
Mineralogický klub 
 

 
 Klub bol založený v septembri roku 1997, kedy mal 25 členov, žiakov základných 

a študentov stredných škôl. Na klubových stretnutiach sa dnes zúčastňuje mládež aj 

dôchodcovia v rôznom počte, podľa záujmu a voľného času. 

 

 Predsedom Klubu je Stanislav Levendovský, pracovník Prírodovedného odboru 

Východoslovenského múzea v Košiciach. 

 

 Členstvo v klube je bezplatné a prístupné pre záujemcov z celého východoslovenského 

regiónu. Členom klubu sa môže stať každý kto má vzťah k  prírode, minerálom, 

horninám, je ochotný dodržiavať stanovy klubu a svojimi aktivitami prispievať takto 

k rozvíjaniu svojich vedomostí. Hlavným cieľom je však spoznávanie pokladov 

neživej prírody, ktoré sú ukryté v mineráloch, horninách a skamenelinách. 

 

 Základným poslaním klubu je formovať a upevňovať vzťah mladých ľudí k  prírode 

k jej hodnotám, ktoré by mohli byť rôznou ľudskou činnosťou zničené a zaniknuté a 

snažiť sa ich uchovať pre budúcnosť. 

 

 Pravidelné stretnutia sú každý prvý štvrtok v mesiaci v čase od 14.00 do 16.00 hod. 

v priestoroch VSM na Hviezdoslavovej ulici č. 3. Počas letných prázdnin klubové 

stretnutia nie sú. 

 

 Činnosť klubu je zameraná hlavne na zbieranie a určovanie minerálov, ich 

zaraďovanie do systému, prieskum lokalít a možnosti zberu v súčasnosti. Orientujeme 

sa aj na prieskum menej známych, opustených banských háld, lomov a iných lokalít, 

kde nás často prekvapia aj veľmi pekné nálezy.  

 

 Mladí mineralogickí nadšenci si zakladajú svoje vlastné zbierky, naučia sa poznávať 

minerály podľa farby, tvrdosti, štiepateľnosti a ďalších vlastností. Obohacujú si svoje 

vedomosti a poznatky z mineralógie aj formou filmov, súťaží v poznávaní minerálov a 

rôznych tematických prezentácií. Takouto nenásilnou formou si osvojujú množstvo 

informácií o našej neživej prírode. 

 

 Veľmi obľúbené sú terénne exkurzie na mineralogické lokality (lomy, haldy), ktoré sa 

organizujú 2 krát ročne, na jar a v jeseni. Na týchto výpravách spoznávajú zaujímavé 

lokality, doplňujú si poznatky z geológie a mineralógie, ktoré neskôr využívajú 

v škole alebo zamestnaní. Úžasný svet neživej prírody v jej najmenšej forme si 

približujeme pozorovaním minerálov pod binokulárnym mikroskopom.  

 

 Koncom roka sa už tradične na poslednom klubovom stretnutí v decembri organizuje 

medzi členmi klubu aj malá mikroburza. 

 

 Na klubových stretnutiach sa niektorí členovia pripravujú na okresné, krajské aj 

celoslovenské kolo Biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň prírodu svojej 

vlasti“, časť geológia. Na týchto súťažiach dosahujú pravidelne veľmi dobré výsledky. 

 

 Kto by mal záujem spoznávať tajomstvá neživej prírody, radi ho medzi nami v Klube 

privítame. 


