s rozmermi do 10 
μm na kontakte bizmutu so sfaleritom a kremeňom, resp. 
antimonitom. Chemické zloženie garavellitu z tejto lokality 
je veľmi blízke teoretickému zloženiu (Andráš, Stankovič 
2003). 

Gersdorffit Ni(As,S)2 

V rámci Cu mineralizácie v Kvetnici pri Poprade tvorí 
gersdorffit zrná a výplň kremenných a karbonátových žíl 
spolu s chalkopyritom a tetraedritom (Ferenc, Rojkovič 
2001). Na ložisku Čavoj sa vyskytuje vo forme agregá-
tov a idiomorfných kryštálov, príp. impregnácií v kremeni 
a siderite v asociácii s arzenopyritom a pyritom, pričom 
ich nahrádza (Mikuš et al. 2003).

Giessenit (Cu,Fe)2Pb26.4(Bi,Sb)19.6S57 

Giessenit bol identifikovaný v asociácii spolu s arze-
nopyritom, pyritom, galenitom, kobellitom, matilditom, 
tetraedritom a sulfosoľami kobellitovej homologickej série 
na lokalite Jarabá - Veľká Trojica (Ozdín et al. 2004; 
Ozdín, Pršek 2004). V podobnej asociácii sa vysky-
tuje aj na lokalite Brezno - Zingoty (Ozdín et al. 2004; 
Pršek, Ozdín 2004). Zistený bol aj na lokalite Vyšná Boca 
- Chopec v asociácii spolu s izoklakeitom, kobellitom, jor-
danitom, jamesonitom a lillianitom (Ozdín et al. 2004).

Gudmundit	FeSbS 

V rámci Sb-Fe-As-Au mineralizácie na ložisku Pezinok 
- Trojárová vytvára dve generácie: zhluky alotriomorfných 
kryštálov v arzenopyrite a arzenopyritovo-pyritovom agre-
gáte, príp. tvorí monominerálne agregáty a žily v pyrite 
a arzenopyrite viazané na karbonátové žily s Sb-minera-
lizáciou; alebo je gudmundit asociovaný s antimonitom, 
berthieritom, rýdzim antimónom a Sb sulfosoľami (Cho-
van et al. 2002). 

Gustavit	AgPbBi3S6 

Gustavit identifikovaný bol zo Sokolovej doliny v okolí 
obce Bacúch v Nízkych Tatrách (Pršek 2000). Na lokalite 
Veľká Trojica pri Jarabej (Nízke Tatry) vystupuje v podobe 
ihličkovitých kryštálov max. 20 µm veľkých spolu s členmi 
izoklakeitovo-giessenitovej série, galenitom a tetraedri-
tom, ktoré sú rozptýlené v kremeni (Ozdín, Pršek 2004). 

Hammarit	Cu2Pb2Bi4S9 

Hammarit tvorí max. 1 mm veľké inklúzie v galenite na 
lokalite Sokolova dolina v okolí obce Bacúch (Pršek 2000; 
Pršek, Chovan 2001).

Hessit	Ag2Te 

Bol identifikovaný na lokalite Hnúšťa - Mútnik (Sloven-
ské rudohorie) v rámci sulfidickej mineralizácie vyvinutej 
v magnezite, kde tvorí inklúzie do 15 µm v tsumoite a v 
pyrite (Ferenc 2004). 

Heteromorfit	Pb7Sb8S19 

Na ložisku Magurka v Nízkych Tatrách sa vyskytuje 
v asociácii s bournonitom a galenitom v podobe hniezd do 
1 cm veľkých v karbonátoch (Bakoš et al. 2000).

Heyrovskýit	Pb6Bi2S9 

Na lokalite Bruchatý grúnik pri Vyšnej Boci v Nízkych 
Tatrách patrí heyrovskýit k najčastejšie sa vyskytujúcim 
členom lilianitovej homologickej série. Vytvára drobné ih-
ličkové kryštály v paragenéze s nuffielditom, galenitom a 
tetraedritom uzatvárané v siderite a v kremeni (Ozdín, Pr-
šek 2004). 

Hodrušit	Cu4Bi6S11	
Na lokalite Čierna Lehota v Strážovských vrchoch 

tvorí zrná alebo tabuľky do 1.5 mm veľkosti, v asociácii 
s chalkopyritom, Bi- obohateným tennantitom a ostatný-
mi Bi-sulfosoľami v kremeni a karbonátoch (Pršek et al. 
2005). 

Chalkopyrit	CuFeS2 

Na lokalite Brezov štál pri Jedľových Kostoľanoch 
(Tribeč) tvorí súčasť haldového materiálu vo forme kuso-
vých vzoriek aj impregnácií v žilovine (Jahn 2005a). Na 
lokalite Partizánska dolina pri Chvojnici v Strážovských 
vrchoch vytvára dve generácie: buď ve forme inklúzií 
v sfalerite do 100 µm; alebo vystupuje v asociácii s tetra-
edritom a bournonitom (Mikuš, Chovan 2003). Na ložisku 
Čavoj (Strážovské vrchy) vystupuje v dvoch generáciách: 
tvorí inklúzie v sfalerite nebo vystupuje v asociácii s kar-
bonátmi, pyritom I, galenitom alebo tetraedritom (Mikuš 
et al. 2003). Na lokalite Harmanec pri Banskej Bystrici 
byl zistený v dvoch generáciách: chalkopyrit I tvorí zhlu-
ky alotriomorfných zŕn veľkých do 10 mm a samostatné 
agregáty v kremeni spolu s mladším tetraedritom, zatláča 
starší pyrit a arzenopyrit, mladší chalkopyrit II tvorí lem 
hrubý do 0.05 mm na okraji zŕn tetraedritu a chalkopyritu 
I (Bakoš et al. 2004). Chalkopyrit je najčastejšie sa vysky-
tujúci minerál v oblasti kóty Hŕbok, západne od Sloviniek 
(Antal 2004). 

Idait	Cu3FeS4 

Bol identifikovaný ako súčasť Cu mineralizácie 
v bazaltoch na lokalite Sološnica (Malé Karpaty) v podo-
be max. 0.1 mm veľkých agregátov, ktoré nahrádzajú bor-
nit (Ferenc, Rojkovič 2001).

Izoklakeit	(Cu,Fe)2Pb26.4(Sb,Bi)19.6S57

Na lokalite Jarabá - Veľká Trojica (Nízke Tatry) sa 
izoklakeit vyskytuje v asociácii s pyritom, arzenopyritom, 
matilditom, gustavitom, lillianitom, tetraedritom, jaskólskii-
tom, kobellitom a giessenitom (Ozdín et al. 2004). Identifi-
kovaný bol aj na lokalite Vyšná Boca - Chopec v asociácii 
spolu s kobellitom, giessenitom, lillianitom, jamesonitom, 
jordanitom, arzenopyritom, pyritom a galenitom (Ozdín et 
al. 2004).

Jamesonit	Pb4FeSb6S14 

Na lokalite Chvojnica - Partizánska dolina v Strážov-
ských vrchoch vytvára jamesonit ihličkovité kryštály 
s dĺžkou niekoľko cm v kremeni a karbonátoch (Mikuš 
a Chovan 2003). Na Kľačianke pri Magurke v Nízkych 
Tatrách sa vyskytuje v asociácii s tetraedritom, bourno-
nitom a Pb-Sb sulfosoľami v podobe zŕn 0.X mm veľkých 
(Bakoš et al. 2000). Na ložisku Lom pri Dolnej Lehote 
v Nízkych Tatrách jamesonit tvorí ihličky a hniezda mm 
veľkosti v kremeni (Lalinská et al. 2004). Na lokalite Zlatá 
Baňa sa vyskytujú kryštalické agregáty zložené z para-
lelne zrastených ihličiek jamesonitu, makroskopických 
veľkostí v asociácii s boulangeritom, zinkenitom a robin-
sonitom (Ďuďa, Baláž 2001b). 
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Jaskólskiit	CuxPb2+x(Sb,Bi)2-xS5 (x=~0.2)

V asociácii spolu s ostatnými sulfosoľami meneghini-
tovej homologickej série bol identifikovaný na lokalite Vyš-
ná Boca - Paurovská. V paragenéze spolu so sulfosoľami 
lillianitovej a kobellitovej homologickej série bol zistený aj 
lokalite Jarabá - Veľká Trojica (Ozdín et al. 2004)

Jordanit	Pb14(As,Sb)6S23 

Výskyt jordanitu vo Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách je 
prvý opísaný výskyt na Slovensku. Na tejto lokalite sa 
vyskytuje spolu s jamesonitom, izoklakeitom, kobellitom, 
giessenitom a galenitom na arzenopyritových žilkách 
s pyritom v kremeni v podobe max. 0.0X mm veľkých ihli-
covitých kryštálov a inklúzií (Ozdín et al. 2004).

Kobellit	(Cu,Fe)2Pb11(Bi,Sb)15S35 

Kobellit bol identifikovaný na troch nízkotatranských 
lokalitách Jarabá - Veľká Trojica, Vyšná Boca - Chopec 
a Brezno - Zingoty. Na lokalite Veľká Trojica sa vyskytuje 
v asociácii spolu s izoklakeitom, giessenitom a sulfosola-
mi kobellitovej homologickej série. Na Chopci je v asoci-
ácii s izoklakeitom, giessenitom, lillianitom, jamesonitom, 
jordanitom, arzenopyritom, pyritom a galenitom. Na loka-
lite Zingoty sa vyskytuje spolu s bizmutinitom a gladitom 
(Ozdín et al. 2004). 

Kubanit	CuFe2S3 

Na ložisku Zlatá Baňa sa kubanit vyskytuje vo forme 
mikroskopických lamiel v asociácii spolu s chalkopyritom 
(Ďuďa, Baláž 2001b). 

Kupčíkit Cu3.4Fe0.6Bi5S10 

Kupčíkit z lokality Čierna Lehota (Strážovské vrchy) 
predstavoval v čase jeho publikovania druhý evidovaný 
výskyt na svete. Na tejto lokalite vytvára zrná mikróno-
vých rozmerov prerastajúce sa s hodrušitom, pričom sa 
uvádza jeho vznik reakciou hodrušitu s Bi-obohateným 
tenantitom. Z hľadiska chemického zloženia obsahuje 2.7 
hm. % Pb a 0.8 hm. % Fe (Pršek et al. 2005).

Kuprobizmutit	Cu8AgBi13S24 

Kuprobizmutit bol zistený v podobe mikroskopických 
inklúzií v tetraedrite v skarnoch na lokalite Gemerská 
Poloma - Dlhej dolina v Slovenskom Rudohorí 
(Malachovský in Ďuďa a Baláž 2001c). Identi-
fikovaný bol na výskyte Ni-Bi-As mineralizácie 
pri Čiernej Lehote v Strážovských vrchoch, 
kde tvorí nepravidelné doštičkovité kryštály 
mm rozmerov v asociovácii s bizmutinitom 
a matilditom, resp. mikrónové inklúzie v hodru-
šite (Pršek et al. 2005). 

Lillianit	Pb3-2xBi2+xS6 

Lillianit sa vyskytuje na nízkotatranských 
lokalitách Vyšná Boca - Chopec a Jarabá - 
Veľká Trojica. Na Chopci tvorí ihličkovité kryš-
tály veľké do 30 µm v paragenéze s galenitom, 
tetraedritom a sulfosoľami kobellitovej homolo-
gickej série uzatvárané v kremeni a na lokalite 
Jarabá - Veľká Trojica vystupujú mikroskopic-
ké ihličkovité kryštály lillianitu v kremeni spolu 
s kobellitom, izoklakeitom, giessenitom, matil-
ditom, galenitom a a tetraedritom (Ozdín, Pr-
šek 2004). 

Lindströmit	Pb3Cu3Bi7S15 

Tvorí inklúzie max. 1 mm veľké v galenite 

na lokalite Sokolova dolina v okolí obce Bacúch v Nízkych 
Tatrách (Pršek 2000; Pršek, Chovan 2001).

Markazit	FeS2 

Na ložisku Čavoj markazit vytvára šupinkové kryštály 
do 2 mm veľké v kremeni (Mikuš et al. 2003). 

Matildit	AgBiS2 

Bol identifikovaný na lokalite Veľká Trojica pri Jarabej 
(Nízke Tatry), kde tvorí maximálne 50 µm dlhé ihličkové 
kryštály v bielom kremeni s galenitom, tetraedritom a sul-
fosoľami kobellitovej homologickej série (Ozdín, Pršek 
2004). 

Meneghinit	Pb13CuSb7S24 

Na ložisku Jasenie - Soviansko (Nízke Tatry) sa 
vyskytuje v asociácii s galenitom, bournonitom, boulan-
geritom, pyritom, kremeňom, tetraedritom a sfaleritom. 
Meneghinit z tejto lokality má ihličkový a tabuľkový habi-
tus s hypidiomorfným až alotriomorfným ohraničením zŕn 
(Luptáková, Pršek 2004). 

Nuffieldit	Cu1.4Pb2.4Bi2.4Sb0.2S7 

Vyskytuje sa na troch nízkotatranských lokalitách 
sideritovej mineralizácie: Vyšná Boca - Bruchatý grúnik, 
Brezno - Hviezda a Brezno - Zingoty v Mlynnej doline. 
Najčastejší je na lokalite Hviezda, kde tvorí ihličkové 
kryštály niekoľko mm veľké v kremeni (obr. 2) v asociácii 
s kobellitom, tetraedritom, chalkopyritom a fázami bizmu-
tinitovo-aikinitovej série (Pršek, Ozdín 2004). 

Pavonit	AgBi3S5 

Na lokalite Vyšná Boca - Paurovská sa vyskytuje 
v dvoch paragenézach: buď v kremenno-sulfosoľovej žilo-
vine zrastá spolu s krupkaitom, pričom na rozhraní vzniká 
bizmutinit; alebo tvorí ihličky a inklúzie s ďalšími členmi 
izomorfného radu bizmutinit - aikinit (väčšinou s vyšším 
obsahom Cu) na chalkopyritovo-tetraedritovo-pyritových 
žilkách v kremeni a siderite (Ozdín et al. 2004).

Polybazit	Cu(Ag,Cu)6Ag9Sb2S11 

Polybazit na ložisku Čavoj v Strážovských vrchoch 
tvorí idiomorfné zrná v galenite do 0.2 mm veľké (Mikuš 
et al. 2003).

Obr.	 2 Ihlice  nuffielditu  (nuf)  a  giessenitu  (gie)  v  kremeni  (čierny) 
z lokality Zingoty pri Mýte pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách (Pr-
šek, Ozdín 2004), BSE foto D. Ozdín.
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Pyrargyrit	Ag3SbS3 

Na ložisku Čavoj pyrargyrit vytvára tmavočervené 
agregáty do 0.5 cm veľké v kremeni a galenite (Mikuš et 
al. 2003).

Pyrit FeS2 

Pyrit je dominantný minerál na ložisku Pezinok - Tro-
járová v Malých Karpatoch (Chovan et al. 2002). Idio-
morfné kryštály pyritu s rozmermi do 2.5 cm boli objavené 
pri Kostoľanoch pod Tribečom (Jahn 2003). Drúzy pyri-
tu do 4 cm veľké sa vyskytujú v záreze cesty Piešťany 
- Topoľčany v obci Banka pri Piešťanoch (Jahn 2005b). 
V silicifikovaných hydrotermálne alterovaných horninách 
na lokalite Chvojnica - Partizánska dolina v Strážovských 
vrchoch tvorí pyrit v kremenných žilách masívne agregá-
ty a idiomorfné kryštály do 2 cm (Mikuš, Chovan 2003). 
Tvorí súčasť ťažkej frakcie aluviálnych sedimentov poto-
ka Boca v Nízkych Tatrách (Smirnov, Chovan 2003). Pyrit 
sa vyskytuje v silicifikovaných hydrotermálnych alterova-
ných zónach a žilách na ložisku Čavoj (Strážovské vrchy) 
vo forme idiomorfných kryštálov veľkosti do 3 mm (Mikuš 
et al. 2003). Na lokalite Veľký Oružný potok sv. od Magur-
ky v Nízkych Tatrách sa vyskytuje pyrit v podobe tenkých 
žiliek v kremeni (Bakoš et al. 2000). Na ložisku Lom pri 
Dolnej Lehote v Nízkych Tatrách pyrit vytvára pentagonál-
ne dodekaédrické kryštály do 2 mm v hornine a v menšej 
miere v žilnom kremeni (Lalinská et al. 2004). Pyrit vytvá-
ra kryštály do 1 mm na lokalite Ľubietová - Predsväto-
dušná v Slovenskom rudohorí (Ozdín 2001). Na lokalite 
Slovinky - Hŕbok framboidálny pyrit v karbonátoch (anke-
rit - dolomit) uzatvára a koroduje chalkopyrit a tennantit 
(Antal 2004). Oktaedrické zhluky kryštálov až guľovité 
agregáty pyritu do 0.5 cm sú časté v dutinách andezi-
tov s tridymitom z Vechca v Slanských vrchoch (Košuth 
2001). V oblasti Braniska a Čiernej hory na východnom 
Slovensku vytvára idiomorfné až hypidiomorfné kryštály 
so sideritom a so sulfidmi (Baláž 2000).

Pyrotit	Fe(1-x)S 

Na ložisku Pezinok - Tro-
járová v Malých Karpatoch je 
pyrotit produktom metamorfózy 
pyritovej mineralizácie, pričom 
tvorí dva morfologické typy: 
buď žilky pyrotitu prenikajú do 
arzenopyritovo-gudmundito-
vých agregátov; nebo pyrotit 
mladšej generácie v karboná-
tových žilách asociuje s ber-
thieritom a rýdzim antimónom, 
s ktorým sa prerastá, rovnako 
ako aj s gudmunditom, zried-
kavo s arzenopyritom (Chovan 
et al. 2002). V rámci ložiska 
Čavoj na lokalite Strieborná 
tvorí zrná v kremeni (Mikuš 
et al. 2003). Na ložisku Čuč-
ma pri Rožňave vypĺňa žil-
ky a tvorí agregáty do 1 mm 
veľké, ktoré uzatvárajú, obra-
stajú a pretínajú pentlandit, 
sfalerit, antofylit a karbonátovú 
žilovinu, zároveň sa prerastá 
s chalkopyritom, bementitom 
a vytvára inklúzie v pyrite (Roj-
kovič 2001). 

Robinsonit	Pb4Sb6S13 

Na ložisku Magurka v Nízkych Tatrách sa vyskytuje 
v asociácii s tetraedritom, vzácnejšie aj s galenitom, kde 
v nich vytvára ihlicovité kryštály a intenzívne ich zatláča. 
V kremeni a v karbonátoch vzácne tvorí hniezda veľkosti 
do 2 cm (Bakoš et al. 2000). Na základe materiálu z loka-
lity Malé Železné v Nízkych Tatrách bola vypresnená jeho 
kryštalová štruktúra (Makovický et al. 2004). 

Sfalerit	ZnS 

Na lokalite Chvojnica - Partizánska dolina v Strážov-
ských vrchoch sú agregáty sfaleritu do 2 cm veľké viaza-
né na kremeň, zriedkavo na karbonáty (Mikuš, Chovan 
2003). Na ložisku Čavoj (Strážovské vrchy) tvorí spolu 
s galenitom žilky hrubé najčastejšie 1 cm, výnimočne až 
30 cm v kremeni a karbonátoch (Mikuš et al. 2003). Na 
lokalite Kľačianka sv. od Magurky v Nízkych Tatrách, tvorí 
agregáty veľké až niekoľko cm intenzívne zatláčané zin-
kenitom a ďalšími Pb-Sb sulfosoľami (Bakoš et al. 2000). 

Siegenit	CoNi2S4 

Siegenit bol identifikovaný ako súčasť Cu mineralizá-
cie v bazaltoch v Kvetnici pri Poprade, kde tvorí mikrosko-
pické zrná uzavreté v chalkopyrite a bornite (Ferenc, Roj-
kovič 2001). 

Smythit	(Fe,Ni)3+xS4 (x=0-0.3) 

Na lokalite Kokava nad Rimavicou tvorí silne korodo-
vané zrná do 0.2 mm veľké v asociácii s chalkopyritom, 
grafitom a grunneritom v magnetitovo-granátovom skarne 
(Radvanec 2000a). 

Teluronevskit	Bi3TeSe2 

Teluronevskit je novým minerál objavený pri obci 
Poruba pod Vihorlatom, kde sa vyskytuje vo forme nepra-
videlných zŕn a agregátov tvoriacich impregnácie v opá-
lovo-kremenných žilách v sekundárnych kvarcitoch. Agre-
gáty teluronevskitu pozostávajú z tabuľkových kryštálov 
s veľkosťou do 1 mm. Zriedkavo sa vyskytujú tabuľkové 
kryštály 2 mm veľké (Řídkošil et al. 2001).

Obr.	3 Idiomorfný, 3 mm veľký kryštál tetradymitu zo Župkova (Sejkora et al. 2004c), 
foto J. Sejkora.
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Tennantit	Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13 

Tvorí výplň žiliek v rámci Ni-Bi-As mineralizácie na 
lokalite Čierna Lehota v Strážovských vrchoch (Pršek et 
al. 2005). Agregáty tennantitu z lokality Slovinky - Hŕbok 
(Slovenské rudohorie) majú nepravidelné ohraničenie, 
koncentrujú sa na kontakte chalkopyritu s karbonátmi 
v podobe nepravidelného lemu zatláčajúceho karbonát, 
resp. spolu s chalkopyritom uzatvárajú tabuľky muskovitu 
a zrná framboidálneho pyritu (Antal 2004). V bani Mária 
(žila Mayer) v Rožňave tvorí nepravidelné masívne agre-
gáty a zhluky niekoľko cm veľké v asociácii s chalkopyri-
tom a kremeňom v siderite (Antal 2002a). V rudnom poli 
Zlatá Baňa a Dubník v Slanských vrchoch sa vyskytuje v 
asociácii s luzonitom, chalkopyritom a Ag-Pb sulfosoľami 
(Ďuďa, Baláž 2001b). 

Tetradymit	Bi2Te2S 

Tetradymit tvorí súčasť Bi-Te mineralizácie viazanej 
na hydrotermálnu propylitizáciu andezitov pri Župkove 8 
km na sz. od Žarnovice. Z tejto lokality bola študovaná 
archívna vzorka tetradymitu (neotyp) tvoriaca cca 2.5 x 2 
x 1.5 cm trojuholníkový úlomok, pričom trigonálne sa zra-
stajúce, miestami ryhované kryštály dosahujú veľkosť do 
2 mm. Kryštály tetradymitu z haldového materiálu majú 
stĺpovitý až tabuľkový habitus s max. veľkosťou 7 mm 
(obr. 3). Z hľadiska chemického zloženia priemer analýz 
poukázal na príbuznosť k teoretickému vzorcu s nízkym 
obsahom selénu (Sejkora et al. 2004c). Vzácne bol tetra-
dymit identifikovaný na lokalite Katarínska Huta (vrt KH-1) 
v Slovenskom rudohorí, kde tvorí žilku (cca 65 x 10 µm) 
a drobné zrná (do 3 µm) v kremeni a tetraedrite, ktorý 
zatláča (Ferenc 2004). 

Tetraedrit	Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13 

Na Au ložisku Limbach - Staré Mesto v Malých Kar-
patoch bol v tetraedrite zistený relatívne vysoký obsah 
striebra (17.9 %) (Andráš, Stankovič 2003). Tetraedrity 
z ložiska Čavoj v Strážovských vrchoch obsahujú do 12.5 
hm. % Ag (Mikuš et al. 2003). Na lokalite Harmanec pri 
Banskej Bystrici tvorí tetraedrit zhluky zŕn alebo samo-
statné jedince do 5 mm veľké v najmladšom kremeni 
v asociácii s chalkopyritom a pyritom (Bakoš et al. 2004). 
Na lokalite Veľký Oružný potok sv. od Magurky v Nízkych 
Tatrách prevláda v kremenno-karbonátovej žilovine, 
kde tvorí hniezda niekoľko mm až cm veľké (Bakoš et 
al. 2000). Tetraedrit s vyšším obsahom Fe tvorií oceľo-
vosivé nepravidelné agregáty, penetračné zrasty s chal-
kopyritom v sideritovo-sulfidických žilách s kremeňom 
na ložisku Fichtenhübel v Slovenskom rudohorí (Antal 
2002b). Na ložisku Jasenie - Soviansko (Nízke Tatry) 
sa tetraedrit vyskytuje v podobe alotriomorfne ohraniče-
ných sivočiernych zŕn, ktoré sa prerastajú s bournonitom 
a galenitom, niekedy s chalkopyritom alebo sfaleritom 
(Luptáková, Pršek 2004). 

Tintinait	Cu2Pb10Sb16S35 

Na lokalite Brezno - Hviezda (Slovenské rudohorie) 
sa tintinait vyskytuje v asociácii s bizmutinitom, jamesoni-
tom, tetraedritom a chalkopyritom (Ozdín et al. 2004).

Tsumoit	BiTe 

Tsumoit sa vyskytuje v rámci sulfidickej mineralizácie 
na lokalite Hnúšťa - Mútnik v Slovenskom rudohorí spolu 
s pilsenitom, kde tvoria nepravidelné zrná a drobné žilky 
do 0.2 mm veľké, zatláčajúce chalkopyrit a pyrotit (Ferenc 
2004). 

Zinkenit	Pb9Sb22S42 

Spolu s fülöppitom tvorí v doline Kľačianky sv. od 
Magurky v Nízkych Tatrách jemnozrnnú kompaktnú 
masu, hniezda (do 10 cm) a žily v alterovaných horninách 
a v kremeni (Bakoš et al. 2000). Zinkenit na ložisku Lom 
pri Dolnej Lehote (Nízke Tatry) je pomerne častý minerál, 
kde tvorí drobnokryštalické kompaktné agregáty aj žilky, 
výnimočne samostatné ihličky (Lalinská et al. 2004). 

HALOGENIDY

Atacamit	Cu2Cl(OH)3 

Vo vzorkách zo supergenej zóny na Krížovej žile 
v Gelnici (Slovenské rudohorie) tvorí dva morfologické 
typy (obr. 4 a 5): buď jednotlivé stĺpčekovité až ihlicovité 
kryštály tmavozelenej farby dlhé v priemere 50 - 200 μm, 
ktoré vypĺňajú trhliny v sideritovej žilovine; alebo povla-
ky a kompaktné výplne dutín tvorené zhlukmi stĺpcovy-
tých až ihlicovitých kryštálov s rozmermi max. 150 μm, 
v priemere do 30 μm (Sejkora et al. 2001; Sejkora, Ďuďa 
2003).

Fluorit	CaF2 

Prvý nález fluoritu z kryštalinika Malej Fatry bol zistený 
v kalcitovej žilke hrubej 0.5 - 3 cm v mylonitizovaných gra-
nodioritoch až tonalitoch v prieskumnej štôlni diaľničného 
tunela Višňové pri Žiline. Hexaedrický, transparentný sve-
tlofialový kryštál dosahoval rozmery 25 x 20 mm (Dianiš-
ka et al. 2002). Na stenách dutín kavernóznych dolomitov 
bol lokálne zachytený fluorit vo vrte R-2 na skarnovo-por-
fýrovom ložisku Vysoká - Zlatno pri Banskej Štiavnici, kde 
v dutine tvorí drúzy modrofialových kryštálov veľkosti do 
3 mm (Kúšik 2004). 

OXIDY	A	HYDROXIDY

Asbolán	Mn4+(O,OH)2(Co,Ni, Mg, Ca)x(OH)2x·nH2O 

V Ochtinskej aragonitovej jaskyni (Slovenské rudo-
horie) tvorí asbolán jemný, tmavý, zemitý materiál s ílo-
vitým vzhľadom ako súčasť Mn-okrov v asociácii s mus-
kovitom, kremeňom, goethitom, alofánom, birnessitom, 
apatitom, anatasom a rutilom spolu s La-Nd obohatenými 
fosfátmi (Bosák et al. 2002).

Birnessit	(Na,Ca,K)0.6(Mn4+,Mn3+)2O4·1.5H2O

Vytvára čierne náteky v železitých okroch v Ochtin-
skej aragonitovej jaskyni (Bosák et al. 2002).

Brandholzit	Mg(H2O)6[Sb5+(OH)6]2 

Bol ako druhý výskyt na svete nájdený vo forme max. 
2 mm veľkých kryštálov na ložisku Pernek - Krížnica 
(obr. 6 a 7). Tento supergénny minerál sa vyskytuje spolu 
s roméitom v asociácii s primárnym ankeritom, antimoni-
tom a pyritom (Sejkora et al. 2004d).

Ferberit	Fe2+WO4 

Vo vzácnoprvkovom Li-F granite v Dlhej doline pri 
Gemerskej Polome tvorí tri typy: nepravidelné do 10 μm 
dlhé vretenovité zóny exsolučného rozpadu spolu s qiti-
anlingitom (?) a volfrámovým ixiolitom v asociácii s kasi-
teritom; nepravidelné okraje agregátov Nb-W fáz do 20 
μm, pričom zatláča exsolučný ferberit s qitianlingitom (?) 
a ixiolit; alebo ferberit vytvára zonálne prizmatické kryštá-
ly dlhé max. 200 μm (Malachovský et al. 2000). 
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Obr.	4 Zakončenie  ihlicovitého kryštálu ata-
kamitu, Gelnice (Sejkora et al. 2001). Šír-
ka obrázku 50 μm, SE foto J. Sejkora.

Obr.	5 Ihlicovitý kryštál ataka-
mitu,  Gelnice  (Sejkora  et 
al.  2001).  Šírka  obrázku 
1.2 mm, foto J. Sejkora.

Obr.	 6 Idiomorfné, priesvitné, 
priečne  ryhované  kryštály 
brandholzitu z Perneku. 
Šírka  obrázku  2  mm,  foto 
J. Sejkora.
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Ferotapiolit	(Fe2+,Mn2+)(Ta,Nb)2O6 

Spolu s tantalitom je súčasťou berylovo-kolumbito-
vých pegmatitov vyskytujúcich sa pri Moravanoch nad 
Váhom v Považskom Inovci (Novák et al. 2000). 

Gahnit	ZnAl2O4 

V granitovom pegmatite pri Moravanach nad Váhom 
- Striebornica, tvorí gahnit drobné sýtozelené priehľadné 
oktaedrické kryštály max. 3 mm veľké zarastené v albite 
spolu s almandínom, Nb-Ta minerálmi a zirkónom (Uher 
2002, 2004a). Gahnit bol identifikovaný aj na ďalších 
lokalitách v granitových pegmatitov tatrika (Bratislava, 
Radošina), kde vytvára transparentné sýtozelené až mod-
rozelené oktaedrické kryštály do 3 mm (Uher 2004a). 

Geikilit MgTiO3 

Geikilit bol identifikovaný ako súčasť peraluminózne-
ho pincinitu, kde sa jeho obsah pohybuje v rozsahu 8.8 - 
13.7 mol. % a v metaluminóznom pincinite dosahuje 11.6 
- 25.1 mol. % (Huraiová et al. 2005).

Goethit	FeO(OH) 

Na ložisku Pezinok - Kolársky vrch v Malých Karpatoch 
sa na stenách štôlní a haldách tvoria hnedé kôry a náteky 
goethitu (Uher et al. 2000, 2001). V opustených kame-
ňolomoch pri Pohraniciach a Kolíňanoch v pohorí Tribeč 
tvorí agregáty a náteky okrovej tmavohnedej až čiernej 
farby v asociácii s bielym kalcitom (Jahn 2000b). Goethit 
sa vytvára zvetrávaním ankeritu v Ochtinskej aragonito-
vej jaskyni a zároveň tvorí kôry aj v Krásnohorskej jaskyni 
(Jakál et al. 2005). V oblasti Braniska a Čiernej hory na 
východnom Slovensku sa goethit vyskytuje so sekundár-
nymi Mn-minerálmi, hlavne psilomelánom a pyroluzitom 
spolu s lepidokrokitom (Baláž 2000).

Hematit	Fe2O3 

Hematit var. spekularit sa vyskytuje v koryte potoka 
pri miestnej časti Starých Hôr - Rybie a na Donovaloch 
- miestna časť Polianka pri Banskej Bystrici v podobe 
šupinovitých agregátov v kremeni (Jahn 2002). Šupino-
vité agregáty hematitu var. spekularitu max. niekoľko cm 
veľké sa hojne vyskytujú nad bývalým poľnohospodár-
skym družstvom v Margecanoch (Baláž 2000).

Hollandit	(Ba,K,Ca,Sr)(Mn4+,Mn3+,Ti,Fe3+)8O16 

Hollandit sa vyskytuje ako produkt zvetrávania Mn 
rudy na haldách zo štôlne Malvína pri Čučme v Sloven-
skom rudohorí, kde tvorí čierne žilky v Mn karbonátoch 
spolu so stilpnomelánom a pyrofanitom (Peterec, Ďuďa 
2003). 

Hübnerit	Mn2+WO4 

Hübnerit s prímesou Fe, Nb a Ta bol identifikovaný vo 
vzácnoprvkovom Li-F granite v Dlhej doline pri Gemer-
skej Polome v Slovenskom rudohorí (Malachovský et al. 
2000). 

Ilmenit	Fe2+Ti4+O3 

Alotriomorfné zrná a fragmenty ilmenitu, zriedkavo aj 
idiomorfné tabuľkové kryštály boli identifikované v ťažkej 
frakcii aluviálnych sedimentov potoka Boca pri Vyšnej 
Boci v Nízkych Tatrách (Smirnov, Chovan 2003). 

Ixiolit	(Ta,Mn,Nb)O2 

Tvorí nepravidelné exolučné zóny v asociácii s Nb-fer-
beritom a qitianlingitom (?) v asociácii s kasiteritom, resp. 
do 300 μm veľké zrná vo vzácnoprvkových Li-F granitoch 
v Dlhej doline pri Gemerskej Polome v Slovenskom rudo-
horí (Malachovský et al. 2000; Uher 2005).

Kasiterit	SnO2 

Nedokonalé hnedé, až 1 cm veľké kryštály kasiteri-
tu sú uvádzané z greisenizovaných partií granitov na 
lokalite Hnilec - Medvedí potok v Slovenskom rudohorí 
(Uher, Ozdín 2004).

Korund	Al2O3 

Varieta zafír tvorí súčasť sekundárnej výplne alkalicko-
bazaltového maaru na lokalite Kostná dolina pri Hajnáč-
ke, 12 km jv. od Fiľakova. Svetlo- až tmavomodré alebo 
svetlo modrofialové idiomorfné, hexagonálne obmedze-
né, priesvitné kryštály a ich úlomky z tejto lokality dosa-
hovali veľkosť až 5 mm, obsahujú mikroskopické inklúzie 
zirkónu, monazitu-(Ce), vzácne aj euxenitu-(Y)?, spinelu 
a pyrotitu (Uher et al. 2001b; Uher, Gregáňová 2002). 

Obr.	 7 Idiomorfný, priesvitný, 
hexagonální kryštál bran-
dholzitu  z  Perneku.  Šírka 
obrázku 2 mm, foto J. Sej-
kora.
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Kremeň SiO2 

Drúzy kryštálov kremeňa var. záhnedy do 10 cm sa 
nachádzajú v granitoidoch 3 km s. od obce Zlatno pri Zla-
tých Moravciach (Jahn 2000a). Kremeň tvorí žilnú výplň 
v kremencoch pri Žiranoch, Ješkovej Vsi a Ladiciach 
v pohorí Tribeč (Jahn 2004a,b). Kremene var. marma-
rošské diamanty boli morfologicky študované na loka-
lite Veľký Lipník pri Starej Ľubovni, kde sa vyskytujú v 
puklinách paleogénnych pieskovcoch a bridlíc, ktoré sú 
súčasťou flyšovej sekvencie bradlového pásma. Kryštály 
z tejto lokality najčastejšie dosahujú veľkosť 0.5 - 5 mm, 
pričom najväčší kryštál mal dĺžku 6 cm a šírku 4 cm (Fulín 
2003). 

Kryptomelán	K(Mn4+,Mn2+)8O16 

Na Mn ložisku Čučma pri Rožňave tvorí kryptomelán 
nepravidelné a zaoblené zrná do 0.05 mm veľké v todo-
rokite a kolomorfné agregáty (Rojkovič 2001). Vo forme 
kolomorfných agregátov do 0.1 mm veľkých vypĺňa puk-
liny alebo žilky v todorokitových agregátoch na lokali-
te Šarišské Jastrabie pri Starej Ľubovni (Rojkovič et al. 
2003b). 

Kuprit	Cu2O 

Na haldách Krížovej žily v Gelnici (Slovenské rudo-
horie) tvorí do 0.1 mm veľké tmavočervené zrná vystu-
pujúce v zmesi s malachitom (Sejkora et al. 2001; 
Sejkora, Ďuďa 2003). 

Lepidokrokit	Fe3+O(OH) 

Tmavohnedé agregáty lepidokrokitu sa vyskytujú spo-
lu s goethitom v supergénnej kremennej žilovine v Gelnici 
(Sejkora et al. 2001; Sejkora, Ďuďa 2003). 

Magnetit	Fe2+Fe3+
2O4 

Magnetit sa podieľa na minerálnom zložení ťažkej 
frakcie aluviálnych sedimentov potoka Boca pri Vyšnej 
Boci v Nízkych Tatrách (Smirnov, Chovan 2003). V oblasti 
Braniska a Čiernej hory na východnom Slovensku mag-
netit tvorí idiomorfné až alotriomorfné zrná v intergranu-
lárnych priestoroch sideritových agregátov spolu s kre-
meňom a chalkopyritom (Baláž 2000). 

Magnezioferit	MgFe3+
2O4 

Tvorí súčasť skarnovej mineralizácie na ložisku Zlatá 
Baňa (Slanské vrchy) v asociácii s magnetitom, diopsi-
dom, pyrotitom a pyritom (Ďuďa, Baláž 2001b). 

Manganit Mn3+O(OH) 

Vo vápencovej brekcii na halde v okolí Mikušoviec 
tvorí zrná do 0.05 - 0.1 mm veľké, ktoré sa zhlukujú do 
sférických a radiálne-lúčovitých agregátov 0.5 - 3 mm 
veľkých (Mišík, Rojkovič 2002). Manganit vypĺňa dutiny 
vo vápencoch pred vchodom do hradu Lednica v Bielych 
Karpatoch (Rojkovič et al. 2003a).

Manganocolumbit	(Mn, Fe2+)(Nb,Ta)2O6 

Manganocolumbit s prechodom do manganotantali-
tu vytvára čierne tabuľkové kryštály max. 240 μm veľké 
v granitových pegmatitoch Sb ložiska Dúbrava (Uher 
2000). Manganocolumbit je typický minerál v greisenoch 
z Dlhej Doliny pri Gemerskej Polome v asociácií s fero-
columbitom, kasiteritom a Nb-Ta rutilom, kde vytvára idio-
morfné až alotriomorfné do 0.4 mm veľké kryštály (Uher 
et al. 2001d). 

Opál	SiO2·nH2O 

Varieta chloropál spolu s obyčajným opálom sa 
nachádza na hnedouhoľnom ložisku Cigeľ pri Prievidzi. 
V puklinách andezitov tvoria žlté, zelené až hnedé obli-
aky a hľuzy s priemernou veľkosťou 15 - 30 cm (Barok 
1999). Podrobne bola spracovaná charakteristika dub-
níckych opálov a ostatných opálových výskytov v Slan-
ských vrchoch (Barok, Molnár 2001a,b). Drevný opál bol 
objavený v pseudokrasovej jaskyni Voňačka, ktorá je 
situovaná pri obci Lupoč neďaleko Lučenca. Fragmenty 
opalizovaného kmeňa boli objavené v zadnej časti jas-
kyne, tvorenej epiklastickými brekciami až konglomerát-
mi pyroxenických andezitov s laharovým charakterom. 
Opalizované drevo z jaskyne Voňačka má tmavohnedú 
až čiernohnedú farbu, na zvetranom okraji s hrúbkou 2 
mm má svetlejší, okrovohnedý opál zreteľne zachovanú 
koncentrickú štruktúru dreva (Pauliš, Mlejnek 2003). 

Polykras-(Y)	Y(Ti,Nb)2(O,OH)6 

Polykras-(Y) bol spolu s uranopolykrasom identifi-
kovaný v podobe nepravidelných zŕn do 50 µm v silicifi-
kovaných fylitoch a v kremenno-albitových žilách z exo-
kontaktnej aureoly S-typových granitov v Dlhej Doline pri 
Gemerskej Polome v Slovenskom rudohorí (Uher 2005). 

Pyrofanit	Mn2+TiO3 

Na ložisku Čučma pri Rožňave tvorí pyrofanit tabuľ-
kové kryštály veľkosti do 0.5 mm, ktoré uzatvárajú starší 
magnetit a sú uzatvorené v mladšom pyrite. Fe-oboha-
tený pyrofanit z tejto lokality je asociovaný s hydroxidmi 
železa a vypĺňa priestory medzi kryštálmi stilpnomelámu, 
zarastenými v kutnohorite až rodochrozite so zrnami gra-
nátov (Rojkovič 2001; Peterec, Ďuďa 2003). 

Pyroluzit	MnO2 

Na ložisku Čučma vytvára pyroluzit prizmatické kryš-
tály do 0.04 mm dlhé, agregáty (do 0.7 mm) a vypĺňa žily 
až 0.1 mm hrubé v todorokitových agregátoch (Rojkovič 
2001). V okolí Mikušoviec pri Púchove boli identifikované 
dve generácie pyroluzitu: kolomorfné a zonálne agregá-
ty pyroluzitu v červenom hľuznatom vápenci sa striedajú 
s romanéchitom, alebo agregáty pyroluzitu tvoria niekoľko 
cm mocnú výplň puklín vo vápencoch (Mišík, Rojkovič 
2002). Pyroluzit tvorí súčasť čiernych Mn kôr v jurských 
vápencoch na lokalitách Hrušové, Horné Sŕnie a Vršatec, 
kde jeho prizmatické kryštály dosahujú dĺžku do 0.05 mm 
a radiálne agregáty až 3 mm (Rojkovič et al. 2003a). Zrná 
dlhé až 0.1 mm tvoria agregáty vypĺňajúce kôry a vrstvy 
s rodochrozitom na lokalite Šarišské Jastrabie pri Starej 
Ľubovni (Rojkovič et al. 2003b). 

Qitianlingit	(?)	(Fe2+)2Nb2W
6+O10 

Vytvára nepravidelné exsolučné lamely vretenovitého 
tvaru do 15 μm, ktoré sa tesne prerastajú s Nb-oboha-
teným ferberitom a volfrámovým ixiolitom za prítomnosti 
kasiteritu, ako súčasť Nb-W mineralizácie vzácnoprvko-
vého Li-F granitu v Dlhej doline pri Gemerskej Polome 
v Slovenskom rudohorí (Malachovský et al. 2000). Výskyt 
qitianlingitu okrem Dlhej doliny je uvádzaný aj z Hnilca 
a Poproča, kde bol identifikovaný v Li-F a muskovitovo-
topásových granitoch (Uher et al. 2001d). Jednoznačná 
identifikácia qitianlingitu na uvedených lokalitách je otáz-
na, pretože chýba jeho rtg. difrakčný záznam a môže sa 
jednať aj o W-obohatený ixiolit, príp. Nb-obohatený fer-
berit (Uher 2010 - ústna informácia).
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Ranciéit	(Ca,Mn2+)0.2(Mn4+, Mn3+)O2·0.6H2O 

Ranciéit tvorí v dolomitovom kameňolome, cca 1 km 
severne od Malej Viesky pri Košiciach striebrosivé, kovo-
vo lesklé, šupinkové povlaky na povrchu obličkovitých 
goethitových agregátov (Pauliš et al. 2003). 

Romanèchit (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 

Na mangánovom ložisku v okolí Mikušoviec (Biele 
Karpaty) tvorí sivé kolomorfné zonálne agregáty do 1.5 
mm veľké a ihlicovité radiálne agregáty s polomerom 0.1 
mm, ktoré narastajú a obklopujú pyroluzit, zároveň bol 
identifikovaný aj v mangánom obohatených dutinách vo 
vápencoch pred vchodom do hradu Lednica pri Púchove 
(Mišík, Rojkovič 2002). Zonálne agregáty romanèchitu až 
0.5 mm veľké tvoria súčasť Mn mineralizácie v jurských 
vápencoch na lokalitách Bzince pod Javorinou, Hrušové 
a Vršatec. Agregáty zo spomínaných lokalít pozostávajú 
z nepravidelných zŕn 10 - 50 μm veľkých a ihličkovitých 
kryštálov do 0.01 mm dlhých (Rojkovič et al. 2003a). Na 
lokalite v Šarišskom Jastrabí romanèchit lemuje okraje 
koncentrických agregátov todorokitu a vypĺňa žilky hrubé 

30 - 100 μm (Rojkovič et al. 2003b). 

Roméit	(Ca,Fe2+,Mn2+,Na)2(Sb,Ti)2O6(O,OH,F) 

Roméit sa nachádza na ložisku Pernek - Krížnica ako 
produkt rozkladu Sb sulfidov spolu s brandholzitom, goe-
thitom a sadrovcom (Sejkora et al. 2004d).

Rutil	TiO2 

V aluviálnych sedimentoch potoka Boca pri obci Vyš-
ná Boca v Nízkych Tatrách, tvorí rutil idiomorfné kryštály, 
zaoblené zrná a fragmenty (Smirnov, Chovan 2003). 

Schafarzikit	Fe2+Sb3+
2O4 

Po takmer 90 rokoch bol schafarzikit znovuobjavený 
na typovej lokalite - antimonitovom ložisku Pernek - Kríž-
nica v Malých Karpatoch, kde tvorí tmavohnedé až čierne 
kryštály o velikosti do 2 mm (obr. 8 a 9) a nepravidelné 
agregáty na ploche až 1 x 2 cm alebo kryštalické povlaky 
2 mm hrubé v paragenéze spolu s valentinitom, sénar-
montitom a kermezitom (Sejkora et al. 2004d).

Obr.	8 Idiomorfný kryštál scha-
farzikitu z Perneku (Sejkora 
et al. 2004d). Šírka obrázku 
1.5 mm, foto J. Sejkora.

Obr.	 9 Detail povrchu kryštálových plôch 
schafarzikitu  z  Perneku  (Sejkora  et  al. 
2004d), SE foto D. Ozdín.
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V Ochtinskej aragonitovej jaskyni (Slovenské rudohorie) 
boli vyčlenené tri generácie aragonitových speleotém 
(Bosák et al. 2002). 

Azurit	Cu3(CO3)2(OH)2

Azurit tvorí súčasť sekundárnej Cu mineralizácie 
objavenej v ťaženom vápencovom kameňolome pri Žira-
noch v Tribeči, kde vytvára 0.5 - 1 mm povlaky tmavo-
modrej farby v asociácii s prevládajúcim malachitom 
(Antala et al. 2002). V Gelnici (Slovenské rudohorie) tvorí 
šošovkovité až tabuľkové, priehľadné až priesvitné kryš-
tály modrej farby do 3 mm (obr.10), pričom najčastejšie 
vytvára povlaky, celistvé až kryštalické agregáty a výplne 
dutín do 1 cm (Sejkora et al. 2001; Sejkora, Ďuďa 2003).

Ceruzit	PbCO3 

Ceruzit sa vyskytuje na ložisku Jasenie - Soviansko 
(Nízke Tatry) v dutinách galenitu vo forme bielych až 
medovožltých priesvitných kryštálov stĺpčekovitého alebo 
pseudohexagonálne dipyramidálneho tvaru, s veľkosťou 
do 3 mm (Luptáková, Chovan 2003). 

Dawsonit	NaAlCO3(OH)2 

Výskyt dawsonitu bol objavený na diaľničnom pri-
vádzači asi 1 km na s. od Záblatia, kde je viazaný na 
pukliny v škvrnitých slienitých vápencoch. Tvorí lúčovité 
alebo sférické, biele agregáty veľké do 2 mm, pozostáva-
júce z idiomorfných ihličkovitých kryštálov s priemernou 
dĺžkou 60 a hrúbkou 2 µm (Gregor et al. 2004). 

Hydromagnezit	Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O 

Hydromagnezit bol opísaný z Demänovskej jasky-
ne Slobody v Nízkych Tatrách, kde tvorí 1 - 3 mm ten-
ké kriedové polohy na bokoch sintrovej výzdoby, býva aj 
„vpletený“ do ihlíc aragonitového sintra (Cílek 2004). 

Kalcit	CaCO3 

V puklinách a dutinách propylitizovaných andezitov 
v kameňolome Kremnica - Lúčky sa vyskytujú kryštály 
kalcitu veľkosti max. 3 cm, ktoré sa vzájomne prerasta-
jú (Barok 2000; Jahn 2004c). Čiastočne priehľadné, sivé 
a žlté kryštály kalcitu veľkosti max. 20 cm skalenoedric-
kého habitu sú súčasťou hydrotermálneho krasu jaskýň 
Silvošova diera a Nová Stanišovská v Nízkych Tatrách 
(Orvošová 2005). Mn-obohatený kalcit na lokalite Čučma 
pri Rožňave tvorí žilky (0.1 - 0.2 mm) v starších karboná-
toch, rodonite, spessartíne a tefroite v asociácii s kreme-
ňom a pyritom (Rojkovič 2001). 

Malachit	Cu2CO3(OH)2 

Malachit bol spolu s azuritom identifikovaný na I. etáži 
v ťaženom vápencovom kameňolome Žibrica pri Žira-
noch v Tribeči, kde tvorí zelené povlaky hrubé do 0.5 mm 
a impregnácie v kalcite a okolitej hornine, pričom vzácne 
sú 1 mm veľké dutiny s ihličkovými kryštálmi (Antala et 
al. 2002). Na alterovanej žilovine ložiska v Gelnici tvorí 
malachit zelené kryštalické (obr. 11), zemité aj nátekové 
povlaky (Sejkora et al. 2001; Sejkora, Ďuďa 2003). 

Rodochrozit	MnCO3 

Tvorí spolu s rodonitom hlavnú časť zrudnenia v štôlni 
Malvína v Čučme pri Rožňave, kde vytvára svetloružové 
jemne- až stredne kryštalické agregáty s xenomorfnými 
zrnami do 0.2 mm veľkými, výnimočne až 4 mm, ktoré 
sa prerastajú s kremeňom (Rojkovič 2001; Peterec, Ďuďa 
2003). Rodochrozit viazaný na karbonátové vrstvy v brid-
liciach pri Šarišskom Jastrabí vytvára idiomorfné zrná 
veľkosti do 0.05 mm (Rojkovič et al. 2003b). 

Spinel	MgAl2O4 

Chrómspinelová asociácia bola identifikovaná v mezo-
zoických sedimentárnych horninách z Oravíc, Lietavskej 
Lúčky a Mojtína (Jablonský et al. 2001). Cr-obohatený spi-
nel z Podmanína pri Považskej Bystrici tvorí súčasť vul-
kanickej brekcie (Mikuš, Spišiak 2003). Cr-obohatené spi-
nely boli identifikované ako súčasť ťažkej frakcie riečnych 
sedimentov pri Jasení v Nízkych Tatrách (Stankovič et 
al. 2001, 2004). Vyčlenené boli tri typy Cr-obohatených 
spinelov zo serpentinitických pieskovcov šambronskej 
zóny tvoriacej severný okraj Levočských vrchov a Šariš-
skej vrchoviny na východnom Slovensku (Spišiak et al. 
2001): dominantný hnedočervený, slabo kataklazovaný 
a takmer nezonálny typ zriedkavo s lemom Cr-obohate-
ného magnetitu; hnedočierne, takmer nekataklazované 
zrná homogénneho zloženia; nehomogénne zrná pripo-
mínajúce myrmekitickú štruktúru. Cr-obohatený spinel 
z metaperidotitov pri Jaklovciach (Slovenské rudohorie) 
je na okraji resorbovaný mladším spinelom s obsahom 
MnO 11.4 - 16.8 hm. % a na druhej strane Cr-obohatený 
spinel z metaperidotitu od Sedlíc pri Prešove obsahuje 
0.6 - 1.6 hm. % MnO (Radvanec 2000b). Vo flogopitickom 
xenolite z Fintíc sa vyskytujú transparentné zrná spinelu 
fialovej farby do 1 mm (Košuth 2001).

Stibiotantalit	Sb3+TaO4 

Z granitových pegmatitov Sb ložiska Dúbrava v 
Nízkych Tatrách boli identifikované mikroskopické 1 - 5 
μm hrubé a maximálne 60 μm dlhé žilky stibiotantalitu 
v manganocolumbite-manganotantalite (Uher 2000). 

Todorokit (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O 

Todorokit bol identifikovaný na žile Terézia v Banskej 
Štiavnici, kde vytvára sivohnedé jemnozrnné agregáty 
vypĺňajúce priestory medzi kryštálmi kremeňa v podobe 
kôr hrubých do 4 cm (Háber et al. 2003). Na lokalitách 
Bolešov a Horné Sŕnie vytvára koncentrické kolomorf-
né agregáty tvorené xenomorfnými zrnami až 0.05 mm 
veľkými, ktoré sa striedajú s kôrami do 1 cm hrubými 
(Rojkovič et al. 2003a). Na lokalite Čučma pri Rožňave 
vytvára kôry a vypĺňa pukliny v mangánom obohatených 
horninách, pričom nepravidelné zrná dosahujú veľkosť až 
0.1 mm (Rojkovič 2001). Na lokalite v Šarišskom Jastrabí 
sa vyskytujú todorokitové kôry hrubé do 1 mm s xeno-
morfnými zrnami až 50 µm veľkými na rodochrozitových 
agregátoch a vo výplni do 0.1 mm hrubých puklín (Rojko-
vič et al. 2003b). V Krásnohorskej jaskyni pri Rožňave na 
kvapľovej výzdobe a v sintrových kôrach sa koncentruje 
tmavohnedá až čierna niekoľko centimetrov hrubá vrstva 
todorokitu (Jakál et al. 2005).

KARBONÁTY

Aragonit	CaCO3 

Na ložisku Jasenie - Soviansko v Nízkych Tatrách 
sa aragonit vyskytuje v dvoch generáciách: primárny 
vytvára bielu kôru zo steblovitých paralelne usporiada-
ných, priesvitných kryštálov veľkých do 7 mm na gale-
nite; supergénny je zastúpený vo forme bezfarebných, 
priehľadných ihličkovitých kryštálov veľkých do 2 cm, 
ktoré sa zhlukujú do vejárovitých až radiálnych agregátov 
v dutinách rudných aj nerudných minerálov spolu s hemi-
morfitom a Fe-oxihydroxidmi (Luptáková, Chovan 2003). 
Aragonit bol identifikovaný z Klenotnice v Demänovskej 
jaskyni Slobody (Nízke Tatry), kde tvorí súčasť ihličko-
vitých a excentrických jaskynných útvarov (Cílek 2004). 
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Siderit	FeCO3 

Na haldách ložiska Brezov štál pri Jedľových Kos-
toľanoch (Tribeč) tvorí siderit jemnozrnné a hrubozrnné 
agregáty pleťovo bielej, žltohnedej až hnedej farby (Jahn 
2005a). V okolí Margecian (Slovenské rudohorie) tvorí 
agregáty, hniezda a žilky spolu s goethitom a kremeňom, 
pričom v porovnaní s inými výskytmi v Slovenskom rudo-

Obr.	10 Zrastlica tabuľkovitých 
kryštálov azuritu z Gelnice. 
Šírka  obrázku  4  mm,  foto   
J. Sejkora.

Obr.	 11 Agregát ihlicovitých 
kryštálov malachitu  z Gel-
nice.  Šírka  obrázku  2  cm, 
foto J. Sejkora.

horí majú vyššie obsahy MnO a CaO (Baláž 2000). Hne-
dožltý až sivohnedý, jemnokryštalický siderit sa vyskytuje 
na lokalite Dubník v Slanských vrchoch v asociácii s pyri-
tom a baritom (Ďuďa, Baláž 2001b). 

Strontianit	SrCO3 

Strontianit sa vyskytuje na 13. obzore žily Zlatník 
vo východnej časti rudného poľa Rudňany pri Spiš-
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vých, bielych, ružových a hnedkastých kryštálických agre-
gátov tvorí súčasť žiloviny na ložisku Čavoj v Strážov-
ských vrchoch (Mikuš et al. 2003). Často sa vyskytuje 
v ťažkej frakcii aluviálnych sedimentov v potoku Boca pri 
Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách, kde tvorí mliečnobiele, žl-
tobiele, sivobiele alebo hnedobiele zrná s nepravidelným 
až tabuľkovým habitom (Smirnov, Chovan 2003). Až 2 cm 
veľké ružicovité agregáty vytvára barit v lome Šobov pri 
Banskej Štiavnici (obr. 13).

Brochantit	Cu4SO4(OH)6 

Pravdepodobne vzniká recentne na haldách ložiska 
v Gelnici (Slovenské rudohorie), kde vytvára kryštalické 
povlaky do 0.2 mm veľkosti na nezvetranom siderite (Sej-
kora et al. 2001; Sejkora, Ďuďa 2003). 

Celestín SrSO4 

Vo východnej časti rudného poľa Rudňany v oblasti 
jamy Poráč bol celestín identifikovaný v tektonizovaných 
polymiktných zlepencoch. Najväčší výskyt bol zdokumen-

Obr.	 13 Ružicovitý  agregát 
baritu z Banskej Štiavnice - 
Šobova.  Veľkosť  agregátu 
2 cm, foto D. Ozdín.

Obr.	 12 Skupina  tabuľkovitých  kryštálov 
antleritu  z Gelnice. Šířka obrázku 50 μm, 
SE foto J. Sejkora.

skej Novej Vsi, kde tvorí ihličkovité kryštály narastajúce 
na ankerite dosahujúce veľkosť do 1 cm, pričom výni-
močne boli objavené zrasty a guľovité agregáty do 2 cm 
(Zacharov, Peterec 2005). 

SULFÁTY

Antlerit	(Cu2+)3SO4(OH)4 

Antlerit bol identifikovaný v oxidačnej zóne Krížovej 
žily v Gelnici (Slovenské rudohorie), kde tvorí kryštalické 
povlaky s nedokonalým obličkovitým povrchom narastaj-
úce na kremennej žilovine a zároveň ihličkovité až tabuľ-
kové kryštalické agregáty (obr. 12) svetlozelenej farby, 
dosahujúce veľkosť do 20 μm (Sejkora et al. 2001).

Barit BaSO4 

Na ložisku Kolársky vrch pri Pezinku tvorí barit drob-
né, tabuľkové, biele kryštály a masívne agregáty do 5 mm 
narastené na antimonite, v asociácii s kermezitom (Uher 
et al. 2000, 2001a). Barit vo forme žíl, šošoviek a tabuľko-
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tovaný na 6. obzore v 2. etáži vo vzdialenosti 10 - 20 m 
nad telesami baritu, kde tvorí nepravidelné žilky, miestami 
zhluky kryštalických agregátov do veľkosti 10 cm a tabuľ-
kové kryštály do 1 cm (Zacharov, Peterec 2005).

Jarosit	K(Fe3+)3(SO4)2(OH)6 

Na haldách ložiska Jasenie - Soviansko v Nízkych Tat-
rách tvorí jarosit zemitú hmotu na kremeni s dutinkami po 
primárnych sulfidoch, hlavne po pyrite (Luptáková, Cho-
van 2003). 

Melanterit	Fe2+SO4·7H2O 

Melanterit tvorí sklovité kôry, hroznovité náteky až 
kvaple narastené na stenách starých banských chodieb 
ložiska Dubník - Libanka, Dubník - Hg a Zlatá Baňa. Polo-
priehľadný, svetlo- až tmavozelený melanterit sa tu pri 
zmene klimatických podmienok mení na bielu práškovitú 
hmotu, tvorenú rozenitom (Ďuďa, Baláž 2001b).

Montanit	Bi3+
2Te6+O6·2H2O 

Montanit bol identifikovaný v rámci Bi-Te mineralizácie 
na lokalite Župkov pri Žarnovici, kde tvorí ružovohnedé 
až sivohnedé prevažne celistvé povlaky do 0.2 mm hrubé 

pokrývajúce kryštály tetradymitu (obr. 14 a 15) a lokálne 
vytvára obličkovité agregáty (Sejkora et al. 2004c).

Posnjakit	Cu2+
4(SO4)(OH)6·H2O 

Vzniká na haldách ložiska v Gelnici vo forme celist-
vých až kryštalických svetlomodrých povlakov narastaj-
úcich na siderite, pričom nedokonalo vyvinuté priesvitné 
kryštály sú tabuľkové až lupeňovité a dosahujú veľkosť do 
0.5 mm (Sejkora et al. 2001). 

Römerit Fe2+Fe3+
2(SO4)4·14H2O 

Prvý krát opísaný výskyt römeritu zo Slovenska je 
viazaný na kremeňovo-markazitovú mineralizáciu a s ňou 
spojenú asociáciu sekundárnych sulfátov na magnezito-
vom ložisku Bankov pri Košiciach, kde tvorí dve morfolo-
gicky rozdielne formy: kryštalické agregáty svetloružovej 
farby veľkosti až 1.5 cm pozostávajúce z náhodne zras-
tených priehľadných až jemne ružovkastých, tabuľkových 
kryštálov veľkých do 50 µm a priehľadné, tabuľkové kryš-
tály hnedkastej farby v dutinách agregátov (obr. 16) dosa-
hujú veľkosť do 0.8 mm (Sejkora et al. 2004a). 

Obr.	15 Sférické agregáty montanitu zo Žup-
kova (Sejkora et al. 2004c). Šírka obráz-
ku 0.12 mm,  SE foto D. Ozdín.

Obr.	14	Ružovkastá kôra mon-
tanitu narastajúca na tetra-
dymit    zo  Župkova.  Šírka 
obrázku 4 mm,  foto J. Sej-
kora.
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Obr.	 17	 Polguľovité  agregáty  cornubitu              
z Gelnice. Šírka obrázku 0.8 mm,  SE foto        
J. Sejkora.

Obr.	16	Hnedé kryštály römeri-
tu z Bankova. Šírka obráz-
ku 2 mm,  foto J. Sejkora.

Sadrovec	CaSO4·2H2O 

Na lokalite Banka pri Piešťanoch sa vyskytujú vo vrst-
vách bridlíc vláknité, priesvitné agregáty sadrovca bielej 
farby pravdepodobne vznikajúce ako sekundárny produkt 
oxidácie pyritu (Jahn 2005b). Ihličkovité kryštály až drúzy 
sadrovca a vláknité formy sa vyskytujú v jaskyni Domica, 
lokálne aj v Ochtinskej aragonitovej jaskyni (Jakál et al. 
2005). Sadrovec v Drienovskej jaskyni vo východnej časti 
Slovenského krasu vytvára dve generácie: žltohnedé až 
červenohnedé kryštály a biele až bezfarebné kôry hrubé 
do 4 mm, výnimočne až 25 mm zložené zo sadrovcových 
agregátov (Zacharov, Košuth 2005). 

Slavíkit NaMg2Fe3+
5(SO4)7(OH)6·33H2O 

Slavíkit bol identifikovaný rtg. difrakčnou analýzou na 
haldách ložiska Pezinok (Uher et al. 2000).

FOSFÁTY,	ARZENÁTY,	VANADÁTY

Ardealit	Ca2(PO3OH)(SO4)·4H2O 

Ardealit tvorí súčasť hnedých, zemitých povlakov 
v guánových koróziách stenových sintrov a stalagmitoch 

Hrušovskej jaskyne v Slovenskom krase, kde predstavuje 
produkt kyslej reakcie guána s okolitým vápencom (Cílek 
2003). 

Cornubit	Cu5(AsO4)2(OH)4 

Na haldách Krížovej žily v Gelnici (Slovenské rudo-
horie) vypĺňajú pologuľovité priesvitné, tmavozelené 
agregáty cornubitu (obr. 17) s veľkosťou 1 mm dutiny 
v alterovanej žilovine do 2 cm veľké (Sejkora et al. 2001; 
Sejkora, Ďuďa 2003).

Cornwallit	Cu5(AsO4)2(OH)4 

V supergénnej zóne Krížovej žily v Gelnici tvorí štyri 
morfologické typy (obr. 18 - 21): kompaktné zelené agre-
gáty vypĺňajúce až 1 cm veľké dutiny v alterovanej žilo-
vine; smaragdovozelené, tabuľkové kryštály s veľkosťou 
0.2 - 1 mm, narastajúce na povlakoch staršieho goethitu; 
pologuľovité až obličkovité zelené povlaky okolo 1 mm v 
dutinách alterovanej žiloviny; kôry na stenách až 3 cm 
veľkých dutín v alterovanej žilovine tvorené pologuľovi-
tými, šošovkovitými až stočenými priesvitnými agregátmi 
trávovozelenej farby s veľkosťou 0.2 až 4 mm (Sejkora et 
al. 2001; Sejkora, Ďuďa 2003). 
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Obr.	18	Agregát tvorený zele-
nými kryštálmi cornwallitu 
z  Gelnice.  Šírka  obrázku       
3 mm,  foto J. Sejkora.

Obr.	 19	 Zelené  polguľovité 
agregáty cornwallitu z Gel-
nice. Šírka obrázku 5 mm,  
foto J. Sejkora.

Obr.	 20	 Kryštalický povrch agregátov corn-
wallitu z Gelnice. Šírka obrázku 150 μm,  
SE foto J. Sejkora.
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Obr.	21	Tabuľkovité kryštály na povrchu agre-
gátov cornwallitu z Gelnice. Šírka obráz-
ku 100 μm,  SE foto J. Sejkora.

Obr.	22	Stĺpcovitý kryštál fluór-
apatitu  zo  Župkova.  Šírka 
obrázku 1.5 mm,  foto    J. 
Sejkora.

Obr.	 23 Čiastočne  kostrovité  kryštály  fluór-
apatitu zo Župkova (Sejkora et al. 2004c), 
SE foto D. Ozdín.

Černovit-(Y) YAsO4 

Na lokalite Tisovec - Rejkovo v Slovenskom rudohorí 
tvorí černovit-(Y) súčasť akcesorickej asociácie arzená-
tov REE-Y v spodnotriasových ryolitoch (Ondrejka et al. 
2005a,b). 

Evansit	Al3(PO4)(OH)6·6H2O 

Na lokalite Kociha pri Rimavskej Sobote vytvára evan-
sit nápadné modrozelené hroznovité až obličkovité agre-
gáty, vypĺňajúce niekoľko cm dutiny v kavernóznom kre-
meni, pričom svetlé formy sú biele až číre podobné opálu 
(Novák et al. 2003). 



68	 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18/2, 2010. ISSN: 1211-0329

Fluórapatit	Ca5(PO4)3F 

Na ložisku Brezov štál pri Jedľových Kostoľanoch 
v Tribeči tvorí zrnité agregáty svetloružovej farby, pripo-
mínajúce živce (Jahn 2005a). Fluórapatit sa vyskytuje 
v puklinách a dutinách alterovaných andezitov na loka-
lite Župkov pri Žarnovici, kde tvorí idiomorfné stĺpčekové 
krátkoprizmatické, hexagonálne kryštály do 0.6 mm (obr. 
22 a 23) narastené na kremeni (Sejkora et al. 2004c). 

Gasparit-(Ce)	CeAsO4 

V ryolitoch na lokalite Tisovec - Rejkovo v Sloven-
skom Rudohorí gasparit-(Ce) spolu s černovitom-(Y) 
a arzénovým monazitom-(Ce) tvorí inklúzie do 100 μm 
veľké, rozptýlené v základnej hmote alebo v interstici-
álnych priestoroch medzi kremeňom a albitom (Ondrejka 
et al. 2005a,b). 

Hydroxylapatit	Ca5(PO4)3(OH) 

Bol objavený v Hrušovskej jaskyni a v Domici (Slo-
venský kras), kde okrem výskytov v guáne tvorí aj hnedé 
alebo sivé povlaky na niektorých kvapľoch (Jákal et al. 
2005). Na lokalite Vyšná Šebastová - Maglovec pri Prešo-
ve tvorí až 3 cm dlhé stĺpce viazané na alterované pukliny 
dioritových porfyritov (Košuth 2001). 

Cheralit	CaTh(PO4)2 

Pod neskôr diskreditovaným názvom brabantit bol 
identifikovaný ako max. 0.05 mm veľké inklúzie v allanite-
(Ce) tvoriacom súčasť REE paragenézy v peraluminóz-
nych granitoidoch z lokality Krnča v Tribeči (Broska et al. 
2000b).

Chlórapatit	Ca5(PO4)3Cl 

V opustenom kameňolome južne od obce Filipovo pri 
Brezne bol identifikovaný v podobe ojedinelých agregá-
tov vo vzorke olivínovo-amfibolovo-chloritového metape-
ridotitu (Stankovič 2005).

Klinoklas	Cu3AsO4(OH)3 

Na haldách ložiska v Gelnici (Slovenské rudohorie) 
sa objavuje vo forme zrastajúcich tmavozelených tabuľ-
kových kryštálov s veľkosťou do 0.5 mm (Sejkora et al. 
2001; Sejkora, Ďuďa 2003). 

Koninckit	Fe3+PO4·3H2O 

Na lokalite Kociha pri Rimavskej Sobote je prvý evi-
dovaný nález koninckitu na Slovensku, pričom jeho 

najväčší výskyt bol zistený neďaleko výskytu evansitu 
s vashegyitom, rýdzou meďou a volborthitom v dutinách 
žilného kremeňa aj priamo na puklinách grafiticko-serici-
tických bridlíc asi 30 m od ústia štôlne. Na tomto mies-
te tvorí koninckit hodvábne lesklé, biele až ružovkasté 5 
mm veľké hroznovité agregáty alebo samostatné sférolity 
s priemerom okolo 0.5 mm (Novák et al. 2003). 

Monazit-(Ce)	CePO4 

V peraluminóznych granitoidoch na lokalite Krn-
ča v Tribeči tvorí monazit-(Ce) max. 500 μm veľké zrná 
v primárnej REE minerálnej paragenéze (Broska et al. 
2000b). Typomorfizmus monazitu spolu s ďalšími vzác-
noprvkovými akcesorickými minerálmi bol charakterizo-
vaný zo vzoriek granitoidov Tribeča (Krnča, Čeľadince, 
Velčice, Zlatno) Slovenského rudohoria a Štiavnických 
vrchov (Broska 2001). Monazit-(Ce) sa ojedinele vysky-
tuje v podobe alotriomorfných kryštálov na hydrotermál-
nej kremennej žile v Ľubietovej - Predsvätodušnej spolu 
s rutilom, albitom a zirkónom (Ozdín 2001). Tvorí súčasť 
ťažkej frakcie aluviálnych sedimentov potoka Boca pri 
Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách (Smirnov, Chovan 2003). 
Monazit-(Ce) bol identifikovaný v ryolitovom tufe z vrtu na 
lokalite Novoveská Huta pri Spišskej Novej Vsi, kde tvorí 
zrná (v priemere do 50 µm) uzavreté v biotite v asociácii s 
xenotímom-(Y) a zirkónom (Rojkovič, Konečný 2005). 

Olivenit	Cu2+
2(AsO4)(OH) 

Na lokalite Gelnica sa vyskytuje na zvetranej žilovine 
vo forme povlakov s obličkovitým až kryštalickým povr-
chom, ktorý je tvorený svetlozeleným olivenitom (obr. 24) 
s náhodne orientovanými krátko stĺpcovými kryštálmi do 1 
mm (Sejkora et al. 2001; Sejkora, Ďuďa 2003). 

Taranakit	K3Al5(PO3OH6)6(PO4)2·18H2O 

Na Slovensku bol prvý krát opísaný v jaskyni Domi-
ca v Slovenskom krase z guánového hrnca (prehĺbeniny 
vznikajúce chemickou koróziou vápencového podložia) 
v blízkosti starého vchodu do jaskyne, kde sa koncent-
rujú kolónie netopierov. Na týchto miestach taranakit tvorí 
až 2 cm hrubé žltkasté až sivobiele kôry, pozostávajúce 
z kriedových nepravidelne zaoblených (1 - 3 mm) mono-
minerálnych bielych až sivých, mäkkých nodúl zemitého 
vzhľadu. Agregáty taranakitu na tejto lokalite sú tvorené 
samostatnými alebo náhodne zrastenými tabuľkovými 
kryštálmi s hexagonálnym obmedzením, ktoré dosahujú 
výnimočne veľkosť až 4 µm (Sejkora et al. 2004b). 

Obr.	 24	Kryštály  olivenitu    z Gelnice.  Šírka 
obrázku 90 μm, SE foto J. Sejkora.



Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18/2, 2010. ISSN: 1211-0329 69

Vashegyit	Al11(PO4)9(OH)6·38H2O 

Na lokalite Kociha v Slovenskom rudohorí tvorí 
vashegyit kriedovo až sivobiele, mäkké, celistvé kryp-
tokryštalické agregáty zemitého vzhľadu, ktoré vypĺňajú 
niekoľko cm veľké dutiny v kremeni, miestami uzatvára 
úlomky zvetranej sericitickej horniny so zrnitými agregát-
mi pyritu a kremeňa (Novák et al. 2003). 

Volborthit	Cu3V2O7(OH)2·2H2O 

Na lokalite Kociha tvorí volborthit žlté až žltozelené 
práškové a jemne bradavičnaté povlaky, ktoré sa viažu na 
modro sfarbený evansit. Miestami tu boli objavené sféro-
litické agregáty do 0.8 mm veľké, zložené z drobných 
šupinkových kryštálov s perleťovým až skleným leskom 
s vnútornou koncentrickou stavbou (Novák et al. 2003).

Wavellit	Al3(PO4)2(OH,F)3·5H2O

V puklinách a dutinách argilitizovaných kvarcitov 
v malom kameňolome pri obci Vigľašská Huta - Kalinka 
pri Zvolene tvorí až 4 mm veľké guľovité agregáty (obr. 
25) s radiálnou stavbou pozostávajúce z prizmatických, 
priesvitných, bezfarebných, bielych až žltkastých, nieke-
dy povrchovo hydroxidmi železa do hneda sfarbených 
kryštálov (Ozdín, Bukovina 2001).

SILIKÁTY

Aktinolit	Ca2(Fe,Mg)5(Si,Al)8O22(OH,F)2 

Svetlozelené stĺpčekovité kryštály sa vyskytujú v puk-
linách a dislokáciách amfibolitov v pohorí Branisko (Méres 
et al. 2000). V skarnoch na ložisku Zlatá Baňa tvorí ih-
ličkovité agregáty okolo zŕn granátu, epidotu a diopsidu 
(Ďuďa, Baláž 2001b). 

Allanit-(Ce)	CaCeFe2+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) 

Allanit-(Ce) je súčasťou primárnej aj sekundárnej 
REE minerálnej paragenézy v peraluminóznych granito-
idoch na lokalite Krnča v Tribeči (Broska et al. 2000b). Na 
ložisku Čučma pri Rožňave boli objavené kryštály do 0.01 
mm v asociácii s Mn-silikátmi (Rojkovič 2001). 

Almandín Fe2+
3Al2(SiO4)3 

Granáty prevažne almandínového zloženia tvoria 

agregáty a porfyroblasty v magnetitovo-granátovej bridlici 
a v páskovanej rule z okolia Kokavy nad Rimavicou (Rad-
vanec 2000a; Kováčik 2000b). Dominantne almandínové 
zloženie majú detritické granáty v jurských sedimentoch 
bradlového pásma (Aubrecht, Méres 2000). Červené kryš-
tály almandínu max. 7 mm veľké boli identifikované v gra-
náticko-pyroxenických metabazitoch z pohoria Branisko 
na východnom Slovensku (Méres et al. 2000). Almadín 
tvorí ťažkú frakciu piesčitých sedimentov lukáčovských 
vrstiev v Nitrianskej pahorkatine (Šarinová 2002). Gra-
náty pochádzajúce z andezitového telesa Maliniak cca 2 
km na jz. od Záhradného pri Prešove majú prevládajúce 
almandínové zloženie (Bónová 2005).

Alofán	Al2O3(SiO2)1.3-2.0·2.5-3H2O 

V Ochtinskej aragonitovej jaskyni spolu s asbolánom 
tvorí biele, jemnozrnné zemité vrstvy až 80 mm hrubé 
(Bosák et al. 2002).

Analcím Na(Si2Al)O6·H2O 

Na antimonitovom ložisku Kolársky vrch pri Pezinku 
v Malých Karpatoch sa analcím vyskytuje v podobe maxi-
málne 1 mm veľkých bielosivých kryštálov spolu s natroli-
tom a pyritom (Uher et al. 2001a). 

Andaluzit	Al2OSiO4 

V oblasti sedla Baba pri Pezinku sa vyskytuje v kre-
menných šošovkách vo svoroch až pararulách. Vytvára 
tmavofialové prizmatické kryštály max. 36 mm dlhé v aso-
ciácii s muskovitom a apatitom (Uher, Ozdín 2004). 

Andradit	Ca3Fe3+
2(SiO4)3 

V metaperidotite pri Jaklovciach v Slovenskom rudo-
horí boli identifikované idiomorfné zrná andraditovo-uva-
rovitových granátov a s veľkosťou do 0.2 mm (Radvanec 
2000b). 

Antigorit	Mg3Si2O5(OH)4 

Antigorit s obsahom K2O 0.8 - 3.4 hm. % a 0.5 - 0.8 
hm. % Na2O bol identifikovaný v metaperidotite pri Jaklov-
ciach. V metaperidotite pri Sedliciach neďaleko Prešova 
sa vyskytuje antigorit s obsahom 0.6 - 0.9 hm. % Na2O 
(Radvanec 2000b). 

Obr.	25 Radiálne agragáty wa-
vellitu na puklinách argili-
tizovaného sekundárneho 
kvarcitu  z  Vígľašskej  Huty 
- Kalinky (Ozdín, Bukovina 
2001), foto D. Ozdín.



70	 Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 18/2, 2010. ISSN: 1211-0329

Antofylit �Mg7Si8O22(OH)2 

Na lokalitách Čučma pri Rožňave a Malá Hekerová 
v Slovenskom rudohorí boli identifikované prizmatické 
kryštály antofylitu, dlhé do 4 mm v rodonite a v karboná-
toch (Rojkovič 2001).

Augit	(Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6 

Augit tvorí idiomorfné až alotriomorfné výrastlice 
v bazaltoidných andezitoch z Turčeka pri Kremnici, pri-
čom lokálne bol zistený zvýšený obsah Cr2O3 do 0.6 hm. 
% (Kollárová 2000).

Bementit	Mn7Si6O15(OH)8 

Na lokalite Čučma pri Rožňave tvorí bementit žilky do 
0.5 mm hrubé a lemuje spessartínové granáty (Rojkovič 
2001). 

Beryl	Be3Al2Si6O18 

Beryl sa vyskytuje v okrajových častiach kremenného 
jadra v blízkosti blokového mikroklínu, často v asociácii 
s muskovitom v granitovom pegmatite pri Moravanoch 
nad Váhom v okolí Piešťan, kde boli nájdené svetlozele-
né až žltozelené nepriehľadné kryštály hexagonálne priz-
matického habitu s dĺžkou 1 - 4 cm, výnimočne až 12 cm. 
V časti pegmatitu boli nájdené fragmenty veľkého kryštálu 
zvetraného berylu s 15 cm základňou, ktorého odhadova-
ná dĺžka mohla byť 30 až 50 cm. Táto vzorka je doteraz 
najväčším berylom nájdeným na území Slovenska (Uher 
2002). Kryštál berylu z pegmatitu v Bratislave - Dúbravke 
(Švábsky vrch) meria 8 cm (Uher, Ozdín 2004). 

Cordierit	Mg2Al4Si5O18 

Cordierit je hlavnou minerálna fázou v xenolitov vysky-
tujúcich sa v andezitoch Slanských vrchov, predovšetkým 
v lomoch v Borovníku (prerastá s magnetitom) a vo Vyš-
nej Kamenici (s Fe-obohateným spinelom), zároveň na 
lokalite Vechec pri Vranove nad Topľou tvorí cordierit až 
8 cm veľké agregáty spolu s plagioklasom, v dutinách 
s čírymi 1 - 2 mm stĺpčekmi stilbitu-Na (Košuth 2001). 

Diopsid	CaMgSi2O6 

Identifikovaný bol v metaperidotitoch v Sedliciach 
a v Jaklovciach (Radvanec 2000b). Diopsid tvorí primár-
nu minerálnu asociáciu spolu s olivínom forsteritového 
zloženia, enstatitom a chrómovým spinelom v ultrabázic-
kých horninách z vrtov Zbudza, Pavlovce, Senné, Rebrín 
a Blatná Polianka na východnom Slovensku (Spišiak et 
al. 2000). 

Dravit	NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 

Na ložisku Jedľové Kostoľany - Brezov štál v Tribeči 
dravit tvorí časti zonálnych kryštálov turmalínu s prechod-
mi do skorylu a magneziofoititu v podobe čiernych vlák-
nitých až ihličkovitých agregátov v kremenných žilkách, 
dolomitoch aj sideritoch s dĺžkou kryštálov max. 3 mm 
a hrúbkou do 0.2 mm (Uher, Ozdín 2001). Tmavosivý až 
čierny dravit tvorí kríčkovité alebo drobnozrnné agregáty 
v bielom kremeni na lokalite Ľubietová - Predsvätoduš-
ná (Ozdín 2001). Sivomodré kryštály dravitu s veľkosťou 
0.5 - 2 cm boli identifikované v rámci revízneho výskumu 
pôvodne určeného uvitu (Bouška et al. 1973) z meta-
karbonátov v rámci magnezitovo-mastencového ložiska 
Hnúšťa - Mútnik v Slovenskom rudohorí (Uher, Ozdín 
2000; Uher et al. 2002b). Z haldového materiálu opus-
tenej štôlne Andrej na lokalite Grexa pri Rožňave boli 
objavené tri typy dravitov: dlhoprizmatický (ihličkovitý) 
dravit hnedej farby tvoriaci agregáty paralelne zrastených 

dlhoprizmatických kryštálov; dlhoprizmatický dravit sve-
tlozelenej farby, vytvára paralelné agregáty alebo samo-
statné kryštály; vláknitý dravit prerastá a zatláča hnedý 
aj zelený prizmatický dravit po okrajoch agregátov, resp. 
tvorí monominerálne paralelne vláknité agregáty až 5 cm 
dlhé v kremeni (Uher 2003). 

Epidot	Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) 

Publikované boli nové výskyty epidotu viazané na gra-
nitoidy Tribeča, Považského Inovca a Malej Fatry (Jahn 
2001). Epidot tvorí súčasť ťažkej frakcie aluviálnych sedi-
mentov potoka Boca pri Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách 
(Smirnov, Chovan 2003). Hnedozelený až 4 cm veľký 
kryštál epidotu (obr. 26) zarastený v kremeni bol nájdený 
na lokalite Sihla (Uher, Ozdín 2004). 

Feroaxinit	Ca4Fe2+
2Al4[B2Si8O30](OH)2 

Feroaxinit sa vyskytuje na lokalite Limbach v Malých 
Karpatoch, kde tvorí max. 1 cm veľké svetlohnedé kryštá-
ly (Uher, Ozdín 2004). 

Feropyrosmalit	Fe2+
8Si6O15(OH)10 

Bol identifikovaný na Fe-skarnovom ložisku Vyhne 
- Klokoč ako dcérsky minerál vo fluidných inklúziách 
v asociácii spolu s magnetitom, hematitom a karbonátmi. 
Vytvára zelenožlté max. 10 µm veľké prizmatické kryštály 
(Koděra et al. 2003).

Ferosilit	Fe2+
2(SiO3)2 

Ferosilit bol identifikovaný ako súčasť v peraluminóz-
neho pincinitu (sklovitý ortopyroxénový granodiorit-tona-
lit) z pliocénneho bazaltového maaru Pinciná pri Lučenci 
v asociácii s ilmenitom, kremeňom a živcami (Huraiová 
et al. 2005).

Flogopit	KMg3(Si3Al)O10(OH)2 

Flogopit bol identifikovaný z alterovaných granitoidov 
Sb-Au ložiska Pezinok - Kolársky vrch v Malých Karpa-
toch (Moravanský et al. 2001). Tmavohnedý až hnedo-
červený flogopit veľkosti do 3 mm bol najdený v pikri-
toch v okolí Banskej Bystrice (Spišiak, Hovorka 2000a). 
Kryštály veľkosti 2 - 3 mm boli identifikované v xenolitoch 
na lokalite Vyšná Šebastová - Maglovec a Brestov v Slan-
ských vrchoch (Košuth 2000). 

Foitit �[Fe2+
2Al]Al6Si6O18(BO3)3(OH)4

Kryštály skorylu až foititu veľkosti 1 - 2 cm boli iden-
tifikované z aplitových žíl granitov pri Zlatej Idke, blízko 
Košíc ako aj v leukogranitoch pri Klenovci (Broska et al. 
2000a). 

Forsterit	Mg2SiO4 

Forsterit bol identifikovaný v metaperidotitoch v Sedli-
ciach pri Prešove (Fo = 91 mol. %) a v Jaklovciach v Slo-
venskom rudohorí (Fo = 90 - 92 mol. %), pričom v zložení 
metaperidotitov olivíny spolu s klinopyroxénmi tvoria 
60 až 70 % objemu horniny (Radvanec 2000b). Olivín 
s prevahou forsteritového zloženia (Fo = 55 - 91 mol. %) 
bol identifikovaný v bazaltoidných andezitoch z Turčeka 
pri Kremnici (Kollárová 2000). 

Goldmanit	Ca3V
3+

2(SiO4)3 

Spolu s V-Cr grossulárom a výnimočne aj V-Al uva-
rovitom tvoria súčasť unikátnej V-Cr silikátovej minerali-
zácie, ktorá bola opísaná zo štôlní Michal, Horný a Dolný 
Augustín z lokality Rybníček, cca 5 - 7 km sz. od Pezinka; 
tmavosmaragdovo zelené kryštály goldmanitu dosahujú 
1 - 5 mm a sú v asociácií s pyritom, pyrotitom, amfibolmi, 
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Obr.	26	Hnedozelený prizma-
tický kryštál epidotu zo žily 
alpského typu z lokality 
Sihla (Uher, Ozdín 2004). 
Dĺžka  kryštálu  4  cm,  foto 
D. Ozdín.

diopsidom a albitom (Kubiš, Uher 2001). 

Grunerit �Fe2+
7Si8O22(OH)2 

Grunerit vytvára jemnozrnné agregáty alebo max. 3 
mm veľké porfyroblasty prerastajúce sa s magnetitom 
v skarnoch na lokalite Kokava nad Rimavicou v Slovens-
kom rudohorí (Kováčik 2000b).

Hemimorfit	Zn4Si2O7(OH)2·H2O 

Hemimorfit bol identifikovaný z jaskyne Zlomísk 
v Nízkych Tatrách v rámci 30 cm hrubej „limonitovej“ 
výplni tektonickej zóny v centrálnej časti jaskyne (Popol-
várova komnata), kde sa vyskytuje v štyroch základných 
typoch: drobnokryštalický hemimorfit hnedočiernej farby 
v žilkách maximálnej hrúbky 2 mm; jemnokryštalický až 
práškový, biely hemimorfit vypĺňajúci žilky; radiálno-lúčo-
vité agregáty do 7 mm hnedočiernej farby; priehľadné až 
priesvitné, idiomorfné, najčastejšie prizmatické kryštály 
(obr. 27) do 1 mm tvoriace drúzy v dutinách (Ozdín et 
al. 2001). Hemimorfit sa vyskytuje aj na Pb-Zn ložisku 
Jasenie - Soviansko (Nízke Tatry) v dutinách primárnych 

minerálov (barit, kalcit, sfalerit) a spolu so sekundárnymi 
minerálmi (aragonit, Fe-oxihydroxidy), kde vytvára bielu 
jemnú kôru pozostávajúcu z idiomorfných tabuľkových 
priehľadných kryštálov kopijovitého tvaru veľkých do 1 
mm, ktoré sa zhlukujú do vejárovitých až sférických agre-
gátov (Luptáková, Chovan 2003). 

Huttonit	ThSiO4 

Tvorí mikroskopické inklúzie v sekundárnych monazi-
tových zrnách v peraluminóznych granitoidoch na lokalite 
Krnča v Tribeči (Broska et al. 2000b).

Chloritoid	Fe2+Al2OSiO4(OH)2 

V metapelitoch v okolí Hnúšte a Hankovej tvorí chlo-
ritoid súčasť minerálnej asociácie s chloritmi, granátmi 
(pyrop - almandín, spessartín - grosulár), staurolitom, 
biotitom, amfibolmi (tschermakit - hornblend), svetlými 
sľudami (muskovit - paragonit - margarit) a ďalšími mine-
rálmi (Janák et al. 2001). Vo vrtoch na lokalitách Iňačovce 
a Senné v oblasti Michaloviec na východnom Slovensku 
boli identifikované porfyroblasty a ružicovité agregáty 
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Obr.	 27 Agregát  tabuľkovitých  kryštálov 
hemimorfitu z Jaskyne Zlomísk v Nízkych 
Tatrách  (Ozdín  et  al.  2001),  SE  foto          
D. Ozdín.

chloritoidu s priemerom 1 mm v asociácii s pyrofylitom 
(Biroň et al. 2000). 

Chryzotil	Mg3Si2O5(OH)4 

Chryzotil s obsahom okolo 4 hm. % K2O a 0.5 - 
0.9 hm. % Na2O bol identifikovaný v metaperidotite pri 
Jaklovciach v Slovenskom rudohorí, pričom v porovnaní 
s metaperidotitom v Sedliciach pri Prešove chryzotil lokál-
ne obsahuje cca 1 hm. % Na2O (Radvanec 2000b).

Kaersutit	NaCa2(Mg4Ti4+)(Si6Al2)O23(OH) 

Kaersutit s oscilačnou zonálnosťou bol identifikovaný 
v lamprofýroch na lokalite Liptovská Dúbrava v Nízkych 
Tatrách (Spišiak, Balogh 2002).

Klinochlór	Mg6Si4O10(OH)8 

Klinochlor je dominantným minerálom zo skupiny 
chloritov v hydrotermálne alterovaných granitoidoch na 
Sb-Au ložisku Pezinok - Kolársky vrch (Moravanský et al. 
2001; Moravanský, Lipka 2004). Na ložisku Hačava pri 
Hnúšti (Slovenské rudohorie) sa vyskytujú lupene zele-
nosivého klinochlóru (obr. 28) v kremeni veľké až 9 cm 
(Uher, Ozdín 2004). 

Magneziofoitit �(Mg2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 

Zonálny turmalín s lokálnym prechodom do zloženia 
skoryl - dravit - magneziofoitit bol identifikovaný na hyd-
rotermálnom Cu a sideritovom ložisku Jedľové Kostoľany 
- Brezov štál v Tribeči, kde tvorí centrálnu časť max. 3 mm 
dlhých kryštálov turmalínov (Uher, Ozdín 2001). 

Mangánpyrosmalit	Mn2+
8Si6O15(OH,Cl)10 

Na mangánovom ložisku Čučma pri Rožňave tvorí 
impregnácie zŕn veľkých do 0.2 mm v asociácii s rodo-
nitom, tefroitom, pyrofanitom a magnetitom (Rojkovič 
2001). 

Muskovit	KAl2(Si3Al)O10(OH)2 

Tabuľkové kryštály muskovitu veľké do 8 cm sa vysky-
tujú v pegmatitovom telese Striebornica v Moravanoch 
nad Váhom pri Piešťanoch (Uher 2002). 

Natrolit	Na2(Si3Al2)O10·2H2O 

Na antimonitovom ložisku Pezinok - Kolársky vrch 
v Malých Karpatoch vytvára biele radiálno-lúčovité agre-
gáty s dĺžkou jednotlivých kryštálov do 5 mm spolu s anal-
címom v puklinách hornín (Uher et al. 2001a). 

Obr.	28 9 cm veľký lupeň tma-
vozeleného klinochlóru z lo- 
žiska  Hačava  v  Slovens-
kom rudohorí (Uher, Ozdín 
2004), foto D. Ozdín.
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Omfacit	(Ca,Na)(Mg,Fe,Al)Si2O6 

Prvý krát bol omfacit identifikovaný v metabazitoch 
v doline Koleso, cca 8 km severne od Heľpy (Nízke Tatry). 
Omfacitom obohatená hornina z Heľpy predstavuje relikt 
retrográdneho eklogitu, ktorý je asociovaný s amfibolitom 
a metagabrom (Janák et al. 2003). 

Piemontit	Ca2Mn3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) 

Z vrtu v chloriticko-sericiticko-kremenných bridliciach 
južne od Rudnian boli identifikované prizmatické, zonál-
ne kryštály piemontitu do 0.03 mm a nepravidelné zrná; 
obsahuje 6 - 16 % Mn (Spišiak, Hovorka 2000b). 

Prehnit	Ca2Al(Si3Al)O10(OH)2 

Prehnit v oválnej tektonickej brekcii žltohnedého 
a jemnozrnitého pyroxenitu na južnom svahu Dankovej 
pri Dobšinej na báze vápenca a metaperidotitu tvorí 20 % 
objemu horniny (Radvanec 2005). 

Pyrop	Mg3Al2(SiO4)3 

Detritické granáty pyrop-almandínového zloženia boli 
analyzované z jurských sedimentov tatrika a z Pieninské-
ho bradlového pásma (Aubrecht, Méres 2000), pričom v 
časti granátov z lokality Malý Šiprúň dominuje pyropová 
komponenta.

Pyroxmangit	Mn2+SiO3 

Na mangánovom ložisku Čučma pri Rožňave tvorí 
pyroxmangit dvojčatné lamely, stĺpčekové kryštály 
a agregáty do 2.5 mm v karbonátových žilkách (Rojkovič 
2001). 

Rodonit	(Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3 

V haldách štôlne Malvína mangánového ložiska Čuč-
ma pri Rožňave tvorí prizmatické 0.5 - 1 mm, výnimočne 
až 2 cm dlhé zrná v tesnom prerastaní s rodochrozitom 
a miestami s nambulitom (Rojkovič 2001; Peterec, Ďuďa 
2003). 

Siderofylit	KFe2+
2Al(Si2Al2)O10(OH)2 

V masíve Veľká Lúka neďaleko Martina v Malej Fatre 
bol identifikovaný v ortorulách (Majdán et al. 2004).

Skoryl	NaFe2+
3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 

Turmalíny skorylovo-dravitového radu tvoria súčasť 
ťažkej frakcie piesčitých sedimentov lukáčovských vrstiev 
v Nitrianskej pahorkatine (Šarinová 2002). Dravitovo-sko-
rylové turmalíny s prechodom do magneziofoititu tvoria 
kryštály, koncentrované v sľudami obohatených laminách 
kremenných pieskovcoch a zlepencoch z lokalít Jelenec, 
Žirany, Mankovce a ďalších lokalít Tribeča (Vozárová et al. 
2003). Na haldách z ložiska Brezov štál pri Jedľových Kos-
toľanoch (Tribeč) tvorí skoryl ihličkovité kryštály do 0.5 cm 
alebo steblovité a zrnité agregáty až 4 cm dlhé a 2 cm širo-
ké v asociácii s kremeňom (Jahn 2005a). Turmalíny sko-
rylovo-dravitového zloženia boli identifikované z obliakov 
turmalinitov v zlepencových polohách obsahujúcich spod-
notriasové kremence tatrika na lokalite Devínska Kobyla 
(súčasť Bratislavy) v Malých Karpatoch a v polymiktných 
zlepencoch klapskej jednotky Pieninského bradlového 
pásma cca 1 km ssv. od kaštieľa v obci Orlové pri Považs-
kej Bystrici (Bačík et al. 2005a,b). Skoryl bol identifikova-
ný z granitových pegmatitov pochádzajúcich z Magurky 
a Bystrej doliny v Nízkych Tatrách (Uher et al. 2001c). 

Spessartin	Mn2+
3Al2(SiO4)3 

V mangánom obohatených metasedimentoch po-

chádzajúcich z vrtu južne od Rudnian boli identifiko-
vané izometrické zrná spessartinu veľké cca 0.2 mm 
(Spišiak, Hovorka 2000b). Granáty spessartínového 
zloženia tvoria idiomorfné zrná veľké od 0.1 do 0.5 mm 
zhlukujúce sa do agregátov v rodonite a Ca-rodochrozite 
na lokalite Čučma (Rojkovič 2001). 

Stilpnomelán	(K,Ca,Na)(Fe,Mg,Al)8(Si,Al)12(O,OH)36·nH2O 

Vyskytuje sa v haldách zo štôlne Malvína mangáno-
vého ložiska Čučma pri Rožňave v asociácii s pyrofani-
tom, wolframitom a hollanditom, kde vytvára drobné, čier-
nohnedé až čierne, lesklé, husto prerastané prizmatické 
agregáty kryštálov až 2 mm dlhých a 0.1 mm hrubých, 
ktoré sú zarastené v bielom kutnohorite (Peterec, Ďuďa 
2003). 

Tefroit	Mn2+
2SiO4 

Na mangánovom ložisku Čučma pri Rožňave tvorí 
tefroit zrnité (0.1 - 0.2 mm) a hypidiomorfné agregáty uza-
vreté v rodonite (Rojkovič 2001).

Titanit	CaTiSiO5 

Rozpad titanitu na ilmenit bol pozovaný v granitoch 
Tribeča (Broska, Konečný 2000). Žltohnedé až hne-
dé zrná tvoria súčasť ťažkej frakcie aluviálnych sedi-
mentov potoka Boca pri Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách 
(Smirnov, Chovan 2003). Chemickým zložením titanitu 
z granitoidov Malých Karpát (Modra - Harmónia), Tribe-
ča (Nitra - kameňolom pod Zoborom, Zlatno) Malá Fatra 
(Višňové, Vrútky - Dubná Skala), Slovenské rudohorie 
(Hriňová, Sihla, Zlatá Idka) sa komplexne zaoberá práca 
Brosku et al. (2004).

Topás	Al2SiO4F2 

Topás sa vzácne vyskytuje v Li-F granitoch a greise-
noch v Dlhej doline, Hnilci a Zlatej Idke v Slovenskom 
rudohorí; tyto horniny obsahujú 3 - 5 obj. % topásu (Kubiš 
et al. 2003). 

Torogumit	(Th,U)[(SiO4),(OH)4] 

Torogumit sa nachádza vo svetloružovom dolomi-
te s vrstvičkami sulfidov v asociácii s monazitom-(Ce), 
xenotímom-(Y) a fluórapatitom na Mn ložisku pri Čučme 
v Slovenskom rudohorí (Peterec, Ďuďa 2003). 

Zirkón ZrSiO4 

Z granitu typu Hrončok boli identifikované stĺpcovité 
kryštály max. 250 μm dlhé (Putiš et al. 2000). Zirkóno-
vé ako akcesórický minerál bol zistený v metadioritoch, 
metatrondhjemitoch v páskovaných amfibolitoch a leuko-
krátnych plagiogranitovo-aplitových žilách z lokalít Hlôš-
ková dolina, dolina Veľkého Zeleného Potoka, Pohronská 
Polhora a dolina Petríkovo (Putiš et al. 2001). Zirkón tvorí 
kryštály 0.1 - 0.4 mm veľké, uzavreté v biotite, niekedy 
v plagioklasoch a kremeni v rochoveckom granite (Pol-
ler et al. 2001). Spracovaná bola typológia a chemické 
zloženie zirkónov z K-ryolitov lokalít Telgárt a Poniky na 
Horehroní (Uher et al. 2002a). Typológia zirkónov z gra-
nitoidov Západných Karpát zhrnutá v práci Broska a Uher 
(2003). Zirkón je súčasťou primárnej asociácie akceso-
rických minerálov v granitových obliakoch Pieninského 
bradlového pásma, v type Upohlav spolu s allanitom-
(Ce), magnetitom, ilmenitom, apatitom, granátmi a v type 
Krivá spolu s apatitom, monazitom-(Ce) a granátmi (Uher 
2004b). Zirkón tvorí tiež súčasť ťažkej frakcie aluviálnych 
sedimentov potoka Boca pri Vyšnej Boci v Nízkych Tat-
rách (Smirnov, Chovan 2003). 
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Záver

Zostavený prehľad informácií publikovaných o sloven-
ských mineráloch za obdobie rokov 2000 - 2005 neobsa-
huje úplne všetky informácie o ich výskyte. Subjektívny 
výber opísaných minerálov je zameraný predovšetkým 
na zriedkavejšie minerály a ich paragenézy, minerály prvý 
krát identifikované na území SR a prvopisy. V menšej 
miere sú zastúpené údaje o bežnejších a horninotvorných 
mineráloch, najmä ak sa vyskytujú v atypických asociáci-
ách prípadne ide v rámci SR o raritnejšie minerály alebo 
nové lokality. V ďalšom pokračovaní budú prezentované 
poznatky o slovenských mineráloch publikované v rokoch 
2006 - 2010. 
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