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Úvodom

Banícka a hutnícka  minulosť v širšom okolí Rožňavy, Čučmy,  

Drnavy a Štítnika je už minulosťou. Ostávajú nám iba  staré písomnosti 

v archívoch, spomienky a zachované ústia štôlní a predmetov po tejto 

činnosti.

Uvedená skutočnosť je prezentovaná elektronickou formou a to 

pri vyhľadávaní, ťažbe a spracovaní nerastných surovín z veľkého 

počtu  ložísk v tomto regióne Gemera. 

Na predmetnom elektronickom nosiči môžete nájsť a to vo 

formáte  *pdf (autorské práva vyhradené) súhrn základných údajov o 

geologických, banských, ťažobných a  dopravných spôsobov nerastnej 

suroviny do úpravárenských centier. 

Prezentované je to textovo a fotografiami zo súčasnosti, ale 

hlavne starými archívnymi dokumentami a fotografiami, ktoré sa 

podarilo nájsť.

Verím, že uvedené poslúži širokej verejnosti, najmä mladšej 

generácii, ktorá túto činnosť nepoznala. Je i vhodnou prezentáciou pre 

miestne samosprávy, turisticko-informačné centrá, aby takto  túto 

kultúrno- historickú činnosť mohli prezentovať návštevníkom i 

v celoslovenskom merítku. 



Banská činnosť v okolí mesta Rožňava

a obciach: Čučma – Betliar - Drnava - Štítnik 

Písomne doložené doklady o ťažbe a spracovaní rúd v okolí Rožňavy siahajú do 11. storočia. V 11. až 14. storočí 

to bola predovšetkým ťažba rúd drahých a farebných kovov a od 17. storočia ťažba a spracovanie železných rúd.

V 19. storočí sa Gemer zaradil na prvé miesto v ťažbe železných rúd a výrobe železa v Uhorsku, kedy túto 

oblasť nazývali „železným srdcom Uhorska“.

Historicky prvými ťažiarmi boli miestni osadníci a mešťania. Významnú úlohu v regióne zohrali vtedy 

predovšetkým rody Andrássy, Coburg a neskôr Rimamuránsko - Šalgótarjánska železiarska účastinná spoločnosť, 

(RIMA). 

Zlatým vekom rožňavského baníctva bolo rozhranie 15. a 16. storočia, kedy sa do banského podnikania 

zavádzala nová technika.  V tom čase (v roku 1487) si mesto Rožňava upevnilo svoju pozíciu aj vstupom do 

„Zväzu hornouhorských banských miest“. Okrem Rožňavy tam patrili banské mestá Gelnica, Smolník, Jasov, 

Spišská Nová Ves, Telkibánya a Rudabánya.

V druhej polovici 19. storočia dochádza k modernizácii výroby železa v regióne a v roku 1852 k splynutiu 

významných železiarskych spoločností do „Rimamuránsko – Šalgotariánskej účastinnej spoločnosti“.

Obdobie po druhej svetovej vojne až do roku 1990, bolo ďalším obdobím rozmachu banskej činnosti v Rožňave 

a jej okolí.

Po tomto roku bola banská činnosť v Rožňave a okolí ukončená. História mesta Rožňava a obcí Štítnik,  

Betliar,  Nižná Slaná, Vlachovo, Drnava, ich rozkvet aj úpadok, bola vždy úzko spätá s prosperitou banského 

podnikania.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Obraz

„ ROŽŇAVSKÁ  METERCIA“

z roku 1513 od neznámeho maliara, zobrazuje v pozadí 

banícku činnosť v 16. storočí. Z pohľadu baníckej činnosti 

je obraz unikátny i tým, že maliar zobrazil aj vtedajší 

spôsob razenia banských diel, ich zameriavanie, ťažbu, 

dopravu a úpravu nerastnej suroviny. Lokalitou, kde sa 

táto činnosť vykonávala, je pravdepodobne  hrebeň 

Rozgang pri ústí Rožňavskej doliny v obci Čučma.

Originál obrazu, zobrazujúceho Svätú Annu s dcérou 

Máriou a Božím Synom, sa nachádza v Biskupskej 

katedrále v Rožňave. Kópia obrazu je v Baníckom múzeu 

Rožňava.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Detaile z 

obrazu 

znázorňujúce 

banskú a 

úpravárenskú 

činnosť.
Foto K. Tományi



Razenie štôlne

želiezkom a kladivkom

želiezko

korýtko

Hunt – Banícke 

múzeum Rožňava

Razenie banských 

diel v minulosti

Banské diela sa, až do použitia strelného prachu  

(prvýkrát bol použitý v Banskej Štiavnici v roku 1627),  

razili veľmi namáhavou ručnou prácou a to pomocou 

kladivka a želiezka. Tieto dva skrížené najstaršie 

banícke nástroje sú aj celosvetovým baníckym znakom 

baníckeho odvetvia a na baníckych uniformách. 

Používania oboch nástrojov pri razení kresanice sa 

dialo nasledovne:

Baník (pravák) udieral kladivom, ktoré držal v pravej 

ruke, na želiezko a takto odsekával na čeľbe banského 

diela kusy horniny. Spôsob a technika záviseli od 

pevnosti, bridličnatosti a porušenia horniny 

v konkrétnej bani. 

Bola to mimoriadne namáhavá práca vykonávaná pri 

slabom osvetlení, nedostatku vzduchu, vo vlhkom 

prostredí s denným postupom 10 – 20 cm. Rudu 

a horninu musel baník vynášať z bane tak, že ju naložil 

dreveným korýtkom („brotwanom“) do dreveného 

banského vozíka – zvaného „hunt“. Tento vozík ťahal 

ručne z bane von po drevených doskách, ktoré boli 

spájané medzi sebou bez použitia klincov. 

Kresanice pri Čučme

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Kresanica na Kalvárii



Siderit-barit žily

Siderit-kremenné žily

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: 

RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Knižne vydané súhrnné publikácie, ktoré detailne popisujú 

ložiskové pomery a hutníctvo aj v okolí Rožňavy

1. Eisele Gusztáv, „Bányászati Monografiája“, vydaná v roku 1907 v Banskej Štiavnici, 546 strán, 74 fotografií 

a 48 technických výkresov v samostatnej prílohe ku knihe

2. Papp, K. V. 1915: „A Magyar birodalom vasérc és köszénkészlete“, vydaná v Budapešti, 638 strán, mapa a 

255 obrázkov (v roku 1919 preložená i do NJ)

3. Grecula Pavol et al., „Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria“, vydaná v roku 1995, 829 

strán, 12 kapitol, 513 obrázkov, máp a geologických rezov (popisuje geologicko- ložiskové pomery Spišsko 

Gemerského rudohoria)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Orientačná lokalizácia štôlní v území Tureckej, na Troch vrchoch a Betliara 

(podľa archívnych dokumentov a lokalít novozistených štôlní) 

Spracovali: J. Kilík, M. Gargulák, O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Nerastné suroviny ťažené v minulosti 

v okolí mesta Rožňava.

Druh rudy Ložiská v okolí Rožňavy 

a okolitých obciach:

Železné rudy:             siderit - 1    

Fe oxidy                  (limonit) - 2

barit – 3

Štítnik, Rožňavské Bystré, 

Rakovnica, Rudná, Rožňava

(vrch Turecká, Tri vrchy, Pod 

Rákoš), Pača, Krásnohorské 

Podhradie, Drnava, Lúčka, 

Bôrka

Polymetalické rudy: 

tetraedrit - 4

Ložisko Mária

Antimónové rudy:        antimonit - 5 Čučma

Medené rudy:    chalkopyrit - 6 Ložisko Mária, Čučma

Mangánové rudy:     rodonit - 7 Čučma, Betliar

Ortuťové rudy:          cinabarit - 8 Tri kopce pri Rožňave

(len veľmi malá ťažba)

1

2

3

4

5

6

7

8

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Územie v okolí Rožňavy

možno v Gemeri jednoznačne zaradiť medzi lokality s množstvom ložísk nerastných surovín a 

s veľkým rozsahom banských prác. Počas niekoľko storočnej histórie baníctva tu v podzemí 

bolo vyrazených obrovské množstvo zvislých (šachty), úpadnych (úpadnice) a horizontálnych 

banských diel (štôlne), ktorých celkovú dĺžku  možno odhadnúť na niekoľko desiatok až stovák 

kilometrov. 

Podľa dostupných údajov uvádzame aspoň vyhĺbené hlavné banské diela a to šachty. Celkove 

bolo medzi Rožňavským Bystrým a Drnavou vyhĺbených 22 šácht o celkovej metráži 4 442 m a 

17 úpadníc o dĺžke 1 577 m. Výhodná morfológia územia umožnila ťažiť rudy cez horizontálne 

štôlne a až následne v pokračovaní ložiska raziť do hĺbky slepé šachty z podzemia. 

Šachty hĺbené z povrchu boli iba: Rudná I., Nová Mária (projektovaná hĺbka 550 m - s 

hĺbením sa začalo v roku 1981, ale v 65 m bolo hĺbenie pre útlm rudného baníctva zastavené). 

Ďalej to boli šachty Stará Mária, Čučma - Medená a na Malom vrchu – šachta Štefan. V širšom 

okolí to bola šachta Gabriela v Nižnej Slanej vyhĺbená koncom 20. storočia.

Vyhĺbené šachty od západu smerom na východ uvádzam v nasledujúcom prehľade.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Šachta Štefan na Malom vrchu

Vyhĺbené šachty od Rožňavského Bystrého po Drnavu a Čučmu

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: autor: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Všetky boli 

likvidované

Šachta Medená v Čučme



Súradnice niektorých ústí štôlní a vrtov v okolí Rožňavy

Vrty



Množstvá železných rúd vyťažených 

v okolí Rožňavy

 

 

ruda 

 

Pred rokom 

1945 

V období 

rokov 

1945 –1992 

 

 

Spolu ton 

 

Siderit  + Fe, 

Cu ruda 

 

7,600.000 

 

9,970.000 

 

 

 

17,570.000 

 

Limonit 

 

1,500.000 

  

1,500.000 

    

 

oker 

 

35.000 

  

35.000 

   

celkove 

 

19,105.000 

 

O výške ťažby v jednotlivých prevádzkových revíroch tohoto rudného poľa sú 

známe štatistické údaje Železorudných baní z rokov 1945 až 1992. V tomto období 

bolo vyťažených 9,97 miliónov ton rúd. Odhadujeme, že za celé historické obdobie 

ťažby rúd v tomto rudnom poli bolo vyťažených 19 miliónov ton železných rúd. Je 

známy aj údaj že to bolo 28 miliónov.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Ťažené žily v masíve vrchu Turecká

Do tohto ložiskového typu zaraďujeme všetky ložiská vystupujúce na západ od rieky Slaná v masíve vrchu 

Turecká  / 954 m n. m./. Celkove je tu známych 30 rudných väčších žíl. Hlavné a najväčšie žily s najvyšším 

objemom zásob boli: žila Bernardi – smerná dĺžka 4,5 km, Sadlovsky – 2,2 km, Štefan a Mária – Stankovič. 

Pravé mocnosti žíl boli v priemere okolo 2 m. Známe sú však i mocnosti žily 15 – 20 m. 

Hlavnými banskými dielami razenými z povrchu boli štôlne Arthur – Terézia,  Mních (neskôr premenovaná 

na Mier) a Rožňavská dedičná štôlňa, ktorá bola v posledných rokoch nesprávne nazývaná  ako Sadlovsky št. 

(štôlne Sadlovsky boli razené vyššie vo svahu Tureckej). Najhlbším horizontom bol 35. horizont razený zo 

šachty Sadlovsky II., ktorý dosiahol úroveň mínus 400 m n. m.

Turecká

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Rimamuránsko - Šalgótarjánska železiarska účastinná spoločnosť 
(Rimamurány  salgo-tarjáni vasmü részvénytársaság)

Táto firma  bola do roku 1945 najväčším banským a hutníckym podnikom, ktorá ťažila 

nerastné suroviny v okolí Rožňavy. Založená bola v roku 1881 splynutím Rimamuránskeho 

železiarskeho spolku a Šalgótarjánskej spoločností pre rafináciu železa za kapitálovej asistencie 

finančných ústavov Krajinskej banky (Länderbank) a Viedenského bankového spolku (Wíener 

Bankverein). V roku 1918 pristúpila aj Pešťská uhorská obchodná banka (Pesti magyar 

kereskedelmi bank). 

Vlastnila bane a továrne hlavne v Maďarsku a to i na ťažbu a spracovanie uhlia. Závody na 

spracovanie rudných nerastných surovín boli v Ózde – 4 vysoké pece s  ročnou produkciou 

surového železa asi  250 000 ton /rok. Tamojšia oceliareň a valcovňa pracovala s 10. martinskými 

pecami. Ďalšie továrne mala v Nádasde a Šalgótariane. Zamestnávala okolo 12 000 pracovníkov.

V bezprostrednom okolí Rožňavy vlastnila od roku 1 900 závody na Rožňava Bani (odkúpila 

ich od Gr. Andrássyho), Rožňavskom Bystrom, Nižnej Slanej, Vlachove, Drnave, od roku 1891 v 

Železníku a v Rákoši. Okrem toho vlastnila aj vápencový lom v Gombaseku. 

Na Rožňava bani postavila úpravňu rúd. Už v roku 1901 bola postavená pražiareň, ktorá 

nahradila pražiareň pri št. Augusta. Táto mala spočiatku 20 šachtových peci, neskôr až 40. 

V roku 1927 sa začalo s ich demontážou. Nahradené boli pražiacimi pecami typu  

FLEISSNER-APOLD, prispôsobených na  výhrev šalgótarjánským hnedým uhlím. V roku 1929 

uviedla do prevádzky aj hydrocentrálu pri Nadabulej, ktorá vznikla prebudovaním existujúcej 

papierne. V prevádzke bola do roku 1967. 

V areáli Rožňavskej bane postavila 26 domov s bytmi pre 156 baníckych rodín, budovy správy, 

obchod s kasínom, zdravotné stredisko a základnú školu. Banícku kolóniu s bytmi postavila aj 

v obci Rudná.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Projekt budovy správy postavenej firmou RIMA na Rožňava bani 

(boli v nej kancelárie a i izby pre ubytovanie hostí)

Eisele - 1907

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Súčasný stav budovy obývanej cigánskými rodinami. 

2016

Riaditeľ závodu firmy RIMA

Novopostavená budova ŽB. 

Súčasne nevyužitá - 2016



Osadenstvo bane pred portálom 

Rožňavskej dedičnej štôlne v roku 1905

(Táto štôlňa je po roku 1945 známa pod menom Sadlovská) 

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Výrez z dobovej fotografie

na ktorom je jej pôvodný 

názov : 

„ROZSNOYI  ALTÁRNA“-

(„Rožňavská dedičná“)
foto Müller S.

Súčasný názov štôlne: 

„Dedičná štôlňa SADLOVSKY“  

1900 – 1963.? 

po „nehistorickej“ rekonštrukcii 

portálu asi v roku 2005. 

Považujem ho za neplatný.



Rožňavská 

dedičná štôlňa

Areál pred Rožňavskou dedičnou štôlňou v roku 1906 

Komín je z kotolne pre výrobu pary na pohon 

kompresora, ktorá bola odstavená v roku 1933 Parný stroj v roku 1905

Rožňava baňa na začiatku 20. storočia 

v okolí ústia Rožňavskej dedičnej štôlne

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Situácia banských diel a otvárkové štôlne na žile Bernardi 

v roku 1907 (ťažba ukončená 1. 1. 1971)

Eisele  1907

Doplnil O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Osadenstvo baníkov pred portálom 

štôlne Bernardi v roku 1923

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Situačná mapa stavieb a časti banských diel na Rožňava bani

Na mape je vidieť kde sú lokalizované št. Sadlovsky. 

Eisele - 1907

Doplnil O. Rozložník

Pražiace pece

500 m

1000 m

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Situačná mapa priebehu hlavného banského diela „Rožňavská dedičná štôlňa“, 

otvárajúcej hĺbkové pokračovanie rudných žíl Sadlovsky a Bernardi (neskôr bola 

prepojená so št. Augusta, z ktorej v súčasnosti odteká banská voda do rieky Slaná)

Eisele - 1907Doplnil O. Rozložník

1500 m

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: autor: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

št. Augusta -2016



Lokalizácia štôlní pri obci Rudná

a banícka kolónia vybudovaná firmou RIMA

Eisele - 1907

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Organizácia „Železorudné bane, n. p.“ 

Po druhej svetovej vojne došlo k znárodneniu súkromných spoločností v celom Československu to aj v oblasti ťažby nerastných 

surovín. Vývoj a organizačná štruktúra banskej činnosti v Rožňave bola nasledovná:

- vymenovaní boli správcovia banských a železiarskych podnikov,  najprv to bol František Blanár a potom Ing. Emil Nevyjel

- správcovstvo zaniklo v marci 1946 a so spiatočnou platnosťou boli od januára 1946 zriadené Železorudné bane , n. vznikli 

nové podniky: ŽELBA SNV a Bane SNV, ktorých úlohou bola likvidácia (okrem Mária bane) aj závodu Rožňava

- p. so sídlom v Košiciach, ktoré sa vytvorili z 11. podnikov zaoberajúcich sa vyhľadávaním a ťažbou železných a mangánových 

rúd. Medzi týmito podnikmi bola i Rimammuránska šalgótariánska železiarska účastinná spoločnosť Budapešť

- sídlo Železorudných baní n. p. bolo prechodne i v Rožňave, ale v októbri 1946 sa presťahovalo do Spišskej Novej Vsi (v 

ďalšom SNV) a podnik bol premenovaný na: „Železorudné bane, n. p. Spišská Nová Ves“. Baňa Rožňava sa stala jedným zo 

závodov tohto novozriadeného podniku

- podnik v SNV sa v roku 1950 rozčlenil na tri podniky a to na:

1. Spišské Železorudné bane, n. p. SNV so závodmi Markušovce, Mlynky, Rudňany, Slovinky, Lucia Baňa a Smolník

2. Mangánové bane n.p. Poprad so závodmi Švábovce a Kišovce

3. Gemerské železorudné bane n. p. Rožňava so závodmi Rožňava, Nižná Slaná, Dobšiná, Drnava a Železník. Tento podnik 

zanikol 1. 4. 1958 a prešiel do novozriadeného podniku Železorudné bane  n. p. SNV a to ako jeden z jeho závodov. Realizoval 

prieskum a ťažbu na týchto ložiskách: Rožňava baňa, Nadabula, Rudná, Rožňavské Bystré, Štítnik  - Dolný a Horný Hrádok, 

Rákoš,  Licince, Malý Vrch, Drnava, Baňa Lucia.

- V roku 1990 vláda ČSFR vyhlásila útlmový program v rudnom baníctve, ktorý v roku 1991 prijala i Slovenská republika a 

následne v roku 1993 bola preto ukončená ťažba železnej rudy na závode Železorudných baní v Rožňave (v útlmovom 

programe ostalo len perspektívne ložisko polymetalických rúd – Mária baňa)

- v roku 1995 rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR došlo k zrušeniu podniku Železorudné bane, n. p. Spišská Nová Ves

a vznikli nové podniky a to: ŽELBA SNV a Bane SNV, ktorých úlohou bola likvidácia i závodu Rožňava (okrem Mária bane) .

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Ložisko Mária

Ložisko s viacerými rudnými žilami patrí i súčasne k perspektívnym ložiskám. 

Zrudnenie s polymetalickou mineralizáciou (chalkopyrit, tetraedrit) je zaujímavé pre 

investora ako zdroj získania hlavne kovov striebra a medi.

Žila Strieborná patrí na tomto ložisku medzi najvýznamnejšie žily vďaka svojmu 

vysokému podielu tetraedritovej mineralizácie. Jej hĺbkové pokračovanie ešte cca 150 m 

pod úrovňou 13. obzoru bolo overené vrtom, v ktorom mocnosť žily bola ešte 3,2 m. 

Objav tejto, v minulosti neznámej žily, je zásluha Arpáda Abonyiho, ktorý vyprojektoval 

prekop v celkovej dĺžke 1750 m, razenom z JZ časti 13. obzoru smerom na východ 

k prieskumnému vrtu RVS – 2, ktorý bol situovaný pri horárni v oblasti vrchu Rákoš. 

V tomto prekope boli overené i žily Palag a podložná žila Striebornej.

Priaznivému  ekonomickému hodnoteniu tohoto typu mineralizácie vďačí ložisko 

prítomnosti tetraedritu v žilnej výplni, ktorý je nositeľom kovov Ag, Hg, Sb, Cu, Zn a Bi. 

Žiaľ je to ale i úpravárenský problém spočívajúci vo väzbe týchto kovov na jeho 

štruktúrnu mriežku. Vplýva to i na posudzovanie investícií do otvárky a ťažby ložiska.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Lokalizácia objektov na bani Mária pri Rožňave 

(vyťažená ruda sa dopravovala zo zásobníkov 

nákladnými vozmi cez mesto Rožňava do úpravne na Rožňava bani)

.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Geologický rez žilami ložiska Mária

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Vyšná Mária št.

Úpadnica 359,8 m.n.m.

Slepá šachta, 170,8 m.n.m.

XIII. obzor -171 m.n.m.

Pozdĺžny rez banskými dielami ložiska Mária 

a pôdorys priebehu žíl na úrovni XIII. obzoru

Spracoval: O. Rozložník

Dopravný a odvodňovací prekop, 332,5 m.n.m.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Polymetalická ruda na žile Strieborná

s obsahmi kovov :

Fe, Cu, Ag, Hg, Sb, Zn, Bi 

viazané na minerál Tetraedrit– (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13

Detail rudnej žily Strieborná – 10. obzor

tetraedrit – siderit - kremeň

Minerál tetraedrit

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



kategória Strieborná Palag Podložná Mária Mayer

Z – 1B 370 009

Z – 2B 2 780502 1 767487 687 354 C1

Z – 2N 82 210 194 094 289 414 13 202

Z – 3B 714 809 173 678 271 567 C3

Z - 3N 150 590

zdroj Mesarčík 

1996

Vajda 1994 Vajda 1994 Vajda 1994 Abonyi 

1981

Evidované zásoby na ložisku MÁRIA

podľa jednotlivých rudných žíl

Celkové zásoby na žilách

Strieborná + Mária + Mayer sú:

5,605.352 ton

v kategóriách Z-1B + Z-2B

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Strojovňa pre úpadnicu (na povrchu)

a slepú šachtu (na 6. obzore)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Šiesty obzor bane Mária 

(vľavo vstup do slepej šachty v roku 2000 a vpravo stav po odčerpaní 

banskej vody firmou Gemer Can.)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Prepojením západnej časti banského poľa (oblasť vrchu 

Turecká) komínom z 13. horizontu ložiska Mária (mínus 171,5 m n. 

m.)  s 29. horizontom razeným pod údolie rieky Slaná, došlo aj 

k hydrologickému prepojeniu banských diel. 

Banské diela sú, ako na ložisku Mária, tak i v masíve vrchu 

Turecká, zatopené a predstavujú obrovský rezervoár banskej vody 

rádovo v miliónoch m3. Tieto môžu v budúcnosti slúžiť ako zdroj 

úžitkovej a možno i pitnej vody pre mesto Rožňava a jeho široké 

okolie.      

V prípade, ak by došlo k obnoveniu ťažby na ložisku Mária 

odčerpaním banskej vody z tohto ložiska, hrozí aj nebezpečie.

Ochranné hrádze vybudované na 13. horizonte ložiska Mária v 

minulom storočí proti prieniku vôd, môžu byť vplyvom agresívnej 

banskej vody porušené. Uvedené, v prípade ťažby ložiska, musí byť

odborne posúdené. 

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Rez hlavnými banskými dielami

medzi Rožňavským Bystrým a Mária baňou 

(úroveň zatopenia banských diel a vypúšťanie banských vôd) 

Úroveň hladiny banskej vody   po 

zatopení a jej odvod cez št. Augusta

Súčasný stav 

hladiny vody pri 

čerpaní firmou 

Gemer Can 

s.r.o. - 2016

Vypúšťanie vody do rieky Slaná

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Banská voda vyteká cez

št. Augusta a ďalej do rieky 

Slaná odteká potrubím.

Ústie štôlne pri obci 

Nadabula z ktorej 

odteká banská voda 

z ložiska Mária



Rudné žily a ložiská východne od ložiska Mária

Medzi železorudné ložiská patria aj známe, a niektoré i ťažené, rudné žily 

rudného bloku vrchu Rákoš medzi mestom  Rožňava a obcou Pača. Ide 

o kremeň – sideritové žily len zriedka so sulfitovou mineralizáciou chalkopyrit, 

pyrit. Medzi väčšie, s neveľkou ťažbou v minulosti, patria najmä žily Rákoš -

Volarská  overená aj 1 180 m dlhou dedičnou štôlňou Spodný Rákoš razenou 

z Rožňavskej doliny. V závere Rožňavskej doliny sú známe banské diela už z 

roku 1760.

Súbežné žily vo východnej časti vrchu Rákoš boli overované štôlňou 

Magashegy dlhou okolo 1150 m zo strany obce Krásna Hôrka. Dnes slúži ako 

vodný zdroj.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016





Rudné žily medzi Rožňavou a Pačou

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Orientačná lokalizácia štôlní v území na SV od obce Krásna Hôrka 

podľa archívnych dokumentov a lokalít novozistených štôlní

Spracovali: J. Kilík, O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Banské a hutnícke podnikanie rodu Andrássy

Podnikanie tejto šľachtickej rodiny v tomto obore začalo po smrti hradného kapitána hradu 

Krásna Hôrka Mateja Andrássyho, keď jeho majetok zdedil syn Mikuláš I. V roku 1669 mu cisár 

Leopold I. udelil právo na banské podnikanie na jeho panstve, ako i právo slobodnej ťažby 

nerastov aj s obsahmi kovov Au, Ag, Cu a Fe.  Po smrti Mikuláša I. mohli majetok dediť len 

mužskí potomkovia rodu a tými zo 6. potomkov boli len Štefan I. a Juraj II. Prvý zdedil zámok 

Betliar a druhý hrad Krásna Hôrka. 

Andrássyovci začali premyslene a systematicky vykupovať bane a hámre v údolí Slanej, pretože 

zistili že v tomto podnikaní môžu byť úspešní, ako ekonomicky, tak i v spoločenskom postupe do 

rôznych funkcií.

Následne dedili majetok potomkovia, z ktorých sa časť venovala banskému a hutníckemu 

podnikaniu. Sídla rodu Andrássyovcov boli hlavne v Betliari a Krásnej Hôrke, ale i vo Vlachove, 

Nižnej Slanej, Krásnohorskej Dlhej Lúke a Drnave. Vlastnili banské polia, na ktorých ťažili 

nerastné suroviny (hlavne železnú rudu), ktorú potom upravovali vo vysokých peciach a ďalej 

spracovávali v hutách a železiarňach. Túto činnosť vykonávali  v mnohých územiach Gemera, 

hlavne v údolí Slanej: Betliar, Nižná Slaná, Vlachovo, Rožňava, Gombasek, Drnava, Štítnik. Ich 

podnikanie malo značný úspech a zaradili sa tak medzi popredné šľachtické rody v tejto činnosti. 

V roku 1900 podstatnú časť majetku predali Rimamuránsko - Šalgótarjánskej železiarskej 

účastinnej spoločnosti. 

Celková ich činnosť je veľmi rozsiahla a v tomto článku uvedieme len niektoré, ktoré patrili 

technologicky k najvyspelejším v celej Rakúsko- Uhorskej monarchii a to:

Betliar – vysoké pece, železiareň

Drnava – vysoká pec, pražiarne, železiareň, ktorá kvalitou svojich výrobkov bola uznávaná 

v celom Uhorsku, vyhotovili tu i časti kovovej konštrukcie na reťazový most (Lánczhíd) 

v Budapešti.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Hraničné železné medzníky banského poľa 

grófa Andrássy Dénes (Dionýz) 

(vľavo predná a zadná strana a kamenný z roku 1889)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Rudné kremenno – sideritové žily medzi obcami 

Pača a Lúčka 

(ruda z ložiska Gabriela a hematitových ložísk v okolí obce Bôrka 

sa upravovala v hute a železiarni v Lúčke)

Huta

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Orientačná lokalizácia štôlní v území na SV od obce Drnava 

podľa archívnych dokumentov a novo zistených lokalít štôlní

Spracovali: J. Kilík, O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Ťažené sideritové žily s baritom medzi 

Krásnohorským Podhradím a Drnavou

Malý vrch

Lanovka

Dopravná 

úzkokoľajka

Žily s baritom

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Orientačná lokalizácia štôlní v území severne od obce Drnava   

(podľa archívnych dokumentov a terénnych obhliadok)

Spracovali: J. Kilík, O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Situácia banských diel, ktorými ťažili žilu 

Anton (štôlne Antal a György)

Eisele - 1907

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Osadenstvo úseku Malý vrch 

pri Krásnohorskom Podhradí pred št. Antal 

(posledný vozík vyťaženej rudy v roku 1973, likvidácia 1974)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Prevádzkové budovy na Malom vrchu v 20. storočí

(vpravo ťažná veža šachty Štefan - stavby v súčasnosti už neexistujú)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Rez banskými dielami razenými zo 

šachty Štefan a ťažené rudné žily

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Vyťažené bloky 

Ťažba ukončená 31.12.1965

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Vyčistené jazierko, vedľa štôlni Dénes. Dokola 

lavičky. V minulosti bolo i kúpaliskom

Príklad z obce Drnava ako sa dá 

náučne a turisticky oddychovo 

využiť okolie banského diela.



Portál štôlne Dénes 

pri obci Drnava 

v roku 2002

v roku 2013

Rok 1938

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

A jeho úprava 

vďaka obci a 

Gemerskému 

baníckemu 

spolku 

Bratstvo 

Rožňava.

Aj takto sa dá 

niečo 

zachovať. 



Antimonitové a mangánové zrudnenie okolia Čučmy 

Je súčasťou takmer 25 km dlhého  hlavného pruhu, ktorý sa tiahne od najzápadnejšieho ložiska Matej pri obci 

Čučma ďalej na SV až do údolia Bystrého potoka. V uvedenom pruhu patria ložiská v oblasti Čučmy k najväčším 

akumuláciám tohto Sb - Au  zrudnenia. Hĺbkový dosah žíl kolíše od 100 do 350 m. Mocnosť antimonitu v 

kremenných žilách kolísala  od 20 cm po 2,0 m, ale napr. na ložisku Vincent bola zistená i hrúbka liateho antimonitu 

8 m. Obsah zlata v antimonite sa pohyboval od 7 po 46 g/t, v menej zrudnených polohách 0,8 až 4,5 g/t. Zistené boli 

aj časti žily, kde obsah zlata bol až 228 g/t, čo naznačuje prítomnosť rýdzeho zlata, ktoré bolo zistené i v 

mikroskopickej veľkosti v šlichoch najmä v potoku pretekajúcom údolím Majerskej doliny.

Podľa archívnych údajov je pravdepodobné, že ťažba antimónových rúd bola na Slovensku započatá ako prvá 

práve v okolí obce Čučma. Začala sa už v 16. storočí, o čom svedčí i prvý údel na činnosť antimónovej bane 

v Majerskej doline pridelený  23.8.1698  / Maderspach-1880 in Bergfest – 1953/. Rozvoj ťažby bol najmä v rokoch 

1830 – 1850. Podľa Redlicha  /1925/  bola ťažba v roku 1915 vysoká a oblasť Slovenskej  časti Karpát bola v ťažbe 

antimónových rúd na 3. mieste na svete. 

O ťažbu sa zaujímala i rodina Fugger z Nemecka, ktorá ovplyvňovala banské podnikanie v Európe. V 19. storočí 

(asi 1890) sa majiteľmi baní stali rodiny Demuth, Roxer, Fekno a Trunko. Neskôr to bola firma Müller a po nej 

viedenská firma Odendall a Schalmann, ktorá vlastnila bane až do roku 1927, kedy ich prevzala spoločnosť 

„Antimónové a hutnícke závody, účastinná spoločnosť Banská Bystrica“ - (ABHZ). 

Odhad vyťaženej rudy na jednotlivých ložiskách v tonách počas celého obdobia ťažby je: 

Ložisko Matej  40 000, Vincent 19 000, Gabriela 230 000, ostatné 10 000 = spolu 407 000 ton. 

Okrem Sb - rúd sa v menšom množstve ťažila mangánová ruda na ložisku Malvína (Čierna baňa) a potom 

medené rudy na viacerých žilách v okolí ale hlavne na Medenej bani. 

Ťažba v baniach okolo Čučmy bola ukončená v roku 1952. 

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Antimónové rudy

Ložiská: Matej, Vincent, Gabriela-Klement, Jozef 

Ťažený hlavný minerál antimonit – Sb
2
S

3
(po úprave sa 

získal antimón, zlato, striebro)

Medené rudy

Ložisko Medená a žily s Cu minerálmi 

Minerál chalkopyrit – CuFeS
2
, získavala sa meď

Mangánové rudy

Ložisko Malvína (Čierna baňa) 

Minerál rodonit–(Mn
2
+,Fe

2
+,Mg,Ca)SiO

3
, ruda mangánu

Ťažené rudné suroviny v okolí obce Čučma

Antimonit + zlato chalkopyrit
rodonit

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Mapa žíl antimonitu na východ od údolia rieky Slaná

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Lokalizácia kremeň - antimonitových žíl

so zlatom a striebrom

Ložisko Gabriela

Betliar - Straková

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Orientačná lokalizácia štôlní na SV od obce Čučma 

podľa archívnych dokumentov a lokalít novozistených štôlní

Spracovali: J. Kilík, M. Gargulák, O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Úroveň št. Gabriela

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Dopravná cesta, po ktorej kone ťahali banské vozíky s rudou

k prekladacej stanici na ďalšiu dopravu lanovkou

do úpravne Čučma – závod 

Zostatok prekladacej stanice na konci cesty - 2015

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Baníci s majiteľmi bane pred štôlňou Gabriela

(pri ústi štôlne vidieť koňa, ktorý po koľajniciach ťahal vozíky s rudou 

k prekladacej stanici lanovky do úpravne) - foto cca 1930

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Majerská dolina

Medzi Rožňavskou a Majerskou dolinou vystupuje horský hrebeň zvaný 

Rozgang. V závere Majerskej doliny sa nachádzajú zostatky stavieb, 

ktorých priestor bol ohradený kamenným múrom. Predpokladá sa, že 

práve tu objavili hľadači rúd v dávnej minulosti prvé príznaky 

antimónového zrudnenia a mali tu i svoje dočasné bývanie v stavbe 

známej ako „banícky krám“. Nasvedčuje tomu skutočnosť , že tu sa už v 

roku 1827 začalo s banskými prácami a to na štôlni Vrchný Michal a 

taktiež na ložisku Jozef. Neskoršie, keď sa hlavné aktivity banských  

prác presunuli do bohatších partii s antimónovým  zrudnením v oblasti 

štôlní Horný a Dolný Klement, táto lokalita bola  využívaná na 

hospodárske účely. Svedčia o tom aj údaje v starých mapách ako 

„Juhoda“ (ovčinec) a v mape, asi z 19. storočia, presne meračsky 

zakreslený „Majer Hof“ (Majerský dvor). Takto pravdepodobne vznikol 

i názov doliny – Majerská dolina.

Lesná cesta dolinou slúžila aj ako prístupová cesta k banským dielam v 

jej závere, ale i k štôlňam. Štôlňa Spodný Klement (Hilfsstollen) bola v 

50-tych rokoch vyzmáhaná a robili sa tu prieskumné práce. Zostatky 

múrov prevádzkových budov sú viditeľné aj dnes .

V SV časti Majerskej doliny smerom na Dobošku sa antimónové 

zrudnenie overovalo troma štôlňami Jozef situovanými nad sebou vo 

svahu. Prieskum banských diel  v 50-tych rokoch tu nepriniesol 

pozitívne výsledky. 

V doline sa v minulosti hľadalo zlato a to i ryžovaním v pretekajúcom 

údolnom potoku. Odberom vzoriek , odborníkmi  Geologického ústavu 

Dionýza Štúra  Bratislava ( M. Lobík 1971),  sa v šlichoch   nánosov 

potoka zistila prítomnosť plieškov rýdzeho zlata vo väčšom množstve.

Zlatinky zlata

Štôlne Jozef

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Zostatky stavby pri št. Klement -2006
Žilka antimonitu v št. Michal- foto J. Kilík

Zostatok stavby na „Majerhofe“ - 2006

Majerhof

Výrez zo starej mapy (rok?) znázorňujúci stav banských prác v závere 

Majerskej doliny s vyznačením Majera ohradeného kamenným múrom

Št. Klement

Št. Michal

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Ložisko medi – Medená

Bolo otvorené šachtou  z povrchu 

lokalizovanou v blízkosti flotačnej úpravne 

Čučma-závod. Podľa archívnych 

podkladov bola šachta s tromi obzormi 

hlboká 80 m. Medené zrudnenie –

chalkopyrit bolo viazané na karbonátovú 

šošovku. Ťažené bolo podľa údajov 

Lambrechta /1931/ ešte aj v roku 1919, 

kedy došlo k zatopeniu bane. Z niektorého 

obzoru šachty sa ťažilo i Sb zrudnenie 

ložiska Vincent. 

V rokoch 1954–56 bolo zrudnenie 

predmetom prieskumných prác 

realizovaných Východoslovenským rudným 

prieskumom – závod Čučma. Odvŕtané 

boli vrty Č-1 o hĺbke 149,5 m a Č-2 o hĺbke 

138,5 m. Obsahy Cu však boli nízke takže 

v ďalšom prieskume sa nepokračovalo.Ložisko Matej Ložisko Vincent

Medená

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Úpravňa Sb-rúd – Čučma- závod

V roku 1900 tu rodiny Müller a Eiholz postavili mechanickú mokrú gravitačnú úpravňu. 

V roku 1906 sa stala jej majiteľom viedenská  firma Odendall a Schalmann a od nej ju 

prevzali v roku 1926 Antimónové banské a hutné závody (V. Lázár 1959). Flotačná úpravňa 

bola postavená v roku 1931. 

Potrebná energia pre strojné zariadenia bola zabezpečená prostredníctvom 1 100 m 

vzdialeného vodného zdroja z potoka prítokom do dvoch 330 hl. nádrží. Prvá nádrž bola od 

záchytu vzdialená  571. m, druhá po ďalších 529. m. Výškový rozdiel záchyt – turbína bol asi 

75 m. Gravitačná energia  vody zaisťovala pohon Francisovej turbíny (detailne v monografii 

- Eisele 1907, str. 147). 

Výsledným produktom úpravne bol cca. 60% Sb-koncentrát s obsahom zlata 25 až 40 g/t., 

ktorý sa pre získanie finálneho produktu dopravoval do úpravne vo Vajskovej pri 

Podbrezovej. Zo starých odpadov sa vyrábal i koncentrát s obsahom zlata až 250 g/t. V roku 

1936 bola tu postavená aj šachtová pec na spracovanie odpadov z „mokromechanickej“ 

úpravy rudy vyprodukovaných pred postavením flotácie. Priemerný obsah Sb v rude bol od 

3,77 do 10,56 %, obsah zlata od 4,2 do 9,7 v g/t.

Spôsob úpravy bol na túto dobu veľmi progresívny a účinný. V roku 1939 pracovalo 

v baniach a úpravni 230 pracovníkov.

V rokoch 1938 až 1945, kedy táto časť územia pripadla po Viedenskej arbitráži  

Maďarsku, tu ťažobné práce na Sb a Mn rudy realizoval maďarský štát. Od 1. 1. 1946 bol 

závod Čučma začlenený do n. p. Rudné bane a huty na farebné kovy, Banská Bystrica. Ťažba 

rúd bola ukončená v roku 1952, ale úpravňa – flotácia bola v prevádzke do roku 1958 

a využívali ju Železorudné bane, závod Rožňava na flotáciu rudy z ložiska Mária.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



 
Ložisko Gabriela Ložisko Matej Čučma zlato 

Rok Obsahy Sb v % Au v gr/t Sb % Au gr/t získané Au v kg 

1932   ––- –––- 69,7 

1933 10,56 9,7 ––– ––– 113,1 

1934 6,53 9,5   163,8 

1935 6,92 8,5 

6,8 

9,43 

9,60 

4,9 

4,5 

143,3 

112,6 

1936 4,37 

1937 3,77 4,2 8,69 3,7 77,0 

1938 6,80 4,9 7,35 3,9 50,5 

                                                                                                                                                                  Spolu 730 kg zlata 

 

Zlato získané v Čučme v rokoch 1933 až 1938

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Ložiská mangánových a výskyt uránových rúd

urán

mangán

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Ložisko mangánu – Malvína (Čierna baňa)

Výskyt tejto nerastnej suroviny je známy už od roku 1699, kedy tu boli pridelené banské 

polia na vyhľadávanie Au, Ag, Cu a iné nerasty.

Otvorené bolo dvomi štôlňami, vrchnej o dĺžke 60 m a spodnej o dĺžke 124 m, situovanej o 18 

m nižšie, čo je znázornené v zachovanej mapke vyhotovenej v roku 1940 maďarskou ťažiarskou 

spoločnosťou Diosgyőri Vasgyár. Rozmery šošovky karbonátu boli smerne cca 100 m, do hĺbky 

cca 40 m, so sklonom 50 na juh. Úžitková mineralizácia mangánovej rudy je tvorená 

minerálom rodonitom (tiež polodrahokam) s menším podielom rodochrozitu, mangánokalcitu 

a značným množstvom iných minerálov určených K. Pappom (1915) a J.Kantorom (1954). 

Mocnosť polôh s Mn zrudnením bola do 4. m. Vyťažené bolo cca 10 tisíc ton rúd o kvalite od 45 

do 64 % Mn. Ruda sa vyvážala hlavne do Ózdu v Maďarsku, ale i do železiarne v Hunadoara 

(Rumunsko) na výrobu feromangánu.

Rodonit (naleštený)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Rudná žila s minerálmi mangánu v starej štôlni pri Betliari

a súčasný stav povrchovej ťažby na ložisku Malvína v Čučme

2016

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Firma CONCORDIA a následné spoločnosti

Táto železiarska banská spoločnosť bola založená roku 1835. V roku 1849 vlastnili 

jej spoločníci banské polia v týchto mestách a obciach: Štítnik, Ochtiná, Jelšava, 

Hanková, Brdárka, Rožňavské Bystré, Rakovnica, Rudná, Rožňava, Nadabula, 

Henckovce, Nižná Slaná, Kobeliarovo, Vyšná Slaná a Dobšiná. Z celkovej rozlohy 

banských polí  6 385 657 m2 vlastnili: Concordia - 71 %, Andrássy György – 12 %, 

Coburg - 9 %, Slavecká železiareň  - 5 % a Gyurkovics F. - 3 %. ( detailnejšie údaje 

sú uvedené v monografii „BÁNYÁSZATI MONOGRAFIÁJA“ od autora Eisele 

Gusztáv – 1907, str. 370). 

V roku 1856 prešlo vlastníctvo na:

„Sárkány J. Károly a spoločníci“  (Sárkány J. Karoly örökösei és társai Csetneki 

Concordia vasgyár bányatársulat). 

Hlavná banská činnosť firmy bola sústredená na ložiská železných rúd na Hornom 

a Dolnom Hrádku západne od obce Ochtiná. Spoločnosť mala veľkú zásluhu na 

rozvoji baníctva a hutníctva v okolí Štítnika. V roku 1902 vybudovala firma aj 

prepravnú lanovku rudy do huty a železiarne pri Štítniku.

V dôsledku malej schopnosti konkurovať veľkým firmám predali Sárkányovci v 

roku 1910 celý banský a železiarsky majetok Uhorským štátnym železiarňam v 

Diósgyóri.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Banské diela na Hornom Hrádku a nakladacia stanica rudy 

na lanovku pre jej dopravu do huty pri Štítniku

Pri št. Agneta

Eisele 1907.

Doplnil O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Situačná mapa zrudnenia na Hornom a Dolnom Hrádku

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Banské diela a zrudnenie na Dolnom a Hornom Hrádku

(ťažba na Hornom Hrádku zastavená 31.12.1968 a Dolnom v roku 1960)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Ložiská Pb – Zn rúd (s obsahom olova a zinku)

V blízkosti Rožňavy sa v minulosti ťažili tieto rudy pri obciach Ochtiná a Ardovo. Pri Ochtinej to bolo ložisko Mária –

Margita. Oloveno- zinkovú rudu tu ťažila istá nemecká firma, ktorá po vzniku ČSR úpravňu demontovala a ložisko 

opustila). V roku 1937 tu začala ťažiť i firma Baťa (info. K. Horal).

Väčšia ťažba bola len na ložisku pri Ardove. Ako uvádza A. Lörincz vo svojej publikácii „Zabudnutá baňa“, vydanej v 

roku 2014, počiatky banskej činnosti sa už spomínajú v dedičskej listine potomkov z rodu Ákošovcov spísanej  v roku 

1320. Následne sa o výskyt tejto rudy zaujímali jednotlivý podnikatelia ako i firmy. V roku 1881 sa tu vyťažilo 1 462 ton 

rudy a na konci tohto storočia bola už mesačná ťažba zo 60 m hlbokej šachty Roman (ktorá bola potom prehĺbená do 

120 m) od 100 do 175 ton. Počet zamestnancov 85. V rokoch 1937 český podnikateľ Jozef Baťa obnovil prieskum na 

tomto ložisku, ale k ťažbe v dôsledku vypuknutia 2. svetovej vojny už nedošlo. V rokoch 1962 – 1963 realizoval 

prieskumné práce Geologický prieskum n. p., závod Rožňava, ale bez pozitívnych výsledkov. Bližšie údaje sú uvedené 

v spomínanej publikácii.



Spôsoby dopravy vyťaženej rudy
(banským vozíkom tzv. huntom – lanovkou – železničnou úzkokoľajkou)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Preprava rudy banskými vozíkmi ťahaných koňom 

(foto z ústia štôlne Dénes pri Drnave v ktorej sa kôň využíval ešte v roku 1957. Posledný kôň (už slepý) 

vyšiel z bane pri obci Rudná v roku 1963 a zo št. Západná Irma v Banskom potoku pri Drnave ťahala 

rudu na vozíkoch kobyla Vilma v rokoch 1958-59)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Používané banské vozíky firiem: RIMA, Concordia, Coburg, Heinzelmann

Eisele - 1907

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Trasa konskej dopravnej cesty zo št. Gabriela k lanovke 

(červene)  a prívod vody na turbínu a do úpravne (modro)

Spracoval: O. Rozložník

Spracoval: O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Rožňava

pohľad na masív Tureckej a 

dopravné trasy

Preprava rudy – „konská dráha“ Huta Nižná Maša, BetliarZvážná

Rožňavské Bystré

Lanovka

Turecká

Trasy prepravy 

železnej rudy

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Trasa dopravnej konskej cesty pre dopravu železnej rudy 

do úpravne Nižná Maša – Betliar 

Spracoval: O.Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Banské práce a zásoby overené prieskumom v roku 1954 

na ložisku Betliar - Straková

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Situácia banských prác realizovaných v rokoch 1954 a 1986 

(št. Soňa - zelene) na ložisku Betliar - Straková

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Rudné žily v masíve vrchu Turecká a trasa dopravnej 

lanovky s vyťaženou rudou do úpravne Rožňava baňa

dĺžka cca. 5,7 km, odstavená v roku 1975

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Vchod do dedičnej štôlne Arthur – Terézia 

v Rožňavskom Bystrom vyrazenej v rokoch 1928 – 1930 

(dĺžka štôlne 738 m, ťažba ukončená 26.2.1982) 

Osadenstvo bane v roku 1974

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Po rekonštrukcii



Osadenstvo úseku bane Mier (Mních)

Ťažba ukončená 30.6.1983

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Doprava rudy úzkokoľajkou 

zo št. Dénes na Malý vrch 

Zakreslil: O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Premostenie dopravnej úzkokoľajky

od štôlne Dénes na Malý vrch.

v roku 2005

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Lanovka 

prepravujúca železnú rudu z ložiska Horný Hrádok do huty pri Štítniku 

(dĺžka 4 293 m a prevýšenie vzhľadom k hute 295 m) 

Eisele - 1907

Doplnil O. Rozložník

Nakladacia rampa 

rudy na lanovku

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Vysoká pec 

a železiareň

Ochtinská aragonitová 

jaskyňa objavená v roku 

1954 pri razení št. Kapusta

Situačná mapa lanovky a hute firmy Concordia pri Štítniku

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Úpravne rúd 

v okolí Rožňavy
(okrem okolia obcí: Nižná Slaná, Vlachovo, Dobšiná, Jelšava, Rákoš, Sirk, Železník)

1. Rožňava Baňa

2. Čučma

3. Betliar

4. Henckovce

5. Drnava

6. Lúčka

7. Rakovnica

8. Brzotín

9. Gombasek

10. Plešivec

11. Vidová

12. Bretka

13. Kunová Teplica

14. Štítnik

15. Ochtiná - magnezit

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Rožňava Baňa, centrum úpravy rúd

v 19. a 20. storočí

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Rožňava – baňa

Pražiace pece

v roku 1973

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Pražiace pece Fe–rudy na Rožňava bani v 20. storočí

Pracovníci v pražiarni

Prvé pražiace pece - Nadabula, 

pri št. Augusta

Novopostavené. Odstavené 31.12.1976

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Úpravňa na Rožňava bani okolo roku 1970 

(v pozadí mesto Rožňava)

Odkalisko

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Prijímacia stanica lanovky



*

Gravitačná úpravňa - 1973

Prijímacia stanica 

lanovej dráhy z 

Rožňavského 

Bystrého

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Gravitačná úpravňa - flotácia 

v roku 1956

a v roku 2006

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Odkalisko

Kancelárie v roku 1955

Elektrická taviaca pec

odkalisko

Foto 2004

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016
Objekty úpravne v Čučme



*

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Konečná stanica lanovky (vpravo hore), ktorou sa  

dovážala antimonitová ruda zo št. Gabriela do flotačnej 

úpravne - Čučma

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Úpravnícke spracovanie antimonitu v minulosti

Koncentrát s kovom antimón  sa 
v minulosti získaval veľmi jednoduchou 
úpravníckou metódou a to tak, že 
kusová ruda – antimonit sa rozbila na 
kúsky o veľkosti 2-3 cm. 

Ukladala sa  do keramických 
zdvojených nádob v množstve okolo 4. 
kg. Vrchná nádoba mala na dne 3 až 5 
dier. 
Nádoby sa naplnili kúskami rudy a čo 
najviac sa ich uložilo vedľa seba do 
ohniska z dreveného uhlia, kde pri 
teplote 400 až 500 0C pretiekol antimón 
do spodnej nádoby. 
Táto sa následne rozbila a získaný 
spečený koncentrát – crudum, 
s obsahom Sb do 60 % bol produktom 
pre získanie čistého kovu. 
Nádoby v celku sú vystavené 
v Baníckom múzeu v Rožňave. 

Schéma dvojitých nádob

antimonit

crudum

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



BETLIAR - Maša
Huta grófa L. Andrássyho postavená okolo r. 1840 – foto z roku 1896

Jozef Volny 
autor kresby Rusz Károly -

uverejnené v novinách  Vasárnapi 

Ujság 1864, ročník 37.)
Volny Jozef – riaditeľ v rokoch 1852 – 1856. Bol to modernizátor 

celého železiarstva v bývalom Uhorsku, ale i  hutníctva na 

Slovensku. Po roku 1852 zdokonalil železiareň v Nižnej Maši, 

postavil novú vysokú pec, prestaval valcovňu tyčového železa. 

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Situačná mapa úpravne železnej rudy Nižná Maša-Betliar

Doplnil O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Situačná mapa Vyšná Maša - Betliar

Doplnil O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Súčasná hydroelektráreň

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Súčasný stav v Nižnej Maši

Betliar 2012



Železiareň Fe - rudy v Henckovciach 

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Vysokú pec postavil v roku 1852 Karol Sarkány na mieste 

slovenskej pece s hámrom. Neskôr ju prevzala firma Concordia zo 

Štítnika. V 19. storočí sa tu vyrábalo surové a tyčové železo.



Železiareň v Drnave 

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Táto železiareň bola v 19. storočí považovaná za vzorovú v rámci celého bývalého Uhorska 

pre svoj vývoj a modernizáciu vtedajšej technológie. V činnosti boli pražiace pece a vysoká 

pec s ročnou produkciou surového železa cca. 1500 ton. V pudlovi železiarne boli dve pudlova 

čie na drevný a dva pokusné pece na hnedouhoľný plyn. V činnosti bolo i 5-tonové parné 

kladivo. Ďalej tu bolo 5 zváracích vyhní a 5 vysúvacích kladív. Ročne sa tu vyrobilo 560- - 672 

ton tyčového železa. V roku 1884 tu bola v prevádzke  vysoká pec, dve kupolové pece, 

modelárska dielňa a dielňa na opracovanie odliatkov. V tom roku sa tu vyrobilo 2 142 ton 

šedého železa, 309 ton odliatkov z vysokej pece, 485 ton obchodných odliatkov z kupolovej 

pece a 1 101 ton železničných kolies a výhybiek pre rakúske železnice. V železiarni sa zhotovili 

i unikátne dielce, podľa anglického vzoru na most Lánczhíd – Szechényiho most v Budapešti.

Pracovníci železiarne



Drnava v roku 2004 a orientačná 

lokalizácia bývalej pražiacej a vysokej pece ako 

aj dopravnej úzkokoľajky na Malý vrch

Doplnil O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Na tomto pozemku,  dnes futbalovom ihrisku, stála 

vysoká pec, chladiaca veža a skujňovací hámor 

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Bývalé železiarske dielne v Drnave 

v roku 2006

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Železiareň – Gabriela huta pri obci Lúčka

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Zostatok stavby - 2011

Vysoká pec zo skujňovacím hámrom tu boli postavené v roku 1853. Patrili 

dedičom grófa G. Keglevicha a neskôr grófovi Bódog Zichy Ferraris. 

V prevádzke bola do roku 1903



Huta pri obci Rakovnica

Foto z roku 2011

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Ložisko sadrovca

Železiarne južne od Rožňavy

Doplnil O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Železiareň Slavec 

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Vysokopecná huta bola postavená na mieste slovenských pecí v roku 1847 akciovou spoločnosťou, 

ktorej predsedal Rožňavčan Karol Schlosser. Tavili sa v nej medené i železné rudy. O úspech tejto 

železiarne sa pričinil i odborne zdatný Rudolf Eisner z Moravy. Vyrábalo sa tu cca. 1500 ton železa 

ročne. V roku 1881 ju odkúpil Emanuel Andrássy. Odstavená bola koncom 19. storočia. 



Železiareň Gombasek

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Vysoká pec patrila v 19. storočí Pavlovi Eszterházymu. Prenajímal je 

Karolíne Radvanskej a Jozefovi Hámošimu. Ročne sa tu vyrábalo cca.1600 

ton železa. V roku 1869 ju kúpil Emanuel Andrássy. Ročná výroba stúpla na 

3 600 ton železa na pudlovanie. Odstavená bola v roku 1903.



Vysoká pec a železiareň Vidová

(postavené v roku 1835)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Valcovňa na vodný pohon tu bola postavená v roku 1835. Zanikla v rokoch 1958-61. Neskôr 

bola k valcovni, rodinami Radvanská a Hámoš, pristavená vysoká pec. Ročná produkcia 

surového železa bola cca. 3 000 ton, ktorého časť  sa použila na výrobu odliatkov a na kujné 

železo. Ostatok sa vyvážal do Maďarska. Vyrábali sa tu sporákové platne, pluhy, žehličky a 

iné poľnohospodárske náradie. Roku 1888 odkúpil železiareň gróf E. Andrássy.



Železiareň v kaňone rieky Muráň pri Bretke 

zostatok z vysokej pece

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Železná ruda - siderit do vysokej 

pece, dovezený asi z ložiska 

Hrádok pri Štítniku.

Železiareň



Súčasne - SMZ Kunová Teplica s.r.o.

Jedna z najstarších železiarní na Gemeri, v súčasnosti

ako jediná v prevádzke s výrobou rôznych  oceľových 

konštrukcií, dopravníkov a výrobkov na želanie zákazníka

Foto: A. Kozsár

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Objekt v 19. storočí



Železiareň firmy Concordia v Štítniku

(doprava železnej rudy lanovkou z ložísk na Hrádku)

Lokalita železiarne 

foto 8/2011

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Bola tu vystavaná vysoká 

pec, skujňovacie vyhne a 

hámor. V roku1857 odkúpil 

všetky huty a bane Karol 

Sarkány po ktorom dedili 

majetok jeho dedičia.



Štítnik– medená huta rodiny Szontágh

stav v roku 2006 a 2016. 

(súčasne penzión, nápis Szontágh je žiaľ odstránený)

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

2006

Medený hámor v Štítniku bol vybudovaný v 

roku 1833. Na produkciu výrobkov slúžila 

medená ruda z ložísk na Dolnom a Hornom 

Hrádku ako i okolia Ochtinej Vyrábali sa v 

ňom nástroje pre rôzne použitie napr. aj vo 

vinohradníctve. Mal vlastný odbytový sklad 

v Budapešti. V roku 1875 prešiel do 

vlastníctva Pavla Szontágha. 

Súčasne penzión, nápis Szontágh bol žiaľ 

odstránený.

2016

Vodný náhon koncom 19. storočia

Erb 

Szontágovcov 

na skrini v 

štítnickom 

kostole



Bývalá úpravňa magnezitu  Ochtiná

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Perspektívy ťažby nerastných 

surovín v okolí Rožňavy

Ložiská - surovina

R u d y:

Siderit Nižná Slaná       – železná ruda

Mária baňa                    – polymetalická ruda

Ochtiná–Rochovce – ruda wolfram, molybdén        

Nerudné suroviny :

Gemerská Poloma - talk (mastenec)

Gemerská Hôrka                 - sadrovec + anhydrit

Gombasek - vápenec

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Nižná Slaná – siderit
- ťažba železnej rudy na ložisku ukončená a dlhodobo nereálna.

- ťažobná šachta Gabriela zlikvidovaná v roku 2014 a odvezená do šrotu 

- banské diela sa postupne zavaľujú a zatápajú banskou vodou

Banícky skanzen?

Takto dokážeme na Slovensku zničiť prácu 

baníkov a hutníkov! 

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Obrázky z roku 2016



Ložisko Mária

Hlavné banské diela sú situované v katastri obce Čučma, prímestskej časti mesta Rožňava  

(Rožňavské kúpele) a dopravný prekop východne od hlavnej cesty Rožňava – Dobšiná, v 

katastri obce Nadabula, ktorým bude trvale, i po vyťažení ložiska, vytekať banská voda do 

rieky Slaná. 

Súčasný stav:

Dobývacie priestory Mária I. a Mária III. boli zmluvne prevedené od firmy Global Minerals 

Slovakia s.r.o. v roku 2010 na firmu Gemer Can, s. r. o. Kanadskí investori investoval hlavne 

do:

- overenia priebehu zrudnenia povrchovými vrtmi smerom k povrchu

- odčerpáva banskú vodu, ktorej úroveň hladiny je súčasne medzi 6. a 7. obzorom

- zrekonštruoval dopravný prekop vyúsťujúci pri obci Nadabula, ktorý odvádza banskú 

vodu do rieky Slaná

- zrekonštruoval úpadnicu z povrchu po 6. obzor a nutné stavby na povrchu 

- spracoval štúdiu o umiestnení dvoch závodov a to horný pri vyústení dopravného prekopu 

a druhý dolný závod s úpravou suroviny v blízkosti Rožňavy na pravom brehu rieky Slaná

- predložil: „Projekt obnovy ťažby, plánu otvárky a prípravy dobývania výhradného ložiska 

komplexných Fe, Cu, Ag rúd Rožňava – Strieborná žila II. hlbinným spôsobom na roky 

2014 – 2019“

- Súčasne firma Gemer Can však nevyvíja (okrem čerpania banskej vody) zodpovedajúcu 

činnosť v zmysle predloženého projektu. Realizácia ťažby ložiska je veľmi otázna.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Projekt výstavby a lokalizácie závodov 

firmy Gemer Can s. r. o.

Doplnil O. Rozložník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Preprava rudy z 

Horného závodu 

nákladnými autami



Portál prekopu pri obci Nadabula z ktorého ba mala večne vytekať banská voda 

z ložiska Mária. V prípade že ložisko sa nebude ťažiť musí byť preto prekop 

udržiavaný pre odvod vody do rieky Slaná. Kto ho bude udržiavať?. Nesmie sa 

opakovať stav ako to bolo v roku 2010 kedy bolo ústie nepochopiteľne zasypané 

a oceľová výstuž z prekopu vykrádaná. Hrozilo zavalenie banského diela a 

zvýšenie hladiny banskej vody o cca. 28 m t.j. až na povrch. Banská voda by 

vytekala do údolia s potokom Drázus kde stoja rodinné domy a iné stavby. 

Pritom je otázne kde by začala vytekať.

v roku 2002

v roku 2010



Nerastná surovina s kovmi molybdén a wolfram

Perspektívne ložisko uvedenej nerastnej suroviny. Prieskumné práce vrtmi realizoval Geologický prieskum n.p. 

závod Rožňava. Podľa BZVL SR k 1.1.2003 bolo na ložisku preskúmaných 50 891 kt. nebilančných zásob s 

priemernou kvalitou  0,17 % Mo a 0,003% W (pri medznom obsahu 0,08 % Mo). Pri medznom obsahu 0,2 % 

Mo boli vykázané zásoby v objeme 5 828 kt s obsahom 0,326 % (Lörincz et. al., 1993). Je nutné uviesť že ložisko 

bolo overované len prieskumnými vrtmi a podľa vtedajších možných overovacích metodík tohto typu zrudnenia.

Geologický rez ložiskom volfrámových a molybdénových 

rúd pri obci Ochtiná, zostavený v roku 1991.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Gemerská Poloma talk 

(mastenec) Mg
3
Si

4
O

10 
(OH)

2

- Najperspektívnejšie a najreálnejšie ložisko 

pre ťažbu podzemným spôsobom. 
- Predpoklad ťažby pre trh v roku 2017.

- Hlavné banské dielo, št. Elisabeth o dĺžke štôlne k 

ložisku cca. 4,2 km je lokalizované v Bindíkovskej 

doline kde sa stavia i úpravňa nerastnej suroviny.

Dobývací priestor bol v roku 2005 odobratý firme 

Rozmin s.r.o., Rožňava. 

Dôvod: nezačala s dobývaním do 3 rokov i keď vo 

vtedy platnom Banskom zákone termín „dobývanie“ 

nebol právne jednoznačne uvedený. 

V tom istom roku bol OBÚ – SNV pridelený 

účtovníckej firme Economy Agency z Rožňavy. 

Súčasne ho má firma EUROTALC s. r. o.

Investor: Schmid Industrieholding   GmbH –

Rakúsko. 

Zásoby západnej časti 

ložiska 28 mil. ton

Zásoby v 

najzápadnejš

ej časti 

ložiska 1,6 

mil. ton

Výpočet zásob –

v roku 2000

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016

Model budúcej úpravne



Osada Podsuľová

Budúca úpravňa talku

Úpadnica Rozmin

Situačná mapa okolia ložiska talku (mastenca) 

pri Gemerskej Polome

Doplnil: O. Rozložník

Odber pitnej 

vody pre obce a 

mesto Rožňava

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Orientačný geologický rez ložiskom talku (mastenec)

pri Gemerskej Polome

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016
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Potravinársky priemysel

Poľnohospodárstvo

Extrakcia oleja

Farmácia a kozmetika

Farby a laky

Umelé hmoty, 
gumárenský priemysel

Papierenský priemysel

POUŽITIE  MASTENCA

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



E V A P O R I T Y – S Í R A N Y

Ložisko Gemerská Hôrka

Surovina:

Sadrovec - CaSO
4

. 2 H
2
O

Anhydrit - CaSO
4

Štôlňa Fortuna

Pripravuje sa obnovenie 

ťažby suroviny.

Dobývací priestor má 

Holcim (Slovensko) a.s. 

Rohožník

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Kameňolom Gombasek – vápenec 

Ložisko sa v súčasnosti neťaží. Podľa spracovaného a OBÚ –SNV schváleného POPD sa pre udržanie 

dobývacieho priestoru sporadicky dobýva podľa schválenej dobývacej metódy určité množstvo vápenca.

Povrchová infraštruktúra v lome je likvidovaná.  

Foto 2002

Začiatok ťažby vápenca v roku 1900

Držiteľ dobývacieho priestoru firma

Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec. 

Investor z Belgicka.

vápenec

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Celkový pohľad a detail objektu finálnej výroby produktov, ktorý je teraz 

zásobovaný vápencom z lomu Včeláre vzdialeného od úpravne asi 40 km 

Taký istý vápenec sa v kameňolome Gombasek neťaží !? 

Úpravňa vápenca pri obci Slavec

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Záchrana a zachovanie banských pamiatok

v gemerskom regióne 

Žiaľ, k tejto skutočnosti, sa nemožno vyjadriť pozitívne. Nevážime si prácu mnohých generácií baníkov, hutníkov a 

iných profesií, ktoré s baníckou činnosťou súviseli. Príkladov, ako si tieto vážiť a uchovať, je na Slovensku dostatok  

(napr. v Banskej Štiavnici, Hodruši, Ľubietovej), ale aj v okolitých štátoch. Takto zachované pamiatky sú turisticky 

navštevované, dokumentujú a vysvetľujú banskú a hutnícku činnosť, ktorú by sme mali považovať za kultúrne 

dedičstvo i na Gemeri. Návštevník si pri tom uvedomuje, že banská činnosť mala významný podiel na prosperite 

obcí a miest, hlavne však na zamestnanie mnohých generácií. Uvediem len niekoľko príkladov, ako negatívne 

a nepochopiteľne, sa to udialo v regióne Gemer:
Železník 

Pozrite si film autorov Beneovcov „Skryté poklady Slovenska“ natočený o tomto banskom mieste v roku 2015. 

Takýto katastrofický pohľad zodpovedá i iným lokalitám, kde bola intenzívna banská činnosť na Gemeri.

Rákoš Baňa 

Zničené sú všetky banské stavby a zariadenia, ktoré ešte pred pár rokmi boli v dobrom stave.

Rožňava Baňa 

Okrem nevhodne rekonštruovaného portálu Rožňavskej dedičnej štôlne (Sadlovsky), banskú a hutnícku činnosť 

tohto významného centra Rimamuránsko - Šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti nepripomína nič.

Nižná Slaná

Povrchové objekty na najväčšom ložisku železných rúd v bývalej ČSSR sú zničené a ďalšie stavby asi čaká podobný 

osud. Do šrotu bola odvezená i jediná povrchová šachta Gabriela, ktorá bola ešte pred pár rokmi v činnosti.

Taká je teda realita na Gemeri, v regióne, v ktorom banícka činnosť a súvisiaca infraštruktúra, mala významný 

podiel na jeho prosperite.

Obce a mestá si banskú činnosť v súčasnosti pripomínajú iba formou náučných chodníkov, na vybudovanie ktorých 

vynakladá nemalé finančné čiastky napr. VÚC – Košice v rámci projektov Terra Inkognita, Železná alebo Banská 

cesta, bolo to tak pre obec Čučma, mesto Dobšiná a ďalšie. Pod drevenými prístreškami, ktoré majú časovo 

obmedzenú trvanlivosť, sú osadzované  vysvetľujúce dokumentačné tabule, ktoré návštevník musí dôkladne 

a pomerne dlho čítať. Mal by mať i základné vedomosti o geológii, mineralógii, nerastných surovinách a o banskej a 

hutníckej činnosti, aby tomu porozumel, pokiaľ nemá odborne zdatného sprievodcu. Pritom, pri dnešných 

elektronických možnostiach, si tieto údaje ľahko nájde aj sám.

Nerastné suroviny okolia Rožňavy: 

RNDr. Ondrej Rozložník, 2016



Je preto účelné a vedomostne viac prospešné, aby sa s týmto významným odvetvím oboznamovala verejnosť i 

priamo v lokalite banskej činnosti a podľa možností najmä v podzemí. Hlavne mladšia generácia, ktorá banskú 

činnosť nepoznala, má o práci baníka a spôsoboch ťažby a úpravy nerastných surovín, málo informácii. Vhodne 

zachované objekty a prístupné banské diela do podzemia, s príslušnými technickými zariadeniami a názornými 

ukážkami, mu tieto vedomosti názorne poskytnú. Takto sa to vo svete robí !

Dôvody takéhoto stavu ? Snáď ťažko pochopiteľný prístup zodpovedných štátnych inštitúcii, najmä banských 

úradov. 

V súčasnosti  je verejnosti banská činnosť prezentovaná ako jeden z hlavných negatívnych vplyvov na životné 

prostredie. Má tiež negatívny vplyv, ale určitý kompromis je nutný. Je nevyhnutné si totiž v plnej miere uvedomiť, 

že bez ťažby nerastných surovín by nebol možný doterajší rozvoj spoločnosti, a tiež, že bez nej nie je možné 

udržať súčasný technický pokrok a nároky ľudstva. Stačí si iba predstaviť a uvedomiť si, čo všetko by bez kovov 

a nerúd nemohlo existovať. 

Spracoval:

RNDr. Ondej Rozložník

2016



ZDAR  BOH

Glück Auf - Jó szerencsét

RNDr. Ondej Rozložník

rozloznik@mail.t-com.sk

siderit


