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Naším cieľom je porozumieť silám a procesom, ktoré formovali zloženie a stavbu zemskej kôry v oblasti Západných Karpát od predalpínskeho obdobia až po najmladšiu neotektonickú etapu. Pri
výskume integrujeme metódy a poznatky širokého spektra geovedných disciplín, od geo¬chémie, cez mineralógiu a petrológiu, geologické mapovanie a štruktúrnu analýzu, DPZ a satelitnú geodéziu
až po tektonickú geomorfológiu a modelovanie v prostredí GIS.
Výskumné otázky riešime v špecificky aj interdisciplinárne zameraných projektoch základného výskumu v spolupráci s renomovanými domácimi aj zahraničnými pracoviskami. Výsledky výskumu
implementujeme do študijných plánov a prezentujeme odbornej aj
širšej verejnosti.

OBLASTI VÝSKUMU
+421 48 446 7244
Tajovského 40
Banská Bystrica

Geochémia, mineralógia a petrológia
• Geochémia a izotopová geochronológia magmatických hornín
• Mineralógia hornín a nerastných surovín
• Genéza rôznych typov mineralizácií

Štruktúrna geológia a paleotektonika
http://www.fpv.umb.sk/
katedry/katedra-geografie • Paleotektonický vývoj kľúčových oblastí Západných Karpát
• Štruktúrna analýza a tektonický vývoj príkrovových systémov
-a-geologie/
Západných Karpát
Neotektonika, tektonická geomorfológia a dynamika zemského
povrchu
• Dynamika zosuvov a svahových procesov
• Neotektonika a topografia – neotektonický vývoj a morfotektonický charakter vybraných oblastí Západných Karpát
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• Laboratórny výskum: polarizačný mikroskop Nikon ECLIPSE LV
100 POL, binokulárna lupa Nikon SMZ-1500 s kamerou typu SD-Fi2,
softvérový balík NIS-Element D 3.10, ArcGIS Desktop 10.x, kompletné
digitalizované mapové podklady (digitálny model reliéfu DMR-3 a
ďalšie)
• Terénny výskum: kompletné terénne vybavenie – kladivá, geologické kompasy, profesionálne GPS, terénny tablet, zariadenie na
odber vzoriek vrátane ručných vŕtačiek

VÝZNAMNÉ PROJEKTY
2016-2019 Modely interakcie kôrových a plášťových hornín s

2015-2017

2012-2015
http://www.fpv.umb.sk/
katedry/katedra-geografie
-a-geologie/
2011-2014

Členovia výskumného tímu
Doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
RNDr. Roberta Prokešová, PhD.

2010-2011

2016-2018

Mgr. Štefan Ferenc, PhD.

2011-2013

Mgr. Viera Šimonová, PhD.

2006-2010

Partnerské organizácie
Ústav vied o Zemi SAV
Univerzita Komenského v Bratislave:
Katedra geológie a paleontológie
Katedra mineralógie a petrológie
Katedra fyzickej geografie
a geoekológie
Ostravská univerzita:
Katedra fyzické geografie
a geoekologie

fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát,
východných Álp a severného Turecka, korelácia
P-T-X-t parametrov (APVV-15-0050)
Geochémia a geochronológia magmatických žilných
hornín v Západných Karpatoch (VEGA 1/0650/15)
Nová syntéza vývoja reliéfu Západných Karpát –
príprava databázy pre testovanie kľúčových hypotéz
(APVV-0625-11)
Metaultramafity,
indikátor
mechanizmov
kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v
orogénnej prizme (Západné Karpaty, Východný okraj
Álp) (APVV-081-10)
Dynamika svahových procesov – syntéza geologických, geomorfologických a hydrologických aspektov
(VEGA 1/0157/10)
Multimediálna učebnica zo základov štruktúrnej
geológie (KEGA 055 UMB-4/2016)
Aplikovaná geológia - nový študijný program II.
stupňa
vysokoškolského
štúdia
(KEGA
011
UMB-4/2014)
Náučno-poznávací sprievodca po geologických a
geografických lokalitách stredného Slovenska (APVV
LPP-0362-06)

ČO PONÚKAME?
Ponúkame skúsenosti a znalosti v oblasti geochémie, mineralógie a
petrológie, štruktúrnej geológie a tektoniky, ktoré sú zamerané na:
• komplexnú mineralogicko-geochemickú analýzu hornín, horninotvorných, rudných aj nerudných minerálov
• mineralogické zhodnotenie nerastných surovín
• vyhľadávanie rádioaktívnych anomálií v skúmanom území
• geologické mapovanie a štruktúrnu analýzu
• interpretáciu krehkých štruktúr a vývoja paleonapätí na
skúmanom území
• morfotektonickú analýzu vybraného územia v prostredí GIS
• pokročilé spracovanie dát a priestorové analýzy (Stereonet,
GeOrient, ArcGIS, Statistica, ....), interpretácia a modelovanie

