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Tridsať rokov Geologického prieskumu 

V tomto roku završuje Geologický prieskum tretie desaťročie svojho trvania. 
Za rok jeho zrodu pokladárne rok 1952, a to napriek tomu, že už rok či dva 
predtým isté organizačné formy ložiskového geologického prieskumu v ťažob
ných organizáciách jestvovali. O jeho zjednotení na pevnej báze možno ho
voriť až od prvého polroku 1952. 

Roky 1952-1958 sa dajú označiť ako obdobie malých prieskumných podni
kov, ktoré napokon vyústilo do vzniku osobitného rezortu geológie v ČSSR 
v podobe Ústredného geologického úradt1 v Prahe. Práve on vytvoril základné 
organizačné podmienky a predpoklady na sústredenie prieskumných podnikov 
do komplexného podniku na Slovensku, akým je aj dn'"šný Geologický prie
skum. 

Významným kvalitatívnym prelomom i stimulom do nevídaného odborného 
kvalitatívneho a kvanti tatívneho rozvoja geologického prieskumu bolo usta
novenie Slovenského geologického úradu v Bratislave, orgánu geologickej služby 
na Slovensku, roku 1969. Mimoriadne veľký rast zaznamenal Geo logický prie
skum najmä za ostatných päť či šesť rokov. 
Vďaka starostlivosti a neoceniteľnej pomoci ústredných orgánov Komunis

tickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska, federálnej 
vlády ČSSR, ako aj vlády SSR vytvoril Slovenský geologický úrad Geologic
kému prieskumu nebýv alé kádrové, finančné aj investičné podmienky. Tie sa 
odzrkadlili v doteraz najväčšom raste geologickoprieskumných prác oriento
vaných na nerastné suroviny Slovenska a vo veľmi dobc'ých výsledkoch pod
niku. 

Rozvoj progresívnych metód a techniky v geológii p riniesli primerané vý
sledky v hľadaní nových ložísk surovín, v ich priesk ume a v odovzdávaní 
ložísk do priemyselného využívania. 

V tomto našom úvodnom príspevku nesledujeme cieľ hodnotiť uplynulých 
tridsať rokov činnosti Geologického prieskumu, ale chceme iba upozorniť na 
toto významné výročie ako medzník v zužitkúvaní moderných pokrokových 
metód vyhľadávania a prieskumu nerastných surovín, v čom nám boli a sú 
príkla'.dom nesmierne bohaté skúsenosti geologickej služby Sovietskeho zväzu. 
Za tridsať rokov práce Geologického prieskumu a jeh o predchodcov sa na Slo
vensku uskutočnilo a záverečnými správami ukončilo vyše 1300 prieskumných 
akcií, z nich vyše 200 orientovaných na rozličné rudy, viac ako 50 dotýkajúcich 
sa uhlia a lignitu a vyše 1000 zameraných na nerudné suroviny. Do priemy
selného využívania sme ťažobným organizáciám odovzdali vyše 35 0 ložísk ne
rastných surovín, príp. čiastkových revírov (10 ložísk uhlia a lignitu, okolo 
25 rudných surovín a vyše 300 ložísk nerudných surovín) . 

Môžeme s hrdosťou konštatovať, že dnes niet na S lovensku ani jedného 
závodu priemyselne ťažiaceho suroviny, ktorého ložiskov á surovinová základňa 
by nebola výsledkom práce Geologického prieskumu. 

Takéto pracovné úspechy sme dosiahli vďaka úsiliu celého kolektívu podniku, 
pracovníkov všetkých profesií, a to počínajúc osádkami našich b aníkov alebo 
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vŕtačov v teréne cez technických a riadiacich pracovníkov, zásluhou ľudí zod
povedne a iniciatívne plniacich povinnosti na ktoromkoľvek poste geologickej 
služby, ako aj tých, čo prieskumné práce navrhujú, projektujú, realizujú, vedú 
či hodnotia. 

Na zabezpečenie prepotrebných výstupov do n árodného hospodárstva v po
dobe prebádaných nerastných zásob sa vykonalo množstvo rozmanitých prie
skumných prác. Dokumentujeme si to aspoň niekoľkými výrečnými údajmi: 

Metráž vrtov 
Chodby a komíny 
Práce vlastnej geologickej služby v mil. Kčs 
Laboratórnohodnotiace práce v mil. Kčs 
Meračské práce v mil. Kčs 
Počet pracovníkov podniku spolu 
Počet pracovníkov geologickej služby 

1970 

67,7 km 
8,1 km 

13,8 
19,9 
2,3 

2128 
406 

1975 1981 

77 km 115 km 
8,9km 9,2 km 

21 ,5 31,9 
12,1 19,2 

2,5 4,4 
2188 2418 

420 529 

Je prirodzené, že významné pracovné úspechy ložiskovej geológie sú vý
sledkom vysokej kvality akcií geologickej služby, je j proí'esionálnej ú rovne, 
podloženej vysokou odbornou kvalifikáciou a rastúcimi odbornými skúsenos
ťami. 

Kým napr. roku 1953 bolo vo všetkých priesku mných organizáciách dovedna 
26 pracovníkov s vysokoškolskou kvalifikáciou v geologickej službe (geológov, 
meračov, chemikov, technológov, geofyzikov a pod.) , roku 1976 ich u ž bolo 
140 a na konci minulého roka takmer 200. Kým roku 1953 proJesia prieskumný 
geológ označovala pracovníka povinného ovládať čiastkové geologické odbory, 
roku 1976 sa stav pracovníkov s vysokoškolskou kvalifikáciou nielen veľmi 
zvýšil (na 96), ale uplatnila sa aj špecializácia. Roku 1931 už v podniku pra
covalo 120 geológov rozličnej špecializácie s vysok oškolským vzdelaním (v labo
ratóriách 18, v geofyzike 8). Výrazne vzrástol počet pracovníkov geologickej 
služby podniku s vedeckou kvalifikáciou. Roku 1965 bol v podniku iba jeden 
kandidát vied, roku 1976 traja, roku 1981 už 13 a ďalších 12 pracovníkov ve
deckú ašpirantúru študuje. 

Takto odborne pripravený a vedecky fundovaný kolektív nielen aplikuje 
vedecké poznatky iných, ale aj sám sa na rozvoji geologických vied na Slo
vensku, ba aj v medzinárodnom meradle zúčastňuje. Dokazuje to účasť pra
covníkov podniku v ·proci vedeckých inštitúcií, v komisiách a radách na Slo
vensku, v rámci ČSSR, ale aj Európy. Celkom prirodzeným výsledkom je potom 
aj rozsiahla publikačná činnosť našich geológov v slovenských, československých 
aj iných odborných časopisoch, zbor níkoch zo sympózií a pod. 

Aj v tomto čísle nášho časopisu Mineralia slovaca si chceme niekoľkými 

štúdiami pripomenúť taký významný medzník slovenskej geológie, akým je 
30. výročie vzniku národného podniku Geologický prieskum. 

Ing. Ján Bar talský, CSc . . 
riaditeľ Geologického prieskumu, n . p. 
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Prognózne plochy meďnatých porfýrových rúd vo vý
chodoslovenských neogénnych vulkanitoch 

MIROSLAV SLA VKA Y 

Geologický prieskum, n. p. , 052 40 Spišská Nová Ves 

(3 obr. a 2 tab. v texte) 

Doručené 9. 12. 1981 

l1porH03Hbie paHOHbI MC)l,HOITOpqm:pOBbIX PY/l. B0CT0'IH0CJI0B3IIKHX Heorea
HbIX BYJIK3HH'ICCKHX rop 

ABTOP pa3/.(eJUieT Tepp1,nopmo BOCTO'-IHOCJIOB31\Kl'.IX BYJIK3Hl1'-IeCKHX rop 

Ha rrporH03Hbie ITJIOII.\a/.(11 B 3aBl1Cl1MOCTl1 OT KOm1:<re CTBa rrporH03HblX KP11· 
Tep11ň H 11HTeH311BHOCTl1 11H)l,11KaTOPOB opy1-1eueHl1ll. B CJiaHCKl1X ropax HaM-
6oJiee rrepcrreKTl1BHOň Cl.J'.HTaeM l\eHTPaJibHbie By JIKaHl1'IeCKl1e 3 0 Hf,I 3JTaTa 
EaHl!, MaKOBl11\a a CTpexOB, BO B11ropJiaTe MopcKe OKO, IIopy6cKJ1 ITOTOK 
11 COKOJICKl1 !IOTOK. CaivIOň rrepcrreKTl1BHOň B Crca HCK11X ropax C'Il1TaeM E o 

ľOTY a BO B11ropJiaTe K11ňoB. 3TH IT.IIOII.\a/.(11 orrpe/.(eJilllOT MeCTa BepOl!THOro 
pa3Mell\eHl'.lll Me/.(HOrropcpttpOBblX PYA-

Prog-nostic areas of porphyry copper ores in volcanites of Neog-ene ag-e 
in Eastern Slovakia 

The paper gives classification ot areas built by volcanites of Neogene 
age in Eastern Slovakia based on the amount of prognostic criterions 
and on the intensity ot m ineralization indications. The Zlatá Baňa, Ma
kovica and Strechov vrch centra! volcanic zanes are the most prospecfive 
in the Slanské vrchy Mts. whereas the Morské oko, Porubský potok and 
Sokolský potok localities appear as the most promising in the Vihor
lat Mts. The Bogota locality in the Slanské vrchy Mts. and the Kyjov 
hill in the Vihorlat Mts. are prospective as well. These areas include 
the probabie sites of porphyry copper mineralizations. 

V metalogenetickej zóne neovulkanitov 
Západných Karpát nadobúdajú stále väčší 
metalogenetický význam rudné rajóny vý
chodoslovenských neogénnych vulkanitov, 

predovšetkým Slanských vrchov a Vihor
latu, ktoré n a severnom a západnom o)áaji 
lemujú miocénnu molasu a zvýrazňujú 

jej hranice s predneogénnymi útvarmi. 
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Vývoj ich vulkanizmu prebiehal v niekoľ
kých etapách, ktorých produkty vytvorili vý
raznú etážovú stavbu. Spodnú štruktúrnu etáž 
tvoria kyslé vulkanogénne horniny ryolitové
ho až ryodacitového zloženia a vrchriú inter
mediárne horniny andezitového až andezito
bazaltového zloženia. Vulkanická činnosť sa 
začala v spodnom miocéne (Slávik, 1973) a 
podľa doteraz získa ných rádiometrických úda
jov o absolútnom veku trvala viac ako 8 mi
liónov rokov (16,5 ± 0,5 až 8 ± 0,3). Okrem 
extruzívnych a efuzívnych foriem sa na bu
dovaní vulkanického komplexu podstatne zú
častnili intruzívne formy, zastúpené vo Vihor
late mikrogranodioritmi, dioritovými porfyrit
mi až dioritmi (Bacsó, 1979) a v Slanských 
v rchoch dioritovými porfyritmi až dioritm i 
(Kaličiak - Täzsér, 1980. Kaličiak, 1980). 

Dôležitú úlohu pri vzniku a fo r movaní vý 
chodoslovenských vulkanických vrchov a ru
dotvorných procesov v nich zohrala zlomová 
tektonika a hrastové a priekopové štruktúry 
so zónami poklesávania. Boli to hlavne prieč
ne zlomové systémy (Täzsér - Kaličiak , 1977), 
ktoré na križovaní so staršími pozdlžnymi 
zlomami tvorili vhodne podmienky na preni
k anie vulkanickej hmoty, a tak umožnili 
vznik vulkanicko-plutonických komplexov 
s centrálnymi zónami (obr. 1). 

So záhrebsko-zemplínskym zlomovým pás
mom sa spája vznik vulkanicko-plutonických 
komplexov Veľkého Miliča a Bogoty. Jeho 
severovýchodným pokračovaním je vrbnické 
zlomov[ pásmo (priečny vihorlatský zlomový 
systém Leška - Slávika, J 967), na ktorom 
ležia hlavné centrálne zóny Vihorlatu (Bacsó, 
1979, Grecula et al. , 1977) s prechodom do 
t zv. ladomirovských zlomov (Leško - Slávik„ 
1969). Línia Darnó nie je na SV od Košíc 
jednoznačne potvrdená,. ale najskôr pokra
čuje vo forme priečnych hrastov a prepadlín 
(Täzsér - Kaličiak, 1977), s ktorými spájame 
vznik zlatobanského vulkanicko-plutonického 
komplexu. Na rožňavskej línii je zase cen
trálna vulkanicko-plutonická zóna Makovice. 

Dôležitým prvkom je výrazná prepadlina 
predterciérneho podložia prebiehajúca sme
rom SZ-J V medzi Prešovom a Kráľovským 
Ch lmcom. Paralelne s ňou prebiehajú tri vý
razné zlomové pásma, mirkovsko-trebišovsko
szamošské, p rešovsko-trhovištské a močar
miansko-topliansko-užhorodské. Tam, kde sa 
prepadlina a pozdlžne zlomy križujú s prieč
n ymi hrastmi a zlomami, sú vyvinuté centrá 
v ulkanickej činnosti v Slanských vrchoch, 
Zemplínskych v rchoch a vo východosloven
skej n eogénnej panve. 

Podobný obraz je aj vo Vihorlate a Poprieč
nom. Tu smerom SZ-JV prebieha choňkov
ská depresia (Slávik et al., 1968), elevácie 
humen ského mezozoika a bradlového pásma 
a p aralelne s nimi významné hu mensko-so
b ranecké a perečinské zlomové pásmo. Cen-

trálne vulkanické zóny sú vyvinuté na ich 
križovaní s priečnymi zlomovými pásmami, 
a to vrbnickým (Záhreb Zemplín) a 
ptrukšianskym. V. V. Naumenko et al. (1978) 
viažu vývoj Popriečneho na pozdížne štruk
túry, pričom sa uplatňuje perečinské priečne 
zlomové pásmo. Vo východoslovenských neo
vulkanitoch sa vyskytujú intrúzie vo fo rme 
žíl, silov, dajok a pňov v centrálnych zónach 

Obr. 1. Schéma hlavných zlomových pasiem. 
Spracovaná podľa P. Greculu et a l. (_1977). 
1 - hlavné zlomové p ásm a, 2 - v ulkanické 
horniny, ;3 - centrálne zóny vulkanoplutonic
kých komplexov, 4 - významné vulkanické 
centrá. Zlomové pásma : 1 - hornádske, 2 -
Darnó, 3 - rožňavské, 4-5 - záhrebsko-zem
plínske, 6 - kapušianske, 7 - ptrukšianske, 
8 - mirkovsko-trebišovsko-szamošské, 9 -
prešovsko-t rhovištské, 10 - močarmiansko 
topliansko-užhorodské, 11 - humensko-sobra
necké, 12 perečinské. Centrálne zóny : 
A - Zlatá Baňa, B - Makovica, C - S tre
chov vrch, D - Bogo ta, E - Kyjov, F 
Sokolský potok, G - Porubský potok, II -
Morské oko 
Fig. 1. Scheme of rnain fault belts (comple
mented from Grecula et al., 1977). 1 - main 
fault belt, 2 - volcanite, 3 - cen tral vol
canic zone of volcanoplutonic complexes, 4 -
main volcanic centre. Fault belts : 1 - Hor
nád, 2 - Darnó, 3 - Rožňava, 4-5 
Zagreb-Zem plín, 6 - Kapušany, 7 - Ptrukša, 
8 - Mirkov-Trebišov-Szamos, 9 - Prešov
Trhovište, 10 - Močarmany-Topľa-Uzhgorod, 
11 - Humenné-Sobrance, 12 - f'erechin. 
Central volcanic zanes: A - Zla tá Baňa, 
B - Makovica, C - Strechov v rch, D -
Bogota, E - Kyjov, F - Sokolský potok, 
G - Porubský potok, H - Horské oko 
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vulkanických komplexov a často tvoria po
četné roje. V zlatobanskom sú to dajkové a 
silové roje dioritových porfyritov a domatické 
telesá (Kaličiak, 1980), vo Vihorlate zase pne 
a kupolovité telesá pyroxenického andezitu až 
dioritového porfyritu, žilné a pňovité telesá 
dioritového porfyritu až kremitého dioritu 
(Bacsó, 1979). Prítomnosť telies dioritových 
porfyri tov až diori tov zistili vrtné práce 
v centrálnej vulkanickej zóne Makovica, Stre
chov vrch, v Slanských vrchoch a na Mor
skom oku vo Vihorlate. 

Hlavným podkladom na ich vyčlenenie boli 
výsledky geofyzikálnych metód, predovšetkým 
magnetometrie a gravimetrie. V mapách 
Bougerových anomálií sa diority a dioritové 
porfyrity najvýraznejšie prejavili vysokými 
kladnými anomáliami, okolo ktorých sú kon
centricky rozložené záporné anomálie. Kon
centrické je aj usporiadanie magnetometric
kých anomálií a izolínií LiT (Pospíšil - Ka
li čiak, 1979, Pospíšil - Tkáč, 1980). Koncen
trické štruktúry sa sčasti zistili už vo Vihor
late (Bacsó, 1981). Ďalej sa geologickým ma
povaním a vrtnými prácami zistili genetické 
typy hornín, ktoré charakterizujú centrálnu 
zónu, napr, hlbšie aj plytké subvulkanické 
intruzívne telesá, silne zbrekciovatené tenké 
lávové prúdy, aglomeráty, vulkanické brekcie 
a kráterové brekcie, kvarcity (miestami mož
no ide o pôvodne limnické uloženiny)_ Ďalej 
sa od centrálnych zón po okraje mapovali 
mocné lávové prúdy, často s blokovou odluč
nosťou, na viacerých miestach zbrekciovatené, 
redeponované aglomeráty a tufy, v exter
ných zónach s limnickými uloženinami (Čer
venica, Banské a i.). 

S tektonickou a magmatickou činnosťou 
úzko súvisel meta logenet ický výv oj územia. 
Uvedené vulkanoplutonické komplexy s cen
trálnymi zónami sa vyznačujú typickou geo
logickou stavbou. V každom z nich sú známe 
isté minerálno-parageneticky blízke typy a 
druhy zrudnenia, ktoré sa koncentrujú najmä 
v centrálnych zónach, zatiaľ čo v periférnych 
zónach sú len slabé pre javy zrudnenia. Po
kiaľ ide o genetické typy zrudnenia, parage
netický vývoj, ložiskové štruktúry či veľkosť 
ložísk, medzi jednotlivými centrálnymi zóna
mi zaznamenali sa výrazné odlišnosti, a preto 
podľa súčasnej metalogenetickej terminológie 
(Ilavský - Sla vkay, 1980) a charakteristic
kých znakov možno jednotlivé vulkanicko
plutonické komplexy považovať za samostatné 
rudné polia. 

V rudnom rajóne Slanských vrchov sa vý
znamná mineralizácia zaznamenala v zlato
banskom rudnom poli. V mnohých vrtoch sa 
zistilo zrudnenie rozličného typu_ Ide o žilní
kovo-impregnačný, brekciovitý a žilno-žilní
kový typ poiymetalickej mineralizácie, pre
Javy skarnovej a Cu-Mo mineralizácie. 
M. Kaličiak - R. Ďuďa (1981) tu vyčlenili 

niekoľko form ácií v spoj ení s etapami vývo ja 
vulkanického aparátu. S prvou etapou spá 
jajú pyritovú formáciu a v druhej vyčleňujú 
Fe skarnovú formáciu. Hlavný zrudňovací 
proces bol spä tý s treťou etapou a v nej sa 
vyčlenili: Mo-Cu form ácia, polymetalická 
formácia v žilnikovo-impregnačnom type a 
brekciovitom type, antimonitová ortutna to-ar 
zénová a opálov á formácia. So štvrtou etapou 
vývoja sa spá ja markazitová a opálov á for
mácia. 

V rudnom poli Makovica sa v ojedinelých 
vrtoch zistilo zrudnenie žilníkovo-impregnač
ného typu, ktoré opísal J. Täzsér - M . Ka
ličiak (1981) . Je odlišné od zlatobansk ého a 
tvorí ho pyrit, pyrotm, chalkopyrit, m olyb
denit, arzenopyrit, magnetit, sfalerit. P odob
ná mineralizácia sa zistila aj v žilkách m ili
metrovej až centimetrovej hrúbky. Zrudnenie 
je v dioritovom porfyrite až mikrodiorite, ale 
aj v okolitom and ezitovom komplexe, k torý 
preráža. 

V rudnom poli Stľechov vrch sa v o vrte 
zistilo polym etalické žilníkovo-impregnačné 
zrudnenie (py rit, markazit. galenit, sfa leri t , 
arzenopyrit) a v rudnom poli Bogota sú zná
me len rozsypové anomálie polymetalických 
minerálov a n a okraji rumelka. 

Odlišné pomer y sú v rudnom poli Veľkého 
Miliča v ktorom sa okrem rozsypových ano
málií 'polymetalických a meďnatých minerá
lov blízko centrálnej zóny zistili významné 
rozsypové anomálie barytu, zlata, scheeli tu a 
kassiteritu. 

Vo vihorlatskom rudnom rajóne sa n a zá
klade starších a súčasných výsledkov určilo 
týchto päť rudných formácií (Bacsó et al., 
1978): 

1. Formácia rozsypov zlata . pravdepodobne 
súčasť klastického materiálu magurského fly 
šu (známa len z rosypov). 

2. Polymetalická a v zácnokovová sekundá r 
na kvarcitová formácia. Viaže sa na centrá lne 
vulkanické zóny a doteraz sa v nej zis til i 
asociácie tých to minerálov: pyri t - pyro
tín - chalkopyrit, kremeň - arzenopyrit -
pyrit - pyrotín - sfalerit - galenit - sta
nín (?) - chalkopyrit - kalcit. 

3. Ortuťová formácia impregnačných a žil
níkových rúd. Vystupuje vo fáciách bystrickej 
jednotky magursk ého flyšu . 

4. Limonitovo-opálová formácia tvorí infil 
tračné rudy v o Vihorlate. 

5. Formácia sideritových rúd. 'ľá tvor í kon
krécie a polohy pelosideritov v sedimentoch 
spodného až v rchného sarmatu a panónu. 

V rudných poliach Slanských vrchov a Vi
horlatu sa p ot vrdila výrazná zonálnosť. Vo 
vnútornej zóne sa uplatňuje hlavne M o, 
Cu ± Sn, Bi, v strednej Pb, Zn, Cu, A g ± Au 
a vo vonkajšej Hg ± Sb, As, opál, a;ko aj 
prejavy teleskopingu - prekrývanie sa t Ecplot
ne rozličných minerálnych asociácií (rudn é 
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pole Zlatá Baňa a Morské oko). Pre subvul
kanické telesá je to typický jav a indikuje 
malú hlbku miesta, odkiaľ začali hydroter
málne roztoky prenikaf k povrchu. 

Vyčlenenie prognóznych plôch 

Prognózy meďnato-porfýrových rúd v o 
vulkanických vrchoch východného Sloven
ska vychodia z výsledkov doterajšieho 
geologického prieskumu a výskumu prog
nózovaného územia . Zostaven é sú mapy 
prognóznych kritérií a v nich sú ohrani
čené prognózne plochy rozličného stupňa 

perspektívnosti či nádejnosti. 
Vyčleneniu prognóznych plôch predchá

dzalo zostavenie mapy prognóznych krité
rií na podklade metalogenetických máp 
Slanských vrchov (Kaličiak, 1980, Kali
čiak - Täzsér, 1980, Täzsér -- Kaličiak, 

1977) a Vihorlatu (Z. Bacsó, 1979) v mier
ke 1 : 100 OOO, na ktorých možno približne 
v rovnakej úrovni geologických informácií 
znázorniť prognózne hodnotenie územia. 

Základom vyčlenenia prognóznych plôch 
je poznanie zákonitosti rozmiestnenia zrud
n enia, t . j. odhalenie stálych priestorových, 
časových a genetických súvislostí zrudne
nia s geologickými javmi. Súvislosť sa 
môže prejavovať vo vzťahu k tektonickým 
štruktúram, geologickým neovulkanickým 
formáciám, zónam rozšírenia jednotlivých 
minerálov, primárnym a sekundárnym au
reolám anomálnych koncentrácií prvkov, 
istým obdobiam geologického vývoja a 
pod. 

Syntéza kritérií prognózovania bola 
podkladom na rozčlenenie východoslovén
ských vulkanitov do prognóznych plôch. 
Vodidlom sa stal ich počet a plocha s rov
nakým počtom kritérií bola ohraničená 

izolíniou. Tvar ploch závisí od uplatnenia 
sa štruktúrnych prvkov a s nimi súvisia
cicl), mineralizačných procesov na stavbe 
územia vulkanických vrchov. Pozdlžne 
plochy sú vymedzené zlomovými pásma-

mi, zónami rozsypových anomálií, predpo
kladaným pozdlžnym priebehom karboná
tových hornín v podloží, izometrické plo
chy zase križovaním zlomových pásiem , 
prítomnosťou polí , dajok a pňov , magne
tickými a gravimetrickými anomáliami 
nad predpokladanými intruzivnymi tele
sami, rozšírením okolorudných premien 
v centrálnych vulkanických zónach, ziste
ním zonálneho usporiadania zrudnenia a 
pod. 

Z hľadiska prognózovania porfýrových 
typov rúd sú zaujímavé práve izometrické 
typy. V centrálnych vulkanických zónach 
reprezen tujú plochy najvyššiu početnosť 

prognóznych kritérií a sú pri hľadaní lo
žísk uvedeného typu najnádejnejšie. 

Po celkovom zhodnotení sa zostavilo 
poradie v ýznamnosti prognóznych plôch 
prvého až štvrtého stupňa podľa perspek
tívnosti takto: A-I - najperspektívnejšie 
plochy, A-II - perspektívne plochy, A-III 
- stredne perspektívne plochy, A-IV -
málo_ perspektívne plochy. 

Napokon sa indexom B označili nepe r
spektívne plochy mimo hraníc vulkanic
kých hornín (pozri Slavkay, 1980, 1981). 
Na základe tohto rozdelenia a s prihliad
nutím na počet a intenzitu zistených indi
kátorov zrudnenia možno územia v Slan
ských vrchoch a Vihorlate rozčleniť a za
radiť do uvedených stupňov (obr. 2, 3). 

Spôsob kvantitatívneho hodnotenia 

Kvantitatívne hodnotenie prognóznych 
plôch patr í pri prognózovaní medzi naj
náročnejšie a najzodpovednejšie operácie. 
Hľadá sa pritom spôsob, ako čo najobj ek
tívnejšie posúdiť prognózované územia a 
na akých princípoch založiť kvantifikáciu. 
Možno použiť melódu analógie, priameho 
výpočtu a pod. V každom prípade si pri 
práci s prognóznymi zásobami treba uve
domiť, že po overení .technickými prácami 
môžu byť potvrdené alebo až anulované. 
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Obr. 2. Slanské vrchy, mapa prognóznych 
plôch. 1 - m:Ho perspektívne (A-IV), 2 -
stredne perspektívne ( A-III), 3 - perspektív
ne (A-II), 4 - najperspektívnejšie (A-1), A -
Zlatá Baňa , B - Makovica, C - Strechov 
vrch, D - Bogota 
Fig. 2. Map 01 prognostic areas in the Slanské 
vrchy Mts. 1 - slightly prospective (A-IV), 
2 - moderately prospcctive (A-III) , 3 -
prospective (A-11), 4 - highly prospective 
(A-I), A - Zlatá Baňa, B - Makovica, C -
Strechov vrch, T) - Bogota 

Preto ich možno používať najmä na ďal
šie usmerňovanie geologickoprieskumných 
prác, zostavovanie strednodobých aj dlho
dobých plánov a pod. 

Na prognózne hodnotenie sme použili 
kombináciu metódy priameho výpočtu 

s m etódou analógie. Na výpočet prognóz
nych plôch sa použili tieto v zorce: 

A-I Q = S . m . q . 1 OOO . K; 

A-II Q = S. K_, . m. q. 1000 . K; 

pričom Q - celková zásoba v Mt, S -
prognózna plocha v km~, m - mocnosť 

v km, q - objemová hmotnosť, K; - koe
ficient na ob jem intruzívnych hornín, 
K s - koeficient na korekciu prognóznej 
plochy A-II. 

Stanovenie jednotlivých parametrov vý
počtu je založené na údajoch uvedených 
nižšie . 

Na vypočHanie koeficienta objemu in
truzívnych hornín K;, s ktorými spájame 
existenciu p orfýrového typu zrudnenia, 
ktorým treba korigovať objem prognóz
n eho priestoru (S . m), sa použila analýza 
údajov prognózneho územia s najvyšším 
stupňom preskúmanosti a najväčším poč

tom vrtov (hlbka 300~-1800 m). 
Z výsledkov geologického mapovania na 

povrchu sa zistilo , že centrálna zóna vul
kanického komplexu Zlatej Bane má plo
chu 9,13 km2, t. j. 6 °/0 z plochy (153 km2) 

celého vulkanického komplexu. Na intru
zívne telesá zistené vnútri centrálnej zóny 
pripadá plocha 1,15 km2, čo je 12,6 % 
(plošný údaj). Je to podobná hodnota, akú 
sme získali výpočtom z vrtných prác (li
neárny údaj) , pri ktorých sa v andezito
vom komplexe zistilo 12,8 % intruzívnych 
telies (tab. 1). Hlbšie v ryolitovom a vul
kanickosedimentárnom komplexe je 23 ,9 ° ·o 
intruzívnych telies. 

Nižšie percento intruzívnych telies zis
tené geologickým mapovaním a vrtnými 
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prácami v andezitovom komplexe hornín 
možno vysvetliť sutinou a zvetraninami 
v okolí východov intruzívnych telies na 
povrchu, ktoré ich sčasti prikrývajú, ako 
a j tým, že nie všetky telesá vychádzajú na 
povrch a blízko povrchu, že telesá menšej 
mocnosti na povrchu neboli zmapované, 
a napokon vplyvom zlomov, keď časť telies 
poklesla do väčšej hlbky. Takto odvodený 
koeficient na určenie objemu intruzívnych 
foriem v prognóznej ploche sa zaokrúhlil 
na 12 %, takže K; = 0,12. Okrem doteraz 
získaných údajov z východoslovenských 
neogénnych vulkanitov sú ďalšie para
metre odvodené aj z údajov ložiska Zlatno 
v stredoslovenských neovulkanitoch a úda
jov zo svetových ložísk. 

Na výpočet prognózne,i zásoby na prog
nóznych plochách A-I sa ďalej použili tieto 
parametre: 

Plocha (S) - v km~. 
Mocnosť (m). Určila sa na 200 m, t. j. 

zhruba 50 °/o najmenšej mocnosti známych 
ložísk, ako je napr. V. Krivelj (450 m), 

Majdanpek (500 m), Taysan na Filipínach 
(400 m), Mamut Borneo (400 m) atď., pri
čom sa p rihliadalo na ložisko Zlatno, v kto
rom je zrudnenie v hibkovom rozpätí cca 
200 m. 

Objem ová hmotnosť (q). Použila sa hod
nota 2,5 (na ložisku Zlatá Baňa bola vy
počítaná 2,57). 

Koeficient (K5 j. Bol zavedený preto, aby 
sa prognózna zásoba vyčíslená na ploche 
A-II mohla porovnávať so zásobou na plo
chách A -I. Bol vypočítaný ako percento 
súčtu plôch A-I zo súčtu plôch A-II (tab. 2) 
a zaokrúhlený na 0,3, (t. j. 30 °ľo vyčíslenej 
plochy A-II) . 
Vzhľadom na nedostatok údajov z tech

nických prác sú prognózne zásoby zara
dené do kategórie D3 na prognóznych plo
chách A-I, A-II. V časti prognózn ej plochy 
Zlatej Bane sa už vykonal rad vrtných 
prác a vypočítala sa prognózna zásoba, a 
preto sa zaraďuje do kategórie D2, ale 
prognózna plocha ako celok je v kategórii 
D3 (klasifikáciu pozri in Slavkay, 1981a). 

Zastúpenie intruzívnych hornín vo vulkanických komplexoch v oblasti Zlatej B ane 
Share of intrusive rocks in volcanic complexes of the Zlatá Ba ·ňa area 

Tab. 1 

1 
Andezitový komplex Ryolitový komplex 

Vrt mocnosť I intrúzia 

1 

% 
mocnosť 

1 

intrúzia 

1 : 

% m m m m 

ZH-1 285 4 1,4 
1 

1515 200 13,2 
ZH-5 358 32 8,9 842 200 23,8 
ZH-6 401 201 50,1 soo 95 11,9 
ZH-9 712 209 29,4 489 207 42,3 
ZH-10 335 74 22,1 870 255 29,3 
KSV-5 658 201 30,5 - - -
KSV-7 320 25 7,8 - - -
KSV-8 310 10 3,2 - - -
KSV-15 638 168 26,3 875 312 35,7 
KSV-15 118 47 39,8 

Ostatné 

1 

3181 
1 1 1 1 1 

vrty - - - - -

Spolu 
1 

7198 
1 

924 
1 

12,8 
1 

5509 
1 

1316 
1 

23,9 
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Plochy prognóznych oblastí 
Extents of prognostic areas 

Prognózna plocha 

Morsk é oko 
Porubský potok 
Sokolský potok 
Zlatá Baňa 
Makovica 
Strechov vrch 

Spolu 

8 
.'<: 
>--, 

1 

"!; 

0,9 
0,7 
0,3 
4,5 
0,85 
0,5 

7,75 

'"s 
.'<: 
>---, 

>-;-< 
"!; 

9,5 

1,3 
11,0 

3,8 
2,2 

27,5 

Tab. 2 

O/o 

15,8 

23,0 
41,0 
22,4 
22,7 

28,2 

Plocha A-I je vyčlenená z plochy A-II a tento 
podiel je vyjadrený v °ío 
The share of A-1 surface in the A-II one 
is expressed in per cents 

Podľa uvedeného návrhu sú v kategórii 
D1 prognózne zásoby ťažených alebo čias
točne preskúmaných ložísk v priestore ich 
predpokladaného pokračovania, v kategó
rii D2 prognózne zásoby v oblastiach so 
známymi ložiskami a pozitívnymi výsled
kami overovacích technických prác (napr. 
vrtov), v kategórii D3 prognózne zásoby 
rúd a nových druhov rúd v známych rud
ných oblastiach a územiach s vhodnými 
geologickými štruktúrami a vybranými 
početnými prognóznymi kritériami a v ka
tegórii Dr, prognózne zásoby rúd a nových 
druhov rúd v málo preskúmaných nových 
oblastiach s vhodnými štruktúrami a prog
nóznymi kritériami (ide o kvalifikovaný 
odhad). 

Charakteristika prognóznych plôch 

Rudný rajón Slanské vrchy (obr. 2) 

Centrálna vulkanická zóna Zlatá Baňa. 

Rozloha prognóznej plochy prvého stupňa 

je 4,5 km2. Okrem toho, že sa rozprestiera 
nad križovaním významných zlomových 
pásiem a rojom iniruzívnych telies diori
tových porfyritov, je charakteristická prí
tomnosťou rozsypových anomálií Cu mi
nerálov polymetalických rúd, rumelky a 
pyritu, geochemickými anomáliami Cu, 
Pb, Zn, Hg, anomáliami vynútenej polari
zácie, okolorudnými premenami, zónami 
silicifikácie, rojom dajok a pňov, zonálnym 
usporiadaním zrudnenia, prítomnosťou 

polymetalickej a Mo~Cu mineralizácie, 
významnými aeromagnetickými a tiažový
mi geofyzikálnymi anomáliami. Prebieha 
tu geologický prieskum v etape vyhľadá
vacieho prieskumu s početnými vrtnými 
prácami. Doteraz bolo vypočítaných vyše 
20 Mt prognóznych zásob v kategórii D2. 
Celkove možno od štruktúry očakávať oko
lo 270 Mt rúd (Q = S . m . q . 1000 . K; = 
= 4,5. 0,2. 2,5. 1000. 0,12 = 270). 

Cenlrálna vulkanická zóna Makovica. 
Prognózna plocha (0,35 km2) leží nad sty
kom troch zlomových pásiem a skupinou 
intruzivnych telies dioritových porfyritov. 
Je charakteristická prítomnosťou rozsypo
vých anomálií minerálov medi a polyme
tálov, okolorudnými premenami, anomá
liami vynútenej polarizácie, geochemický
mi anomáliami a zonálnym usporiadaním 
anomálií. Okrem telesa dioritového por
fyritu sa vo vrtoch zistila aj Cu, Mo, Pb, 
Zn mineralizácia. Možno tu očakávať okolo 
50 Mt rudy. 

Centrálna vulkanická zóna Strechov 
vrch. Prognózna plocha najvyššieho stup
ňa (0,5 km~) je na križovaní zlomových 
pásiem a nad intruzívnymi telesami diori
tových porfy ritov. Okrem toho je charak
teristická okolorudnými premenami, sili
cifikáciou, prítomnosťou anomálií vynúte
nej polarizácie a výskytom slabej polyme
talickej mineralizácie zistenej vo vrte 
hlbokom 1200 m. Očakávame možnosť 

nájsť okolo 30 Mt rudy. 
Centrálna vulkanická zóna Bogota. Prog-
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nózna plocha druhého stupňa (2,3 km2) 

leží na križovaní zlomových pásiem. 
Okrem významných geologických prvkov 
a geofyzikálnych anomálií ju charakteri
zuj e prítomnosť okolorudných premien, 
silicifikácia a prítomnosť rozsypových ano
málií minerálov polymetalických rúd. 
Zóna by mohla mať okolo 40 Mt rudy 
(Q = S. Ks. m. q . 1000. K; = 2,3. 0,3. 0,2. 
. 2,5 . 1000 . 0,12 = 41,4). 

Maglovec - Dubník a Kapušany - Rud
lov. Ide o dve paralelne prebiehajúce prog
nózne plochy tretieho stupňa nad zlomo
vými pásmami, intruzívnymi formami dio
ritových porfyritov, domatickými telesami 
a dajkami. Sú v podstate periférnou plo
chou centrálnej vulkanickej zóny Zlatá 
Baňa. Druhá sa vyznačuje možnosťou exis
tencie karbonátových hornín v podloží. Sú 
v nich rozsypové anomálie, výskyty mine
ralizácie medených a polymetalických rúd, 
zeolitizácia a silicifikácia. Ďalšie sú prog
nózne plochy Herľany - Zemplínska Tepli
ca a Slanec - Strahuľka - Slančík - Rus
kov. 

Rudný rajón Vihorlatu (obr. 3) 

Centrálna vulkanicl"á zóna Morského 
oka. Prognózna plocha prvého stupňa 

(0 ,9 km2) sa vyznačuje prítomnosťou vý
raznej geochemickej anomálie Mo-Sn-Bi. 
Anomália molybdénu je spravidla pria
mym a najspoľahlivejším indikátorom 
(Mo)-Cu porfýrového zrudnenia v iden
tických štruktúrach obdobných lokalít. 
Z ďalších kritérií sa zistili intenzívne oko
lorudné premeny s argilitizáciou a pyriti
záciou ( ± pyrotín, sekundárne kvarci ty, 
silná fluoritizácia (x,0--x0,0 % F), intru
zívne telesá dioritových porfýrov až dio
ritov, zonálne usporiadanie geochemic
kých anomálií, andaluzitová zóna, anomá
lie vynútenej polarizácie (až nad 7 %), 
indície chalkopyritového a molybdenito
vého zrudnenia, významné geologické 

prvky, ako aj tiažové a magnetické geofy
zikálne anomálie. Zistila sa aj prítomnosť 
silicifikovaných karbonátových brekcií 
medzi vulkanitmi. Na tejto ploche prebie
hajú práce v etape vyhľadávacieho prie
skumu a od konca roku 1980 aj v rtné prá
ce. Možno očakávať okolo 55 Mt rudy. 

Centrálna vulkanická zóna Porubského 
potoka. Zahŕňa dve prognózne plochy 
prvého stupňa (0,25 a 0,45 km2). Okrem 
sekundárnych kvarcitov s andaluzitovou 
mineralizáciou sa zistili anomálie Mo
Sn-Bi, výrazné okolorudné premeny, 
chalkopyritová mineralizácia, pyritizácia 
( ± pyrotín), intenzívna fluoritizácia, intru
zívne telesá dioritových porfyritov, vý
znamné geologické prvky a geofyzikálne 
anomálie . Od štruktúry možno očakávať 

okolo 40 Mt rudy. 
Centrálna vulkanická zóna Sokolovské

ho potoka. Prognóznu plochu prvého stup
ňa (0,30 km2) charakterizuje intenzívna 
propylitizácia, prítomnosť sekundárnych 
kvarcitov, turmalizácia a fluoritizácia a 
zistili sa aj významné geologické prvky 
a geofyzikálne anomálie. Je pravdepodob
nosť výskytu karbonátových hornín 
v podloží vulkanického komplexu. Na 
prognóznej ploche druhého stupňa (1,3 km2) 

sa rozprestierajú pozitívne magnetické 
anomálie indikujúce pravdepodobne skar
ny na kontakte s intruzívnym telesom pre
rážajúcim súvrstvie karbonátových hornín. 
Možno tu očakávať okolo 20 Mt rudy. 

Centrálna vulkanická zóna Ky jov . Roz
loha prognóznej plochy druhého stupňa je 
1,85 km2• Je charakteristická intenzívnou 
propylitizáciou, pyritizáciou, slabou chal
kopyritovou mineralizáciou, pyromorfito
vou rozsypovou anomáliou, významnými 
geologickými prvkami a geofyzikálnymi 
anomáliami. 
Ďalším významným kritériom je očaká

vaný výskyt karbonátových hornín v pod
loží vulkanitov (v hibke od 350-500 m). 
Výrazné magnetické anomálie na jej okraji 
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indikujú prítomnosť skarnových magnetic
kých alebo pyrotínových rúd s možnosťou 
výskytu chalkopyritu. Očakávame tu vý
skyt podobného zrudnenia ako v ložisku 
Zlatno, t. j. Cu-Fe porfýrovo-skarnový, 
žilníkovo-impregnačný. Navyše predpokla
dáme prítomnosť masívnych typov rudy. 
Rudný potenciál odhadujeme na 35 Mt. 

Porúbka. Najzápadnejšiu prognóznu plo
chu (0,5 km 2) charakterizuje okrem geolo
gických prvkov a geofyzikálnych anomálií 
prítomnosť subvulkanického telesa ande
zitov, pyromorfitová rozsypová anomália 
aj očakávaný výskyt karbonátových hor
nín v hlbke 100- 200 m. Nepripisuje sa 
jej až taký význam ako Kyjovu, ale treba 
overiť kontakty intrúzie na povrchu a 
v hlbke po detailných geochemických a 
geofyzikálnych prácach . V prípade pozi
tívnych výsledkov bude mať optimálne 
podmienky na ťažbu a potenciál okolo 
10 Mt rúd. 

Z prognóznych plôch tretieho stupňa 

(A-III) treba spomenúť Ladomírov, kde 

10tm 

o 
SEJKOV 

v zlomovej zóne cez magurský flyš preni
kajú intruzívne subvulkanické andezity 
s výraznou argilitizáciou a rozsypovou 
anomáliou rumelky. Vzhl"adom na záko
nitú zonálnosť anomálií vo Vihorlate mož
no v hlbke očakávať polymetalickú, príp. 
až medenú m ineralizáciu. Ďalej sú to 
prognózne plochy Mora - Podhoroď, 

Oreské - Jovsa, Vinné a Popriečny. 

Záver 

Podľa súčasných poznatkov a po zo
hľadnení počtu a intenzity prognóznych 
kritérií možno z hľadiska vyhľadávania 

ložiska meďnatých porfýrových (± Mo) 
rúd predpokladať nasledujúce poradie dô
ležitosti: 

1. centrálna vulkanická zóna Morského 
oka a Porubského potoka vo Vihorlate, 

2. centrálna vulkanická zóna Strechov 
vrch v Slanských vrchoch, 

3. centrálna vulkanická zóna Kyjov vo 
Vihorlate, 

Obr. :3_ Vihorlat a Poprieč

ny, mapa prog nóznych 
plôch. 1-4 ako na obr . 1, 
A - Morské oko, B - Po
rubský potok, C - Sokol
ský potok, D - Kyjov, 
E - P orúbka 
Fig. 3. Map of prognostic 
areas in the Vihorlat and 
Popričný Mts. 1-4 - as 
in fig. 2, A - Morské 
oko, B - Porubský potok, 
G -~ . ..S-okolský potok, D -
Kyjov, E - Porúbka 
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4. centrálna vulkanická zóna Sokolského 

a Porubského potoka vo Vihorlate, 

5. centrálna vulkanická zóna Makovica 

v Slanských vrchoch, 

6. centrálna vulkanická zóna Zlatá Baňa 

v Slanských vrchoch, 

7. centrálna vulkanická zóna Bogota 

v Slanských vrchoch, 

8. subvulkanické teleso pri Porúbke vo 

Vihorlate. 

Na vyčlenenie a hierarchické postavenie 

uvedených prognóznych plôch sme využili 

súhrn doterajších poznatkov a z nich vy

chodí aj koncepcia regionálnych prognóz. 

S rastom nových poznatkov v budúc

nosti sa prognózy budú vyvíjať i meniť, čo 
je vzhľadom na dynamickosť prognózova

nia prirodzené. 

Recenzoval M. Bähmer 
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Prognostic areas of porphyry copper o res in volcani tes of N eogene 
age in Eastern Slovakia 

MIROSLAV SLA VKA Y 

In the metallogenetic zone of the West 
Carpathian volcanícs ot Neogene age, the vol
canic development was stadial and created 
a well pronounced and superponed structural 
edifice. Its lower structural level consists of 
acid volcanites (rhyolite to rhyodacite compo
sition) whereas mainly andesite to andesite
basalt participate in the upper structural 
level. The v olcanic activity begun during the 
Lower Miocene (Slávik, 1973) and continued, 
according to hitherto available radiometric 
data, more tha n 8 milions of years (from 
16.5 ± 0.5 m. y. 8.0 ± 0.3 m. y.). 

Norma! faulting played important role in 
the origin and development of volcanic 
mountain belts as well as of the mineraliza
'd on confined to them in Eastern Slovakia. 
Mainly transversal faul ts and fault belts 
(Täzsér - Kaličiak, 1977) in places of their 
intersection wi th older longi tudinal faults 
created appropriate conditions for the 
protrusion of volcanic masses and allowed 
so t he development of single volcanoplutonic 
complexes with their centra! zanes (.fig. 1). 

Intrusions occur in forms o[ veins, sills, 
dyk es and necks w ithin centra! volcanic 
zones of volcanoplutoníc complexes and cre<1te 
frequently numerous swarms in the East Slo
vakian neovolcanites. So, the Zlatá Baňa 

structure contains of dyke and síll swarms 
or domestic bodies of cliorite porphyrite (Ka
ličiak, 1980). Necks and domatic bodies of 
p yroxene andesite to diorite porphyrite com
posi tion, veins and necks of diorite porphyrite 
to quartz diorite occur in the structure of the 
Vihorlat Mts. (Bacsó, 1979). Bodies of diorite 
p orphyrite to díorite were uncovered by 
d r illing in the centra! volcanic zones of the 
Makovica and Strechov vrch structures in the 
Slanské vrchy l'.'Its. or near •o ·::he Morské 
oko locality in the Vihorlat Mts . 

A ccording to the up-to-date metallogenetic 
t erminology (Ilavský - Slavkay, 1980) and 
based on characteristic features of volcano
p lutonic complexes, we may consider them to 
r epresen t also independent ore fields . In the 
m etallogenetic distr ict of the Slanské 
vrchy M ts. , an important mineralization has 

been discovered in the Zlatá Baňa ore field. 
Severa l ore formation s related to single stages 
of development of the volcanic edifice were 
classified by lVI. Kaličiak - R. Ďuďa (1981) . 
A pyrite ore formation developed during the 
firs t stage whereas a skarn formation during 
the second one. The main ore-forming pro
cess was closely r elated to the third stage of 
volcanoplutonic development during w hich 
the rnolybdenium-copper ore formation , the 
base-metal formation present in stockwork
disseminated or breccia ore types, the anti
mony and t h e mercury-arsenic ore forma
tions as well as a final, mainly non-metallic, 
opal formation developed gradually. A mar
casite and an opal formation are related to 
t he fourth stage. 

The mineralization found in the Makovica 
ore Iield was described by J. Täzsér - M . 
Kaličiak (1981). An association of pyrite
pyrrhoti te-chalcopyri te-moly bdení te (arseno
pyri te, magnetite, sphalerite) is confi ned 
to diorite porphyrite or fin e-grained diorite 
h ost rock. A s tockwork to disseminated mi
neralization (pyrite, rnarcasite, galena, spha 
lerite and arsenopyrite) occurs in the Stre
chov vrch ore field whereas only p lacer 
anomalies of base metals and of cinnabar 
a long the margins of the former characterize 
t he Bogota ore field. In the Veľký Mílič ore 
field, important placer anomalies of baryte, 
gold, scheelite and kassiterite were foun d u p 
to present near to the centra! volcanic zone. 

Five ore form ations h a•; e been distinguished 
i n the Vihorlat ore dis trict by Z. Bacsó et al. 
(1978): the gold placer formation, the base
t o-rare metal and secondary quartzi te for
mation associating ,vith the centra! volcanic 
zones and the m ercury ore formation of disse
minated and stockwork ores confined to 
li thologies of the Bystrica unit in the Magura 
flys ch belt. The limonite-opal formation 
creates infiltration ores whereas the siderite 
ore formation occurs as concretions and pe
losiderite layer s in sediments of Lower to 
Upper Sari:natian and P annonian age. 

A pronounced zonality was proved to occur 
in single ore fields both in the Slanské v r chy 
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and Vihorlat Mts. Mo, Cu ± Sn and Bi occur 
mainly in the innermost zone, Pb, Zn, Cu 
and Ag ± Au in the middle one whereas 
Hg ± Sb, As and opal create the outermost 
zone. 

The delimitation of prognostic areas was 
preceeded by the constructions of maps of 
prognostic cri terions for which the metallo
genetic maps of the Slanské vrchy Mts. in 
1 : 100,000 scale (Kaličiak, 1980, Kaličiak -
Täzsér, 1980, Täzsér - Kaličiak, 1977) and 
of the Vihorlat Mts. (Bacsó. 1979) served as 
background maps. These maps allow to give 
prognostic appreciation of the respective areas 
on roughly equal levels. 

Fundamental data for the delimitation of 
prognostic areas weťe derived from the 
knowledge of regularities controlling the 
distribution of mineralization i. e. from the 
distinction of stable spatial, chronological 
and genetic relations between the rninerali
zation and geological features of the area in 
question. A further step included the synthesis 
of prognostic criterions when the main guide 
was their amount. Areá s with equal amounts 
of criterions were delimited by an isoline. 
The shape of such areas depends on the size 
and shape of area! extents of single criterions. 
Longi tudinal areas are controlled by fault 
belts, by belts of placer anomalies or by 
inferred longitudinal belts of carbonate rocks 
present in the basement. Isometric areas are 
confined to intersections of fault belts, to 
dyke or neck swarms (fields), to magnetic or 
gravimetrie anomalies over inferred intrusive 
bodies, to the extent of zanes of rock altera
tions around mineralized bodies and to their 
ascertained zonal arrangement on the surface 
a. o. For the classification of single prognostic 
areas, four prognostic values were used: 
A-I - highly prospective, A-II - prospective, 
A-III - moderately prospective and A-IV -
slightly prospecti ve. Prognostic areas delimi
ted in the explained manner occur in single 
mountain ranges investigated as follows. 

Ore district of ihe Slanské vrchy Mts. 

The Zlatá Baňa centra! volcanic zone is 
the most prominent and first-class prognostic 
area in the mountain range with an areal 
extent of about 4.5 sq. km. The prognostic 
area is located over the intersection of impor 
tant fault belts and coincides with an intrusive 
diorite body swarm. It is also characterized 
by placer anomalies oť copper and base-metal 

minerals, cinnabar and of pyrite as well as 
by metallometric anomalies of Cu, Pb, Zn 
and Hg. Moreover, anomalies of induced 
polarisation, strong alterations of country 
rocks, s ilicified zanes, dyke and neck swarms, 
zonal arrangement of the mineralization , a 
proved base-metal and molybdenium-copper 
mineralization and further geological anoma
lies characterize the area. Recently, an ex
tensive prospection campaign is realized by 
numerous boreholes. Prognostic ore reserves 
amounting over 20 Mt have been calculated 
here in D2 category_ The total possible capa
city of the area is around 270 Mt. 

The fi rst category has been assigned also to 
further areas: to the Makovica centra! vol
canic zone (0.85 sq. km surface and about 
50 Mt of ores) and to the Strechov Vľch 

central volcanic zone (0.5 sq . km surface and 
30 Mt of ore). 

Into t he second category fall the Bogota 
centra! volcanic zone (2.3 sq. km and 40 Mt 
of ore) w hereas the third category is repre
sented by prognostic areas of Maglovec -
Dubník, Kapušany - Rudlov, Herľany -
Zemplínska Teplica and Slanec - StrahuI
ka - Slančík - Ruskov. 

Ore district of the Vihorlat Mts. (fig. 3) 

The Morské oko centra! volcanic zone is 
covered by prognostic area of the first cate
gory attaining 0.9 sq. km surface. It is cha
racterized by pronounced metallometric ano
maly of molybdenium, tin and bismuth. The 
molybdenium anomaly represents usually a 
direct and most ľeliable sign of porphyry 
(molybdenium-) copper mineralization in 
identical structures, all over the w orld. From 
further criteria, strong rock alteration (argilli
tization and disseminated pyritization ± pyrr
hotite), occurrences of secondary quartzite 
bodies, strong fluoritization, intrusive diorite 
porphyrite bodies, zonal arrangement of me
tallometric anomalies, a belt of andalusite 
occurences, anomalies of induced polarisation, 
significant geological features and furth er 
geophysical anomalies do occur t here. Oc
currences of silicified carbonate breccia 
amidst volcanites were found here, too. Ore 
prospection and as from 1980 also a drilling 

_ campaign are being realized in this area. The 
amount of expected ores is 55 Mt. 

The first category is ascribed a lso t o th e 
Porubský potok centra! volcanic zone 
(0.25 sq . k m surface and about 40 Mt of ore) 
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and to the Sokolský potok centra! volcanic 
zone (0.3 . km area and 20 Mt of ore, appro
ximately). 

The Kyjov central volcanic zone (1 . 85 sq. km 
and around 35 Mt of ore) was classified as 
prognostic area of the second category. Its 
significant factor is due to the expected pre
sence of carbonate rocks in the basement of 
volcani tes (in 350-500 m depths). Pronounced 
magnetic anomalies along its margin indicate 
the presence of magnetile-or-pyrrhotite bear
ing skarn ores with probable content of chal
copyrite. A mineralization similar to the 
Zlatno deposit in the Centra! Slovakian neo
volcanic area is expected here which is a 
porphyry to skarn type copper-iron ore mi
neralization passing into a stockwork to dis
seminated ore type. Moreover, also massi ve 
ore types may be expected. Similar charac
teristic appears íor the Porúbka prognostic 
area as well (0.5 3q . km surface and around 
10 Mt of ore) where a carbonate substratum 
may be expected already in 100-200 m 
depth. 

The third category is ascribed to prognostic 
areas of Ladomírov - Michajlov, Modra -
Podhoroď, Oreské - Jovsa, Vinné and P o
pričný. 

According to th e recent state of knowledge, 
the order of significance for the prospection 
of porphyry copper (± molybdenium) ores 
may be arranged as follows. 

1) The Morské oko and Porubský potok 
centra! volcanic zanes in the Vihorlat Mts ., 

2) The Strechov vrch central volcanic zone 
in the Slanské Vľchy Mts .. 

3) The Kyjov centra! volcanic zone in the 
Vihoľlat Mts., 

4) The Makovica centra! volcanic zone in 
the Slanské vrchy Mts., 

5) The Zlatá Baňa centra! volcanic zone 
in the Slanské v r chy Mts., 

6) The Bogota centra! volcanic zone in the 
Slanské vrchy Mts., and, 

7) The Porúbk a subvolcanic body in the 
Vihorlat Mts. 

Preložil I. Varga 

AKTUALITA 

Geologickoloži~kové hodnotenie južného okraja Kremnických 
vrchov (Žiarska kotlina) 

ZUZANA HHONCOVA 

O1:1eHKa IOJKIIOľO KPLIJia KpeM IIHn;KHX rop ()KHapcKa BIIa)];HHa-Cpe,u;mrn-CJIO
BaKHll) no OTIIOIUCIIJl'.IO pa3BC)];KH IIOBLIX MCCTOPOJK)];CHJl'.H 

B !IOCJie,u;Hee BpeMl! reoJiorwreGKOii: pa3se,u;1<0ii: ÔhIJIH ycTaH0BJieHhl M eCTO
p0)K)];emrn JU!MHOKBapl.(HT0B (BapTOlIIOBa Jier OTKa, CTapa KpeMHM'1Ka ITo,u;
rai1:), rrepJIMTOB (5!CTpa6cKa CKaJia), 6eHTOHJl'.TOB (EJilIIOBl1 I!OTOK, r mrnMK, 
OKoJio CaJiawa, ,noJIHa Bec) l1 CMJIMI.(m:j_rnq11posaHHhIX orHeyrropHhIX Ty cpoB 
(CJiacKa) . 3TH M CCTOPO)K)];eHMll 110,!l;ľ0TOBJil!IOT K 3KCIIJI0aTal.(J1M. 

Economic g·eolog"ical appreciation of the southern marginal area of the 
Kremnické pohorie Mts. (Žiarska kotlina basin, Middle Slovakia) 

Several deposits oE lirnnoquartzite (Bartošova Lehôtka, Slanská, Krem
nička, Podháj), perlite (Jastravská skala), ben tonite (Jelšový potok, 
Hliník, Okolo salaša, Dolná Ves) and of silicifed refratory tuffs (Slaská) 
h.ive been discovered by geological prospection in the recent tíme. 
These deposits are being prepared for exploitation. 
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Systematické geologickoprieskumné práce 
orientované na nerastné suroviny v oblasti 
Žiarskej kotliny a na južnom okraji vulka
nického masívu Kremnických vrchov sa za
čali až v ostatných dvadsiatich rokoch. 
Vyhľadávať nerudné suroviny v žiarskej 

kotline začal Geologický prieskum Spišská 
Nová Ves. Overil ložiská limnokvarci tov na 
lokali te Bartošova Lehôtka, Stará Kremnič
ka-Kotlište, Podháj_ Počas prieskumných 
prác sa okrem limnokvarcitov zistili aj via
ceré výskyty bentonitického a kaolinitického 
ílu geneticky spätého s premenou tufitických 
hornín. 

V poslednom období sa realizoval rozsiahly 
prieskum na overenie bentonitu, kaolínu a 
žiaruvzdorného silicifikovaného tufu a samo
statný vyhľadávací prieskum na overenie 
výskytov perlitu a jeho priemyselného využi
tia (Zuberec - Sýkora, 1980). V rámci úlohy 
vyhľadávacieho prieskumu Stredoslovenské 
neovulkanity - perlity sa overovali neovul
kanity v Poľane, štiavnických vrchoch a na 
južnom okraji Kremnických vrchov. 

Najperspektívnejšia je oblasť Jastrabskej 
skaly, kde sa v mohutnom vývoji zistil sklo
vitý ryolitový plášť. Okre?m kompaktného vý
voja sklovitého plášťa je v jeho spodnej časti 
miestami vyvinutá mohutná brekciovitá sklo
vitá fácia ktorá v spodnej časti postupne 
prechádza' do tufobrekcií vulkanického skla, 
reprezentovaného perlitickým typom. V okolí 
p uk lín a zón brekcií podlieha rozkladu na 
ílové (montmorillonitové) min erály a na zeo
lity. Čisté vulkanické sklo má výbornú ex
pandačnú hmotnosť so 150 kg/m 3, teda pre
važne perlit I. kvalitatívnej triedy_ z odskú
šaných vzoriek sa týmito vlastnosťami vyzna
čovalo 93 % vzoriek. Na základe pozitívnych 
výsledkov je pripravená ďalšia etapa priesku
mu tohto ložiska. 

V rámci vyhľadávacieho prieskumu sa 
v Žiarskej kotline overili ďalšie ložiská kera
mických surovín, a to Jelšový potok II - ben
t onity, Hliník - bentonit, Slaská - silicifi
k ované žiaruvzdorné tufy, Okolo Salaša -
bentonit a výskyt ílu zmiešanovrstvovitej 
štruktúry IM (illit - montmorillonit) v Dol
nej Vsi. Ďalej sa zistili možnosti pokračo

vania bentonitov so zastúpením kaolinitu a 
cristobalitu smerom na V a S. 

Ložisko Okolo Salaša, Veľký Háj bolo ove, 
rené v priestore medzi ryolitmi a intruzív, 
nymi brekciami a nadložnými ílovito-tufitic
kými súvr stviami s limnokvarcitmi na jednej 
a podložnými ryolitmi a ryolitovými tufo
brekciami na druhej strane. Tiež h o ohrani
čujú podložné červené a červenohnedé felsi
tické ryolity (Zuberec, 1980). Tie vystupujú 
na severnom okraji ložiskovej časti Veľký 

Háj, ale aj na jeho južnom okraji. 
V priestore ložiska Okolo Salaša, Veľký 

Háj sú tri skupiny tlov. Najviac sú zastúpené 
bentonity vzniknuté premenou ryoli to vý ch 
tufov vulkanickej série bielych mikrolitických 
ryolitov. Dominantné postavenie má monto
morillonit. Druhú skupinu tvoria kaolinizo
vané tufy, ryoli tové brekcie, príp. ryoli tové 
tufy. V tejto skupine je prevládajúcim mine
rálom kaolinit. 

Do tretej skupiny, zastúpenej veľmi málo, 
patria materiály, kde okrem montmorillonitu, 
kaolinitu a cristobalitu v podstatnej miere 
pristupujú zeolity. Zeolity sa k oncentrujú 
hlavne v spodných partiách ílovej polohy, 
bližšie k podložným tufobrekciám, ktoré sú 
zeolitizoväné (Zuberec, 1980). 

Na ložisku Jelšový potok II boli overené 
bentonity v priestore medzi ílovito-tufitickým 
súvrstvím s limnokvarcitmi a telesami ryoli
tov. Materskou horninou, z ktorej bentonit 
vznikol, boli ryoli tové tufy pemzového cha
rakteru. H lavným minerálom je montmo
rilionit, okrem toho malá prímes kaolinitu, 
kremeň a živce. z tech no logického hľadiska 

je bentonit menej kvalitný ako v ložisku Jel
šový potok I (Zuberec, 1980). 

Na základe výsledkov týchto rozsiahlych 
geologickoprieskumných prác chceme v na
sledujúcom období pokračovať vo vyhľadáva
com prieskume v Žiarskej kotline a podrob
nejšie overiť možnosť pokračovania bentoni
tov so zastúpením kaolinitu a cristobalitu 
smerom n a V a S, overif výskyt ílu zmie
šanovrstvovej štruktúry IM (illit - mon L

morillonit) v Dolnej Vsi z geologickej , ako aj 
technologickej strany a preveriť výskyt zeo, 
litov v oblasti Žiarskej kotliny. 

Geologický pries kum 
Banská Bystrica 
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reoJIOrJiqeCKHC BOIIpOCbl H nporH031,I MCCTOPOlli,LICHHH yrJill ropHOHHTPllH• 
CKOH yrJICHOCHOH BIJa,LIHHJ,I 

B ropHOHHTpllHCK011 yrOJibHOJ1 HeoreHHOH Bna.z:11,rne KPOMe H3BeCTHblX yrOJib

HblX CJ(OeB ÔbIJIH pa3Be,LlaHbl HOBble CJIOH a !1MeHHO „rny60Kl1H CJIOH " B rro 0r
Be ľJ!aBHOľO CJ!Oll HOBaJ.IKOľO MeCTopO)K,LleHHH, yroJTbHb!e CJIOH Me)K,LIY Ko
cop!1HOM 11 5IHOBOJ1 JierOTOJ1 H yroJibHble CJIOH pa3Be,[laHbl CKBa)KJ1HOH BT-7 
BOCTO<IHOľO rrpO):(OJI)KeHHH raH):(JTOBCKOľO MeCTOpO)K):(eHHH. 

Geological problems and prospects of coal deposits in the Upper N itra 
coal basin 

Besides the hitherto known coal seams in the Nováky and Handlová 
area, further significant deposits of brown coal have been discovered 
in the Upper Nitra Neogene basin. These are the ''deep" seam beneath 
the main one of the Nováky deposit, seams between Kosorín and Janova 
Lehota villages and the seams uncovered by the VT-7 borehole eastwards 
from the Handlová deposit . 

Hornonitrianska hnedouhoľná panva je 
najväčšou palivovo-energetickou základňou 
SSR. Tomu zodpovedala aj koncentrácia 
geologickoprieskumných prác v minulosti 

aj v súčasnom období. 

ložísk, stavby a zákonitosti vývoja uhoľnej 

panvy. Doterajšie výsledky postupne ob
j asňujú najčastejšie geologické otázky, ako 
je vzájomný vzťah ložísk Nováky a H an
dlová, južné a východné ohraničenie l9žis
k a Handlová, vzťah geologického v ývoja 
Hornonitrianskej kotliny k Žiarskej k otli-

Úmerne s rozsahom realizovaných prác 
rastie úroveň preskúmanosti jednotlivých 
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ne a Kremnickým vrchom. 
Doplnenie a spresnenie interpretácií vy

medzeného okruhu geologických problé
mov umožňujú urobiť aj nové prognózy 
o možnom rozšírení uhoľných zásob ložísk. 

Geologická stavba 

Kryštalinikum v podloží Hornonitrianskej 
kotliny prieskumné práce nezachytili. O jeho 
prítomnosti sa uvažuje len z útržkov amfibo
licko-biotitického granodioritu v lávovom 
prúde pyroxenického andezitu centrálneho 
Vtáčnika prevŕtaného vrtom VT-V-32 v hlb
ke 644 m. Medzi najstaršie zistené horniny 
v podloží patria karbónske bridlice nižnobo
cianskeho sú vrstvia a arkózovi té permské 
bridlice malužinského súvrstvia (obr. 1). Tieto 
horniny tvoria bazálnu časť chočskej jednot
ky v najsevernejšich výbežkoch Tríbeča. Ich 
analógom v podloží Hornonitrianskej kotliny 
je malužinské súvrstvie s vulkanitmi (,,mela
fýrová séria"), ktoré medzi Tríbečom a Žia
rom tvorí eleváciu severojužného smeru, tzv. 
handlovský chrbát. Má členitý reliéf a jeho 
hlavné štruktúry boli východiskom pre vznik 
a formovanie panvy a zároveň spôsobili od
lišnosti v sedimentačnom režime v horninovej 
náplni Hornonitrianskej a Žiarskej kotliny. 

Západný svah handlovského chrbta má iba 
mierny ~klon, kým východný svah je oveľa 
strmší a zvýraznený mladším poklesom vý
chodnej tektonickej kryhy. V smere hlavnej 
osi má chrbát pomerne mierny úklon. Na 
S vystupuje na povrch, smerom na J sa po
nára pod terciérne sedimenty Žiarskej kot
liny. 

Paleogénne sedimenty sa zachytili v pod
loží neogénu Hornonitrianskej kotliny a v zá
padnej časti Vtáčnika. V. Cechovič (1950) 
rozčlenil paleogén na bazálne vrstvy, piesči

to-slieni té flyšoidné vrstvy a piesčité vrstvy. 
Neogénne súvrstvia majú veľmi pestré za

stúpenie a tvoria ich sedimentárne aj vulka
nické horniny_ Transgresia spodnomiocénne
ho mora sa začala po dlhotrvajúcom strati
grafickom hiáte a intenzívnej denudácii pa
leogénnych hornín. 

Spodný miocén V. čechovič (1950) rozdelil 
na: bazálne sladkovodné a suchozemské 
vrstvy, lagunárne brakické vrstvy, morské po
brežné vrstvy v piesčitom vývoji, šlírovú fá
ciu, piesčité vrstvy v nadloží šlírov. 

Zastúpenie jednotlivých vrstiev v rámci 
panvy je nerovnomerné a sporadické, mocnosť 
celého súvrstvia presahuje Hl-0 m (maximum 
je 170 m). 

Báden zastupujú produkty podložného vul
kanizmu. Vyvinutý je na celom území a roz-

deľuje sa (Slávik, 1959) na podložné vulka
nity uložené na mieste a na preplavené pro
dukly podložného vulkanizmu. 

Horniny prvého typu sú v záujmovom 
území zastúpené iba sporadicky a reprezen
tujú ich andezitové tufy, tufity a tufobrekcie. 

Preplavené produkty podložného vulkaniz
mu sa označujú aj ako podložné tufity. Sú to 
fluviálne a fluviolimnické preplavené horniny 
veľmi pestrého granulometrického zloženia, 
a to od tufi tických aleuritov až po tufitické 
konglomeráty. Minerálna asociácia (amfibol, 
hyperstén, zriedka·✓ejšie zirkón, granát a apa
tit) poukazuje na vulkanickú provenienciu, 
zatiaľ čo prítomnosť rntilu, disténu a turma
línu signalizuje transport materiálu do sedi
mentačného priestoru aj z oblastí mimo vul
kanického masívu. 

Bazálny hruboklastický sediment rýchlo 
prechádza cez pestré a časté striedanie vrstiev 
rozličného granulometrického zloženia do 
vrstiev s prevahou ílov a tufitických ílov, 
v ktorých sa sporadicky vyskytujú zuhoľna
tené zvyšky rastlín. V tomto spodnom psa
miticko-pelitickom vývoji bádenu sa v posled
ných rokoch zistil a overil uhľonosný hori
zont s vývojom uhoľného sloja pomenovaného 
hlboký sloj_ Uhľonosný horizont sa zistil na 
ploche cca 10 km2 v severnej časti novác
keho ložiska, ale presahuje jeho východnú 
hranicu. Súvislý vývoj hlbokého sloja moc
ného vyše 1 m zaberá cca 50 % plochy uhľo
nosného horizontu. Maximálnu mocnosť okolo 
6 m dosahuje v strednej časti, odkiaľ smerom 
na okraje sa jeho mocnosť rovnomerne zmen
šuje až do úplného vyklinenia. Mocnosť psa
miticko-pelitického vývoja bádenu v produk
tívnej časti dosahuje 100-150 m a južným 
a východným smerom do oblasti handlov
ského ložiska postupne vykliňuje. 

Vrchnú časť bádenu reprezentuje psefitický 
vývoj s lokálnymi polohami vulkanoklastík. 
V najsevernejšej časti v polohách tufitických 
ílov a tufitov je jeden až tri tenké uhoľné 
sloje, ktoré lokálne dosahujú aj mocnosť vyše 
1 m, max . 3 m. Podľa pozície k hlavným 
uhoľným slojom ložiska Nováky a Handlová 
sú pomenované ako podložné sloje. Známe sú 
zo severných častí obidvoch ložísk. 

V priestore medzi ložiskom Nováky a Han
dlová horniny psefitického vývoja bádenu lo
kálne vys tupujú priamo na povrch . Z hľa

diska uhľonosnosti boli tieto horniny pôvod
ne pomenované ako deliace, hluché p ásmo. 

Produktívne súvrstvie sa začína sedimen
táciou ílov s postupným prechodom do uhoľ
ných ílov mocných 20 m . Nad nimi, ale 
miestami aj priamo na podložnom tufitickom 
súvrství je hlavný sloj (h), ktorý je vyvinutý 
na celom území nováckeho ložiska. J eho moc
nosť je spravidla 8-10 m a maximálna moc
nosť v západnej časti ložiska lokálne až 26 m. 
Na zložitom ohraničení nováckeho ložiska sa 
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zúčastňuje postupné vykliúovanie na podlož
ných tufitoch, erózia produktívneho súvrstvia 
po usadení nadložných ílov a tektonické ob
medzenie. 

V handlovskom ložisku sú dva uhoľné slo
je, a to spodný a vrchný. Vzdialenosť medzi 
nimi nie je rovnaká: v priemere sa pohybuje 
medzi 20 až 30 m, ojedinele dosahuje až 
50 m. 

Spodný uhoľný sloj (h2) má priemernú moc
nosť 2,5 m, ojedinele, najmä v západnej časti 
ložiska, dosahuje mocnosť až 6,5 m. Vrchný 
uhoľný sloj (hi) má podstatne väčšiu rozlohu 
ako spodný a jeho mocnosť sa pohybuje od 

Strat1g ra f1c..:é 
za členenie 

3 až do 7 m (pri emerná mocnosť 5 m). Sme
rom na Z a J Z sa obidva uhoľné sloje po
stupne zbližujú, pričom medzislojové súvrst
vie vykliúuje, sloje sa spájajú, a tak vzniká 
spojený, tzv. h lavný uhoľný sloj (h). Jeho 
mocnosť je až 11 m, priemerne 7 až 8 m. 
Hranica spojenia slojov tvorí približne d iago
nálu (SZ-JV) ložiska Handlová. Okrem 
h lavného sloja je v cigeľskej časti tzv. nad
ložný uhoľný sloj, ktorý leží 60 až 70 m nad 
uhoľným slojom h 1 a má priemernú mocnosť 
3,2 m. 

V nadloží hlavného uhoľného sloja (príp. 
vrchného uhoľného sloja) handlovského a no
váckeho ložiska je 400 m mocné súvrstvie 
nadložných ílov, ktoré predstavujú sivé, až 
tmavosivé íly, príp. vápnité íly. V nich sú 
vyvinuté nadložné uhoľné sloje. Paleontolo
gicky sú nadložné íly chudobné, stanovili sa 
v nich len sladkovodné formy a miestami 
preplavené formy zo starších útvarov, najmä 
z paleogénu a spodného miocénu. V tesnom 
nadloží hlavného sloja nováckeho ložiska sú 
polohy diatomitov. 

V juhozápadnej časti nováckeho ložiska je 
v súvrství nadložných ílov niekoľko uhoľných 
slojov malého plošného rozšírenia a šošov
kovitého vývoja. Boli pomenované ako nad
ložné sloje. 

Obr. 1. Zjednodušená litoiogicko-stratigrafic
ká kolónka hornonitrianskej uhoľnej panvy. 
: - pyroxenicky andezit a pyroklastiká, 2 -
ryolit, 3 - amfibolický andezit, pyroxenický 
andezit, 4 - íl, vápnitý íl. piesčitý íl, 5 -
p iesok s vložkami pieskovca a piesčitého ílu, 
6 - zlepenec, štrkopiesok, miestami spevne
ný piesčitým tmelom, 7 - uhoľný sloj, 8 -
preplavené vulkanické horniny, 9 - íl, tu[i
tický íl, 10 - zlepenec, pieskovec, ílovec, 11 -
vápnitý íl s vložkami sľudnatého pieskovca, 
12 - striedanie pieskovca a ílovca, 13 - vá
penec a dolomit, 14 - bridlice a arkózy 
s vložkami vulkanických hornín, 15 - amfi
bolicko-biotitický granodiori t 
F ig. 1. Simplified lithostrati~raphic column of 
the Upper Nitra basin. 1 - andesite and vol
canoclastics, 2 - rhyoli te. 3 - amphibole 
andesite, pyroxene andesite, 4 - clay, cal
careous clay, sandy clay, 5 - sand with 
sandstone and sandy clay intercalations, 6 -
conglomerate, grave! sand at places compacted 
by sandy matrix, 7 - coal seam, 8 - volca
nic rock redeposited, 9 - clay, tuffitic clay, 
10 - conglomer ate, sandstone, claystone, 11 -
calcareous clay wilh micaceous sandstone 
intercalation, 12 - sandstone and claystone 
alternating, 13 - limestone and dol m;nite, 
14 - shale and arcose with volcanic rock 
intercalation, 15 - amphibole-biotite gr ano
diorite 
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Produktívne súvrstvie sa spolu so súvrst
vím nadložných ílov stratigraficky začleňuje 
do sarmatu. 

Po skončení sedimentácie nadložných ílov 
a erózii sa uložila · vulkanicko-detritická for
mácia (štrkopiesok s polohami a šošovkami 
pieskovcov, pieskov, vápnitých ílov a ílov). 
Do uvedeného súboru hornín sa vkliňujú pro
dukty nadložného vulkanizmu. Materiál zle
pencov s piesčitým tmelom nie je vytriedený. 
Kvantitatívne sú v obliakoch zastúpené vá
pence (73 %) , pieskovce (12 %), kremeň 
(6 %), kremence (2 °/1,), žula a pegmatit 
(1,5 °Io). 

Za nadložné vulkanity pokladáme vulka
nické horniny mladšie ako uhoľné sloje. 
V tom zmysle za najstaršiu vulkanickú hor
ninu považujeme ryolit, ktorého efúzie sa za
čali v období formovania sa nadložných ílov. 

Ryolitový vulkanizmus vystriedali výlevy 
amfibolických andezitov v južnej časti han
dlovského ložiska a Cigľa. Treťou horninou 
nadložného vulkanizmu je bazaltoidný ande
zit viažúci sa na výraznú tektonickú zónu 
prebiehajúcu východnou stranou hlavného 
hrebeňa Vtáčnika. Začiatok bazaltovo-ande
zi tového vulkanizrnu charakterizuje slabšia 
explozívna epizóda reprezentovaná polohou 
lapilových tufov. Mocnosť lávových telies a 
k upol je až 500 m. Telesá bazaltu a andezitu 
majú dlžku asi 1200 m a mocnosť cca 10 m. 
V handlovských nadložných íloch vystupuje 
aj pňovité intruzívne teleso malých rozme
rov. 

Hlavnú masu vrchov budovaných nadlož
ným vulkanizmom vytvára pyroxenický ande
zit a jeho pyroklastiká. Slabá explozívna 
činnosť pyroxenického andezitu prebiehala už 
p red efúziami amfibolického andezitu, ale 
hlavné obdobie aktivity sa začalo až po vy
t vorení bazaltovo-andezi tového komplexu. 
Najprv sa uložila rozsiahla poloha tufov, kto
r á pozvoľne prechádza cez vrstvovité lapilové 
t ufy do hruboúlomkovitých tufobrekcií. Ex
plózie vystriedali rozsiahle lávové prúdy do
dnes zachované na hrebeňoch Vtáčnika . Moc
nosť tufogénnych ulozenín je maximálne nie
koľko desiatok metrov, mocnosť tufobrekcií 
vyše 100 m a mocnosť andezitov v južných 
častiach handlovského ložiska vyše 200 m. 

Ložiskové pomery 

Handlovské uhoľné ložisko má približnú 
šírku 7 km, dÍžku asi 9 km, pričom kva
lita uhlia nie je rovnaká. Zlepšuje sa od 
S a SZ smerom na J a JV, teda najkva
litnejšie uhlie je v juhovýchodnej časti 

handlovského uhoľného ložiska pri obci 
Nová Leh ota. 
Podľa preuhoľnenia tvorí vacsrn časť 

ložiska hnedouhoľná orto.fáza, zatiaľ čo 

v juhovýchodnej časti ložiska možno po
zorovať aj prechod k metafáze. Z genetic
kého hľadiska patrí uhlie medzi humity 
a zastupuje ho prevažne detritické uhlie. 
Výhrevnosť uhlia je 17,11-18,27 MJ. kg- 1, 

v západnej časti v oblasti Cigľa 12,56 
MJ. kg- 1. Maximálna výhrevnosť v juho
východnej časti ložiska (Východná šachta) 
dosahuje až 26,80 MJ. kg- l_ V nadložnom 
sloji sa v priestore Podhradie - Cigeľ zis
tila výhrevnosť uhlia okolo 12,5 1\/IJ. kg - l_ 

Výsledky chemického rozboru ťaženého 
uhlia: C - 65,90 °Io, O - 24,60 %, H -
5,70 %, S - 2,70 %, N - 1,2 %, v uhlí 
sa zis tilo 15 ,5 °/o dechtu. Obsah vody sa 
v ťaženom uhlí pohybuje od 16 až 22 %, 
popola v bezvodej vzorke 25 až 35 % a 
prítomnosť arzénu sa udáva v stopách, 

príp. v tisícinách %. 
Chemickou analýzou popola sa zistili 

tieto hodnoty: Si02 - 53,39 %, Al203 -
23,20 %, F e203 - 8,80 %, CaO - 4,17 %, 
MgO - 2,13 %, P20s - 0,20 %, Ti02 -
0,71 %. 

Z nadložného sloja bol obsah vody 
24,6 %, popola 24 %, síry v sušine v prie
mere 4 %, arzénu v sušine 150 g / t a dech
tu v horľavine 8,04 %. 

Až do 50 % vyťaženého handlovského 
uhlia spaľuje miestna elektráreň a zvyšok 
sa používa najmä na priemyselné a do
máce vykurovanie. 

Novácke uhoľné ložisko sa rozprestiera 
približne n a ploche 30 km2, pričom kvalita 
uhlia je v celom ložisku dosť nerovnomer
ná . Tvorí ho hnedé humitické uhlie s pre
vahou detritu. Vyskytujú sa: pásikované 
de trity, xylitické detrity, pásikované lesklé 
detrity a v nepatrnom množstve xylity. 
Priemerná výhrevnosť uhlia hlavného slo
ja je 11,68 MJ. kg-1, v nadložných slojoch 
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Juznej časti ložiska sa zistila výhrevnosť 

10,68 MJ. kg - 1. 

Výsledky chemického rozboru novác
keho uhlia: C - 62,40 % až 71 ,45 °/0 , O -
20,64 až 27,31 O/o, H - 4,56 až 5,60 %, S -
2,72 až 3,18 °ľo, N - 0,97 až 1,61 %, obsah 
dechtu 7,50 až 10 %. 

Obsah vody v ťaženom uhlí sa pohybuje 
od 27 až 42 %, popola v bezvodnej vzorke 
12 až 35 %, najčastejšie 20 až 30 %, arzé
nu je 540 až 1040 g/t. V popole sa v množ
stve 0,1 až 1,2 g/ t zistilo germánium. Prie
merná objemová hmotnosť uhlia je 1,32 
t /m3. 

Tektonika 

Zlomový systém handlovského a novác
keho ložiska má základný smer SV-JZ 
a pozoruhodnejšie odchýÍky v severozá
padnej časti ložiska H a n dlová. Táto zá
kladn á sieť zlomov rozbíja ložiská na mno
hé pretiahnuté kryhy dlhé 3 až 4 km a š.i
roké 100 až 500 m. Menšie poruchy seg
mentujú kryhy ložiska oveľa detailnejšie. 
Surnárna amplitúda poklesov ložísk je až 
700 m , čo svedčí o veľkých vertikálnych 
p ohyboch. Táto amplitúda je zrejmá v hand
lovskom ložisku, kde maximálna nadmor
ská výška sloja je vyše 600 m a minimálna 
menšia ako -100 m. V nováckom ložisku 
sa amplitúda pohybuje od +200 do -600 m. 
Dobrý obraz o základnej tektonickej štruk
túre poskytuje geolog ický rez (obr. 2). 
Podľa údajov z handlovského ložiska 

(Šinály - Slávik, 1962) je sklon zlomov 
40 až 50° a maximálna zistená amplitúda 
j edného poklesu 100 m. Šírka porušeného 
pásma na zlome je do 2 m. Podľa výsled
k ov zistených pri ťažbe handlovského lo
žiska sa v severovýchodnej časti handlov
skéh o ložiska vyskytujú aj výrazné pre
šmyky. Smerná dÍžka prešmykovej plochy 
je až 2 km, sklon nasunutia 25 až 30° na 
J a výška nasunutia 30 m. 

Novšie zistenia 

Geologickoprieskumné práce predbež
ného a podrobného prieskumu severový
chodnej časti nováckeho ložiska a severnej 
cigeľskej časti handlovského ložiska pri
niesli nové pozna tky o vývoji vlastných 
ložísk, ale aj viedli k prehodnoteniu náhľa
dov na stavbu a vývoj uhľonosných 

vrstiev medzi ložiskami, na vývoj a uhľ o

nosnosť vývoja bádenu a na význam nad
ložných sloj ov v súvrství nadložných ílov 
z hľadiska ich možného praktického vý
znamu. 

Výsledky prieskumných prác na južnom 
ohraničení handlovského ložiska p od
statne menia doterajšie interpretácie. 
Priestoru medzi ložiskom Nováky a cigeľ

skou časťou handlovského ložiska sa ve
novala pomerne malá pozornosť. Detail
nejšie sú p reverené okrajové časti, kde 
sarmatské produktívne vrstvy b oli odero
dované pred sedimentáciou vulkanicko-de
t ritickej for mácie. Prakticky neoverené je 
územie široké cca 3 km. Uhľonosnosť toh to 
územia sa ch arakterizovala len na základe 
poznatkov z okrajových pásiem a geolo
gická stavba sa odvodzovala z poznatkov 
z celej hornonitrianskej neogénnej panvy. 

O geologickej stavbe deliaceho priesto
ru sú dve p redstavy : 

Staršia p r edpokladala jednotný vývoj 
celej hornon itrianskej panvy až do ukon
čenia sedimentácie báden u , keď sa pred
metné územie vyzdvihlo (medzi Cigľom a 
Novákmi), a tak sa vytvorili dve čiastkové 
panvy (novácka a handlovská), v ktorých 
sedimentácia pokračovala produkt ívnym 
(uhľonosným) súvrstvím sarmatu. Podľa 

nej je predmetné územie primárne „hlu 
chým" pásmom, t eda bez uhoľného v ýv oja. 

Novšia p redstava, podrob nejšie prepra
covaná a všeobecne pri jatá, vychádza 
z jednotného vývoja celej hornonitriqnskej 
neogénnej p anvy až p o ukončenie sed.i~en
tácie nadložných ílov, keď nastúpili int en-
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zívne tektonické pohyby, pri ktorých sa 
sériou poklesov v území dnešných ložísk 
Nováky a Handlová vytvorili prekopové 
prepadliny oddelené širokým hrastom, 
z ktorého bolo pri následnej erózii celé sú
vrstvie nadložných ílov aj produkt ívne sú
vrstvia oderodované až na bázu podlož
ných tufitov (bádenu). 

Faktického materiálu na potvrdenie, 
resp. vyvrátenie jednej aj druhej pred
stavy bolo veľmi málo. Celý terén zakrý
vajú mocné kvartérne uloženiny, čo zne
možňovalo riešiť problém povrchovým 
geologickým mapovaním. Okrem okrajo
vého pásma sa v celom území v rokoch 
1941 až 1952 vyhlbilo len 8 vrtov, ktoré 
poskytli iba veľmi nesúrodý materiál. 
Vŕtali sa s veľkým časovým odstupom, 
rozličnou technológiou, ale hlavne s rozlič
ným stupňom - geologického hodnotenia. 
Pokiaľ ide o identifikáciu jednotlivých 
vrstiev podľa dnešnél:'í'.o litologicko-strati
grafického členenia neogénu Hornonitrian
skej kotliny, nemožno takto získané údaje 
pokladať za plnohodnotné. 

Pri prehodnocovaní týchto vrtov sa zis
tilo, že sa v troch prevŕtali uhoľné sloje 
v bilančnom vývoji, a to vo vrte Pr-10 
pravdepodobne sloj h 2, vo vrte Pr-11 a 
Pr-13, ktoré boli od seba vzdialené 400 m 
(v smere V-Z), 4 sloje, ktoré sa dajú 
dobre korelovať s vývojom uhoľných slo-

- 200 ,oo 
• <00 

c - 5QÔ 

jov najnižších častí ložiska Nováky a Cí
geľ. Podľa tohto dva spodné sloje patria 
do vrchných časií bádenských hornín 
(označené sú p1 a p2). Vrchné sloje možno 
paralizovať s hlavnými slojmi produktív
neho vývoja sarmatu označovaného ako 
h1 a h2 (pozri obr. 2). 

Vrt Pr-12, 14, 15, 16 zachytili iba tenké 
sloje, resp. uhoľné íly, ktoré (podľa lito
logických značiek okolitých hornín v za
chovaných vrtných profiloch) možno pa
ralelizovať so slojom Pt, resp. P2 z vrch
nej časti bádenu. 
Podľa archívnych správ vrt Pr-11 a Pr-13 

neprevŕtali autochtónne sloje uhlia, ale iba 
šošovky alochtónneho uhlia vzniknuté 
,,v čiastkovej vhodnej zbernej nádrži de
nudačných zvyškov autochtónnych slo
jov". 

Neskôr sa už týmto údajom nevenovala 
nijaká pozornosť. Na základe r einterpre
tácie korelačnej schémy a geologických 
rezov sú uhoľné sloje overené vrtom Pr-10, 
11, 13 dob re korelovateľné so slojmi han
dlovského aj nováckeho ložiska. 
Podľa nadmorskej výšky paralelizova

ných slojov (P2; Pt ; h2 a h1) sú sloje vo 
vymedzenom území (overené v uvedených 
vrtoch) pod úrovňou slojov z cigeľskej lo
žiskovej časti. Nejde teda o typickú hras
tovú stavbu územia, ale o mierne pokle
sávanie od V na Z. Keďže sumárna ampli-

Obr. 2. Priečny geologický rez ložiskom Nováky - Handlová. Vysvetlivky ako pri 
obr. 3 
Fig. 2. Geological cross-section of the Nováky - Handlová coal dep osi t. Explonations 
as in fíg. 3 

v 
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túda poklesov je vo vymedzenom území 
menšia ako rozdiel nadmorskej výšky bázy 
detriticko-vulkanickej formácie, bolo ode
rodované súvrstvie nadložných ílov lokál
ne aj s produktívnym uhoľným súvrstvím, 
a tak erózia zasiahla až súvrstvie podlož
ných tufitov. 

Generálny úklon uhoľných slojov vo 
vymedzenom priestore je od 5° - 12° na 
ZSZ. Mocnosť podložných slojov vo vy
medzenom priestore (PL a p2) sa pohybuje 
od niekoľkých cm max. clo 1 m. Ich moc
nosť spravidla narastá od JZ na SV. Hlav
né slojové pásmo má dvojaký vývoj. 
V juhozápadnej časti je vyvinutý jeden 
do 10 m mocný sloj, ktorý sa smerom na 
SV rozdvojuje na vrchný sloj (h1) a spod
ný sloj (h2). Ich mocnosť kolíše ocli 2 do 
5 m. Mocnosť deliacej vrstvy - medzislo
j ových ílov - narastá až q a 10 m. 

Celé „hluché" pásmo nie je preskúmané, 
realizovali sa tu len ojedinelé vrty a 
v šiestich sa zistilo zachované produktívne 
súvrstvie. Podľa nevej geologickej inter
pretácie je hluché pásmo výrazne redu
kované na cca 40 % jeho pôvodnej plochy. 
Prognózna plocha je teraz cca 5-6 km2 

a predpokladáme, že na nej bude možno 
overiť nové prírastky zásoby. Kvalita 
týchto slojov podľa výsledkov starých 
vrtov a jedného nového vrtu z roku 1980 
je takáto: obsah vody (w,r) 10-50 O/o, ob
sah popola v pôvodnom stave (Ar) 15,65 O/o, 
výhrevnosť horľaviny (Q1daf) 25,01 MJ. kg-1, 
výhrevnosť v suchom stave (Q;d) 18,76 MJ. 
. kg-1, výhrevnosť v pôvodnom stave (Q{) 
11,34 MJ. kg - 1. 

Prognózy nadložných slojov 

V centrálnej a juhozápadnej časti lo
žiska Nováky sa prieskumnými prácami 
v rokoch 1958 až 1962 zistili nadložné 
sloje vo vrchných častiach súvrstvia nad
ložných ílov. Z ojedinelých údajov sa tieto 
sloje hodnotili ako nebilančné, bez prie-

myselného významu. 
Po prehodnotení všetkých vrtov, v kto

rých sa zachytili nadložné sloje, sa pro
duktívna plocha ohraničila na cca 6 km2. 

Celkove sa zistilo deväť slojov s generál
nym sklonom na S, resp. SSZ, a to pod 
uhlom 10-50°. Podľa výsledkov nových 
vrtov realizovaných v rámci súčasnej eta
py vyhľadávacieho prieskumu Nováky -
Cigeľ sú v južnej časti prognózneho úze
mia v dôsledku erózie vrchných častí sú
vrstvia nadložných ílov oderodované aj 
vrchné, mocnejšie nadložné sloje a za
chované sú len spodné sloje v mocnosti 
do 1 m v hlbke 16 až 70 m. V severnej 
časti ú zemia je overený kompletný vývoj 
nadložných slojov, pričom vrchné slojE: 
majú bilančný vývoj. Vo vrte NC-40 sa 
zistili tri bilančné sloje, a to v 70 ,5- 74,5 m 
v mocnosti 4,0 m, v 34,4-91,80 m v moc
nosti 6,4 m a v 93,4-99,8 m mocné 6,4 m. 

Hlavný sloj sa na tomto mieste overil 
v hlbke 322,8-329,9 m a je mocný 7,1 m. 

V ďalších v r toch sa zistilo postupné kle
sanie mocnosti týchto slojov západným a 
južným smerom. Bilančný vývoj slojov 
pokračuje východným smerom. Podľa 

týchto výsledkov cca 50 % plochy zacho
vaného vývo ja nadložných slojov môže 
mať bilančný vývoj. Vzhľadom na ich vy
stupovanie nie hlboko pod povrchom môžu 
tvoriť bázu na povrchové dobývanie. 

Kvalita nadložných slojov: obsah vody 
(Wtr) 0 32 °/o, obsah popola v suchom 
stave (Ad) 12,5-56.96 °ľo, výhrevnosť pri ob
sahu vody 32 O/o (Qn 5,57-14,36 MJ. kg-1, 
obsah síry (Sd) 0,88-5,04 %, obsah arzénu 
(A/) 30-642 g. t- L, zdanlivá hustota 
(d/) 1,24-1,37 g. cm - 3. 

Nadložné sloje v oblasti Kosorína a Ja
novej Lehoty 

O príslušnosti uhoľných slojov z oblasti 
Kosorína - Janov ej Lehoty do súvrstvia 
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nadložných ílov hornonitrianskej neogén
nej panvy svedčia ich kvalitatívne para
metre, stopové elementy, najmä zvýšený 
obsah arzénu a litologicko-stratigrafická 
pozícia. Stratigraficky začleňujeme opiso
vané súvrstvie s uhoľnými slojmi na zá
klade výsledkov palinologického štúdia 
medzislojových ílov, ktoré tu vykonala 
M. Papšíková (1981). 

V medzislojových íloch sú najpočetnej
šie zastúpené palinomorfy skupiny Tax o

diacease a palinomorfy patriace arktoter
c1ernym drevinám - Almus, Quercus, 
Carya, Betula, Fagus atď. Pomerne časté 
sú aj spóry Bakulatisporités. Bisakát ne 
formy nahosemenných sa t akmer nevysky
tujú, podobne ani zástupcovia bylinných 
foriem rastlín. Na základe výsledkov sa 
toto súvrstvie zaradilo do sarmatu až pa
nónu, čo zodpovedá _stratigrafickému za
členeniu súvrstvia nadložných ílov horno
nitrianskej neogénnej panvy. 

Súvrstvie nadložných ílov hornonitrian
skej panvy svojou vrchnou časťou zasa
hovalo výbežkom až do Žiarskej kotliny, 
kde leží priamo na vulkanicko-sedimentár
nom súvrství bádenu, ktoré sa dá para
lelizovať s podložným komplexom redepo
novaných vulkanitov (podložných tufitov) 
Hornonitrianskej kotliny. V dôsledku tek
tonickej dislokácie a denudácie bol juho
východný výbežok nadložných ílov 
v značnej miere oderodovaný. Zachovaný 
ostal len v zaklesnutej k ryhe medzi Ko~ 
sorínom a Janovou Lehotou. Súvrstvie 
nadložných ílov tu dosahu je maximálnu 
mocnosť 100 m. V spodne j časti má uhoľ
ný vývoj (analógia nadložný ch slojov Hor 
nonitrianskej kotliny) štyri uhoľné sloje. 

I. sloj leží priamo na tu fitoch, resp. tu
fitických íloch vulkanicko-sedimentárneho 
súvrstvia bádenu. Zachovaný je na ploche 
cca 2,5 km2 v priemernej mocnosti 7,7 m. 
Reprezentuje ho xyliticko-detritické uhlie 

hnedouhoľnej hemifázy - lignit. Sloj ob
sahuje viac íloví tých vrstvi čiek mocných 
od 5 cm do 50 cm. Obmedzenie sloja zo 
severnej , západnej a východnej strany je 
tektonické, zhodné s obmedzen ím zakles
nutej k r yhy. Južnú hranicu tvorí východ 
sloja pod kvartérne uloženiny. 

II. sloj leží 10 m-15 m nad I. slojom 
a oddeľujú ho od neho jemné piesčité sivé 
íly s polohami tufitických ílov s vložkami 
tufitických pieskov. 
Mocnosť II. sloja kolíše od 3,0 do 5,5 m , 

s priemerom 4,2 m. Má analogické zlože
nie ako I. sloj, ale obsahuje menej ílovi
tých polôh. Okrajové časti sloja majú 
eróznu h ranicu a sloj vyúsťuje pod kvar
térne uloženiny. Zachovaný je na ploche 
cca 1,5-2 km2. 

Sloj č. III a IV vystupujú v nadloží 
II. sloja cca 25 m v prostredí jemne pies
čitých sivých ílov. Oddeľuje ich 2-5 m 
mocná vrstva tmavosivých ílov s vložkami, 
resp. polohami uhoľných ílov. III. a TV. 
sloj maj ú rovnaký vývoj ako pr edchádza
júce, ale obsahujú oveľa viac popolovín. 
Dosahujú mocnosť od 1 do 1,5 m. V celom 
rozsahu ich ohraničujú erozívne hranice. 

V nadloží IV. sloja, v strednej časti kry
hy, ktorá má homolovitý reliéf, sú za cho
vané ešte sivé jemne piesčité nad ložné íly 
v maximálnej mocnosti do 50 m. Mocnosť 

kvartérny ch uloženín dosahuje 5 až 12 m 
a reprezentuje ich svahová piesčitá hlina , 
v údolných častiach balvanitá sutina a 
riečne n aplaveniny (v severnej a východ
nej časti územia). 
Uhoľné sloje ležia blízko pod povrchom 

(5-60 m ) a v okrajových častiach ich za
krýva len tenká vrstva kvartérny ch sedi
mentov. Blízko pod povrchom sú veľmi 

zvodnené a čiastočne zvetrané, r ozložené a 
zaílované. 

Obsah vody a popolovín opisovaných 
slojov je v dôsledku primárnych podmie-
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nok ich vzniku v okrajovej časti panvy, 
ako aj druhotných procesov erózie a zve
trávania, veľmi premenlivý vo vertikál
nom smere aj laterálne. 

Priemerná kvalita overovaných slojov: 
obsah vody (Wtr) 25 °;u-50 ° o, 0 38 %, 
obsah popola v pôvodnom stave (Ar) 7 %-
65 °Io, 0 38 °:o, výhrevnosť horľaviny 
(Qidaf) 16,88-26,30 MJ. kg - 1, 0 23,36 MJ. 
. kg - 1, výhrevnosť uhlia v bezvodnom sta
ve (Q ict) 2,92- 22 ,56 MJ. kg - L, 0 12,37 MJ . 
. kg - 1, výhrevnosť uhlia v pôvodnom sta
ve (Q{) 1,22-12,68 MJ. kg~ 1, 0 6,78 MJ . 
. kg- 1. 

Hlboký sloj 

V bazálnej časti súvr~tvia podložných 
tufitov sa v rámci etapy vyhľadávacieho 
prieskumu zistil tzv. hlboký sloj . Je tesne 
nad bázou bádenu, ktorý leží na šlírovom 
súvrství egenburgu. Výškový rozdiel medzi 
hlavným a hlbokým slojom je 250-300 m. 
Východným smerom sa výškový rozdiel 
zmenšuje. Celé sloj cvé pásmo hlbokého 
sloja dosahuje maximálne 12 m. Ide o viac 
uhoľných polôh xylitovo-detritického uhlia 
s častými vrstvičkami uhoľných aj tufitic
kých ílov. Mocnosť bilančných polôh kolíše 
od 1,0 do 4,6 m. Pri hrubom obmedzení 
p lošného vývoja hlboký sloj zaberá plochu 
cca 6 km2, z čoho na ploche do 3 km2 

môže mať bilančný vývoj . J eho prieskum 
sa ešte neskončil. 

K valita hlbokého sloja: obsah vody 
(W/) 18-27 %, obsah popola v pôvodnom 
stave (Ar) 9-55 %, obsah popola v su
chom stave (Ad) 12-69 O/o, výhrevnosť 

horľaviny (Qidaf) 22,00-- 27,21 MJ. kg-1, 
výhrevnosť v suchom stave (Qid) 6,82-
23,58 MJ. kg-\ výhrevnosť v pôvodnom 
stave (Q{) 4,92-16,31 MJ. kg- 1, obsah 
síry (S) 0,0- 4,13 %, obsah arzénu (Asd) 

0,0-12 ,65 g.t- 1, zdanlivá hustota (da') 
1,28-1,77 g. cm - 3. 

Overenie zásob hlbokého sloja môže mať 
pre ťažbu nováckeho ložiska veľký v ýznam 
aj pri relatívne nižšom množstve. Svedčí 
o tom naj mä vyššia kvalita uhlia ako 
v hlavnom sloji . Má vysokú výhrevnosť 

a podstatne nižší obsah škodlivín. Arzén 
prakticky neobsahuje (hlavný sloj má 
800 g/ t) a obsah síry dosahuje v priemere 
asi 1/ ,, obsahu hlavného sloja. Pri spaľo
vaní s uhlím hlavného sloja sa škodlivý 
úlet do ovzdušia oproti dnešnému stavu 
môže podstatne znížiť. Malo by to veľmi 

priazni vý vplyv na ochranu životného pro
stredia. 

Východné pokračovanie handlovského 
ložiska 

Medzi najvýznamn ejšie výsledky geolo
gického prieskumu hornonitrianskej panvy 
v ostatných rokoch nesporne patrí ziste
nie východ ného pokračovania ložiska 
Handlová . 

Na základe výsledkov prieskumu v ob
last i Novej Lehoty a južnej časti Vtáčnika 

bolo ohraničené handlovské ložisko vý
chodným smerom na výraznom zlome sme
ru SSV- JJZ s hlbokým zaklesnutím vý
chodného tek tonického bloku. Južné ohra
ničenie zostalo otvorené. 

J edna skupina geológov udávala per
spektívu ďalšieho južného pokračovania 

handlovských slojov do oblasti Žiarskej 
kotliny, ale predpokladala ich vykliňova
nie n a stúpajúcom reliéfe podložných vul
kanitov. P ritom vulkanicko-sedimentárny 
vývoj Žiarskej kotliny pokladala za starší 
ako uhoľný vývoj handlovského ložiska. 
Druhá skupina geológov bola opačného 

názoru. Vývoj Žiarskej kotliny pok ladala 
za oveľa mladší ako handlovské uhoľné 
sloje a ich vývoj predpokladá aj v p·odloží 
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Žiarskej kotliny. Východné pokračovanie 

handlovských slojov vykliňuje na reliéfe 
starších vulkanitov Kremnických vrchov 
blízko za tektonickým obmedzením. 

Na základe výsledkov nových geofyzi
kálnych a vrtných prác a reinterpretácie 
starších prác je južné ohraničenie horno
nitrianskej uhoľnej panvy analogické zá
padnej tektonickej hranici. Interpretov al 
sa významný zlom priebehu V-Z od Bys
tričian Kľačianskou dolinou cez Janovú Le
hotu a Slaskú, založený po sedimentácii bá
denu a činný v čase sedimentácie produk
tívnych handlovských vrstiev a ich nad
ložných komplexov. Mal teda rozhodujúci 
vplyv na subsidenciu hornonitrianske j 
uhoľnej panvy, a tým aj vytvorenie pod
mienok na uhoľnú sedimentáciu. Podľa 

tejto interpretácie vývoj hornonitrianskej 

uhoľnej panvy a Žiarskej kotliny bol spo
ločný ako vývoj jednej medzihorskej de
presie až po vytvorenie jednotného báden-

z 

Nová Lehola 
Vt-V-13 

ského reliéfu. Ich ďalší vývoj bol diferen
covaný v závislosti od interpretovaného 
zlomu. Od sarmatu sa už datuje samo
statný vývoj hornonitrianskej uhoľnej 

panvy pozvoľným klesaním severného blo
ku. V j užnom bloku - v Žiarskej kotli
ne - trval stratigrafický hiát až do po
sledných vulkanických fáz Vtáčnika . Do 
severnej okrajovej časti Žiarskej kotliny 
zasahovala výbežkom len sedimentácia 
vrchných častí súvrstvia nadložných ílov 
hornonitrianskej panvy s nadložnými sloj
mi, ktoré sa zachovali v zaklesnutej tekto
nickej kryhe medzi Kosorínom a Janovou 
Lehotou. 

Východné obmedzenie hornonitrianskej 
uhoľnej panvy sa od doterajšej tektonickej 
hranice presúva až do údolia Slanského 
potoka, k de je primárne vykliňovanie pro
duktívnych handlovských vrstiev a nad
ložných ílov na reliéfe bádenských vulka
nitov Kremnických vrchov (obr. 3). 

v 

t Ja nová L e hota) ( Koso rl n J ( S los ka ) 

Obr. 3. Geologický rez juhovýchodným okrajom handlovského ložiska 
1 - hlina, sutina, 2 -- nadložné vulkanity (andezit, vulkanická brekcia), 3 -
vulkanicko-dolomitická formácia, 4 - nadložný íl , 5 - uhoľný sloj (a - sarmat, 
b - báden), 6 - podložné vulkanity, 7 - podložné preplavené vulkanické horniny, 
8 - šlírový vývoj, 9 - malužinské súvrstvie (,,melafýrová séria"), 10 - karbonáty 
(trias), 11 - zlom, 12 - prieskumný vrt 
Fíg. 3. Geological profile o[ the SE margin of the Handlová deposit 
1 - loam, debris, 2 - overlying volcanite (andesite and breccia), 3 - volcanic-dolo
mitic sequence, 4 - overlying clay, 5 - coal seam (a - Sarmatian, b - Badenian), 
6 - underlying volcanite, 7 - underlying volcanite redeposited, 8 - calcareous clay 
(Schlier), g - the Malužiná formation (" Melaphyre series" ), 10 - carbona te 
(Triassic), 11 - fault, 12 - drilling 
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Pokračovanie handlovských slojov ďalej 
na V potvrdil vrt Vľ-7 severozápadne od 
Kosorína, ktorý ich prevŕtal v híbke 
820-845 m, a to v analogickej pozícii 
okrajového vývoja ako v oblasti Janovej 
Lehoty vrtmi VT-V-13, L-42 a 0-1. 

Vrt VT-7 prevftal štyri sloje: I. sloj: 

824,30-825, 70 m 1,40 m, II. sloj: 

830,35-833,60 m -- 3,25 m, III. sloj: 

834,50--836,40 ffl = 1,90 m, IV. sloj: 

838,6-839,45 m = 0,85 m. 

Sloje obsahujú časté vrstvičky uhoľné

ho ílu a aj samotné uhoľné polohy obsa
hujú zvýšený podiel minerálnej prímesi, 
čo hovorí o ich okrajovej pozícii. Tento 
fakt potvrdzuje aj rozdelenie slojového 
pásma do štyroch samostatných slojov. 
Stupňom preuhoľnenia zodpovedá uhlie 
hnedouhoľnej metafáze. Má čiernu farbu, 
je lesklé a prúžkované. 

Potvrdzuje to aj vysoká výhrevnosť 

jednotlivých uhoľných polôh, ktoré dosa
hujú až 20 MJ. kg- 1 pri 23 % obsahu 

popola. Priemerná kvalita jednotlivých 
slojov je približne rovnaká: 

Sloj 

I 
II 

III 
IV 

Obsah 
vody (Wtr) 

O/o 

13,73-17,46 
7,14-11,57 
8,85-10,62 

10,75 

Obsah 
popola (Ar) 

°io 

42,82-53,92 
23,20-70,39 
23,42-66,77 

37,71 

Výhrevnosť 
(Q{) 

(MJ. kg- 1) 

9,00-10,32 
8,00-19,01 
8,50-19,71 

14,12 

Vo východnom pokračovaní sa na zá
klade nových výsledkov ohraničila prog
nózna plocha v tvare trojuholníka 
s vrcholmi Janova Lehota - Slaská -

Handlová vo výmere cca 25 km". Pri po
tvrdení prognóz tu bude možno overiť 

podstatné prírastky uhoľných zásob a vý
razne predÍžiť životnosť, príp. zvýšiť ťa

žobnú kapacitu handlovského ložiska. 

Recenzoval M. Slavkay 
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Geological problems and prospects of coal deposits in the 
Upper Nitra coal basin 

JOZEF HUDÁČEK - EMlLIA BRODŇANOVA - DUSAN BLAŠKO 

The Upper Nitra coal basin represents the 
largest concentration of natural combustible 
energetic raw material in Slovakia. The most 
considerable deposits o[ brown coal occur 
in the neighbourhood of Nováky and Handlo
vá towns. 

The Nováky deposit consists of the so 

called "main" coal seam the thickness of 
which is 8-10 m in the average but increases 
to 26 m in the western part of the deposit. 
The very complícated delimitation of the 
seam is due to gradual pinching out over 
the sJbjacent tuffite beds, to the erosion 
influencing the extent of the seam after the 
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deposition or due to the subsequent faulting. 
Two coal seams creat2 the Handlová de

posi t: a lower and an up per one. The distance 
between them is different varying b etween 
20 and 30 m but reaching rarely even 50 m. 
The average thickness ot the lower seam is 
2.5 m. Rareiy, mostly in the western part 
of the deposit, thicknesses increase up to 
6.5 m. The upper s2arn has larger area! 
extent as the lower one with thicknesses 
varying between 3 and 7 metres (5 m at an 
average). Both coal seams come mutually 
nearer westernly and southwesternly in the 
deposit until the intermediate strata pinch 
out and the seams join into the so called 
"main" seam thick up to 11 m (7 to 8 m at 
an average). The join o[ both seams follows 
a NW-SE trending rough diigonal line in 
the Handlová deposit. Besides this main coal 
searn, a so called overlying seam occurs in 
the Cígeľ part oť the deposi t . 

This overlying seam is located some 60-70 m 
above the main one with an average thickness 
around 3.5 rn. 

New prospecting in4 the arrca Jed to the 
following important results. 

1) The Upper Nitra coal basin was part of a 
considerably larger sedimentation area which 
included the Žiar and Zvolen basins as well, 
during the Badenian. Depending on the nor
mal faulting of the basement, several partial 
basins with coal deposition developed during 
the early stages of the Badenian sedimenta
tion. During this time, the Badín - Sielnica 
brown coal depos1t, the "deep" seam of the 
Nováky deposit, several thin coal seams in the 
Ziarska kotlina ba~in and, probably, even the 
Obyce deposit originated. A later differentia
tion of this large area, evidenced in the litho
logy of Badenian beds as well, was due to the 
strong volcanic acti'ťity. Products of this 
Badenian volcanism created, together with 
the synchronous norma! faulting, the shape of 
smaller partia! basins which are the Upper 
Nitra, Žiar and Zvoler: basins (fíg. 1). 

The rnain coal seams in the Handlová and 
Nováky deposits developed in the unitary 

sedimentation area of the Uppeť Ni tra coal 
basin during the Sannatian. Thei r separation 
is owing to the strong subsequent erosion and 
faulting after the deposition of the overlying 
clay. This norma! faulting created the recent 
complicated horst/graben structure of the 
whole basin. 

3) Dow nfaulted partia! blocks partly pre
serving even the main (Sarmatian) seams in 
productive development were found to occur 
in the area between the Nováky and Handlo
vá deposits. It is presumed that even the 
"deep" seam is developed here (fí g. 2). 

4) The presence ot the upper clay with 
the upper seams known from the SW 
part of the Nováky deposit or with the 
up per seam in i Ls Cígeľ portion was 
stated a lso in the NW portion of the Ziarska 
kotlina basin in a downfaulted block between 
Kosorín and J anova L ehota villages. The 
seam occurs here immediately above the Ba
deman beds. So, this downfaulted block con
tains here the productive development of the 
upper seams known elsewhere from the 
Upper Nitra basin. These seams create a 
newly discovered and outlined coal deposi t 
with favou rabie conditions fo r open-cast 
mining. 

5) The southern limit of the Upper Nitra 
basin runs along an important E-W trending 
norma! fault. Do wnfaulting m ovements oc
curred along the fault dllľing the Sar mat ian 
sedimentation and may be compared with the 
movements along the Ivľalá M agura fault 
limiting the basin from the west . This E-W 
trending fault r uns from Kamenec pod Vtáč
nikom village eastwards through K lakovská 
dolina valley and Janova Lehota in to t he 
Slanské v alley and the young volcanic masses 
of the Vtáčnik Mts. overlay i t. 

6) The eastward continuation of the p ro
ductive b eds in t he Handlová deposit was 
stated in workable development of three 
seams. The prognostic area covers 20 to 25 sq . 
km surface. 

Preložil I. Varga 
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Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu 
Zemplínskych vrchov 

PAVOL GRECULA - KAROL EGYUD 

Geologický prieskum, Jesenského 6, 040 51 Košice r orrel:~o::f ::::í~c~: a: 0 V:nscan 
(9 obr. v texte) 

Doručené 22. 2. 1982 

events of the Alp1~e-Med1terranean 
UN mountam belt 

1 

JiruoCTpani:rpaqnrn Bepxuero naJIC030lI H HH»mero TpHaca 3eMnJIHHCKOií: 

B03BhllllCHHOCTH (IOB CJIOB3KHlI) 

B paMKax rrogpOÔHblX reonorn:'-leCKJ1X paÔOT, peaJIJ130BaHHblX 1-1m1 IIOJ1CKa 

aHTpaL(l1Ta, Ôb!JIO cgenaHO 11 J1l1TOCTpaTJ1rpacp11'-leCKOe l1CCJie,!.(OBaH11e CJ!OeB, 

B03 paCT KOTOPbIX Ôb!JI rraneOHTOJIOľJ1'-leCKl1 ,!.\.aKa3aHHbll1 OJ.( BeCT(pana )( 1-10 

BepxHel1 IIepMn. Ehlm1 Bb]qnetteHbl 3Tl1 JIJ1TOCTpaTJ1rpacpw1ecK11e egl1Hl1l_\bl: 

lJeprOBCKal! CBIHa B KOHľJIOMepaTOBOM pa3B11TM.11, BeJibKOTPHllHCKalI CBl1Ta 

c c!epHblMJ1 aprl1JIJll1TaMl1 11 aHTpal_\l1TOM, MaJTOTPHHHCKalI CBvna c 6oraTh!M 

HaJIJ1LJl1eM rrecLJaHJ1KOB, CBJ1Ta Illl1MOH0B011 B03EblllleHHOCTM C rr11p0Knacn1-

KaMJ1 al_\11,!.(HOľO BYJIKaH113Ma, KaIIIOBCKaH CBl1Ta B necLJaHl1KOBO•aprl1JIJll1-

TOBOM pa3B11T!111 11 6apcr<a51 CBJ1Ta rnaBHblM o 6pa30M 113 KOHľJIOMe

paTOB. Ha3BaHHbie CBl1Tbl rrpe,llCTaBJil!lOT JIJ1TOCTpan1rpacµHLJeCI<YIO e,lll1Hl11\Y 

- l_\e11KOBCKYKJ cepl110. H11)1(HJ111 Tp11ac npe,!.(CTaBJrneT BepcpeHCKall (pal_\H51. 

Lithostratigraphy oi Upper Paleozoic and Loweť Triassic strata of the 
Zemplínske vrchy Mts. (SE Slovakia) 

Detailed investigations aimed at prospecting of anthracite included 
also lithostratigraphic research of sequences having paleontologically 
proved ages írnm Westphalian D to Upper Permian. The following 
lithostratigraphic units have been delimi ted: the Cerhov formation in 
conglomerate devolopment, the Veľká Tŕňa formation with black shales 
and anthraci te searns, the Malá Tŕňa formation wiih r ich participation 
of sandstone beds, the Šimonov vrch formation wilh acid volcanoclastics, 
the Kašov formation in sandstone to shale development and the Bara 
formation consisting of overwhelming conglomerate layers. Al! formations 
are assembled into the new Cejkov group. Lower Triassic beds are repre
sented by the Brezina formation of Werfenian facies. 

Litosiratigraficky výskum súvrství Zem

plínskych vrchov , najmä mladšieho paleo

zoika, motivuje potreba objasniť pozíciu 

uhľonosného súvrstvia v litostratigraficke.i 

postupnosti. Keďže na povrchu nie sú na 

detailné bádan ie vhodné profily, realizo-
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vali sa tri hlboké orientačné vrty. Ich se-
dimentologicko-petrografické hodnotenie 
a jeho aplikácia pri geologickom mapova
ní umožnili litostratigraficky rozčleniť 

mladšie paleozoikum a spodný trias. Použili 
sme na to aj výsledky palinologického a 
fytopaleontolog;ického výskumu (Plandero
vá et al, 1981). 

Po konfrontácii s novými údajmi hod
notíme predchádzajúce litostratigrafické 
členenie karbónu ako veľmi dobré a v hru
bých črtách vystihujúce superpozičné 

vzťahy hornín. Nové práce umožnili o veľ a 
presnejšie zaradiť vyčlenené petrografické 
typy do horninových súborov, ale predo
všetkým podstatne spresniť ich superpo
zíciu. Tŕňanské vrstvy v zmysle B. Bouč
ka - A. Pi'ibyla (1959) zahŕňajú asi po
lovicu horninového objemu mladšieho pa
leozoika ZemplínskyGh vrchov s veľmi 

pestrou asociáciou hornín, ale autori ich 
presnejšie superpozične nezaraďujú. To 
sťažovalo tektonickú interpretáciu a prog
nózne hodnotenie územia, ale aj projekto
vanie a usmerňovanie technických prác. 
Názov tŕňanské vrstvy sa ukazuje ako ne
potrebný a takto označený súbor hornín 
treba rozčleniť na štyri litostratigrafické 
jednotky - súvrstvia (ich názvy a charak
teristiku uvádzame ďalej). 

Ka.šovské vrstvy sú v zmysle B. Bouč
ka - A. Pfibyla (1. c.) asi polovicou hor
ninovej náplne identické s tým, čo sa ozna
čovalo ako vrchná časť tŕňanských vrstiev. 
Horninová skladba litostratigrafickej jed
notky sa zásadne nemení , a preto atribút 
„kašovské" ponechávame, ale litologicky 
rozšírenému súboru hornín prisudzujeme 
charakter súvrstvia. 

Názov černochovské vrstvy ponecháva
me ako prioritný a nemeníme ani pôvodnú 
charakteristiku jeho litologickej náplne. 

V mladšom paleozoiku by bolo možno 
vyčleniť aj litostratigrafické jednotky niž
šieho radu - vrstvy, ale pri geologickom 

mapovaní sa pre veľkú zasutinovanosť 

územia nedali kartograficky vymedziť. 
V mladšom paleozoiku chočského prí

krovu, s ktorým má zemplínsky ostrov zo 
západokarpatských jednotiek najviac ko
relovateľných údajov, sa vymedzili nové 
litostratigrafické jednotky (Vozárová -
Vozár, 1981), a to ipoltická skupina s niž
nobocianskym a malužinským súvrstvím. 
Vzhľadom na spornú príslušnosť zemplín
skeho ostrova do chočskej jednotky (Ma
heľ, 1967, Leško - Slávik, 1967, Slávik, 
1976, Gr ecula - Egyud, 1977 a i.), ako 
aj osobitný vývoj mladšieho paleozoika ne
možno aplikovať uvedené litostratigrafic
ké členenie na mladšie paleozoikum 
Zemplínskych vrchov. 

Vymedzenie Iitostratigrafických jed
notiek 

Cejkovská skupina 

Názov skupiny je motivovaný obcou 
Cejkov na východnom okraji Zemplín
sk~:ch vrchov. 

Stratotyp skupiny je v priečnej geo
traverze začínajúcej sa na Z od obce Čer
hov a prechádzajúcej cez kopec Čierna 

hora, údolie pot oka od Veľkej Tŕne na 
kót u Rozhľadňa a odtiaľ smerom na Cej
kov. Profil prechádza naj lepšie odkrytou 
oblasťou územia, v ktorej sú zastúpené 
všetky súvrstvia, t. j. čerhovské , veľko

tŕňanské, malotŕňanské, Šimonovho vrchu, 
kašovské a barské súvrstvie iba východne 
od profilu. 
Mocnosť cejkovskej skupiny stanovená 

z mocností jednotlivých súvrství je 1900-
2500 m. 

Rozšírenie skupiny je na povrchu ob
medzené na oblasť Zemplínskych vrchov 
(obr. 1). Predpokladá sa, že odtiaľ v pod-
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loží mezozoických a terciérnych hornín 
pokračuje smerom na JZ a SV. 

Hranica skupiny s podložím je tektonic
ká (príkrovové a prešmykové plochy). Leží 

N 
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Obr. 1. Mapa rozšírenia li toslrntigrafických jednotiek Zemplínsk.vch vrchov . 1 -
čerhovské súvrstvie, 2 - veľkotŕňanské súvrstvie, 3 - maiotŕňanské súvrstvie, 4 -
s(,vrstvie Šimonovho vrchu, 3 - kašovské súvrstvie, 6 -- b:srské súvrst·✓ie (1-6 - cej
kovská skupina), 7 - brezinské súvrstvie, 8 - mezozoikum, 9 - neogén - sedi
menty, vulkanity, 10 - zlomy, 11 - násuny 
Fig. 1. Map of the extent oť lithostratigraphic units in the ZempliEske vrchy Mts. 
area. 1 - Čerhov formation, 2 - Veľká Tŕňa formation, 3 - Malá Tŕľía formation , 
4 - Šimonov vrch formation, 5 - Kašov formation, 6 - Bara forrnation (1-6 the 
Cejkov group), 7 - Brezinka formation, 8 - Mesozoic, 9 -- volcanite, sediment, 
Neogene, 10 - fault, 11 - thrust plane 
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na obalovom perme, resp . na kryštaliniku, 

alebo vo forme t ektonických šupín na hor
ninách v lastnej skupiny. Vrchnú hranicu 
tvoria horniny brezinského súvrstvia 

(spodný trias). 

permské súvrstvia, ktoré sa začínajú p sa
miticko-pelitick ými horninami pestrých 
farieb. Sled hornín cejkovskej skupiny su

perpozične zav ršujú kontinentálno-riečne 

sedimenty (zlep enec, pieskovec). 

Litologická charakteristika (obr. 2). Pre 
spodnú časť skupiny je typický zlepenco
vý vývoj reprezen tujúci počia tok vývoja 

sedimentačného bazenu. Z pestrej horni
novej skladby obliakového materiálu 
usudzujeme, že znosovou oblasťou boli 
horniny kryštalinika a staršieho paleozoi
ka. Nadložie zlepencov v bridličnato-pies

kovcovom cyklotérnovom vývoj i sa vy
značuje prítomnosťou viacerých slojov 
antracitu, zriedkavo aj karbon á tov. Vý

znamné miesto v skupine majú mocné po
lohy pyroklastík a šošovky r yolitov. 
Vrchnú éasť cejkovskej skupiny tvoria 

Vek. Stratigrafický rozsah cejkovskej 
skupiny doložený sporomorfami a makro
flórou je vestfál D až vrchný perm (Plan
derová ~ Sitár et al., 1981). Vzhľadom na 

to, že báza cejkovskej skupiny je oveľa 

nižšie ako prvý h orizont s paleontologic
k ými zvyškami vestfálu D, j e pravdepo

dobnejšie, že sa sedimentácia cejkovskej 
sk upiny zaéala skôr, teda aspoň vo v est
fáli C . 

Cejkovská skupina sa skladá z týchto 

súvrství (odspodu nahor): čerhovského, 

veľkotŕ'ňanského, malotŕ-ňanského, Šimo
novho vrchu , kašovského a barského. 

◄ 
Obr. 2. Súhrnná tabuľka li tostratigrafického vývoja mladšieho rialeozoika (cejkovská 
skupina) a spod ného triasu. 1 - dolomit, 2 - vápenec, 3 - polymiktný zlepenec, 
4 - pieskovec, arkóza, 3 - drobový pieskovec, 6 - ílovitá bridli ca - uhlie, 7 -
a leurit ická bridlica, 8 - dolomitický vápenec, 9 - kryštalick é bridlice, 10 - ryolit, 
11 - ryolitový tuf a tufit, 12 - bos tonit, 13 - prešmyk_ Sedime 0,tárne textúry: 14 -
gradačné 2cvrstvenie, 15 - gradačn é zvrstvenie - neúplné, 1G - krížové zvrstvenie, 
17 - !aminácia, 18 - sklz, 19 - čeriny, 20 - jednosmerný prúd, 21 - bimodálny 
smer prúdu, 22 - c_vk:lotémy_ Fosílie: 23 - alochtónna flóra, 24 - terestrická flóra, 
2:S - sladkovodná flóra, :26 - sporomorfy, 27 - rast liny. Zloženie obliakov : 28 -
kremeň, 29 -- sedimentárne horniny, 30 - vulkanity, 31 - kryš talické bridlice 
(pararuly, svory), 32 - gran it, 33 - zelené bridlice, 34 - metabazalt?, 35 - meta
droba, 36 - kontaktný ro!10vec, 37 - fyl oni t . Pa,leoprostredie: 3ti - kontinentálne, 
A - aluviálne, L - jazerné, 39 - litorálne (príliv, odliv?), 40 - clel1 ové. Tekto
nické pozadie: 41 - platformová sedimentácia, 42 - molasové stádium, M - morské, 
K - kontinentálne_ Magmatické prejavy: 43 - ryolitový vulkanizmus, 44 - grano
dioritový plutonizmus. Min eralizácia: 45 - polymetalické zrudnenie, 46 - antracit 

Fig 2. Comprehensive chart of Upper Paleozoic to Loweť Triassic lithostratigrapby 
of the Cejkov group _ 1 - dolomite, 2 - limestone, 3 - polymict conglomerate, 4 -
sandstone, arcose, 5 - lithic arenite, 6 - argillaceous shal e, coal, 7 - aleuritic 
shale, 8 - dolomitic limestone, 9 - crystalli ne schist, 10 - rhyolite, 11 - rhyoli te 
tuff and tuffite, 12 - bostonite, 13 - reverse fault. Sedimentary structures: 14 -
graded bedding, 15 - incomplete graded bedding, 16 - cross bedding, 17 - lamina
tion, 18 - slump, 19 - ripple mark, 20 - unimodal current '1 irection, 21 - bimodal 
current direction, 22- cyclotheme. Fossil content: 23 -allochtonous flora, 24-terrestric 
flora, 25 - sweet water flo ra, 26 - sporomorph, 27 - plant. Pebble composition : 
28 - quartz, 29 - sedimentary rock, 30 - volcanite, 31 - crystalline schist 
(paragneiss, mica-schist), 32 - granite, 33 - greenschist, 34 - - metabasite ?, 35 -
metagreywacke, 36 - coniact metamorphic hornfels, 37 - phyllonite. Pa laeoenviron
ment: 38 - continental, A - alluvial, L - lacustrine, 39 - li t toral (tidal ?), 40 -
deltaic. Tectoní c background: 41 - platform sedimentation , 42 - molasse stage, 
M - marine, K - continental. Magmatic features: 43 - acid volcanism (rhyolite), 
44 - plutonism (granodiorite). lVlineralization: 45 - base-met::i.ls, 46 - antbracite 
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Cerhovské súvrstvie 

Názov je podľa obce Čerhov. Stratotyp 
súvrstvia na povrchu sa nachádza na juž
nom svahu kopca Čierna hora asi 1 km 
východne od obce Čerhov. Kompletný pro~ 
fil je vo vrte ZO-7 a ZO-8. (Vrtné jadrá 
sú uschované v sklade hmotnej dokumen
tácie Geologického prieskumu vo Vranove 
nad Topľou.) Mocnosť súvrstvia odvodená 
z vrtov a z povrchových profilov je okolo 
400 m. 

Rozšírenie. Cerhovské súvrstvie je roz
šírené v severozápadnej časti Zemplín
skych vrchov, a to na luhynskom chrbte 
v úseku od obce Malá Tŕňa po štátnu 
cestu Čerhov - Veľaty. 

Hranica. Spodná hranica súvrstvia nie je 
na povrchu známa. Predpokladá sa, že ju 
tvorí násunová plocha príkrovu, resp. p r e
šmyku. Predpokladáme, že aj prípadný 
styk s kryštalinikom je tektonický. Vrchná 
hranica je pozvoľná a tvorí ju veľkotŕňan
ské súvrstvie. 

Litologická charakteristika (obr. 3). Ty
pickým reprezentantom sú polymiktné veľ
koobliakové zlepence, často hrubolavico
vité (až 2 m mocné lavice) sivej až tmavo
sivej farby. Farebný kontrast medzi ob
liakmi a tmelom je malý až stredný, a to 
v dôsledku sivej a sivozelenkavej farby 
obliakov aj tmelu. Obliaky sú veľké až 
200 mm, najčastejšie 20-70 mm, a sú 
z granitoidov (prevládajú v spodnej časti 

čerhovského súvrstvia), ktoré sa s kreme
ňom zúčastňujú na celkovom zastúpení 
obliakov na 60 %. Zvyšok tvoria obliaky 
m etamorfitov, ktorých percentový podiel 
smerom k nadložiu postupne narastá z 20 

na 50 %. Metarn'orfity sú z pararúl, feld
špatitizovaných pararúl, migmatitov a fy
lonitov (Fabian - Hodermarský in Grecu
la et al., 1981). Okolo 15 % obliakov tvo
ria horniny, ktoré by mohli zodpovedať 

nižšie metamorfovaným staropaleozoickým 
súborom. Sú to chloriticko-sericitické a 

chloritické fylity, tmavosivé až čierne seri
ci tické a grafi ticko-serici tické fy li ty 
(miestami kremité a lydity), paleoryolity 
a ich pyroklastiká. Miestne veľmi rozdiel
ne je zastúpenie útržkov karbónskych se
dimentov (arkóz a drôb), ktoré v mnohých 
prípadoch predstavujú budinované tenké 
vložky týchto hornín v zlepencoch. Opra
covanosť (zaoblenie) obliakov je veľmi 

dobrá. Zriedkavo, ale v dobre odlišiteľ

ných polohách sú aj poloostrohranné ob
liaky pestrého petrografického zloženia, čo 
poukazuje na lokálne odchýlky denudač

no:..sedimentačného režimu. 
Okrem zlepencov, ktoré zaberajú pri

bližne 80 °Io horninovej náplne čerhovského 
súvrstvia, sa v opisovanom súvrství vysky
tujú aj psamitické variety, a to arkózy, 
menej droby. Podradne sú zastúpené 
(2-5 %) piesčité tenkovrstvovité až lami
nované bridlice, ktoré sa zvyčajne strie
dajú s a rkózami. 
Gradačné a krížové zvrstvenie je zried

kavé. Najčastejšie sú sklzové textúry a in
traformačné brekcie. 
Sedimentačné prostredie čerhovského 

► Obr. 3 Litologický prnfil čerhovského sú-
vrstvia (vrt ZO-8) . 1 - bridlica (miestami 
s antracitom), 2 - piesčilá bridlica, 3 - dro
bový pieskovec. 4 - arkózovitý pieskovec, 
5 - pieskovec, 6 - droba, 7 - arkóza, 8 -
gravelit, 9 - zlepenec, 10 - dolomitický 
ílovitý vápenec, 11 - ryolitový tuf, 12 -
ryolit , 13 - ignimbrit, 11 - sklzová textúra, 
15 - in traľormačná brekcia, 16 - krížové 
zvrstvenie, 17 - rozmyv, 18 - !aminácia, 
19 - pelosideritové zá\·alky, 20 - fosílna fló
ra, 21 - smer zjemňovania gradačných tex
túr 
Fig. 3. Lithological profile of the Čerhov for
mation (ZO-8 borehole). 1 - s hale (in places 
with anthracite), 2 - arenace.nus--.s_hale, 3 -
lithic arenite, 4 - arcosic arenite, 5 -
sandstone, 6 - greywacke, 7 - arcose, 8 -
gravelite, 9 - conglomerate, 10 - dolomitic 
argillaceous limes tone, 11 - rhyoli te tuff, 
12 - rhyolite, 13 - ignimbrite, 14 - slump
ing structure, 15 - intraformational breccia, 
16 - cross bedding. 17 - flute cast, 18 - lami
nation, 19 - pelosiderite concretion, 20 - fossil 
flora, 21 - fining direction of gradecl bedding 
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súvrstvia zodpovedá limnickým plytkovod
ným podmienkam v delte s nerozvetve
ným ústím. Dobrá zaoblenosť klastického 
materiálu, ako aj veľká pestrosť materiálu 
poukazujú na znos z veľkej plochy (spra
vidla desiatky až stovky km2), resp. z blíz
keho okolia, ale s veľmi členitým reliéfom 
a pestrou geologickou stavbou. Obliakový 
materiál upozorňuje nielen na pestré lito
logické zloženie provenientnej oblasti, ale 
aj na prítomnosť niekoľkých metamorf
ných fácií regionálnej a kontaktnej meta
morfózy a na niekoľko typov granitoidov. 
Horniny fácie zelených bridlíc by mohli 
potvrdzovať azda aj prítomnosť staropa
leozoických sekvencií s produktmi acid
ného a bázického vulkanizmu. 

Litologická a metamorfná rozmanitosť 

obliakového materiálu je impulzom do hľa
dania tektonických jednotiek, ktoré by 
mali podobný litologický obsah ako oblia
ková asociácia v zlepencoch. Vo Východ
ných Karpatoch by porovnateľnou oblas
ťou mohol byť marmarošský masív, v Apu
senských vrchoch bihorský autochtón a 
v Západných Karpatoch veporické kryšta
linikum. 

V ek. Mikroflóra z bridličnatých vložiek 
vrchnej časti súvrstvia , resp. z prechodnej 
časti do nadložného veľkotŕňanského sú
vrstvia poukazuje na vestfál D až stefan A , 
a to spórami rodu Triguitrites, Tripartite s 
(Planderová et al. , 1981). Hlavná masa 
čerhovského súvr stvia je pod týmto hori
zontom, preto je namieste prisudzovať mu 
vrchnovestfálsky vek (vestfál C-D). Za
čiatok sedimentácie karbónu Zemplínskych 
vrchov sa doteraz litologicky ani palento
logicky nepodarilo zistiť. 

Veľkotŕňanské súvrstvie 

Názov je podľa obce Veľká Tŕňa, v kto
rej okolí j e súvrstvie na povrchu vyvinuté 
najlepšie. Stratoty p súvrstvia na povrchu 
p re veľmi silné zasutinovanie nemožno sta-

naviť. Typovým profilom je vrt ZO-5, asi 
400 m západne od Veľkej Tŕne na vý
chodnom svahu éiernej hory. Mocnosť sú
vrstvia je primárne veľmi premenlivá, a to 
od niekoľkých desia tok metrov do 350 m. 
V dôsledku prešmykov a tekt onického na
hrnutia (plastické prostredie) sa mocnosť 

môže výrazne zväčsiť, v iných prípadoch 
aj redukovať. 

Regionálne rozšírenie (povrchové) veľko
tŕňanského súvrstvia sa obmedzuje na se
verozápadnú časť Zemplínskych vrchov 
(obr. 1), a menší výskyt je na báze príkro
vovej jednotky pri Cejkove, ale vrtné prá
ce ho v hÍbke zistili na viacerých m ies
tach. 

Hranice súvrstvia sú pozvoľné, a to tak 
s podložným čerhovským , ako aj s nadlož
ným malotí-ňanským súvrstvím. 

Litologická charakteristika (obr. 4). Sú
vrstvie je litologicky charakteristické prí
tomnosťou čiernych bridlíc, ktorých je 
najviac v jeho strednej časti. Ílovité čierne 
bridlice sú súčasťou cyklotém, sú v ich 
vrchnej časti, kde dosahujú mocnosť 30-
50 m. Vyznačujú sa prítomnosťou kausto
biolitov (antracitu), ktorých slojky sú od 
mm mocnosti do 160 cm a ich počet v cy
klotémach je veľmi premenlivý, resp. 
v niektorých (hlavne v spodných dvoch) 
aj chýbajú. Ílovité čierne bridlice sú pri 
prechode do psamitov piesčité, resp. aleuri
tické. 

Okrem bridlíc, ktoré zaberajú asi 70 % 
objemu veľkotŕňanského súvrstvia , sú tu 
prítomné aj sivé arkózy a droby prechá
dzajúce smerom do podložia do zlepencov. 
Sú v nich aj medzivrstvičky (1-30 cm) 
piesčitých bridlíc. Zlepence sú väčšinou 

v bazálnych častiach cyklotém. Ich moc
nosť je od 20 do 100 cm, v spodných 
cyklotémach veľkotŕňanského súvrstvia 
tvoria aj viacmetrové polohy. Obliaky zle
pencov sú z kremeňa a kryštalických brid
líc (cca 60 %), zvyšok tvoria úlomky kar
bónskych hornín. Podiel zlepenca vo veľ-
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kotŕňanskom súvrství je 5-- 7 %, arkóz 
a drôb okolo 15-25 %. Antracit v oblasti 
Veľkej Tŕne tvorí asi 1 % z objemu sú
vrstvia. 
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Obr. 4. Litologický profil veľkotŕňanského 
súvrstvia (vrt Z0-2a a Z0-5). Vysvetlivky ako 
pri obr. 3 

Vo vrchnej časti úplných cyklotém sa 
vyskytujú aj tenké vložky (5-30 cm) si
vých až čiernych piesčitých karbonátov 
(kalové dolomitické vápence), ktoré sú 
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Fíg. 4. Lithological profile of the Veľká Tŕňa 
formation (Z0-2a and Z0-5 borehole). Expla 
nations as in fig. 3 
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často budinované. 
Z uvedeného litologického obsahu vy

chodí, že v dvoch spodných cyklotémach 
je najviac zlepencov, arkóz a drôb z celého 
veľkotŕňanského súvrstvia, pričom podiel 
psefitov a psamitov je 60 % a pelitov 40 %. 
V strednej časti súvrstvia, t. j. v 2.-5. cy
klotéme, je podiel psamitov asi 20 %, pe
litov 80 %, vo vrchnej časti v 6. a 7. cyklo
téme psamity mierne prev lá dajú nad pe
li tmi. Takýto podiel zrnitostných frakcií 
dokumentoval pozvoľný (v rámci rytmic
ky sa opakujúcich intervalov) prechod 
veľkofrňanského súvrstvia do podložia a 
nadložia. 
Sedimentačné prostredie je lagunárne 

a jeho reliéf na hranici vestfálu a stefanu 
sa začal morfologicky členiť, čo bol pred
poklad vzniku izolovaných jazier s mierne 
odchylným litologickým vývojom. Dife
renciácia sedimentačného prostredia viedla 
aj k významnejšiemu batyálnemu členeniu 
bazénu, čo sa prejavilo aj prevládaním pe
litického vývoja v jeho centrálnej časti, 

zatiaľ čo v príbrežných oblastiach je vý
znamný deltový vývoj s uhoľnými slojmi. 
V delte treba predpokladať depresné pan
vičky a močiare s bohatou vegetáciou, 
v ktorých vznikali rašeliniská a hromadila 
sa organická substancia. Pomerne veľký 

rozsah rovnakých litologických vývojov 
poukazuje na stabilnejšie faciálne pod
mienky regionálneho charakteru. Prítom
nosť makroflóry a úlomky stromov (kôry), 
hojnosť klastickej sľudy a sedimentárnych 
textúr svedčia o plytkej sedimentačnej 

oblasti. 
Vek. Na základe makroflóry a mikro

flóry je vek veľkotŕňanského súvrstvia 
stefan A-B. Je doložený týmito vedúcimi 
druhmi: M icroreticiilatisporites sp., Crassi
spora kosankei Bharadw., Torispora se
curis Balme. Bohato je zastúpený rod 
Triguitrites, Lycospora a Densosporites. 
Podľa výskytu spór druhov Torispora, 
Punctatisporites a podľa makroflóry (hlav-

ne foriem rodu CaLamites) možno vek veľ
kotŕňanských vrstiev pokladať za dosta
točne preukázaný (Planderová - Sitár et 
al., 1981). 

Malotŕňanské súvrstvie 

Názov je podľa obce Malá Tŕňa, kde sa 
v typickom vývoji vyskytuje na nepome
novanom kopci začínajúcom sa pri severo
východnom okraji obce. Typový profiL je 
vo vrte ZO-8 a ZO-4. 
Mocnosť súvrstvia (okolo 400 m) sa od

vodzuje z uvedených vrtov v kombinácii 
s geologickou mapou. Podobne ako pri 
predchádzajúcom súvrství aj tu je časté 

tektonické zhrubnutie a redukcia. 
Rozšírenie. Súvrstvie je na povrchu dosť 

rozšírené, a to v severozápadnej časti úze
mia a západne od Kašova (obr. 1). Menšie 
výskyty sú na kopci Piliš a medzi Hatfou 
a Čiernou horou. Vrtné práce ukazujú na 
jeho väčšie priestorové rozšírenie (navŕtalo 
sa aj na maďarskom území, čo sa berie do 
ohľadu na geologických rezoch). Hranice 
súvrstvia s podložím a nadložím sú po
zvoľné a zistili sa vo viacerých vrtoch 
a na povrchu. 

LitoLogická charakteristika (obr. 5) . Ma
lotŕňanské súvrstvie sa vyznačuje preva
hou pieskovcov sivej farby. Veľkosť zrna 
sa pohybu je medzi 0,5-1 mm. Vytriede
nosť je stredná. Pieskovce sú hlavne z kre
meňa , ort oklasu, albitu a akcesoricky sa 
vyskytuje zirkón a turmalín. Zaoblenosť 

zŕn je stredná až nízka. Pieskovce tvoria 
lavice až doštičky a zaberajú cca 65 % 
objemu súvrstvia. 

Pieskovce obsahujú vložky polymik
tných zlepencov s obliakmi s chaotickým 
usporiadaním do 20 mm. Ich mocnosť je 
od 10 do 70 cm. 

Obliaky sú prevažne z kremeňa (60 O/o), 
metamorfit ov (30 %) a z úlomkov karbón
skych hornín. Zlepence pozvoľne :prechá
dzajú do pieskovcov a zvyčajne tvoria 
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Obr. 5. Litologický profil malotŕ11anského sú
vrstvia (vrt Z0-4). Vysvetlivky ako pri obr. 3 
Fig. 5. Lithological profile of the Malá Tŕňa 
formation (Z0-4 borehole). Explanations as 
in fíg. 3 

bázu cyklov. Podiel zlepencov na celko
vom horninovom zastúpení súvrstvia je 
okolo 10 %. Početnejšie sú arkózy a droby, 
ktorých je asi 20 °Io, a zvyšok pripadá na 
čierne bridlice, často piesčité a so slojkarn.i 
antracitu (mm až niekoľko cm). 
Sedimentačné prostredie. Postupný vý

voj psamitov z podložného pelitického sú
vrstvia a ich rovnomerné vytriedenie sved
čia o prechode sedimentácie z limnick ého 
do nerit ického prostredia. Z rnakrotextúr 
sú časté sklzové textúry, krížové zvrstve
nia, ojedinele čeriny. Pri charakteristike 
litologických typov podľa modelu delto
vého vývoj a patrí vývoj malotŕňanského 

!Súvrstvia do vnútornej plošiny delty. 
Vek súvrstvia nie je stanovený tak 

presne ako v podložnom súvrství, ale do 
stefanu A-B ho zaraďuje aj výskyt po
dobnej asociácie sporomorf. V prospech 
t akéhoto veku svedčí aj prítomnosť sloj
k ov antracitu v čiernych bridliciach, ktoré 
sú spájacím litologickým článkom s pod
ložným súvrstvírn. Podľa superpozičných 

vzťahov zodpovedá malotŕňanské súvrstvie 
vrchnej časti stefanu A-B. 

Súvrstvie Šimonovho vrchu 

Názov je podľa kopca Šimonov vrch, 
ktorý je na JV od obce Malá Tŕňa. P rofil 
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od obce po kótu kopca pokladáme za stra
totyp na povrchu. Kompletný typový pro
fil súvrstvia je vo vrte Z0-8 a Z0-9. 
Mocnosť súvrstvia je 400-600 m, ale pod 
vplyvom tektonických činiteľov veľmi ko
líše. Plošná rozloha súvrstvia je najväčšia 
zo všetkých súvrství mladšieho paleozoika 
Zemplínskych vrchov (obr. 1). Zaberá cen
trálnu časť vrchov a tvorí jeho najvyššie 
morfologické tvary. Hranica voči podložiu 
je pozvoľná a začína sa objavením vulka
nických členov. Aj vrchná hranica plynule 
prechádza do kašovského súvrstvia. 

Litologická charakteristika (obr. 6). Ty
pickým reprezentantom súvrstvia sú jem
nozrnné sivozelenkavé vulkanoklastické 
horniny s ostrohranným lomom. Lomové 
plochy sú hladké, niekedy až s porceláno
vitým vzhľadom. Č'.asto sú laminované, 
resp. zvrstvené, čo Je výsledkom rozdiel
neho zastúpenia klastickej a vulkanoklas
tickej zložky. Z petrografického hľadiska 
ide o acidný vulkanický materiál ignim
britickej povahy (tufy). Ale najpočetnejšie 
sú laminované a zvrstvené tufity a tufi
tické bridlice, opäť jemnozrnné, sivej a si
vozelenej farby. 

Vulkanoklastiká tvoria samostatné moc
né polohy (niekoľko desiatok metrov) alebo 
sa striedajú s pieskovcami a bridlicami, 
ktoré sú tiež tufitické. Podiel vulkano
klastík na zložení súvrstvia je okolo 60 %, 
a to dovoľuje označiť súvrstvie Šimonovho 
vrchu ako vulkanosedimentárne. 

Vo vrchnej časti súvrstvia sú okrem 
vulkanoklastík aj polohy (mocné 5-15 m) 
paleoryolitov zelenkavej farby, pomerne 
drobnozrnné, zriedkavo sklovitého vzhľa
du a lomu. Zvetrávanie živcov spôsobuje 

Obr. 6. Litologický profil súvrstvia Šimonov
ho vrchu (vrt ZO-9 a ZO-10) . Vysvetlivky ako 
pri obr. 3 
Fig. 6. Lithological profile of the Šimonov 
vrch formation (ZO-9 and ZO-10 boreholes). 
Explanations as in fig. 3 
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farebnú kontrastnosť (biele bodky na ze
lenkavom podklade) na nevetraných plo
chách. Paleoryolity tvoria šošovky dlhé 
max. 300 m a sú líniovo usporiadané. 
Z vrtných prác možno usudzovať, že ryo
lity tvoria najmenej tri stratifikované ho
rizonty vo vrchnej časti súvrstvia. 

Okrem vulkanických členov sú v sú
vrství Šimonovho vrchu aj maloobliakové 
polymiktné zlepence (6-20 mm) s polo
zaoblenými až zaoblenými obliakmi. Moc
nosť zlepencov je do 1 m. Prechádzajú do 
pieskovcov a drôb, s ktorými sa striedajú., 
a tu hlavne v spodnej a vrchnej časti sú
vrstvia. Podiel zlepencov je asi 5 %. 

Bridlice sú sivej až tmavosivej farby, 
často sú piesčité a tufitické, laminované. 
Veľmi často sa vyskytujú. s vulkanoklas
tikami, s ktorými sa striedajú, resp. tvoria 
aj mocné polohy (do 30 m). Zaberajú asi 
15 % objemu súvrstvia. P~merne hojne sú 
zastúpené (15-20 %) pieskovce, živcové 
kremence, arkózovité pieskovce, ktoré sa 
podobne ako bridlice striedajú s vulkano
klastikami. Vyznačujú sa veľmi dobrým 
vytriedením materiálu, dobrou zaoblenoS;:
ťou zŕn a zvrstvením. 

Pre celé súvrstvie je typické, že všetky 
litologické typy, okrem ignimbritov, tvo
ria tenké polohy a že sa navzájom strie
dajú často len v cm a dm intervaloch. Ty
pická je aj drobnozrnnosť až jemnozrnnosť 
materiálu a flyšoidný vývoj. 
Sedimentačné prostredie súvrstvia je po

kojné a so stabilnými faciálnymi podmien
kami v limnicko-neritickom prostredí. Se
dimenty súvrstvia reprezentujú pokročilé 

štádium vývoja molasy. 
Vek. V súvrství Šimonovho vrchu sa 

našli početné zvyšky rastlín a kmeňov 

stromov (Dadoxylon), ako aj sporomorfy 
Thymospora perverrucosa, Colluminispori
tes ovalis, Florinites, Potonieisporites, 
Disaccites striatiti, Vittatina ovalis, Au
mancisporites, Cordaitina. Podľa toho je 
vek súvrstvia stefan C-D. 

Kašovské súvrstvie 

Názov je podľa obce Kašov, ležiacej na 
východnej strane Zemplínskych vrchov. 
Typový profil na povrchu je od západ
ného okraja obce Kašov po chrbte smerom 
na kopec Rozhľadňa. Kompletný typový 
profil s prechodom do podložného sú
vrstvia je vo vrte ZO-9 (asi 800 m západne 
od Kašova). Mocnosť súvrstvia je premen
livá, ale z v r tov ZO-9 a ZO-10 usudzu
jeme, že je okolo 450 m. Roz.gírenie kašov
ských vrstiev je najväčšie v severovýchod
nej časti Zemplínskych vrchov (obr . 1), 
menšie výskyty sú v južnej časti vrchov. 
Hranica súvrstvia s podložím a nadložím 
je pozvoľná. 

Litologická charakteristilca (obr. 7). K a
šovské súvrstvie, ktoré reprezentuje spodný 
perm, sa začína sivými až sivočiernymi dro
bovými pieskovcami (vrt ZO--9), ktoré sa od 
podložných karbónskych súvrství vzhľadom 

výrazne neodlišujú. To bol aj dôvod, že sa 
spodná časť permu (n10cnosť 250- 300 m) 
začleňovala do karbónu. Paleontologicky 
nie je problém ani teraz rozuzlený, pretože 
sa permské palinomorfy našli iba vo vrch
ných častiach problematického súvr stvia. 
Spektrometricke merania vo vrte ZO-9 
(Štimmel, 1977) zistili veľmi výrazné roz
hranie tam. kde sa teraz kladie spodná 
hranica permu. Toto rozhranie je potvrde
né aj litologicky, a to ukončením v ulka
nicko-sedimentárneho vývoja (stefan C-D) 
a započatím silne sľudnatých pelitických 
a psamitických typov sedimentov. Takúto 
intepretáciu spodnej hranice permu pod
porujú aj petrograficko-sedimentologické 
výskumy (Egyud, 1982, v tlači). 

Kašovské súvrstvie tvoria drobové pies
kovce, droby, litické droby a živcové dro
by, ktoré sú prevládajúcim horninovým 
typom. V spodnej časti sú sivé až sivo
čierne, vyššie postupne hnedosivé až_ čer
vené, fialové a sýtohnedočervené. S ú •silne 
sľudnaté, čo sa výrazne prejavuje n a fo-
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Obr. 7. Litologický profil kašovského súvrs tvia 
(vr t ZO-10). Vysvetli vky ako pri obr. 3 
Fig. 7. Lithological proíile of the Kašov for
mation (ZO-10 borehole). Explanations as in 
fi g. 3 

li ačných plochách hrbolcovitým p ovr ch om. 
Možno v n ich pozorovať aj šikmé zvr stve
nie a sklzové tex t úry. Sú doštičkovité až 
bridličnaté , n a jmä ak sa striedajú s bridli
cami. S am ostatné polohy pieskovcov a 
drôb sú dosk ovité až lavicovité. 

V spodných častiach súvrstvia sú p olo
h y zlepencov sivej a sivozelenej farby, 
v yššie hnedastočervenkavej. Obliaky kre
m encov sú z granitoidov a kremeňa, m e
nej z metam orfit ov. P om ern e čas té sú 
úlomky podložných karbón skych hornín (až 
40 %), ale aj p ermských pieskovcov a drôb. 
Oproti zlepencom vo vrchnej časti súvrst
via Simonovho vrchu obsahujú spodno-
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permské zlepence obliaky granitoidov. 
Typickým členom kašovského súvrstvia 

sú fialové, zelené a éervené ílovité, pies
čité a aleuritické bridlice, často veľmi in
t enzívne zbridličnatené (ako plastické po
lohy medzi pieskovcami a drobami). Tvo
ria samostatné polohy mocné 5-20 m , ale 
zvyčajne sa striedajú so psamitmi. V spod
nej časti kašovského súvrstvia sú bridlice 
sivé a sivozelenkavé, pestré farby sú po
stupne vo vyšších horizontoch súvrstvia. 
Oproti karbónskemu podložiu, resp. spod-
nej časti kašovského sú vrstvia bridlice ne
obsahujú polohy karbonátov, ale iba pelo
sideritové konkrécie a závalky, ktoré sú 
miestami veľmi časté, hlavne v bridlična-

Rozšírenie. Barské súvrstvie je rozšírené 
v južnej časti Zemplínskych vrchov, a to 
severne od Ladmoviec smerom na Baru 
a na vrcholu P iliš (obr. 1). Hranica s pod-
ložím je pozvoľná, vrchná hranica ostrá, 
často tektonick á. 

Litologická charakteristika (obr. 8). Pre 
b arské súvrstvie sú typické polymiktné 
červenohnedé netriedené zlepence s veľmi 

tých polohách. Pre spodnopermské bridlice 22 

je typické aj striedanie vrstvičiek, hľúz a 
nepravidelných útvarov červenej a zelenej 
farby. 

V najvrchnejších častiach kašovského 
súvrstvia sú polohy a šošovky (mocné 
cca 15 m a dlhé 150-200 m) zelenkavých 
ryolitov. V miestach vilčšieho sústredenia 
ryolitov sú prítomné aj ich pyroklastiká. 
Sedimentačné prostredie. Spodná časť 

súvrstvia mala ešte znaky lagunárno-neri
tického prostredia, ale postupne začal pre
vládať limnický vývoj, ktorý bol vo vrch
nej časti súvrstvia vystriedaný kontinen
tálnym vývojom. 

Vek. Pre spodnopermské sedimenty sú 
charakteristické striátne bisakátne pele a 
sulkátne pele, ktoré sa našli vo vrte ZO-9 
v metráži 27,0---185,0 m a vo vrte ZO-10 
v metráži 794,0-837,0 m. Z dôležitých ro
dov sú to Vittatina a Potonieisporites, kto
ré sa začínajú objavovať vo vrchnom ste
fane, ale typické sú pre spodný perm. 

Barské súvrstvie 

Názov je podľa obce Veľká Bara a Malá 
Bara, v ktorých okolí sa nachádza v bo
hatom vývoji. Typový prof íl je vo vrte 
ZO-10. Mocnosť súvrstvia je 250-300 m. 
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Obr. 8. Litologický profil barského súvrstvia 
(vrt ZO-10). Vysvetlivky ako pri obr. 3 
Fig, 8, Lithological profile of the Bara for
mation (ZO-10 borehole). Explanations as in 
fig. 3 
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slabo opracovanými obliakmi. Obliaky sú 
z kryštalických bridlíc a kremeňa (asi 
65 %), z podložných karbónskych a aj 
permských hornín (~5-30 °Io), bázických 
hornín a granitoidov (1--15 O/o) , ktoré sú 
často veľké 30-50 cm. Zlepence tvoria 
okolo 70 % súvrstvia. 

Droby a drobové pieskovce pestrých 
farieb tvoria vložky v zlepencoch, resp. sa 
s nimi striedajú. Materiál je v nich oveľa 
menej vytriedený ako v podložných sú
vrstviach. Vložky bridlíc sú celkom oje
dinelé. 

Aj vulkanické horniny (kyslé vulkano
klastiká) sú zriedkavé a tvoria vložky 
(10-60 cm) v drobových pieskovcoch. Se
dimentárne textúry prezrádzajú, že ide 
najskor o redeponované drobnozrnné vul
kanoklastiká z podložných súvrství. 
Sedimentačné prosh;edíe je typické konti

nentálno-riečne, s netriedeným materiálom 
a s krátkym transportom. 

Vek. Zo sporomorf sú stratigraficky vý
značné bisakátne pele rodov, ako je napr. 
Jugasporites delasaucei Klaus, Taeniaespo
rites angulistriatus (Kiaus), Clarke, Luecki
sporites sp., ktoré poukazujú na vchný 
perm. 

Brezinské súvrstvie 

Názov je podľa kopca Brezinka, ležia
ceho asi 1 km východne od obce Černo
chov. Typový profil je na severnom a juž
nom chrbte kopca Brezinka a vo vrte 
ZO-1. Mocnosť súvrstvia je veľmi premen
livá (50-100 m - hrubý odhad). 

Rozšírenie. Brezinské súvrstvie je naj
lepšie vyvinuté medzi obcou Viničky a 
kopcom Brezinka a menšie plochy pokrý
va v južnej časti Zemplínskych vrchov 

Obr. 9. Litologický profil brezinského súvrst
via. Vysvetlivky ako pri obr. 3 
Fíg. 9. Lithological profile of the Brezinka 
formation. Explanations as in fig. 3 

(obr. 1). Hranica s podložím nie je jedno
značne zistená. 

Litologická charakteristika (ob r. 9). Pre 
brezinské súvrstvie sú charakter istické tri 
litologické typy, a to zlepence, kremence 
a bridlice. 

Zlepence sa vyznačujú sivočervenkastou 
farbou , resp. sivou až svetlosivou s očka
mi a obliakmi červenej, fialovej a zelen
kavej far by, pričom tmel je spravidla sivý. 
Veľké množstvo obliakov kremeňa a pod
ložných permských hornín je pr e zlepen
ce brezinského súvrstvia príznačné. Oblia
ky sú veľké do 30 mm. Zlepence obsahujú 
aj vložky psamitov a kremencov. 

Druhým litologickým typom sú kremen
ce, ktoré sa pozvoľne vyvíjajú z predchá
dzajúcich zlepencov (postupným ubúdaním 
obliakov). V prechodnom horizonte sú ob
liaky rozptýlené v psamitickom materiáli. 
Kremence a kremité pieskovce sú sivej 
farby s očkami červenej a zelenej farby 
(podľa farby hruboklastického materiálu). 
Smerom do nadložia je v dosledku prevlá-
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dania kremeňového klastického materiálu 
farba horniny sivá až vodovosivá. Pies
kovce sú doskovité až lavicovité, resp. doš
tičkovité, keď sú ako vložky v zlepencoch, 
resp. v bridliciach. 

Tretím litologickým typom sú ílovité 
nesľudnaté bridlice červenej a zelenej far
by s nepravidelným, často drobnotriesko
vitým lomom. Tvoria nepravidelné šošov
kovité polohy veľmi premenlivej hrúbky 
a dÍžky. Zriedkavo obsahujú vložky pies
kovcov. Najrozšírenejšie sú v horskom 
priesmyku v okolí štátnej cesty Bara-Cej
kov. Boli označené ako černochovské vrst
vy (Bouček - Pribyl, 1959). Tento názov 
možno pre ne ponechať, ale možno po
menovať aj zlepence ako viničianske 

vrstvy (podľa Viničiek, kde sú typicky 
vyvinuté na chrbte severne od obce) a 
kremité pieskovce a kremel'.).ce ako hatfan
ské 1Jrstvy podľa osady Hatfa. 
Superpozičné vzťahy uvedených troch 

typoch hornín brezinského súvrstvia nie sú 
jednoznačné. V oblasti Brezinky sú zle
pence na báze a prechádzajú do kremen
cov, v ktorých sú šošovky bridlíc. Nie je vy
lúčené, že hociktorý litologický člen môže 
byť na báze brezinského súvrstvia. Usu
dzujeme tak z toho, že na iných lokalitách 
sú prítomné len kremence (Viničky , Čier

na hora), resp. inde iba bridlice (horský 
priesmyk medzi Barou a Cejkovom). 

Spolupatričnosť zlepencov, kremencov a 
bridlíc je potvrdená pozvoľným prechodom 
zelenkavých bridlíc do kremitých pieskov
cov na Brezinke a opakovaním sa bridlíc 
a kremencov vo vrte Z0-1 v horskom 
priesmyku. 
Sedimentačné prostredie. Zlepence po

ukazujú na náhle splavenie materiálu ako 
na začiatok nového sedimentačného vývo
jového obdobia. Potom ho vystriedal vývoj 
plážového piesku s lokálnymi m alými zá
tokami a depresiami, v ktorých vznikali 
pelity a aleurity. Uvedené hor niny boli 
bázou nastupujúcej karbonátovej sedimen-

tácie. Z toho hľadiska je zaujímavý pre
chod brezinského súvrstvia do karbonáio
vého vývoja južne od kóty Brezinka. Tam 
možno pozorovať, že kremité pieskovce až 
kremence postupne prechádzajú do p ies
čitých hornín, ktoré sú vápnité, sivej a si
vožltej farby, miestami s vložkami sivo
žltých bridlíc. Piesčité vrstvičkovité vá-
pence a 
ďalším 

Zltosivé 

rauvakizované karbonáty by boli 
členom prechodného horizontu. 
a žltozelenkavé dolomity, ako aj 

sivé vápence by mohli patriť medzi vyššie 
členy. Posledné sú už mohutnejšie vyvi
nuté (mocnosť niekoľko metrov) a siahajú 

až po Hatfu. Uvedený horizont azda sv edčí 
o kontinuitnom pokračovaní brezinského 
súvrstvia až do karbonátového vývoj a 
stredného triasu. 

Vek. Nie je vylúcené, že brezinské sú
vrstvie zodpovedá verfénskej Eácii, zabera
j úcej spodný trias a možno aj najnižšiu 
časť anisu (obdobne, ako je to v bihorskom 
autochtóne, resp. v príkrovovom systéme 
Codru v Apusenských vrchoch). 

R ecenzovala A. Vozárová 
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Lithostratigraphy of Upper Paleozoic and Lower Triassic strata 
of the Zemplínske vrchy Mts. (SE Slovakia) 

PAVOL GRECULA - KAROL EGY-0-D 

The new lithostratigraphic subdivision of 
the Zemplínske vrchy Mts . area (Zemplín 
Inseiberg) is based on detailed sedimentology 
from numerous boreholes and the surface. 
Far the stratigraphy, reliable data yielded 
both the palynological and macrofloristic 
investigations. The following lithostratigraphic 
units are distinguished. 

The Cejkov group 

The name of the group is after Cejkov 
village situated in the eastern marginal part 
of the Zemplm InselbP.rg_ Its thickness 
obtained from the sum of thicknesses of par
ticipa ting formations is 1,900 to 2,500 m. The 
group is limited towards the underlier by 
tectonic surfaces whereas the upper boundary 
is created by rocks of the Brezina formation 
(Lower Triassic). 

As to the lithology ([ig, 2), conglomerate 
is typical far the lower part of the group 
representing early stages of the sedimentary 
basin development. Assuming the variegated 
composition of pebbles. its source area 
included crystalline and Lower Paleozoic rock 
sequences. The overlicr to this conglomerate 
development is made of shale to psammitic 
beds arranged into cyclothemes and consisting 
several anthracite seams and rare carbonate 
layers. Volcanoclastic strata and rhyolite 
bodies are important as well. The upper part 
of the Cejkov group is composed of Permian 
formations with varicoloured psammitic and 
pelitic rocks. A continental to fluviatile facies 
(conglomerate and sandstone) completes the 
lithostratigraphic sequence. 

According to the results of phytopaleonto
logical investigations (Planderová et al., 1981), 
the stratigraphical span is Westphalian D to 
Upper Permian. 

The Cejkov group is composed of six for
mations (from the bottom to the top): Čer
hov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Šimonov vrch, 
Kašov and Bara formations. 

The Čerhov formation (fig. 3) consits of 
polymict conglomerate with pebbles of gra 
nite, paragneiss, migmatite and phyllonite. 
Several phyllite varieties, besides lydite, acid 
and basic metavolcanite, resemble Lower Pa
leozoic rocks of the Western Carpathians and 
create roughly 20 p. c_ of pebbles. The size 
vf mostly well rounded pebbles varies 
between 2 and 20 cm. Arcose and greywacke 
create intercalations in the conglom erate. The 
Čerhov formation deposited in shallow limnic 
environment in the area of ramifying delta 
mouth. T he age of the upper part of the 
formations is, according to the spora Triguitri
tes, Tripartites (Planderová et al., 1981), West
phalian D to Stephanian A. How ever, the 
entire formation reaches well under the 
strata yielding the microfauna and represents 
so, probab ly, the Westphalian C-D range. 

The Veľká Tŕňa formation (fig. 4) is repre
sented by black pelitic shale with anthracite 
seams occurring in the upper p a rts of 7 
distinguished cyclothemes. The cyclotheme 
development is typical far this coal-bearing 
formation of the entire Zemplín Inselberg 
area. In the lower portions of single cyclothe
mes, ther e .are conglomerate, a r cose and 
greywacke beds composing roughly 30 p. c. 
in volume of the entire Veľká Tŕňa forma-



P Grecula, K. Egyiid: Litostratigrafia mladšieho palcozoika 239 

tion. Carbonate intercalations occur in the 
uppermost levels. The sedimentary environ
ment is lagoonal and the age is Stephanian 
A--B proved by rich sporomorph assemb!age 
a. o. with Torispora, Punctatisporites as well 
as with Calamites macroflora (Planderová 
et al., 1981). 

The Malá Tŕňa formation (fig_ 5) consists 
of grey sandstone beds with thin conglome
rate intercalations in which quartz pebbles 
predominate_ From the macrostructural 
pattern, slumping structures are frequent in 
the formation together with cross-bedding 
and rare ripple-marks. Sedimentologica l 
investigations proved a transitional develop
ment located inbetween a limnic and paralic 
one. The age of the formation is not proved 
surely but, most probably, a transitional 
sequence between the Stephanian B-C is 
concerned. 

The Šimonov vrch formation (fig_ 6) is 
remarkable by rich presentation of fine-grained 
acid volcanoclastics (ignimbrite) of greyish
green colour (up to 60 per cent). Volcano
clastics create several ten metres thick layers 
or they alternate with sandstone and shale. 
Rhyolite bodies occur in the upper part of 
the formation. The sedimentary environment 
is limnic to paralic. A Stephanian C-D age 
is proved by rich macroflora and palyno
morphs. 

The Kašov formation (fig. 7) consists, at the 
base, of grey to black sandstone of 200-300 m 
thickness over which reri. violet and green 
greywacke to lithic arenite occurs. In the 
upper parts of the formation, varicoloured 
strongly micaceous shale is predominating 
over layers of brownish-red sandstone. Con
glomerate intercalations contain granitoid and 
quartz pebbles. Pelosiderite concretions and 
carbonate nodules occur in the lower part of 
the formation . Rhyolite bodies are frequent 
in the upper part. 

According to the rich sporomorph assem
b lages and namely on the base of Vittatina 
and Potonieisporites, a Lower Permian age is 

attributed to the forrnation. 
The Bara formation (Eig_ 8) is cha

racterized by polymict reddish-brown un
sorted conglomerate with poorly rounded 
pebbles in which crystalline schists, 
quartz and older rocks of Carboniferous to 
Permian age occur. Around 30 p. c. of the 
formation is composed of greywacke and 
lithic arenite of red and green colour. 

The sedimentary environment was fluviatile 
because the unsorted material reveals only 
short transpor t. The age oE the Bara forma
tion is, accord ing to Jugasporites, Taeniaespo
rites, Lueckisporites a. o., Upper Permian. 

The Upper Paleozoic of the Zemplínske 
vrchy Mts. represents a continuous molasse 
development from the Westphalian C-D up 
to the Lower Triassic. 

The Brezinka formation (fig, 9) is com
posed of conglomerate, quartz sandstone, 
quartzite and shale_ The conglomerate (Vinič

ky member) contains pebbles of quartz and 
of underlying Permian rocks. Its colours are 
grey to greyish-red a nd thicknesses are 
varying between 20 and 70 m. Conglomerate 
passes gradually into quartzite and sandstone 
upwards (Hatfa member). of grey colour. In 
the top of the sandstone, or intercalated, red 
and green micaless shale of various thickness 
(5 to 100 m) and of fine chippy breaking 
occurs (Černochov member). The indicated 
supperposition was found only at the type 
locality which is the Brezinka hill. Elsewhe
re, some mem bers of the formation are lack
iil.g. 

The rock composition and sedim entary 
structures point to the change of conditions 
prevailing during the Carboniferous and Per
mian i. e. the re are signs of a new, Mesozoic, 
sedimentary epoch. ľhe indicated lith otypes 
represent the base of subsequent Clilrbonate 
sedimentation corresponding to the Werfenian 
facies. 

Preložil I. V arga 
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AKTUALITA 

Geologický prieskum stavebného kameňa lokality Ždaňa-Ra
kovec 

JÁN TABAK 

reoJIOľJ,11-!eCKall p,a3ueµ;Ka CTpmneJibHbIX KaMHeií: Ha MeCTOP OlliAeHHH )KAaHll

PaKOBe~ 

TipoBe,[(eHHhie ľCOJIOro-pa3Be,[(Ol.JHhle pa6OThl Ha MeCTOPO)K,[(emrn )K,[(aHll

PaKOBeI.\ rrornep,[(11JIJ1 IT11pOKCCHOBI,Je a H,[(C3l1Thl, 6pCKl.JJ1CBl1,[(Hhie 3H,[(C311Tbl 

J1 rral.JKJ1 6a11BaHOBl1,[(HhIX arJIOMepaTOB, KOTOphre COCTaBJill!OT BHYTPCHHJ1C 

O)J;PO,[(hl. TCXHOJIOľl1l.JCCKJ1C CBOl1CTBa aH,[(C3J1TOB CBll3aHhl CO CTCITCHb!O BhI

BCTpl1B3Hl15!, rropoBHTOCThlO H CTCITCHhlO HapyillCHJ15! aH,[(C311TOB. BbIJIO ycra

HOBJTCHO, <{TO 3H,[(C3l1Thl MCCTopmK,[(CH J15! HBJIHIOTCSI KPCMHCaJIKaJIJ1"!CCKOľO 

xapaKTcpa. 

Results of geological prospecting on the Ždaňa - Rakovec building stone 
deposit (Middle Slovakia) 

Realized geological prospecting on t h e Ždaňa - Rakovec locality proved 
pyroxene a ndesite in the deposit of building stone. Breccia ted andesite 
and layers of boulder agglomerate create the interna! vaste of the 
deposit. Technological p roperties of the andesite depend on the grade of 
weathering, degree of porosity and on the frequency of jointing, 
Estimated reserves allow economic exploitation. 

Geologický prieskum zistil, že ložisko ande
zitov je pod skrývkou z hlinito-kamenitej 
sutiny a zvetraného pyroxenického andezitu 
s maximálnou mocnosťou 2 m. Pod skrývkou 
je sivý strednozrnný pyroxenický and ezit sla
b o zvetraný, príp. pórovitý a svojimi vlast
nosťami vyhovuje ČSN. Pod vrstvou navetra
n ého andezitu je čerstvý sivý andezit s veľmi 
dobrými technologickými vlastnosťami. Na 
styku s andezitovými aglomerátmi prechá
dza do fialového pyroxenického andezitu. 

Vo vlastnom telese ložiska sú v andezite 
časté pukliny a v dôsledku laminácie má dos
k oví tú odlučnosť s hrúbkou vrstiev (dosiek) 
5-20 cm (iba ojedinEle väčšou). Vnútri lo
žiskového telesa je ni ekoľko polôh pyroxenic
kého andezitu s brekciovitou stavbou. Sú 
technologicky veľmi variabilné a väčšinou 

predstavujú vnútorný odpad. Okrem spome
nutého brekciovitého andezitu vnútorný od
pad ojedinele tvoria vložky balvanovitých 
aglomerátov pyroxenického andezitu , príp. 
premenený pyroxenický andezit, ktorý tech
nologicky požiadavkám ČSN nevyhovuje. 
Vlastná mocnosť overeného ložiska dosť ko
líše, a to od 11,5 do 191 m. 

Z technologického hľadiska je v ložisk u 
Ždaňa-Rakovec prevažne sivý čerstvý an-

dezit s dobrými technologickými vlastnosťami. 
Podľa ČSN je vhodný na výrobu drveného 
kameniva na všetky druhy použitia prvej, 
oj edinele druhej kvalitatívnej triedy. Aj na
vetraný, p r íp. pórovitý alebo porušený a nd e 
zit má vyh ovujúce technologcké vlastnosti a 
podľa citovaných ČSN vyhovuj e druhej, resp. 
tretej kvalitatívnej triede. Zároveň t reba po 
dotknúť, že tenkolavicovitá rozpadavosť ande
zitu nedáva nádej vyťažiť viičšie množstvo ka
me11.a vyhov ujúceho rozmermi ČSN 72 1860 Ka
meň pre murivo a sts.vebné účely. Ta ktiež tre
ba poukázať na negatívny fakt, že skúmaný 
andezit preukázal pri skúške kremičito-alka 

lického rozpínania, že Je vysoko reaktívn y až 
reaktívne r ozpínavý. 

z hľadiska požadovaných ukazovateľov, 

ako sú technologické parametre suroví ny, lo
žiskové a úložn é pomery, možno reálne pťed
pokladať, že v blízkej budúcnosti bude možno 
dať do používania nové ložisko stavebného 
kameňa (minimálne 10 mil. m 3 zásob v kateg, 
B + C1, z toho najmenej 3 mil. m 3 v kat. E), 
a to najmä na výrobu drveného k ameniva 
na koľajové lôžka. 

Geologický prieskum Zilina 



Mineralia slov. 
14 ( 1982), 241-249 

241 

O možnostiach výskytu alunitu vo východoslovenských 
neovulkani toch 

JURAJ TÓZSÉR - KAROL EG YUD 

Geologický prieskum, n. p., Geologická oblasť, Jesenského 6, 040 51 K ošice 

( I obr. v texte) 

Doručené 1. 3. 1982 
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Kl1lil l1HTepec. 

On the possibilities of alunite occurences in the East Slovakian 
neovolcan.ites 

Only mineralogical occurences of alunite are known up to present in the 
neovolcanic areas of Eastern Slovakia. These are in the northern part of the 
Slanské vrchy M.ts. in the surroundings of Zlatá Baúa and on the Dub
ník mercury deposit within argillitized volcanites oť intermediate com
position. The presence of rhyolite volcanoclastics of lV!iocene age along 
the NE margin of the Zemplín Inselberg but mainly the presence of 
secondary quartzites point to certain similarity with the Beregovo ore 
field in Transcarpathian Ukraine. This allows to assume this area 
as pros pec ti ve for aluni te concen trations. 

Čoraz komplikovanejšia možnosť zaisťo
vať suroviny na výrobu hliníka pre naše 
národné hospodárstvo z dovozu sa v ostat
nom čase stala podnetom úsilia aspoň 

sčasti vytvoriť domácu surovinovú bázu 
na výrobu tohto kovu. 

Hlavnou alumíniovou rudou je bauxit. 
Jeho doteraz známe výskyty na Slovensku 
sú malé a nemajú ekonomicky významné 
parametre. V súvislosti s tým sa ukázala 
potreba zamerať sa nielen na hľadanie 

priemyselne zaujímavých akumulácií tejto 
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suroviny, ale pokúsiť sa prípadne nájsť aj 
akumulácie iných, netradičných Al su
rovín. 

Jednou z takýchto surovín s bohatýmí 
možnosťami využitia (okrem iného výroba 
kovového Al, kyseliny sírovej, síranu dra
selného a i.) sú alunitnvé rudy, ktoré sa 
už vo svete intenzívne zužitkúvajú. 

Údaje o výskytoch alunitu na Slovensku 
sú skromné a dotýkajú sa spravidla stre
doslovenských neovulkani tov. Okrem oje
dinelých správ z minulého storočia (napr. 
Zepharovich, 1893, in Valach - Sýkora, 
1976, o mineralogickom výskyte alunitu 
v ryolitoch pri Hliníku n/Hronom) sú to 
údaje z obdobia po 2. svetovej vojne. 
M. Kuthan (1956) spomenul alunit z vul
kanitov v okolí Vígľašskej Huty, S. Polák 
(1957) opísal kryštalické agregáty tohto 
minerálu z hydrotermálne alterovaných 
andezitov pri Hornom ľurčoku a M. Boh
mer (1966) prítomnosť alunitov v hydro
t ermálne premenených vulkanitoch z oko
lia rudných žíl v Kremnických vrchoch. 
Prvý výskyt alunitu v Štiavnických 
vrchoch opísal K. Karolus - E. Karolu
sová (1969) z amfibolicko-pyroxenických 
andezitov pri F'ekýši, J. Valach (1965 , 1972) 
uviedol jeho výskyty v argilitizovaných 
a silicifikovaných vulkanických horninách 
pri Stožku v Javorí. 

Všetky spomenuté výskyty majú podľa 
údajov literatúry mineralogický význam 
a spoločný znak, že sa vyskytujú vo v ul
kanických horninách, ktoré sú v rozličnom 
stupni hydrotermálne alterované. 

Podrobnejšie údaje o výskyte alunitu na 
lokalite Stožok uviedol J . Valach - J. Sý
kora (1976). Alunit tejto lokality tvorí žil
ky a impregnácie v hydrokvarcitoch a ar
gilitizovaných hydrokvarcitoch vystupujú
cich uprostred propylitizovaných interme
diárnych vulkanitov štruktúrne sa viažú
cich na tektonickú zónu obmedzujúcu víg
ľašskú depresiu. Tí istí autori opísali výskyt 
hydrokvarcitov na lokalite Polom pri Klo-

koči. V ílovitej frakcii sa zistil alunit a au
tori predpokladajú, že obidva výskyty 
mozu obsahovať ekonomicky zaujímavé 
akumulácie tej to suroviny. 

Ešte sporadickejšie sú údaje o výskyte 
alunitu vo východoslovenských neovulka
nitoch. M. Kuthan (1948) zaregistroval 
jeho výskyty mineralogického charakteru 
v argilit izovaných vulkanitoch v oblasti 
Zlatej Bane v Slanských vrchoch a prítom
nosť drobných žiliek tohto minerálu zistil 
R. Ďuďa (in Täzsér, 1981) v a rgilitizova
ných, karbonatizovaných a silicifikovaných 
intermediárnych vulkanitoch v rumelko
vom ložisku Dubník. 

Z hľadiska možných akumulácií alunitu 
vo východoslovenských neovulkanitoch sú 
oveľa dôležitejšie známe fakty o priemy
selne využívanom alunite v neovulkanic
kých oblastiach Zakarpatskej oblasti USSR, 
a najmä niektoré spoločné znaky v g eolo
gickej stavbe obidvoch oblastí. 

Najznámejšie ložiská a výskyty alunito
vých rúd v oblasti Zakarpatskej oblasti 
USSR sú spolu s barytovo-polymetalickým 
a Au- Ag polymetalickým zrudnením 
v beganskom a berehovskom rudnom poli, 
ktoré sú súčasťou berehovského rudného 
rajónu . 
ľenlo rudný rajón je v zóne styku za

karpatského vnútorného priehybu a pa

nónskeho masívu, ktorú buduje séria 
hrastovo-antiklinálnych elevácií v zniknu
tých v neogéne a ktorá je známa pod me
nom zemplínsko-berehovská, resp. zem
plínsko-ciblešská zóna. 

V geologickej stavbe berehovského rudného 
ra.iónu možno podľa rozličných autorov (La
zarenko et al., 1968, Leje et al., 1971, Nau
menko et al., 1978, a i.) odlišovať dve štruk
túrne etáže. Spodnú budujú mezozoické a pa 
leozoické tektonické jednotky, vrchnú tvorí 
hlavne miocén, v menšej miere pliocén a 
kvartér. 

z hľadiska akumulácie alunitového zrud
nenia v rudnom rajóne má prvoradú úlohu 
vrchná štruktúrna etáž, resp. tá jej časť, 
ktorú budujú neogénne vulkanické a sedimen-
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tárne horniny, a v nej vrchný horizont 
vrchnosarmatských kyslých vulkanoklastík 
dorobratovského súvľstvia, pretože s pro
duktmi premien kyslych vulkanických hor
nín, ktoré sú súčasťou súvrstvia, je alunitové 
zrudnenie späté. 

štruktúrne sa sarmatský kyslý vulkanizmus 
viaže na pozdižne zóny oslabenia obmedzu
júce berehovský hras t zo SV a alunitové 
zrudnenie je podľa J. A. Le.ieho et al. (1971) 
produktom plynno-hydrotermálnej postvulka
nickej činnosti sprevádzajúcej obdobie aktív
n ej vulkanickej činnosti, presnejšie produk
tom premien vulkanoklastického materiálu 
kyslého zloženia pod vplyvom tejto postvul
kanickej aktivity_ 

Najznámejšie ložiská alunitov v berehov
skom rudnom rajóne je Berehovo a Begaň. 

Ložisko Berehovo, ležiace na Z od rovno
menného mes ta na Z svahoch vrchu Vel. 
Beregovskoj, má podľa Z. J. Kovališina et al. 
(1973) v podstate vrstvový charakter s roz
mermi cca 2Xl,3 km, s priemernou moc
nosťou alunitovej polohy okolo 40 m a s prie
merným obsahom alunitu 39 %. Alunitová 
poloha je v nadloží zlato-barytovo-polymeta
lických žíl v prostredí acidných vulkano
k lastík. 

Ložisko Begaň leží v beganskom rudnom 
poli medzi obcami Veľ. Begaň a Kasino. Alu
nitové zrudnenie je vyvinuté znovu v pro
stredí kyslých vulk,moklastík v pries tore ba
rytovo-polymetalického ložiska. Údaje o jeho 
kvalita tívno-kvan ti ta tí vnych parametroch li
tera túra neuvádza. 

Na tomto ložisku sa zistila výrazná verti
kálna a horizontálna metasomatická zonál
nosť podobná zonálnosti premien na mno
hých analogických ložiskách alunitu, ktoré 
vznikli blízko povrchu. 

Smerom od postvulkanicky nepremenených 
vulkanických hornín vymedzuje J. A. Leje 
et al. (1971) metasomatickú fáciu propylitizo
vaných hornín , adularizovaných hornín, ar
gilitizovaných hornín a fáciu sekundárnych 
kvarcitov. 

Alunit vystupuje v horninách fácie sekun
dárnych k varcitov vo forme nepravidelných 
impregnácií vyplúajúcich póry v hornine vo 
forme pseudomorfóz po r1lumosilikátoch alebo 
vo forme rekryštalizovaných agregátov aluni
tu vzniknutých z prvých dvoch typov. Pod
radne možno na ložisku pozorovať alunitové 
žily monominerálneho zloženia. 

Alunit je najrozšírenejší v horninách bu
dujúcich centrálnu časť fácie sekundárnych 
kvarcitov. Maximálny hibkový dosah aluni
tovej mineralizácie a sekundárneho prekre
menenia v priestore zlomov poukazuje na 
štruktúrnu spätosť postvulkanických premien 
so zlomovými zónami. Je zaujímavé, že 
v bezprostrednej blízkosti zlomov a vo 
vrchných, blízkopovrchových častiach fácie 

sekundárnych kvarcitov množstvo alunitu vý
razne klesá. Sekundárne kvarci ty vystupujú 
v pripovrchovej časti vo forme opalitu, kým 
v nižších úrovniach kyslého vylúhovania majú 
výhradne charakter mikro kvarcitov. 

Na genézu alunitu tejto oblasti sú rozličné 
náhľady. Podľa J. A. Lejeho et al. (1 971) 
vznikali v zóne pripovrchového vylúhovania 
v kyslom prostredí ako výsledok pôsobenia 
plynných exhalácií soliatarového charak teru 
na prostredie k yslých vulkanoklastík. Ale sú 
aj náhľady (Sasin, 19,6) o vulkanogénno-che
mogénno-sedimentárnom a vulkanogénno-se
dimentárnom p ôvode hornín zložených z kre
meňa, chalcedón u, opálu, ílových minerálov, 
alunitu a barytu, pre ktoré je charakteristická 
vrstvovitosť, opakovanie vrstvového sledu a 
prítomnosť šošoviek terigénnych sedimentov 
bez príznakov hydrotermálnych premien. 

Ale bez ohľadu na diametrálne odlišné ná
zory na genezu a lunitov je zrejmá štruktúrna 
kontrola alunitového zrudnenia pozdlžnymi 
tektonickými zónami obmedzujúcimi zem
plínsko-berehovský hras t zo SV, ako aj to, 
že pôvodnou horninou, v ktorej vznikal alunit, 
boli ryolitové vulkanoklastiká. Pri posudzo
vaní možností výskytu alunitov vo východo
slovenských neovulkanitoch sú to veľmi dô
ležité údaje. 

Vývoj a štruktúrna väzba neogénneho 
subsekventného Yulkanizmu na východ
nom Slovensku 

Neogénny subsekventný vulkanizmus sa 

odohral vo východoslovenskej oblasti na 
zložitom tektonickom pozadí v styčnej zóne 

Západných a Východných Karpát v zá

zemí vyvrásňuj úcej sa flyfo vej geosynkli

nály. Podľa J . Tčizséra - M. Kaličiaka 

(1981) v neogénnom vývoji zohrali rozh o

dujúcu úlohu hraničné zóny významný ch 

tektonických jednotiek budujúcich v zm ys

le interpretácie P. Greculu et al. (1 981) 
podložie východoslovenskej neogénnej 

molasy a zlomové pásma v ich pokračo
vaní. 

Podľa dostupných údajov geochronolo

gického výskumu vulkanických hornín sa 

podstatná časť acidnej a intermediárnej 

vulkanickej aktivity v oblasti východného 

Slovenska odohrala v časove odlišných a 
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čiastočne sa prekrývajúcich obdobiach na 
r ovnakom tektonickom pozadí. 

Acidný vulkanizmus v spodnom miocéne 
v tejto oblasti sa koncentruje v prevažnej 
miere na okrajové zó ny oslabenia ohra
ničujúce neogénnu rnolasu. Začal sa nevý
r aznými explóziami v egenburgu (Slávik 
et al ., 1968) a jeho vyvrcholením sú masy 
ryolitových vulkanoklastik a ignimbritov 
a ojedinelé extruzívne telesá vrchného bá
denu a spodného sarmatu na SV a JZ 
okraji neogénnej molasy (oblasť Zámutova 
na S, zemplínsky ostrov a Veľký Milič 

na J). Koncom spodného, resp. v spodných 
častiach stredného sarmatu tento genetic
ký typ kyslého vulkanizmu skončil na vý
chodnom Slovensku svoju aktivitu. 

V období vyvrcholenia acidnej vulka
nickej aktivity pod vplyvom doznievania 
staroštaj erských tektonických pohybov, 
ale aj dilatácie vyvolanej plášťovým dia 
pirizmom (Ti:izsér - Kaličiak, 1981) nastal 
ďalší rozpad zázemia flyšovej geosynkli
nály a zväčšil sa h tbkový dosah mobil
ných pásiem na rozhraní tektonických jed
notiek podložia. V súvislosti s prenikom 
t ýchto mobilných zón do oblasti vrchného 
plášťa sa vo vrchnom bádene začal roz
siahly intermediárny vulkanizmus a podľa 
ú dajov geochronologického výskumu vul
kanických hornín (Vass et al. , 1978) do
siahol maximum v sarmate a trval do 
stredných častí panónu. Mal v podstate 
andezitový charakter s minimálnym zastú
pením kyslejších variet vzniknutých dife
r enciáciou andezitovej taveniny. Andezi
t ovú hmotu produkoVéili rozsiahle vulka
noplutonické aparáty, ktorých prechodné 
a externé zóny majú stratovulkanický štýl 
stavby, ich hydrotermálne alterované zóny 
sú intrudované rojom plytkointruzívnych 
t elies rozmanitej morfológie a rozmerov a 
v nich sú známe prejavy endogénnej mi
neralizácie. 

Postvulkanické premeny postihli aj vul
kanické komplexy mimo centrálnych zón 

vulkanických aparátov. Bentonity pokla
dané za vulkanicko-sedimentárne vystupu
jú v severovýchodnej a juhozápadnej zóne 
východoslovenskej n eogénnej molasy v ob
lastiach budovaných miocénnymi kyslými 
vulkanoklastikami (Fintice, Nižný Hrabo
vec, K uzmice, Lastovce), zreteľné zóny 
prekremenenia sú známe (Egyud in Gre
cula et al., 1981) v severozápadnej okra
jovej zóne zemplínskeho ostrova medzi ob
cou Zemplín a Cejkov (obr. 1) a prejavy 
silicifikácie možno pozorovať aj ďalej sme
rom na SZ v priestore obce Hrčeľ. Pre
javy sekundárneho prekremenenia sa za
znamenali aj v priestore obce K alša, kde sa 
hydrogeologickým vrtom KSH-17 zistili aj 
prejavy barytovej mineralizácie. Stojí za 
povšimnutie, že spomenuté prejavy epige
n etickej silicifikácie sú v zóne širokej 
cca 1-1,5 km, čo sa priestorovo kryje so 
severovýchodným ohraničením Zemplín
skeho ostrova, a na ktorú sa viažu aj 
extruzívn e telesá andezitov. Istú afinitu 
k hrastovej štruktúre zemplínskeho ostro
va prejavujú aj ložiská bentonitu Lastovce 
a Kuzmice a azda aj spomenuté prejavy 
s ilicifikácie a barytu pri Kalši. 

Je zaujímavé, že vulkanoklastiká a oje
dinelé extruzívne telesá ryolitov situované 
v juhozápadnej periférnej časti zemplín
skeho ost rova a ďalej smerom na SZ cez 
Kazimír, Byštu do skupiny Veľkého Miliča 
nemajú pozoruhodne,ii;[e známky postvul
kanických premien. 

Predpoklady výskytu alunitu vo výcho
doslovenských neovulkanitoch 

Z uvedeného vychodí, že z východoslo
venských neovulkanitov sú isté geologické 
údaje signalizujúce možnú prítomnosť alu
nitu. Z podrobnej analýzy pozície, . genézy, 
indikujúcich znakov alunitového zrudnenia 
v Zakarpatskej oblasti USSR a napokon 
z geologického vzťahu berehovskej oblasti 
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so zemplínskym ostrovom a z charakteru 
geologickej stavby obidvoch rajónov sa 
ukazuje, že zemplínsky ostrov je poten
ciálne nádejný na akumulácie alunit u. 

Obidve oblasti majú niektoré podobné 
znaky. Sotva možno pochybovať o tom, 
že patria do tej iste j n eogénnej štruktúr
nej jednotky, teda zemplínsko-berehovské-

+ 
: : . + + 

o 6 8 10km 

ho hrastu (Slávik et al., 1968) pozdÍ.žneho 
smeru, segmentovaného priečnymi zloma
mi na čiastkové bloky, ktoré sú v súčas

nosti v rozličnej hypsometrickej úrovni. 
Túto elevačnú z6nu zo SV a JZ obme
dzujú disjunkt ívne zóny, na ktoré sa v iažu 
vulkanické centrá (aj ojedinelé vulkanické 
telesá), ktoré produkovali intermediárny, 
a le najmä acidný, prevažne explozívny 
vulkanizmus. Aj keď nie sú dostatočne 

presné údaje potrebn é na presnejšiu k ore
láciu vulkanických komplexov obidvoch 
oblastí, možno konštatovať, že ryolitový 

Obr. 1. štruktúrna pozícia zemplínskeho os trova (podľa Egyuda - Täzséra, 1981). 
1 - predneogénne útvary, 2 - ryolitové vulkanoklastiká bádenu až stredného sar 
matu, 3 - extruzívne teiesá pyroxenického andezitu spodného - stredného sarmatu, 
4 - intermediárny stratovuikanický komplex spodného -- stredného sarmatu, 5 -
sedimentárny neogén, 6 - zlomy, 7 - prognózne územie 
Fig. 1. St ructural position of the Zemplín Inselberg area (according to Egyi.id-'- Täzsér, 
1981). 1 - P re-Neogene units, 2 - rhyoli te vokanoclastics, Badenian to Lower 
Sarmatian, 3 - extrusive pyroxene andesite body, Lo wer to Middle Sarmatian, 
4 - stratovolcanic cornplex of intermediate composition, L ower to Middle Sarma
tian, 5 - sediment, Neogene, 6 - fault, 7 - prognostic area far a lunite 



246 l'vlineralia slov., 14, 1982 

vulkanizmus v oblasti zemplínskeho ostro
va prebiehal v istej svojej časti synchrón
ne s acidným vulkanizmom oblasti bere
hovského rudného rajónu. Ale časový 

rozptyl jeho aktivity je podľa údajov rá
diometrického výskumu vulkanických hor
nín širší (báden až stredný sarmat) ako 
v berehovskej oblasti. Tam sú známe aj 
mladšie, vrchnosarmatské produkty kyslé
ho vulkanizmu. Ale túto otázku nemožno 
u nás pokladať za úplne vyriešenú. Zdá sa, 
že niektoré rozdiely, ktoré sa nateraz v ča
sovom vývoji vulkanizmu v obidvoch ob
lastiach ukazujú, sú skôr výsledkom toho, 
že geologické práce v týchto oblastiach nie 
sú v rovnakom štádiu. 

Nápadná je hydrotermálna (postvulka
nická) alterácia zóny budovaneJ ryolitový
mi vulkanoklastikami, ktoré sú prerážané 
extrúziami andezitov v severovýchodnej 
časti zemplínskeho ostrova, v jeho styčnej 
zóne s východoslovenskou neogénnou mo
lasou. Podľa K. Egyuda (in Grecula et al., 
1981) možno v tejto zóne na povrchu 
v pásme širokom do 1,5 km a dlhom cca 
5 km medzi obcami Cejkov a Zemplín po
zorovať úlomky až balvany vylúhovaných 
sekundárnych kvarcitov. Ryolitové pyro
klastiká, cez ktoré t áto zóna prebieha, majú 
aj známky argilitizácie. Podobné znaky 
postvulkanickej premeny možno v tejto 
zóne sporadicky pozorovať aj smerom ďa
lej na SZ. Podľa G. G. Sasina (osobná in
formácia) je charakter alterovaných hor
nín makroskopicky nápadne podobný be
rehovským horninám a podľa jeho náhľa
du sú sekundárne kvarcity, ktorých bal
vany sú tu na povrchu, rovnaké ako kvar
city, ktoré v oblasti berehovského rudného 
rajónu pokladá za vulkanogénno-chemo
génno-sedimentárne. V náhodne odobra
tých vzorkách z týchto kvarcitov sa zistila 
koncentrácia Ag do 20 g/ t. V súvislosti 
s touto problematikou je zaujímavé, že 
v sev erovýchodnej periférii zemplínskeho 
ostrova vrtné práce (Grecula et al. , 1981) 

zis t ili aj prejavy polymetalickej minerali
zácie, ktorú P. Grecula et al. (ibid.) gene
ticky spájajú s neogénnym magmatizmom. 

Pozíciu spomenutých sekundárnych 
kvarcitov sme v ostatnom čase prevero
vali ryhami a dvoma plytkými vttmi 
v priestore obce Zerr.plín, a to najmä 
s ohľadom na teoretickú možnosť prítom
nosti drahokovovej mineralizácie v nich . 

Ryham i sme v prostredí ryolitových 
vulkanoklastík zistili prítomnosť balvanov 
sekundárnych kvarcitov sivej, sivobielej a 
červenkastej farby s páskovanou textú
rou, ktoré sú pórovité, zrejme vylúho
vané. 

Jeden z vrtov v okrajovej časti pásma 
ryolitových vulkanoklastík v blízkosti ex
truzívneho telesa pyroxenických andezitov 
prevŕtal do konečnej hibky 150 m kom
plex vulkanoklastík andezitového zloženia. 
Komplex je nepravidelne chloritizovaný, 
karbonatizovaný, miestami s tenkými žil
kami kremeňa a povlakom ílových mine
rálov po puklinách a v spodnej časti s oj e
dinelými hniezdami a impregnáciami pyri
tu a markazitu. 

Druhý v rt, situovaný cca 400 m od pred
chádzajúceho externejšie od zemplínskeho 
hrastu v prostredí budovanom na povrchu 
ryolitovými vulkanoklastikami, preví-tal 
do 62,5 m nepravidelne postvulkanicky al
terovaný pestrofarebný a svetlosivý kyslý 
tuf a tufobrekcie, miestami úplne argiliti
zované, rozpadové, v nepravidelných inter
valoch silicifikované, húževnaté, s ojedi
nelými drobnými drúzami kremeňa a s po
vlakom ílových minerálov a karbonátov 
po puklinách. Do 78,5 m prevŕtal polohu 
andezitových vulkanoklastík so žilkami a 
impregnáciami pyritu a markazitu, pod 
nimi do konečnej hibky 100 m znovu hru
bé kyslé vulkanoklastiká svetlej farby so 
žilkami kremeňa a pyritu a s jemnou im
pregnáciou pyritu. Typické silicity sa na
vŕtať nepod arilo. 

Materiál vrtov je predmetom p odrob-
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ného geochernického, petrografického a 
rnineralogického spracúvania, takže cha
rakter sekundárnych premien nie je do
teraz známy. V každom prípade si však 
už aj makroskopicky zistiteľné premeny, 
nápadne podobné premenám z alunitových 
ložísk v berehovskej oblasti, zasluhujú po
zornosť a spolu s ostatnými podobnými 
znakmi vo vývoji obidvoch oblastí, k toré 
sme už spomenuli, ukazujú podľa nás na 
to, že zónu severovýchodného ohraničenia 
zemplínskeho ostrova možno pokladať za 
potenciálne alunitonosnú. 

V súčasnosti nemáme dosť geologických 
údajov na to, aby sme mohli predpokla
dať prítomnosť ekonomicky zaujímavých 
akumulácií alunitu v iných častiach vý
chodoslovenských neovulkanitov, čo , prav
daže, nevylučuj e ich prípadné zistenie 
v budúcnosti, a to v závislosti od prehlbo
vania stupňa poznania týchto oblastí. 

Ani v jednej z centrálnych vulkanic
kých zón Slanských vrchov a Vihorlatu , 
kde prebehli hlavné metalogenet ické a 
s nimi späté postvulkanické plynno-exha
lačné procesy, sa okrem výskytov minera
logického charakteru (Zlatá Baňa, Dubník) 
nezistili nijaké väčšie prejavy a lunitizácie . 
Alunit sa doteraz nenašiel ani v priesto
roch, v ktorých je známa prítomnosť se
kundárnych kvarcitov (N ozger v oblasti 
Zlatej Bane, Cabov severne od Dargova, 
Kapka, Porubský potok v centrálnom Vi
horlate). Najpravdepodobnejšie tu išlo 
o odlišnú metalogenetickú špecifikáciu 
postvulkanických procesov. 

R ecenzoval J. Burian 
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On the possibilit ies of alunite occurences in the East Slovakian 
neovolcani tes 

JURAJ TÓZSÉR - KAROL EG UYD 

There are only few dala on alunite occurences 
in Slovakia. These locjllities are almost in 
Middle Slovakian neovolcanic areas. Minera
logical findings of alunite have been reported 
from the Zlatá Baňa area and the near Dub
ník cinnabar deposit in the northern part of 
the Slanské vrchy Mts. (Kuthan, 1948, Ďuďa 
in Täzsér, 1981). 

From the point of view of possible alunite 
accumulations in Eastern Slovakia, important 
are the data on alunite deposits in Transcar
pathian Ukraine and some common features 
in the geology of both areas. 

T he most known deposits a nd occurences 
of alunite raw material in Transcarpathian 
Ukraine are in the Beregovo and Begany ore 
fields located along the contact zone of the 
Transcarpathian inner Neogene depression 
with the Pannonian mass. 

Preconditions of alunite occurences in East 
Slovakian neovolcanites 

When setting out from a detailed analysis 
of the posi tion, genesis and i ndicati ve features 
of aluni te mineralization in the Transcar
pathian Ukraine, but also from the close geo
logical relations between the Beregovo ore 
field and the Zemplín Inselberg as well as 
assuming the geology of both areas, we con
clude that the Zemplín Inselberg area appears 
as potential source for alunite raw materials. 

There is no great doubt upon that both 

areas par ticipate on the same structural uni t 
of Neogene age called the Zemplín - Bere
govo horst structure (afler Slávik et al., 1968) 

Feeding channels and volcanic centres pro
ducing intermediate and, mainly, acid volcanic 
masses are controlled by dislocations limiting 
the elevation [rom lls NE and SW side. 
A vailable geochronological data revealed that 
the acidic volcanic activity in both com
pared areas was, in a certain time-span, syn
chronous. However, the dispersion in time 
was greater for the East Slovakian area. To 
the contra ry, also younger products (Upper 
Sarmatian in age) are known in the Beregovo 
area. In fact, the chronoloe;ical relations of 
the acid volcanism in East Slovakian and 
Transcarpathian regions are not yet suffi
ciently solved and lhe emerging differences 
are caused , probably, also by different levels 
of knowledge deduced from another stage of 
the geological research. 

From t he point of view of lhe possible 
occurence of alunite mineralization in the 
Zemplín Inselberg area, the striking post
volcanic h ydrothermal alteration along its NE 
margin between Cejkov and Zemplín villages 
is very remarkable. Fragments and boulders 
of leached secondary quartzite occu r here in 
a 5 km long and 1.5 km wide belt. Surround
ing rhyolite volcanoclastics show signs of 
argillitization. According to Sasin (oral com
munication) the character of alteration 
strikingly resembles the similar rocks in the 
Beregovo area and this quartzite is t he same 
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as the one considered by him to represent 
a volcanogenous-chen1ogenous-sedimentary 
rock in the Beregovo area. Randomly sampled 
quartzi te contains up to 20 g/ t sil ver. 

The posi tion o[ secondary quartzite in the 
mentioned belt was investigated recently by 
ditches and shallow drillings but the typical 
silicite found on the surface has not been 
proved. The first drilling was si tuated near 
to an extrusive andesite body and pierced 
only the andesite volcanoclastic complex irre
gularly chloritized, carbonatized with irre
gular quartz veinlets and clay mineral coatings 
on fissure surfaces down to the final depth 
(150 m). Rare pyrite and marcasite impreg
nations and chambers occur in deeper parts 
of the profile. 

The second drilling -.vas situated some 400 m 
farther from the Zemplín horst and drilled 
down to a 62.5 m depth altered a cid volcano
clashc rocks in places totally argillitized and, 
in irregular intervals, silicified w i th coatings 
of clay minerals and carbonates and with rare 
fin e quartz druses. Pyritized andesite vol
canoclast ics occur under the _P revious to 78.5 rn 
depth. The drilling finished in pyritized acid 

volcanoclastics with quartz and pyrite veinlets 
in 100 m depth. 

The material from both drillings is in the 
stage of detai led geochemical, petrograp hical 
and mineralogical evaluation and therefore 
the nature of the secondary alteration is not 
yet exactly known. In any case, already the 
alteration visible by nacked eye str ongly 
resembles the rocks from a lunite deposi ts in 
the Beregovo area and deserve attention. 
These features together with the similarities 
in the geological evolution of both areas 
point, according to us, to the potential possi
bility of alunite occurences in the north 
eastern marginal zonc of the Zemplín Insel
berg area. 

There are no convíncing data to presume 
economical alunite concentrations in oth er 
areas of East Slovakian neovolcanites. No 
alunite occurences were found in areas built 
by the intermediate volcanites neither in 
places where secondary quartzi tes do occur. 
Probably, the postvolca nic processes have 
another metallogenetic specialization in t hese 
areas. 

Preložil l. Varga 

AKTUALITA 

Zabezpečenie kameniva pre rajónové ťažobne v nedostatkových 
oblastiach Slovenska 

JOZEF MICI-IEL 

Oóecrreqemie HOBblX HOCHblX paiioHOB B ÓC,D;HblX p aiioHax CJIOB8JOIH CTpOH

TCJibHblMH K8MHJIMH 

ľpyrma crrei1Man11CTOB pa3pa6OTa.rra rrnaH Ha c ocpe,n;oToqemre ,n; o 6hJqH 

CTpO11TCJTbHb!X MaTepHaJIOB , EbIJIO ycTaHOBJICHO 10 pattOHOB CrroBaKHH r,n;e 

rrnam!pyeTC5I nO}-\ľOTOBl1Tb 10 KPYITHb!X Kap 11epOB, KOTOpb!C o 6ecrreqaT }-\O· 

6hJqy HCCKOJlbKO COTCH MCJIKHX KapHepOB }-\CMCTBY!Oll(l1X B HaCTO5Ill(Ce Bpe

M5I. ITJiaH lIPCJ-\lIOJiaraeT pa3MCU(CHl1C KapMepoB p aBHOMepHO no BCCli! TeppH

T Op.vU1. CJIOBaKl111 B rrop,rwe qeM M eHee p a CXO)-\OB H a TpaHCIIOp T, 

Reserves of stone-aggregate raw materials from :hew territorial quarring 
capacities in clefficient areas of Slovakia 

A proposal has been elaborated by a group of specialists for the · con
centration of stone aggregate and grave! sand quarrying into ten selected 
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areas of Slovakia allowing the operation of high capacity quarries. These 
new capacities should substitute the output of recently operating several 
thousand small quarries. The proposal foresees regular distribution of 
high capacity quarries over the whole Slovakian territory with the aim 
to reduce transport costs of building materials. 

V rámci proj ektu Slovensko - zabezpeče

nie kameniva sme zhodnotili niektoré oblasti 
Slovenska z hľadiska požiadavky prejsť od 
roztrieštenej ťažby stavebného kameňa a 
štrkopiesku, prebiehajúce j doteraz v tisícoch 
lomoch a lomikoch, na modernú ťažbu pri
bližne v 90 lomoch s progresívnym spôsobom 
ťažby a s moderným vybavením. 

úlohu riešil tím geológov všetkých geolo
gických oblastí geologickej služby v rokoch 
1980-1981. Práce reali zoval Geologický 
prieskum a výsledky obsahuje záverečná 

správa. 
štúdia obsahuje návrhy projektov na vy

hľadávací prieskum stavebného kameňa a 
štrkopiesku v perspektívnych lokalitách 
v jednotlivých oblastiach - rajónoch . 

Ide o nasledujúce lokality : 
1. V raJone Záhoria je to perspektívna 

oblasť pre rajónovú ťa.2obňu kameniva do be
tónu na báze dolomitového burdigalského 
rozpadového zhcpenca na lokalite Hradište 
pod Vrátnom-Varková. Na tento cieľ je 
spracovaný projekt vyhľadávacieho priesku
mu. 

2. V oblasti Malé Karpaty je v rajóne Bra
t islava na overenie v etape vyhľadávacieho 

prieskumu navrhnutá lokalita Borinka - Pro
padlé. Ide o prehodnotenie vápenca z cemen
társkych účelov na stavebný kameň, ako aj 
o mierenie výskytu žuly vystupujúcej blízko 
lomu Propadlé. 

V rajóne Trnava ide o lokalitu Barvínek
žula, v ktorej širšom okolí výskytu žuly 
t reba vykonať vyhľadávací prieskum na sta
vebný kameň. 

3. V oblasti Nitra pokrýva potrebu štrko
piesku ťažba z loka li ty Kráľová - Šoporňa
vodné dielo. V okrese Nové Zámky sa alter
natívne navrhuje ložisko štrkopiesku Kostol
ný Sek. 

4 V oblasti Nitra II sa nové lokality ne
navrhujú a potrebu stavebného kameniva po
krývajú jestvujúce ťažobne a preskúm a né 
ložiská. 

5. V oblasti Dolný Kubín - Kraľovany sa 

na overenie suroviny pľe stavebníctvo na geo
logický prieskurn navrhuje oblasť Bystrička 

- granodiority, resp_ alternatívne iná lokalita 
granodior itov v jej blízkos ti. Na ťažbu dola
mi tu je navrhnutá veľmi perspektívna oblasť 
v doline Istebné. 

6. V oblasti Prievidza sa na vyhľadávací 

prieskum dolomitu navrhu.ie lokalita Nitrica 
(Dvorníky JV). Mala by pokryť potrebu dolo
mí tového kameniva v tejto oblasti. Alterna
tívna Je lokalita Remata s veľmi dobrým a 
kvalitatívne vyhovujúcim dolomitom na všet
ky stavebné účely. 

7. V oblasti Veľký Krtí.š - Krupina je na 
vyhľadávací prieskum dolomitu navrhnutá 
širšia oblasť Krupina - Sása. Je tam perspek
tív na možnosť overiť kvalitatívne veľmi 

vhodný stavebný kameň a predpoklad dosta
točnej zásoby suroviny, Ďalšou perspektív
nou oblasťou na overenie andezitov pre sta
vebníctvo je Teplička - Krnišov. 

8. V oblasti Rimavská Sobota sa na vyhľa

dávací geologický prieskum navrhla časť úze
mia medzi Driečanmi -- Hrušovým. Vápenec 
na stavebné účely je tu v množst ve dostatoč
nom pre rajónovú ťažbu . 

9. V oblasti východného Slovenska sa skú
mali suroviny na stavebné účely v dvoch ra
jónoch, a to Podhoroď - Beňatina, kde sa na 
vyhľadávací prieskum navrhla lokalita Nižná 
Rybnica-štrkopiesky a dve oblasti s ande
zitom, a to Vihorlat-SV a severozá padne od 
obce Remetské Hámre . 

10. Druhá oblasť na vyhľadávací prieskum 
stavebného kameňa na východnom Slovensku 
je Kamenica nad Torysou - Vyšný Slavkov -
Lipovce. Na možn:;- vyhľadávací prieskum sa 
tu vytypovali tieto lokality: Kyjov - váp e 
nec bradlového pásma, Vyšný Slavkov - Li
povce - dolomity obalu Braniska, Olejní
kov - pieskovce magurského flyšu a Renči
šov - Pekľany - pieskovce centrálneho pa
leogénu. 

Geologický prieskum 
Žilina 
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Tektonika košického magnezitového ložiska 

Geologický prieskum, Jesenského 6, 040 51 Košic 
o rrelation of Preva_riscan and Variscan 
events of the Alpine · Med iterranean r IGCP PROJECT No 5 

(6 obr. v texte) 

Doručené 1. 3. 1982 

UN m ountain belt 

1 

TeJ{TOHHKa KOIIIJff(l<Oro MarHe3HTOBoro MeCTOp O}K/J;eHHll 

MarHe3HTOBOe MeCTOpmK).ICHHe rrpH KoIJJm:,1ax rrp11ypoqeHO IIOKPOBHOMY 

OCTaHI.\Y, KOTOpblM rrpe).ICTaBJIJ!lOT rrocne1-1OBaTeJibHOCTI1 KapÔOHCKoro 

BO3paCTa· 3aJTeralOII_\11e Ha CTPYKType „'IepMeJihCKOM cepl111" , J1 KOTOpaJI ccpop 

Ml1POBaJiaCb qeTHb!MJI[ BC6pocaMI1 B /\OHeoreHOBOe BpeMJI . HeoreHOBbie l1 rroc

Jie HeoreHOBbie HapyIUeHl1Jl crroco6cTBOBaJil1 c6pOCOBOe CTPOCH!1e l1 OCHOB

Hb!e Hapymemrn JIBJIJ!IOTClf <reTKO ITOJil1reHeT11qecKHe. Enaro1-1apir r!OBTOp

Hh!M rrepe).IBH}KCH!1JIM KOIJJl11,\KOC MCCTopmK).\CHJ1e MaľHC3HTOB COCTO!1T 113 

pir1-1a KYJil1COBH).\HO opHeHTI1POBaHHh!X J1 TeKT OHl1LJCCKH cyrreprrOHl1J)OBaHHb!X 

KaJ)ÔOHaTOBh!X TCJI. TeKTOHH<ICCKl1e YCJIOBl1il onpC).ICJI5!1OT pacrrpe1-1eneHJ1e 

ITOJIC3HOľO COCTaBa MCCTOpmK).\eHHil M ero rop HOTCXHJ1qecKMe M ľl1).IJ)Oreono 

rMqecKJ1C ycJIOBH5!. 

Tectonics of the Košice magnesite deposit 

The Košice magnesite deposit participates on a thrust outlier composed 
of probable Carboniferous lithological sequence. The nappe ou tlier 
occurs above the tectonically lower „Cermeľ series" and underwent also 
shear deformations in Pre-Neogene tíme. Norma! faulting during the 
Badenian and later time adapted the former sheared structure therefore 
the main discontinmtes are clearly polygenetic. Due to the renewed m ove
ments the deposit consist of a set of en echelon carbonate hodies super
poned both laterally and vertically. Tectonic surfaces are controlling the 
distribution of the magnesite raw material in the deposit and also the 
mining-technical and hydrogeological conditions of its exploitation. 

Magnezitové ložisko v Košiciach zaujíma 

voči ostatným podobným ložiskám v Spiš
sko-gemerskom rudohorí excentrickú po
zíciu. Nachádza sa v najvýchodnejšej časti 
rudohoria, ktorého stavba je tu omnoho 
menej známa ako medzi Ochtinou a Pod-

rečanmi, kde sú početnejšie telesá kryšta
lického magnezitu. 

Ložisko v Košiciach je časťou pásma 
klastík, eruptív a karbonátov pozdíž v an
kajšieho okraja gemerika metamorfova
ných vo fácii zelených bridlíc , o ktorý ch 
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sa predpokladá, že sú karbónskeho veku. 
Vek a litostratigrafická či tektonická para
lelizácia vychádza len z analógie litotypov, 
pretože paleontologických údajov zo sú
vrstvia s magnezitmi z okolia Košíc niet. 

Z externej strany (SV) sa pásmo stýka 
s kryštalinikom Čiernej hory, porovnáva
ným s veporikom, a od JZ tiež tektonicky 
s permsko-spodnotriasovými horninami 
v synklinále medzi lVIyslavou a Jaklovca
mi, ktorá ho oddeľuJe od staropaleozoic
kých komplexov gelnickej a rakoveckej 
skupiny. Stratigrafické zaraďovanie vše
obecne paleozoických komplexov a ich 
ďalšie členenie alebo tektonická interpretá
cia stavby, náhľady a vzťahy čiastkových 
tektonických jednotiek a používanie ich 
názvov nie sú na teraz jednotné, ale skôr 
konvenčné. Ich prehiad možn0 náj sť v Geo
logickoložiskovej štúdii Spišsko-gemer
ského rudohoria (19 74) a v súbornej práci 
o magnezitových loziskách (Abonyi -
Abonyiová, 1981). 
Podľa nášho náhľadu (Grecula - Var

ga, 1979) je paleozoikum časťou zložitého 
gemerského príkrovu s čiastkovým rako
veckým a gelnickým príkrovom. Karbón
ske súvrstvia na severnom okraji Spišsko
gemErského rudohoria sú súčasťou rako
veckého príkrovu, ale súvrstvia s magne
zitom tvoria samostatnú štruktúru neistej 
príslušnosti (chočský príkrov? - takú pa
ralelizáciu navrhol Abonyi, 1971). Samo
statnosť karbónskych súvrství s magnezit
mi je známa dávnejšie (Fusán, 1956). Na
teraz sa nemožno uspokojivo rozhodnúť 

pre niektorú z rozdielnych interpretácií 
stratigrafickej a tektonickej príslušnosti 
komplexu hornín, v ktorom je košické 
magnezitové ložisko. 

Štruktúrne vzťahy v okolí ložiska 

Najspodnejším stavebným prvkom vy
chádzajúcim severovýchodne a pod neogé-

nom aj juhozápadne od ložiska je pásmo 
čiernej hory. Veľká časť kryštalinika 
medzi Sokoľom a Družstevnou p ri Horná
de je z biotitických granodioritov . Ich po
lymetamorfný plášť tvoria biotitické kre
mité par aruly, ktoré tu na povrchu nie sú, 
ale boli navŕtané cca 2 km na JJZ od lo
žiska spolu s okolo 4 m mocnou polohou 
biotitického g ranodioritu (Korpeľ, 1962). 
Preto je paleozoikum plytko u ložené nad 
kryštalinikom a na JZ od ložiska je prav
depodobne tektonické okno kr yštalinika 
pod neogénom, kde sa všeobecne pred
pokladá už len paleozoikum S pišsko-ge
merského rudohoria. 

Paleozoikum Sp1šsko-gemerského rudo
horia sa stýka s pásmom Čiernej h ory 
pozdÍž „obalových" sedimentárnych vývo
jov, ktoré medzi Kavečanmi a H radov ou 
tvoria na povrchu 500 m široký pás. 
Spodné k remité pieskovce a pestré bridlice 
sa doteraz analogicky zaraďujú do permu 
a vyššie metamorfované karbonáty sa po
kladajú za mezozoické (azda celý trias a 
časť jury; lias a doger?; porov. Fusán in 
Matejka et al., 1964). 
Pokračovanie týchto komplex ov hlbšie 

pod presunutým paleozoikom je nepravde
podobné a vrt KM-VII (Korpeľ , 1962) uka
zuje, že „obalové" vývoje nad k ryštalini
kom sú tektonicky (?) r edukované. Úklon 
násunovej plochy paleozoika je na povrchu 
premenlivý, v priemere okolo 40°, ale sme
rom do hÍbky a na JZ sa zmenšuje a plo
cha nadobúda subhorizontálnu orientáciu, 
nie je teda totožná s margecian sk ou líniou. 
Je to v súlade so zistením S . J a cka (1975, 
1979), podľa ktorého príkrovový presun 
gemerika na pásmo Čiernej hory je starší 
ako vznik prešmykových plôch v kryš
taliniku a margecianske.i línie. T ie sú aj 
priestorovo orientované inak a margecian
ska línia je až za čelom tohto presunu. 

Spodné časti paleozoika tvor í pásmo 
klastík, eruptív a ojedinelých karbonátov 
vo fácii zelených bridlic, ktoré M. Máška 
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(1956) nazval „čermeľskou sériou", ekvi
valentnou s rakoveckou. Jej časť na bez
prostrednom styku s pásmom Čiernej hory 
sa na mapách GúDš v Geologicko-ložis
kovej štúdii Spišsko-gemerského rudoho
r ia označuje za karbónske pásmo a para
lelizuj e sa s litologicky podobnými vrst
vami v severogemerickom karbóne. 
A. Abonyi - M. Abonyiová (1981) ich po
rovnávajú s rakoveckou skupinou. Výsky
ty kryštalického magnezitu s mastencom 
pri Kavečanoch (Korepeľ, 1964) a v štôlni 
Čr-I v Čermeľskom údolí podporujú pa
ralelizáciu A. Abonyiho - M. Abonyiovej 
(1981) aj s podobnými výskytmi pri Jelša
ve (Veľká Šteť a i.). 

Litostratigrafický sled „čermeľskej série" 
nie je doteräz presne stanovený a je 
pravdepodobné, že celá jednotka je veľmi 
silne štruktúrne homogenizovaná s izokli
nálnym zapadaním horninových pruhov na 
JZ. Preto ani pôvodná mocnosť n emôže 
byť odvodená. Šírka pásma je na povrchu 
až 2 km, úklon foliácie 40-60° na JZ a 
pravdepodobne sa s hlbkou zmenšuje. Ani 
vek „čermeľskej série" nie je bezpečne 

známy. Podľa O. Čarnej - L. Kamenic
kého (1976) vzorka zo zárezu cesty pri Ko
šických Hámroch (chloriticko-grafitická 
bridlica) obsahovala pravdepodobne de
vónske spoločenstvo palinomor f. Li tologic
ký sled pozostáva z grafiticko-chloritických 
až chloritických fylitov, metapsamitov a 
zelených bridlíc (metapyroklastiká a oje
dinele väčšie telesá metabazitov). Prítom
nosť porfyroidov bližšie petrografické dáta 
nepotvrdili. 

Juhozápadná hranica „čermeľskej série" 
je tektonická a jej najvyššie litologické 
členy (diabázy a chloritické fylity s ojedi
nelými polohami karbonátov) tvoria tek
tonické podložie príkrovovej trosky košic
kého magnezitového ložiska. Na styku obi
dvoch štruktúr sú litologické hranice iba 
niekde zdanlivo :;úhlasné (metabazity 
v blízkom podloží telesa Medvedza a Ro-

zália), inde jasne angulárne diskordantné 
a oddelené výraznou bazálnou násunovou 
plochou súvrstvia s magnezitmi (severozá
padné ukončenie telies na Bankove). Ložis
kové súvrstvie sa na tejto ploche končí 

v bankovskom sedle, ale metabazity „čer
meľskej série" pokračujú ďalej na SZ do 
doliny Čermeľského potoka a nad nimi je 
tam ešte komplex graiiticko-sericitických 
fylitov značnej mocnosti. Pret o je tektonic
k á samostatnosť obidvoch súvrství nepo
chybná. Mocnú polohu metabazitov zistili 
vrty aj pod neogénom južne od ložiska 
(vrt KM-IV, Korpeľ, 1962), kde už tekto
nická troska s magnezitmi nezasahuje. 
A j tieto metabazity možno paralelizovať 

s podobnými horninami ,,čermeľskej sé
rie", pretože príkrovová troska s magne
zitmi sa podľa mnohých vrtov končí na 
paleoreliéfe podložia neogénu bližšie pri 
ložisku ako vrt KM-IV. 

Z uvedeného vychodí, že ,, čermeľskú sé
riu" od JV ohraničujú prešmykové plochy 
utínajúce jej vrstvový sled v rozličnej lito
strat igrafickej výške. Prešmyky ďalej seg
mentujú aj príkrovovú trosku súvrstvia 
s magnezitmi nad „čermeľskou sériou" a 
ohraničujú aj ďalšie, asi karbónske, sú
vrstvia medzi Bankovom a Košickou Belou 
(bindtiansko-rudnianske konglomeráty). Na 
južnom svahu Bankova a pod neogénom 
sa na príkrovovú trosku ložiskového sú
vrstvia prešmykli vyššie členy „čermeľskej 
série" pozdÍž ďalších subparalelných pre
šmykov (zelen é bridlice s karbonátmi), 
ktoré sú inde v jeho podloží. Preto viac
násobné tektonické opakovanie zdanlivo 
zvyšuje mocnosť všetkých komplexov 
v území. 

Príkrovová troska s litostratigrafickým 
sledom ložiska, ktorej podstatnú časť tvo
ria telesá kryštalického magnezitu a do
lomitu, tvorí nad „čermeľskou sériou" tek
tonicky vyššiu štruktúru . .Jej litostratigra
fický sled je z grafitických metapsamitov 
a .fylitov s lavicami a budinovanými šo-
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šovkami jemnozrnných sivých kryštalic
kých dolomitov, sivých až čiernych jemno
zrnných kryštalických vápencov a nepra
videlných, zvyčajne tektonicky individua
lizovaných telies kryštalického dolomitu a 
magnezitu. Stratigrafický sled silne poru
šilo tektonické prepracovanie a karboná
tové telesá a aj kompletnejšie polohy me
tapsamitov boli rozkízavané a budinované 
v plastickejších jemnozrnných klastikách, 
takže sa opakujú nad sebou alebo kuliso
vite vedľa seba. Preto je aj pôvodne asi 
pozvoľný prechod klastík a karbonátov 
úplne deštruovaný a karbonáty tvoria voči 
okoliu autonómne telesá s vlastnou vnú
tornou tektonikou. Počas tektonického 
rozkízavania boli medzi karbonátové te
lesá zavlečené okolité fylity, čím sa diskor
dantný vzťah ešte zvýraznil. 

Dokumentácia súvislých litologických 
profilov ukázala , že sá štruktúra s karbo
nátovými ložiskovými telesami obmedzuje 
na ich bezprostredné okolie a od tektonic
ky nižšej „čermeľskej série" ju ohraničuje 
bazálna príkrovová plocha. Ďalšie dve tek
t onické šupiny grafitických a chloriticko
grafitických fylitov severozápadne od ko
šického ložiska neobsahujú karbonáty ty
pické pre sled ložiskovej štruktúry, a preto 
ich paralelizujeme s domnele karbónskymi 
horninami pri Kavečanoch. 

Ďalší litologický súbor asi karbónskeho 
v eku tvorí vyššiu štruktúru m e dzi južným 
svahom Bankova a Čermeľskou dolinou 
a odtiaľ úzkym pásmom pozdÍž synklinály 
pokračuje medzi Myslavou a Jaklovcami 
na SZ. Sú to polyrniktné metakonglome
ráty s grafitickým a kremito-chloritickým 
tmelom (bindtiansko-rudnianske) prechá
dzajúce pozvoľna (?) do vyšších monomikt
ných m etakonglomerátov a grafiticko-seri
citických fylitov . Ich vrchná hranica je 
opäť tektonická a litologické členy sa na 
nej stýkajú s rozličnými litotypmi spome
nutej synklinály. Tektonická samostatnosť 
metakonglomerátov a ložiskového súvrst-

via je nesporná. 
Asymetrická synklinála medzi Myslavou 

a Jaklovcami tvorí juhozápadnú hranicu 
karbónskych komplexov a „čermeľskej sé
rie". Jej os sa zo smeru S-J pri Myslave 
stáča na SZ- JV a ďalej na SZ. Na štruk
túre sa zúčastňujú polymiktné pest ré kon
glomeráty, pieskovce, piesčité bridlice a 
kvarcity s telesami ryolitov a vulkanose
dimentárnymi vrstvami permu a Jen 
v menseJ časti spodnotriasové pieséité 
bridlice a pieskovce. Osová rovina je uklo
nená na ZJZ až JZ a mladšie litologické 
členy sú bližšie k severovýchodnému 
okraju a tam sú m iestami v tektonickom 
styku s metakonglomerátmi alebo aj s roz
ličnými l itotypmi „čermeľskej série" . Na 
tejto hranici prebieha ďalší prešmyk. 

Rozsiahlu juhozápadnú a južnú časť prí
krovovej trosky s ložiskom pokrývajú neo
génne sedimenty a vulkanoklastiká s rýchlo 
narastajúcou mocnosťou na JZ (až 540 m). 
Ďalej sa mocnosť neogénu znova zmenšuje 
(250 m vo vrte KM-VII). 
Stručný prehľad čiastkových staveb

ných prvkov okolia košického magnezito
vého ložiska ukazuje, že stavba je príkro
vovošupinová (prešmyková) s niekoľkými 

väčšími príkrovmi komplikovanými počet
nými prešmykmi. Prevládajúci štruktúr
ny smer je SZ-JV a stáča sa na J v pries
tore ložisk a a na JJV južnejšie. Tektonic
ké polohy oddeľujúce čiastkové štruktúry 
sú najvýraznejšími črtami stavby a určujú 
dispozíciu príkrovových trosiek, čiastko

vých šupín aj kompetentných litotypov 
v nich. Túto zložitú stavbu vytvorili prí
krovové presuny a dotvárali ju prešmy
kové pohyby pozdÍž spereného systému 
plôch a v mladšom období aj poklesové 
pohyby. Preto sú hlavné disjunktívne plo
chy zreteľne polygenetické. časová postup
nosť ich vývoja je známa len relatívne , 
pretože údaje na datovanie jednotlivých 
tektonických fáz nie sú dostatočné: 

Isté je, že príkrovová stavba aj prešmy-
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kové plochy vznikli pred sedimentáciou 
neogénu v Košickej kotline (báden). Po
klesové pohyby boli so sedimentáciou neo
génnych vrstiev azda a.i synchrónne, ale 
najmä subsekventné. a možno ich spojiť 

s aktivitou hornádskych zlomov. Poklesy 
dotvorili zložitú hrastovitú stavbu ložisko
vého ú zemia. V horninách paleozoika po
klesy využili existujúce tektonické plochy 
a zároveň ich charakterom pohybov modifi
kovali. Obnovené pohyby prepojili strmšie 
uklonené časti existujúcich prešmykových 
plôch počas pohybov , ktoré boli voči star
ším fázam protismerné. Preto zlomy sme
rovo konvergujú so starším (alpínskym) 
zošupinatením štruktúry ložiska, ale ich 
úklony sú strmšie. Tak sa vytvoril nový 
systém tektonických plôch pozostávajúci 
zo širokých drevených pásiem, ktoré z hľa
diska banskotektonických podmienok a 
hydrogeológie ložiska ma.iú najväčší , väč

šinou záporný, vplyv a význam. 
Vzťah aplínskych príkrovových plôch a 

prešmykov k neogénnym až poneogénnym 
poklesom znázorňuje štruktúrna schéma 
(obr. 1). štruktúrna mapa územia a pre
hľadný profil sú na obr. 2 a 3. 

Šlruktúrne pomery ložiska 

Postupné otváranie a ťažba košického 
ložiska umožnili úplnejšie poznať jeho 
štruktúrne pomery. Najmä podrobná a 
systematická dokumentácia tektonických 
prvkov 2.-6. obzoru a viaceré nové pod
zemné vrty umožnili lepšie poznať štruk
túru ložiska ako predtým, teda iba na zá
klade vrtného prieskumu (Korpeľ, 1962). 
Nové údaje ukazujú, že tektonické prvky 
ložiska určujú rozmiestnenie karbonáto
vých telies v rámci celej štruktúry, ako aj 
úžitkovej zložky v karbonátových telesách. 

Litologický sled ložiskovej štruktúry sa 
ohraničuje na príkrovovú trosku tektonic
ky spočívajúcu na spodnejšej „čermeľskej 

sérii" a čiastočne pochovanú pod neogén
nymi sedimentmi. Ložisková štruktúra sa 
podľa ďalších sperených prešmykových 
plôch, ktorých smery a čiastočne aj úklo
ny sú paralelné až subparalelné s bazál
nou plochou p ríkrovove.i trosky, člení na 
ďalšie tri (aleb o na štyri, resp. päť) čiast

kové štruktúry (obr. 4, 5 a 6). Na ich stav
b e sa zúčastňujú iba metaklastiká a kar
bonáty, kým metabazity a metapyroklasti
ká chýbajú. Doteraz sa totiž predpokladalo, 
že aj zelené bridlice sú časťou litologické
ho sledu ložisk a v podloží aj n adloží kryš
talických karbon átov. Podľa detailnej re
interpretácie súvislých litologických pro
filov sa ukázalo, že patria do štruktúry 
„čermeľskej série", a nie ložiska. Obidve 
oddeľuje bazálna tektonická plocha prí
krov ovej trosky ložiska alebo mladšie pre
šmyky. 

Obr. 1. štruktúrna schéma vzťahu alpínskych 
prikrovových plôch a prešmykov k mladej 
poklesovej tektonike. a 1 - bazálna príkro
vová plocha štruktúry ložiska a čiastkových 
príkrovových šupín, a2 - podružné plošné 
prvky subparalelné s ar, 8:: - prešmyky, b1 -

hlavné neogénne a poneogénne poklesové zlo
my, b2 - podružné poklesové zlomy 
Fig. 1. Structural scheme depicting the 
attitude of nappe thrusting of Alpine age to 
the subsequent normal faulting. a1 - nappe 
basal surface and basa! surface of partia! 
nappe slice, a2 - suboľdinated planar surface 
parallel to a 1, a:1 - upthrust surface, and 
shear plane, b1- main norma! fault, Neogene 
to Post-Neogene age, b2 - subordinated nor
ma! fault 
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Obr. 2. Struktúrna mapa okolia košického magnezitového ložiska. 1 - aluviálne 
sedimenty, 2 - sutina, 3 - neogénne sedimenty a v u lkanoklastiká v Košickej kot
line, 4 - spodnotriasové klastiká, 5 - klastiká, vulkanosedimentárne vrstvy, ryolit 
a kyslé pyroklastiká, perm (4-5 - synklinála Myslava - Jaklovce), 6 - karbonáty 
košického ložiská, 7 - grafitické metapsamity a fy lity, 8 - metakonglomeráty 
bindtiansko-rudnianskeho typu, 9 - metabazity, 10 - zelené bridlice, metapsamity 
a karbonáty, 11 - sericiticko-grafitické až chloritické metapsamity a fylity, 12 -
kyslé vulkanoklastiká (?) (9-12 - ,,čermeľská séria") , 13 - karbonáty (mezo
zoikum ?, - mladšie paleozoikum?), 14 - metapsamity, 15 •- pestré konglomeráty, 
metapsamity, 16 - biotitický granodiorit (13-16 - p ásmo Čiernej hory), 17 - prí
krovové plochy a prešmyky, 18 - vybrané vrty 
Fig . 2. Structural map of the Košice magnesite deposi t area. 1 - alluvial sediment, 
2 - loam, 3 - sediment and volcanoclastics, Neogene, 4 - clastics, Lower Triassic, 
5 - clastics, volcanosedimentary beds, rhyolite and p yroclastlcs, Permian (4-5 -
the Myslava - Jaklovce syncline), 6 - carbonate rock.s o f the Košice magnesite 
deposit, 7 - graphiteous metapsammite and phyllite, 8 - metaconglomerate, Bindt
Rudňany type, 9 - metabasite, 10 - greenschist, metapsarnmite, carbonate, 11 -
s1_,ricite phyllite to chloriLe metapsammite and phyllite, 12 - acid volcanoclastics ( ?) 
(9-12 - the "Čerrneľ series"), 13 - carbonate (Mesozoic ? to Upper Paleozoic ?), 
14 - metapsammite, 15 - variegated conglomerate and metapsammite, 16 - biotite 
granodiorite (13-16 - the Čierna hora zone), 17 - nappe basa1 surface, overthrust, 
18 - selected borehole site 
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Obr. 3. štruktúrny profil územia košického magnezitového ioži~ka. Vysvetlivky ako 
na obr. 2. 
Fig. 3. Structural profile o[ the Košice magnesite deposi t area. Explanations as 
in fig. 2 

L itologický sled 

Najspodnejšie horniny v ložiskovej 
štruktúre (pôvodný litostratigrafický sled 
je značne deštruovaný) sú grafitické me
t apsamity a fylity, zvyčajne s kolísavou 
karbonátovou (dolomit) p~ímesou. Obsa
hujú vrstvičky sivých grafitických pies
kovcov. Pelitickejšie členy sú spravidla 
chaoticky zvrásnené s početnými sekreč

nými kremenovo-karbonátovými žilkami. 
Vo vyšš[ch častiach (?) sú v nich často 

tektonicky budlinované vrstvičky a lavice 
dolomitických vápencov, až kryštalických 
dolomitov a metapsamitov. 

Tektonické procesy zotreli a modifiko
v ali pôvodne pravdepodobne pozvoľný 

prechod medzi týmto klastickým sledom 
a vyššími karbonátmi ložiska, a to najmä 
blízko väčších prešmykových plôch. Tu sú 
pôvodne súvislé vrstvy karbonátov budi
n ované a ich telesá kulisovite rozmiest
nené v závislosti od počtu a mocnosti pe
l itických vrstvičiek vytvárajú rad auto

nómnych telies obklopených nekompetent
nými a chaoticky zvrásnenými grafitický
m i f ylitmi. Menšie karbonátové telesá sú 
so svoj ím štruktúrnym „obalom" miestami 
dokonale štruktúrne homogenizované. Pre
to r ekonštrukcia pôvodného litologického 
sledu j e tu veľmi problematická. Sťažuje 
ju aj nedostatok akýchkoľvek stratigrafic-

kých údajov z ložiska a okolia. Na pôvod
ný, asi stratiformný, vzťah karbonátov lo
žiska s okolím ukazuje už len uspor iada
nie telies na približne rovnakej úrovni. 
Vychodí to aj z geometrických vzťahov 

variet kryštalických karbonátov vnútri 
telies (dolomitu a magnezitu), ktoré aj 
v individualizovaných čiastkových telesách 
väčšinou zachovávajú stratiformné uspo
riadenie voči vonkajšiemu obmedzeniu t e
lesa. Lokálne odc_hýlky sú tektonické alebo 
primárne litologické (textúrne a štruktúr
ne) . V superpozícii jednotlivých odrôd kar
bonátových hornín v týchto telesách niet 
všeobecne platnej zákonitosti (ako napr. 
prechod dolomitových hornín do magne
zitových smerom hore alebo koncentrácia 
magnezitovej h orniny v stratigraficky ur

čitej a stálej časti telesa). Podstatná časť 
telies je z textúrne rozmanitých odrôd 
kryštalického dolomitu prechádzajúcich (?) 

bez zreteľnej zákonitosti do štruktúrne 
rovnako pestrých magnezitových hornín a 
hranice možno detailne stanoviť len n a zá
k lade chemických analýz. Zvyčajne sú se
kundárne zvýr aznené diaklázami. 

V nadloží pásma s budinovanými tele
sami karbonátov ložiska sú spravidla gra
fitické psamitické fylity prechádzaj úce až 
do mikrokonglomerätov s drobnými .{do 
1 cm) dobre opracovanými obliakmi sivé
ho a bieleho kremena a s psamitickým 
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Obr. 5. Priečny š1ruk 
túrny profil koši9kého 
magnezitového lcp:iska. 
Vyw etlivky ako na obr. 
4, bez štrafovania: h;íl
dovina, sutina / . 
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Fig. 5. Structural cross
section of the Košice 
magnesite deposit. Expla
nations as in fig. 4. 
Without hachure: heap 
rock, debris 
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Obr. G. Pozdlžny š truktúrny profil časti Ban
kov-Banisko. Vysvetlivky ako na ob r . 4, bez 
šrafovania : haldovina, sutina 

Fig_ 6. Longitudinal section of the Košice 
magnesite d eposit, t he Bankov and Banisko 
parts. Explanations as in fíg . 4. Without ha
chure : heap rock, debris 
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~robovým tmelom. Tvoria najvyššie časti 

Íitologického sledu na Bankove aj v hibke 
nad telesami ložiskovej časti Banisko. 

Tektonické črty • ložiska 

Tektonický štýl košického magnezito
vého ložiska udávajú tri (miestami pravde
podobne aj viac, až štyri-päť) tektonické 
šupiny príkrovovej povahy ohraničené od
spodu bazálnou plochou s komplikovanou 
geometriou. Tieto čiastkové príkrovové šu
piny sú oddelené sperenými prešmykový
mi plochami rozve tvujúcimi sa z bazálnej 
príkrovovej plochy (obr. 5 a 6). Plynule 
pretínajú celú ložiskovú štruktúru a oblú
kovitým priebehom vytvárajú synformu 
priečnu na priebeh horninových pruhov. 
Úklony prešmykových plôch sú premenli
vé, v pripovrchových častiach (okrem 
podložnej časti telesa Medvedza a Rozália) 
strmé (60-80° na JZ) na Z až ZSZ a na
dobúdajú až subhorizontálnu orientáciu 
v hlbších častiach. 

Tieto tektonické plochy sa stali akýmisi 
zbernými dráhami opakovaných pohybov 
najmä tam, kde sa ukláňajú strmo a kde 
je ich genéza etapovitá. Pôvodne predsta
vovali sperený systém prešmykov bazálnej 
príkrovovej plochy a vznikli pravdepo
dobne už počas presunu príkrovu alebo 
počas opakovaných presunov, keď sa obno
vovali ako prešmyky. Neogénne a mladšie 
pohyby ich znovu využili a transformovali 
na rad subparalelných poklesových zlomov, 
zvyčajne predstavujúcich sperené systémy 
primykajúce sa k strmým častiam pôvod
ných prešmykov. Tieto menšie paralelné 
tektonické plochy sú pravdepodobne po
dobnej genézy ako veľké poruchy, ale po
hyby na nich boli len čiastkové. 

Disjunktívne plochy nižšieho radu sú na 
hlavné poruchy orientované šikmo a ďalej 
segmentujú karbonátovú polohu na rad sa
mostatných, zvyčajne tiež budinovaných 
t elies oddeľovaných často polohami grafi-

tických fylitov menlivej mocnosti (2-25 
metrov). PozdÍž nich sa karbonátová polo
ha ďalej rozkÍzala (vi:ítane nekompetent
ných pelitických vrstvičiek) tak, že je dnes 
v tektonickom pláne ložiska veľké množ
stvo kulisovite orientovaných a vzájomne 
tektonicky superponovaných šošoviek kom
petentnejších karbonátov obalených gra
fitickými fylitmi. Toto štruktúrne usporia
danie sa vytvorilo už v etape k ompresie, 
ale dotvorili ho až poklesové pohyby, keď 
rejuvenizované zlomy miestami takmer 
úplne napodobnili staršiu prešmykovú 
a šupinovitú stavbu. 

Poklesové pohyby boli najdôležitejšie 
z morfoštruktúrneho hľadiska, pretože lo
žisková štruktúra sa zúčastňuje na zložito 
deformovanom neogénnom až poneogén
nom hrastovitom juhovýchodnom výbežku 
paleozoika Spišsko-gemerského rudohoria 
a pásma Čiernej hory do Košickej kotliny, 
kde zaujíma západný až juhozápadný okraj 
hrastu. Sperený systém poklesových zlo
mov spôsobil postupné stupňovité pokle
sávanie ložiska i j eho neogénneho pokryvu 
smerom na Z až .JZ. Veľkosť skoku v čiast
kových blokoch segmentovaných zlomami 
po 50-100 m dosahuje až 10-20 m aj 
v neogéne. 

Neogénna a mladšia poklesov á tekto
nika má pre praktické využitie ložiska 
prvoradý význam. Ak poklesové zlomy 
prechádzajú cez karbonátové t elesá, stá
vajú sa zbernými dráhami krasovej vody 
a zvyčajne vytvárajú aj kvalitatívne hra
nice rozličných karbonátov v ložisku. 

Závery 

Magnezitové ložisko v Košiciach je sú
časťou príkrovovej trosky so šupinovitou 
stavbou a uchováva tektonický inventár 
zdedený z viacetapového zložitého: vývoja. 

Tektonické deformácie vytvorili v etape 
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kompresie niekoľko príkrovových šupín 
s radom karbonátových ložiskových telies 
opakujúcich sa tektonicky nad sebou a ku
lis:JVite vedľa seba. Obnovujúce sa pohy
by sp0sobili rozklzavanie kompetentnej
ších karbonátových polôh v grafitických 
metapelitoch, takže ložisko pozostáva z po
četných samostatných šošovkovitých telies 
orientovaných diagonálne (po smere aj 
úklone) voči predpokladanej pôvodnej 
stratifikácii. Pozícia každého telesa je 
k okoliu diskordantná. Samostatné karbo
nátové telesá predstavovali počas kompre
sie čiastkové prešmykové bloky následne 
modifikované poklesmi počas neogénu a po 
ňom do čiastkových pokles o vých blokov. 

Neogénna a mladšia poklesová tekto
nika využila staršie disjunktívne plo
chy tam, kde ich úklony a čiastočne aj 
smery vyhovovali na uvoľpenie maximál
neho ťahového napätia. Tým sa pôvodné 
prešmykové bloky príkrovových šupín 
transformovali na čiastkové poklesové blo
ky orientované pozdíž zlomov opäť kuli
soviie a s poklesávaním od SV na JZ. Po 
hlavných starších plochách sa odohrali aj 
najväčšie poklesy. 

Tektonické pomery ložiska sú n ajdôle
žitejším fenoménom určujúcim nielen roz
miestnenie úžitkovej zložky a sprievod
ných hornín, ale ovplyvň_ujúcim aj hospo
dárnosť a banskotechnickú bezpečnosť 
vedenia banských diel. Poznať ich je dôle
žité aj na zvládnutie zložitých hydrogeo
logických pomerov ložiska a stanovenie 
rozsahu krasových premien. Preto treba 
presnej dokumentácii tektonických prvkov 
venovať maximálnu pozornosť. Aj keď 

staršie drobnotektonické pozorovania za
chytili úplný štatistický inventár tektonic
kých prvkov, zanedbali ich genetickú kla
sifikáciu, a preto neobjasnili t ektonické 
vplyvy na rozmiestnenie úžitkovej zložky 
alebo na technické podmienky realizácie 

b anských diel. Podrobné zmapovanie a 
genetická interpretácia tektonických po
merov môže podstatne pomôcť pri racio
nálnom vedení banských diel a pri voľbe 
najvhodnejšieh o spôsobu dobývania. Mož
no odôvodnene predpokladať, že podobné 
zložité tektonické pomery sú aj v ostat
ných ložiskách kryštalického magnezitu 
v Spišsko-gemerskom rudohorí. 

Recenzoval M. Slavkay 
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Tectonics of the Košice magnesite deposit 

IMRICH VARGA 

The magnesite deposit in Košice is part of 
a thrust outlier with sheared internal struc
ture and preserving tectonic inventory 
inherited from a several stage development. 

The iithological sequence of the deposit 
consists of graphiteous clastics (psammite, 
microconglomerate and phyllite) and of crys
talline carbonate bodies (crystalline dolomite 
and magnesite) thrusted over the older ( ?) 

unit of the „čermeľ series" composed of 
phyllites, basic metavolcanites and rare car
bonate layers. 

Tectonic deformations during the stages of 
shortening produced several flat-lying nappe 
slices one of which creates the tectonic unit 
of the deposi t as the uppermost nappe outlier 
in the structure. This nappe outlier contains 
a set of carbonate bodi.es superponed tecto
nically and arrandged mutually en echelon. 
Renewed thrusting caused gradually tearing 
and sliding away of more competent carbo
nate layers embedded into graphiteous meta
pelite schists so that the deposit consists of 
numerous lense-shaped bodies tectonically 
independent each frorn other. These bodies 
have oblique orientation both strike- and 
dipwards to the, recenlly only inferred, atti
tude of the original stratlfication of the whole 
unit. Carbonate bodies are further dismem
bered by subordinated thrust surfaces into 
several thrust blocks. This sheared structure 
was considerably modlľied by normal faulting 
in Neogene (Badenian) and Post-Neogene 
time. 

The subsequent disjunctive tectonics utilízed 
preexisting discontinuities in places where their 
attitude satisfied by orientation the maximum 
tensile st ress release. During this normal 
faulting, the original thrust block transformed 
into several partia] downfaulted ones with an 
almost perfect adaptation of the original shear 
structure. Numerous partial disjuctions re
leased only partial stresses inside of single 
carbonate bodies which became tilted and 
further segmented. Norma] faults have there
fore again diagonal (en echelon) attitude to 
the original stratification and caused gradual 
downfaulting from the northeast to the 
southwest. Recently, the deposit occurs on 
the SW flank of a horst structure. The main 
older shear planes concentrated again the 
maximum downfaulting movements in places 
where their dips were at high angles . 

Tectonic phenomena are 1.he most impor
tant feature in the deposit and influenced not 
only the distribution of the magnesite raw 
material but also the efficiency and mining
technical security of mining works. The de
tailed knowdedge oĽ tectonics is therefore 
needed to overcome the complicated hydrogeo
logy in the deposit (karst phenomena) as well 
and maxima! attention is necessary to be paid 
to precise documentation of tectonic elements. 

Similar complicated structure may be 
presumed also in other magnesite deposits 
of the Western Carpathians. 

Preložil I. V arga 
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Minerálne zloženie, charakteristické vlastnosti a možnosti 
využitia zeolitového tufitu z lokality Nižný Hrabovec 

JÁN KOZÁČ, DANIEL OČENÁŠ, DUŠAN RUSŇÁK, JÁN H OPPAN 

Geologický prieskum, n. p ., Spišská Nová Ves, stredisko a plikovanej technológie 
nerastných surovín, J esenského 8, 040 00 Košice 

(5 obr. a 5 tab. v teJ:te) 

Doručené 26. 11. 1981 

M1mepanonrqeCKoe CJIO)KCHHC, xapaKTCpHCTll'lCCKHe CBOiÍCTBa H B03M O)K

HOCTH HCil0Jlh30B3HHH ~eom:tTOBhlX TycpOB M CCTOPO)K).ICHHH HH)KHHH r pa-

6oBe~ (BocTO'lHaH CJIOB3KHH) 

EbIJIO YCTaHOBJleHO, 'ITO Tycj:JI,I MeCTOpO)K).lemflI H11)KHlfM: ľpa6oBeI( (T. H . 

,,rpa6oBeI(Klfe Tycp1,1" ) CO):(ep)KaT rrp116J11131'lTCJ1bHO 4 0 - 56 O/o KJ111HOIITl1J10-
Jil'lTa. 3TOT I(COJil!TOBb!M: Ml!HepaJI B03Hl!K 6 naro):(apl! 33MCHe BYJIK3Hlfqec

K0ľ0 cTeKna B npoI(ecce I(COJrlfTl13aI(lfl1. 
B CTaTbe rrpl1BC):(CHbl Xl1M11qeCK11e l1 Ml1He panOrlfqecKl!e CJIO)KCHl1l! 11" TaK

)KC o6eM o6MeHa K3Tl10HOB 11 cop6'IHb!C CBOMCTBa I(COJil1TOBOH rropO):(bl. 

Tip11 11CIIOJfb30BaHl!l1 3 N pacrnopa aMOHl1HHOro xnopl1):(a ,!10X0):(11T K IIOJI
HOMY o6MeHy K3Tl!OHOB 113 KJ111HOIITl1J10Jil1Ta . EMJIO ycTaHOBJICHO, q TO 06-

MCH K3Tl10HOB C 3 N pacrnopoM N H4Cl lIBJilICTClI 0,94- 1,32 MeKB/ 10 0 r p 

11 C 0,15 N paCTBOpOM NH4Cl 0,64-0,9 MCKB/rp. 

TepMl1'IeCKl1 aKTl!Blf311pOBaHHM (KaJibI(l1HOBaHHM) rropo):(a a):(COp6HpyeT 

rrp1!6JIH3HTCJJbHO 0,07-0,09 rp. H20 rrapb! Ha 1 rp. o6pa3I(a ITPM 50%- o ii: 
peJiaTl!BHOii: BJI3)KH0CTH. A):(COpÔI(l!OHHal! B0 3M0)KH0CTb C02 Ôb!Jia 0,6 11 NH3 

0,05 rp.·1. L(eoJil1TOBb!e TY(pb! CO co.11ep)KaHJ1eM KJIMHOITTl!JIOJIMTa Ha):( 50 O/o 
6b!J111 orrpo6oBaHHbie KaK ):(11CTCTl1qecKalI rr p 11,qa'-la B cpaBHCHl111 C 06b!'-IHOH 

KOPMHOH CMCCblO 1-(JilI CCJ!bCKOX03lil1CTBeHHb!X )Kl1B0THblX. IIpei-(BapMTeJibHO 
Ôb!Jl l1 IIOJiyqeHbl x opou111e pe3yJihľaThl. 

Mineralogy, charakteristic properties and utilization possibil ities of 
zeolitic tuffíte from Nižný Hrabovec (East Slovakia) 

Zeolitic tuffite from Nižný Hrabovec, earlier oescribed as rhyodacite 
tuffite, w as found to contain approximately 40-56 % clinoptilolite_ The 
zeolite was formed from volcanic ash as a product of its diagenetic 
alteration. Chemical and mineralogical composition as well as ion-ex
change capacity and sorbtion properties of the zeolite rock are given. 
Using 3N ammonium chloride solulion, the NH1,+ ion exchanged nearly 
completely al! exchangeable cations of clinoptiloli te . Thus the io11-ex
change capacity was 0.94-1.32 meq. g - 1 and 0.64-0.9 meq. g- L -with 
3N and 0.15N ammonium chloride respectively. Thermally activated 
(calcined) zeolite rock adsorbed approx. 0.07-0.09 g H 20 vapors per 1 g 
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sample at 50 % relative humidity. Adsorption capacities for C02 and 
NH3 gases were 0.06 and 0.05 g- l r espectively. Zeolitic tuffite containing 
more than 50 % clinoptilolite was tested as a dietary supplement for 
livestock with positive effects. 

Prvé a z praktického hľadiska zaujímavé 
výskyty zeolitov sedimentárno-vulkano
génneho póvodu v oblasti východosloven
ských neovulkanitov pľi obci Nižný Hra
bovec a Kučín v okrese Vranov n/Topľou 

opísali E. Šamajová - I. I<raus (1976, 
1977). Podľa nich sa prejavy intenzívnej 
zeolitizácie kyslých vulkanoklastík viažu 
na stratigraficky začlenený a z geologickej 
literatúry dobre známy horizont tzv. hra
boveckého tufitu. Ide o hor ninu petrogra
ficky pôvodne označovanú ako ryodacito
vé tufity patriace do morského až brakic
kého vývoja vrchnej časti spodného báde
nu, ktoré tvoria niekoľko šošovkovitých 
polôh smeru SSZ-JJV v pieskovcovom 
komplexe. Pravá mocnosť najrozsiahlejšej 
polohy tufitu so sklonom 45 až 70° na JZ 
v oblasti Nižného Hrabovca kolíše od 90 
do 120 m. Stenový opustený lom na seve
rovýchodnom okraji obce Nižný Hrabovec 
odkrýva asi 40 m tejto polohy. Pôvodným 
dominujúcim komponentom tufitu bol po
polovitý vitrický materiál. Zeolit vznikol 
zámenou vulkanického skla. 

Charakteristika miest odberu vzoriek 
a vzorkovaného materiálu 

Vzorky na petrograficko-mineralogický a 
technologicko-aplikačný výskum sme odobrali 
výlomom horniny z rozličných miest steny vo 
výške 5 až 7 m od päty lomu pri obci Nižný 
Hrabovec. Vzorkovaný materiál je kompakt
ná jemnozrnná a po vysu.šení silne hydrosko
pická hornina svetlozelenej farby s lastúrna
tým lomom. 

Horninu v pravej časti steny lomu (pri čel
nom postavení k stene) reprezentovala vzorka 
označovaná ako NH-PS, v strednej časti NH-S 
a v ľavej časti NH-r:s. 

Minerálne a chemické zloženie horniny 

Pri mik roskopickom pozorovaní má skú
maná hornina kryštalovitr oklastickú štruk
túru. Okrem základnej zeolitizovanej 
hmoty, k torá je väčšinou izotr opná, sa 
dajú rozlíšiť plagioklasy, kremeň a zried
kavejšie biotit, ktorý sčasti postihla pre
mena. Množstvo kryštaloklastov a ich r oz
mery sú premenlivé. Podľa nášho zistenia 
sa ich množstvo v sledovanej hor nine po
hybuj e od 11 do 15 % (obr. 1). T akýto ob
sah súhlasí s údajmi E. Šamaj ovej - I. 
Krausa (1977), ktorí. uvádzajú v priemere 
pod 20 % kryštaloklastov. Potvrdila to a j 
lineárna planimetrická analýza. Z klastov 
sú v prevahe plagioklasy. Detailnejším 
bádaním v zoriek sme zistili, že v prípade 
plagioklasov ide o labradorit a andezín. 
Na labradorit poukázali merania pomocou 
energetického disperzného analyzátora 
v súčinnosti s elektr ónovou mikr osondou 
a na andezín chemické analýzy k ryštalo
klastov po odstránení základnej hmoty 
selektívnym lúhovaním vzoriek (obr. 2). 

Chemické zloženie plagioklasov a modálne 
zastúpenie ich zložiek uvádzame v tab. 1. 
Hornina obsahuje 8 až 11 % plagioklasov, 
2 až 3 % kremeňa a okolo 1 % biotitu. 
Tieto obsahy sme určili jednak lineárnou 
planimetrickou analýzou a jednak rtg 
difrakčnou analýzou klastov izolovaných 
z horniny selektívnym lúhovaním (obr. 2). 

Základná hmota sledovanej horniny po 
odstránení podielu kryštaloklastov pred
stavuje 85 až 89 %. Jej podstatnou mine
rálnou zložkou je autigénny klinoptilolit -
zeolitový minerál heulanditovej štruktúr
nej skupiny . Klinoptilolit sa okrem troch 
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dominantných línií rtg difrakčnej analýzy, 
a to d(020) = 0,899--0,902 nm, d (131) = 
0,395- 0,397 nm, d(151) = 0,295-0,297 nm, 
prejavuje prakticky všetkými difrakčnými 
líniami (obr. 2a), ktoré pri tomto mineráli 
udávajú tabuľky ASTM. 

Rtg analýzou sa v základnej hmo
te horniny okrem klinoptilolitu zistil 
aj cristobalit (d = 0,404-0,405 nm), resp. 
opál-cristobalit, ako h o v prírodných zeo
litoch opisuje M. Kastner - S. A. Sto
necipher (1976). Obsah cristobalitu sme 
orientačne stanovili v r ozsahu od 6 do 
9 °ľo rtg difrakčnou analýzou vzoriek po 
selektívnom odstránení klinoptilolitu lúho
vaním. V prípade opálu-cristobalitu ide 
o k ryštalograficky nedokonale usporiadaný 
cristobalit so širším difúznym pásom okolo 
0,38 až 0,41 nm. Nevylučuj e sa ani výskyt 
amorfného SiO2 . nH2O, tzv„ opálu-A, kto
rý spolu s räntgenamorfnými alumosilikát
mi vytvorenými popri klinoptilolite pri d e
vitrifikácii a zeolitizácii vulkanického skla 

Obr . 1. Kryštaloklasty plagioklasov a kreme
ňa v základnej zeolitovej hmote. Nikoly X, 
zväčš . 160 X 
Fig_ 1. Photomicrograph of plagioclase and 
quart z crystals in a zeolite gr:oundmass. 
Ctossed nicols, magn, 160 X · · 
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Obr. 2. Rtg difrakčné záznamy zeolitového 
t ufitu a jeho zvyškov po selektívnom chemic
kom lúhovaní. a - východisková vzorka zeo
litového tufitu. b -· zvyšok po lúhovaní 
v kone. H3PO4 za varu, c - zvyšok po lúho
vaní v kone . HCl za varu, d - zvyšok po 
lúhovaní v kone. roztoku NaOH (30 %) za 
varu, Kl - klinoptilolit, Cr - cristobalit, 
Q - kremeň, Pl - plagioklas, M - sľuda (?) 
Fig. 2. X-ray diffrac tion patterns of powdered 
zeolitic tuffite and its residues after selective 
chemical treatment. a - sample of zeoli tic 
tuffite before the treatment, b - residue after 
treatmend in boiling conc. H3PO4, c - residue 
after treatmend in boiling conc. HCl, d -
residue after treatment in boiling conc. sótu
tion NaOH (30 %), Kl - clinoptilolite, Cr -
cristobalite, Q - quartz, Pl - plagioclase, 
M - mica (?) 
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predstavuje réintgenamorfnú fázu. Takéto 
alumosilikátové amorfné fázy, ktoré vznikli 
pri zeolitizácii vulkanického materiálu, 
opisujú viacerí autori (Kastner - Stone
cipher, 1976, Mumpton - Ormsby, 1976, 
Sheppard, 1976 a i.). 

rastrovacieho elektrónového mikroskopu 
možno pozorovať tabuľkovitý, aj keď mor
fologicky menej výrazný vývoj klinoptilo
litu. Tabuľky klinoptilolitu (obr. 3) nie sú 
morfologicky tak dobre vyvinuté, ako má 
napríklad izoštruktúrny, megaskopický a 
kryštalograficky dobre usporiadaný heu
landit alebo klinoptilolity niektorých zná
mych svetových lokalít, ako je napr. Hector 
(Kalifornia), Castle Creek (Idaho), Hungry 
Valley (Nevada) a i. (Mumpton - Ormsby, 
1976). Rozmery tabuliek klinoptilolitu 

Kryštály a zhluky kryštálov klinoptilo
litu pre ich veľmi malé rozmery a intímne 
prerastanie amorfnou fázou a cristobali
tom sa v polarizačnom mikroskope nedajú 
morfologicky rozlíšiť. Základná zeolitová 
hmota má izotropný charakter. Pomocou 

Chemické a modálne zloženie plagioklasov v zeolitovom tufite 
z Nižného Hrabovca 

Chemical analyses and modal composition of plagioclases in zeolitic tuffite 
from Nižný Hrabovec 

Zložka 
1 -

Si02 
Al203 
CaO 
Na20 
K 20 
ostatné 
prímesi 

Súčet 

1 

al bitová 
zložka 
anortitová 
zložka 
ortoklasová 
zložka 
ostatné 
prímesi 

---

1 

zistený 
plagioklas 

NH-PS 

1 

58,89 
25,12 

6,98 
6, 95 
0,93 

1,13 

100,00 

58,75 

34,62 

5,50 

1,13 

1 

NH-S 

1 
2 

58,63 
24,94 

6,89 
6,36 
1,81 

1,37 

1 

100,00 
1 

Modálne zloženie 
Modal composition 

53,76 

34,18 

10,69 

1,37 
1 

andezín 

Tab. 1 

NH-LS \- NH-PS 

3 4 

59,19 56,00 
24,79 25 ,95 

1 

6,64 13,04 
6,70 2,90 
1,58 1,77 

1,10 0,34 

100,00 
1 

100,00 

-

56,64 24,53 

32,94 64,76 

9,32 10,45 

1,10 0,26 

1 

labradorit 

1-3 - stanovené chemickou analýzou kryštaloklastov vyseparovaných z horniny 
chemickým JC1hovaním, 4 - stanovené pomocou energetického disperzného analy
zátora (EDAX) na výrastlici plagioklasu v nábruse pre mikrosondu 
1-3 - chemical analyses oi plagioclases separated by chemical trea tment, 4 -
rnicroprobe analysis (EDAX) on plagioclase phenocryst 
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v zeolitovej hornine z Nižného Hrabovca 
dosahujú zhruba 15 mikrometrov. Na elek
t rónových mikrofotografiách možno väč

šinou pozorovať jednu až dve morfologicky 
výraznejšie plochy. Miesta s časticami bez 
výraznejšieho tvarového obmedzenia prav
depodobne zodpovedajú amorfnej fáze. 
Podľa F. A. Mumptona - W. C. Ormsby
ho (1976) sú v prírodných zeolitoch sedi
mentárno-vulkanogénneho pôvodu časté 

prípady, keď monoklinický habitus kryš
t álov klinoptilolitu nemožno rozoznať ani 
pomocou rastrovacieho elektrónového 
mikroskopu a na mikrofotografiách vidieť 
iba masu bezhranových častíc. Rtg analýza 
pritom poukazuje na podstatné zastúpenie 
klinoptilolitu. Podľa n2.šich pozorovaní to 
sčasti platí aj o zeolitovom tufite z Niž
ného Hrabovca. 

Stanovenie obsahu klinoptilolitu 

Na obsah klinoptilolitu v hornine pouka
zujú hlavne tieto parametre: 

- kapacita výmeny katiónov horniny 
iónom NHr, + z výmenného roztoku 

- integrálna (plošná) intenzita charak
teristických rtg difrakcií klinoptiloli tu pri 

d(020) = 0,899-0,902 nm a d(151 ) = 

0,295-0,297 nm 
- množstvo tzv. zeolitovej vody, ktorá 

pri zahrievaní uniká v intervale od 60 do 
400 °C (z termických analýz) 

- hodnota adsorpcie H 20 pary tepelne 
aktivovanou horninou (do 400 °C) pri kon
štantnej relatívnej vlhkosti, teplote a t laku 
prostredia. 

Ak hornina neobsahuje montmorillonit, 
dáva najreprodukovateľnejšie výsledky 
metóda založená na zisťovaní kapacity vý
meny katiónov. Keď je prítomný aj 
montmorillonit , je výhodné použiť metódu 
merania integrálnej (plošnej) intenzity 
charakteristických rtg difrakcií klinopti
lolitu. 

Pri stanovovaní obsahu zeolitu na zák
lade kapacity výmeny katiónov v hornine 
z Nižného Hrabovca podľa nášho experi
mentálneho zistenia platia tieto závislosti: 

y = 0,4255 ::c [1] 
pri použití 3-normálneho (molárneho) roz
toku NHt,Cl a 

y = 0,6212 ::c [2] 
pri použití 0,1 5 normálneho (molárneho) 
roztoku NH4Cl, pričom y je obsah klinopti
lolitu v % hmotnosti a ::c je kapacita vý
meny katiónov v mekv/100 g (102mol. kg- 1). 

Hodnoty sa vzťahujú na vzorku horniny 
vysušenú pri 105 °C. 

Z praktickej stránky majú stanovenia 
s 0,15 N roztokom tú výhodu, že sa s nimi 
ako so zriedenými roztokmi pracuje po
_hodlnejšie . Prakticky úplná výmena ka
tiónov pri zeolite nastáva až pri použití 
ro-ztoku 3 N. 

Medzi obsahom klinoptilolitu v hornine 
a integrálnou intenzitou jeho dvoch cha-

Obr. 3_ Elektrónová mikrofotografia klinopti
lolitu v nižnohraboveckom zeolitovom tufite. 
Zväčš. 900X 
Fig, 3. Scanning electron micrograph of cli
noptilolite in a zeolitic tuffite from Nižný 
Hrabovec, East Slovakia. Magn. 900 X 
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rakteristických difrakčných maxím je 
priama závislosť. Jej vzťah je daný pra
covnými podmienkami pri rtg analýze. 
V našich podmienkach merania (mikro
meta II, goniometer GON-3, žiarenie CuKw 
clony 5/2, posuv papiera zapisovača 

600 mm. h - 1, posuv ramena goniometra 
1°.min-1, citlivosť 3.102imp.s-1, tlmenie 
10) sme zistili, že tento vzťah je 

y = 3 X [3] 
kde y vyjadruje obsah klinoptilolitu 
v hornine a .x integrálnu intenzitu dvoch 
difrakcií klinoptilolitu v cm2 [d(020) + 
+ d(l51)]. Reprodukovateľnosť výsledkov 
pri tejto metóde nie je taká dobrá ako pri 
predchádzajúcej. 

Najhodnovernejšie a zároveň reprodu
kovateľné výsledky z použitých uvedených 
metód poskytla metóda založená na kapa
cite výmeny katiónov. Ňou sme stanovili 
obsah klinoptilolitu v hornine v rozsahu 
40 až 56 % (Kozač, 1981). Obsah klinopti
lolitu klesá generálne smerom k podložiu 
polohy zeolitizovaného tufitu (pri pohľade 
na lomovú stenu sprava doľava). 
Účinnosť a zároveň úplnosť výmeny ió

nov sme sledovali pomocou selektívneho 
chemického lúhovania vzoriek (obr. 2), ako 
aj rtg a chemickými analýzami pred lúho
vaním a po ňom. Zastúpenie jednotlivých 
katiónov zúčastňujúcich sa na výmene sme 
zistili z rozdielu obsahu Ca, Mg, K a Na 

pred výmenou a po výmene s 3 N rozto
kom NH1,Cl (tab. 2). Hodnovernosť dosiah
nutých výsledkov sme kontrolovali pomo
cou referenčnej vzorky bulharského prí
rodného zeolitu z oblasti Rodop so zná
mym obsahom klinoptilolitu 78 %. Zís
kané hodnoty sú v tab. 3. 

Integrálna intenzita rtg difrakcií, hod
noty H2O unikajúcej do 400 °C z TG kriv
ky a adsorpčná kapacita H 20 pary ter
micky aktivovanou horninou sú v dobrej 
korelácii s týmito hodnotami (tab. 3). 

Charakteristika klinoptilolitu 

Klinoptilolit z nižnohraboveckého zeoli
tového tufitu je v podstate vápenato-dra
selným typom a jeho zloženie možno vy
jadriť nasledujúcimi kryštalochemickými 
vzorcami. 
Vo vzorke 
NH-PS (Ca1,s5Mgo_13K1,16Nao,29) 

(Al5Si300n) , 24 H20 

NH-S (Ca1,sMgo_13K1,s:,Nao,J3) 
(Al5SiJ0072) • 24 H 20 

NH-ĽS (Ca1,53Mgo_12K1,s1N ao,69) 
(Al5SÍ30072) . 24 H20 

Chemické zloženie klinoptiloli.tu a vý
počet kryštalochemických vzorcov je 
v tab. 4. 

Z ďalších vymeniteľných katiónov sa 

Kapacita výmeny podľa jednotlivých katiónov a obsah klinoptilolitu 
Ion-exchange capacit'!j according to individual exchangeable cations and the 

clinoptilolite content 

T ab . 2 

1 Kapacita výmeny katiónov v mekv/100 g 
Obsah 1 

s 3 N výmenným roztokom NH4Cl 
Vzorka vzorky vysušenej pri 105 °C klinoptiloli tu 

(hmotn. %) 
Ca 1 

Mg 1 K 1 Na 1 Súčet 

NH-PS 81,25 5,54 38,76 6,32 131,87 56,11 
NH-S 70,75 4,95 35,89 6,45 118,04 50,23 
NH-ĽS 51,17 3,76 28,37 10,84 94,14 40,06 



J. Kozáč et a-l.: Minerálne zloženie zeolitového tufitu 269 

chemicky preukázala prítomnosť Ba a Sr 

(v hodnote 0,0X %). Ich nízke zastúpenie 
hodnotu výmennej kapacity prakticky ne

ovplyvňuje. 

Sumárny vzorec, ktorý charakterizuje 
klinoptilolit z hľadiska celkového zastúpe
nia jednovalentných a dvojvalentných ka

tiónov, možno napís ať v tvare 

sa viažúcich Si a Al atómov v základne j 
zeolitovej hmote (35 ,95 až 36,03 na ele
mentárnu bunku pri základe 72 kyslíkov), 

ktoré sa blížia teoretickým hodnotám 
(Si 29,18-29 ,79, Al G,24-6,77). 

(Ca, Mg, Ba, Sr)t,75 až 2,o(K, Nah,o až 2,5 

(Al5Si30On) . 24 H2O 

Vo vzorcoch používame teoretické hod
noty Si a Al. K takémuto zovšeobecneniu 
oprávňujú výsledky výpočtu tetraedricky 

Teoretický výpočet molekúl H 2O vo 
vzorci (15,76 %) približne zodpovedá ex
perimentálne stanoveným hodnotám vody 
unikajúcej do 400 °C pri stanovenom ob

sahu klinoptilolitu v hornine. 
Z chemického zloženia horniny a z ex

p erimentálne stanoveného obsahu klinopti
lolitu, cristobalitu a kryštaloklastov sme 
určili celkové minerálne zloženie zeolito
vého tufitu z Nižného Hrabovca (Kozač , 

Základné fyzikálnochemické parametre zeolitového tufitu z Nižného Hrabovca 
a im zodpovedajúci obsah klinoptilolitu a ich porovnanie s bulharským prírodným 

• zeolitom 
Basic physico-chemical data corresponding with total clinopti lolite content in zeolitic 
tuffite from Nižný Hrabovec and reference sample of natural zeolite from Bulgary 

Tab. 3 
--

Plošná l\dsorpč-
in ten- H2O+ ná Kapacita Obsah 

zita z TG kapacita výmeny klinoptilolitu 
Vzorka rtg. krivky H2O katiónov (% hmotn.) 

reflexov (°Io ) pary (mekv/100 g) 
(cm2) 

1 

(%) 

1 2 3 1 4 1 5 6 

NH-PS 20 8,79 9,15 90,32 1 131,87 1 56 

NH-S 16 - · 
8,10 

- -
8,43 80,35- 1 118,04 

1 

50 

NH-ĽS 13,5 7,51 7,99 64,48 94,14 40 
Bulharský 

1 1 1 1 1 1 

prírodný 25 11,00 10,73 124,00 181 ,00 77 
zeolit 

1 - Integrálna intenzita - súčet plošných difrakčných maxím d(020) + d(151) v cm2, 

2 - úbytok zeolitovej vody v % hmotnosti do 400 °C odčítaný z TG krivky derivato
grafického rozboru, 3 - adsorpčná kapacita vodnej pary pre horninu (tepelne akti
vovanú do 400 °C) pri relatívnej vlhkosti 50 ± 2 %, teplote prostredia 20 ± 2 °c 
a tlaku 101,3 kPa v % hmotnosti, 4 - čiastková kapacita výmeny katiónov s 0,15 N 
roztokom NH4Cl vzorky vysušenej pri 105 °C, 5 - maximálna kapacita výmeny 
katiónov s 3 N roztokom NHt,Cl vzorky vysušenej pri 105 °c, 6 - obsah klinoptil olitu 
v hornine v % hmotnosti - zaokrúhlené hodnoty 
1 - integral intensity of X-ray diffractions d(020) + d(151) in cm 2, 2 - H2O + 400 °C 
from TG curve of derivatographic analysis, 3 - adsorption capacity of zeolite rock 
for H2O vapor, 4 - partia! cation-exchange capacity with 0,15 N NHr,Cl, 5 - maxi
ma! cation-exchange capacity with 3 N NH4Cl, 6 - clinoptilolite content in wt. % 

, (rounded values) 
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1981). Uvádza ho tab. 5. Obsah rontgena
morfnej hmoty vzniknutej z vulkanického 
popola spolu s klinoptilolitom sme určili 

dopočtom do 100 %. 

efektívnej úpravy smerujúcej k u koncen
trácii klinoptilolitu . Úpravnícke skúšky 
(hydrocyklón, gravitačné triedenie, flotácia 
a i.) potv rdili , že minerálne zložky tvoriace 
základnú hmotu horniny prak ticky ne
možno od seba oddeliť. Preto treba využí
vať zeolitovú horninu s takým obsahom 
klinoptilolitu, aký má v prírode. Niektoré 
vlastnost i ju predurčujú na praktické vy
užitie v národnom hospodárstve. Vyžaduje 
si iba mechanickú úpravu, napr . drvenie, 
mletie, t riedenie. sušenie, príp. peletizáciu 
a termickú aktiváciu. 

Úprava horniny 

Minerálne zloženie horniny a celkový 
charakter v nej vystupujúcich minerálov 
(veľkosť a tvar kryštálov, ich vzájomné 
intímne prerastanie navzájom aj s amorf
nou fázou) nedávajú reálne predpoklady 

Chemické zloženie klinoptilolitu v zeolitovom tufite z Nižného Hrabovca 
Chemical and íonic composition oj clinoptilolite in zeolitic tuffite 

jrom Nižný Hrabovec 

vzorka vzorka 
1 

vzorka 
. NH-PS NH-S NH-ĽS 

Zložka 

1 1 

1 

1 1 1 1 

1 2 3 1 
1 

2 3 1 2 

SiO2 65,75 70,70 70,66 65,70 70,65 
Al2O3 11 ,16 12,00 11 ,15 11,99 11,15 11,69 

Tab. 4 

3 

CaO 3,78 4,06 145,09 

65,71 1 

3,68 3,96 141,51 3,33 3,58 127,93 
MgO 0,19 0,20 9,89 0,19 0,20 9,89 0,18 0,19 9,39 
K2O 3,03 3,26 69,22 3,14 3,38 71,77 3,11 3,34 70,92 
Na2O 0,33 0,35 11,29 0,37 0,40 12,90 0,78 0,84 27,10 
H2O 15,76 9,43 15,76 9,41 15,76 9,41 

Súčet 100,00 100,00 235,49 100,00 100,00 236,07 100,00 100,00 235,34 

Elementárna. bunka pri základe 72 k-ysiíkuv 
Unit cell (number oj cations) on the basis oj 72 o.rygens 

Si 30,0 30,0 30,0 
Al 6,0 6,0 6,0 
Ca 1,85 1,80 1,63 
Mg 0,13 0,13 0,12 
K 1,76 1,83 1,81 
Na 0,29 ' , 0,33 0,69 
H2O 24,0 24,02 24,0 

Ľkat. 6,01 6,02 6,0 

1 

1 - zeolitový tufit predsušený voľne na vzduchu, 2 - vysušený pri 105 °C, 3 - ma
x imálna kapacita výmeny katiónov v mekv/100 g (102 mol. kg - 1) na vysušenej vzorke 
pri 105 °C. Ľkat. = 2(Ca + Mg)+ K+ Na 
1 - zeolitic tuffite dried at room temperature, 2 - dried at 105 °C, 3 - max. 
cation-exchange capacity in meq/100 g (or 102 mol. kg - 1) related on the condition 
of sample dried at 105 °C. Ľcat. = 2(Ca +Mg)+ K+ Na 
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Chemické a minerálne z loženie zeolitového tufitu z Nižného Hra,bovca 
Chemical analyses and mineralogical composition of zeolitic tuffite occuring 

n ear Nižný Hrabovec 
Tab. 5 

vzorka vzorka vzorka 

Zložka NH-PS NH-S NH-LS 

1 
1 

2 1 
1 

2 1 
1 

2 

Si02 68,32 71,85 68,10 71,46 69,75 72,91 
ľi02 0,18 0,19 0,19 0,20 0,19 0,20 
Al20:1 11 ,85 12,46 12,72 13,35 12,05 12,60 
Fe20 :1 1,15 1,21 1,18 1,24 0,96 1,00 
CaO 2,76 2,90 2,67 2,80 2,37 2,48 
ivigO 0,53 0,56 0,82 0,86 0,65 0,68 
K 20 2,56 2,69 2,63 2,76 2,32 2,42 
Na20 0,79 0,83 0,61 0,64 1,04 1,09 
H20+ 6,77 7,12 6,61 6,94 6,39 6,68 
H20 - 4,90 (5,15) 4,71 (4,94) 4,34 (4,54) 

Súčet 

1 

99,81 
1 

99,81 
1 

100,24 
1 

100,25 
1 

100,06 
1 

100,06 

Mi.rierálne zloženie horniny 
Mine::alogica.l compositíon of the zeolite rock 

klinoptiloli t 56 50 40 
räntgenoamorfná fáza 22,5 31,7 40 
plagioklasy 9,6 7,8 10,7 
cristobali t 8,6 6,3 8,7 
kremeň 2,3 3,2 2,6 
biotit 1 1 1 

Súčet 
1 

100,0 
1 

100,0 
1 

100,0 

1 - základný stav horniny, 2 - hornina vysušená pri 105 °c H 20- (105 °C) sa neza
počítava do celkové ho súčtu analýzy 
1 - sample of zeolitic tuľfi te, 2 - sample dried at 105 °C H 20- (105 °C) in brack ets 
is not included in the sum 

Základné fyzikálnochemické vlastnosti Skúšky ukázali, že najvhodnejšia teplota 
horniny aktivácie horniny j e 400 až 450 °C (pozri 

obr. 4). Po ak tivácii na takúto teplotu do--
Charakteristickými vlastnosťami horni

ny sú 
- schopnosť vo vysušenom, resp. ter

micky aktivovanom siave adsorbovať vodu 
a niektoré plyny, ako je CO2, NH3, SO2, 
H2S, NOx a i. 

- schopnosť vymieňať katióny z vod
ného prostredia 

- schopnosť sorbovať NH3, amíny a 
amoniakové komplexy z ich r oztokov. 

sahuje najvyssrn adsorpčnú schopnosť. 

Vyššia teplota aktivácie ako 450 °C postup
n e znižuje adsorpčnú kapacitu a pri t eplo
te nad 800 °C klesá skoro na nulovú hod
notu, čo súvisí s úplnou deštrukciou kryš
tálovej mriežky klinoptilolitu. 

Termicky aktivovaná hornina_adsorbuje 
pri 50 %-nej relatívnej vlhkosti prostredia 
8 až 9 g H2O/100 g, pri vysokej relatívnej 
vlhkosti 98 % až 17-18 g H2O na 100 g 
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vzorky. Adsorpčné izotermy pri rozličnej 

vlhkosti prostredia sledovanej horniny 
v porovnaní s maďarským a bulharským 
prírodným zeolitom, ako aj s ďalšími ma
teriálmi uvádzame na obr. 5. 

Sorpcia CO2 termicky aktivovanou hor
ninou je okolo 6 g/100 g a NH3 okolo 
5 g/100 g vzorky. 

Zeolitová hornina má aj bez predchá
dzajúcej termickej aktivácie vysokú ad
sorpčnú schopnosť a selektívnosť voči amo
niaku, amínom a amoniakovým komple
xom kovov. Jej adsorpčná schopnosť zá
visí najmä od koncentrácie týchto látok 
v roztoku, času styku a od zrnitosti sor 
bentu. Zo skúšok vyplynulo , že napr. zeo
litový filter zo sledovanej horniny zrni
tosti 0,6 až 1,0 mm v objeme 1 m 3 dokáže 
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Obr. 4. Adsorpcia C02 tepelne aktivovaným 
zeolitovým tufitom v závislosti od teploty 
aktivácie (kalcinácie). 1 - adsorpcia C02 v g 
na 100 g vzorky. 2 - relatívna výška (inten
zita) rtg difrakčných reflexov klinoptilolitu 
v cm 
Fig. 4. C02 adsorption by thermally activated 
zeolitic tuffite vs. temperature of activation 
(calcination) . 1 - C02 adsorption capacity 
expressed as g C02 per 100 g sample, 2 -
relative intensity (height) of X-ray diffrac
tions of clinoptilolite expressed in cm 

pri koncentrácii NH3 v čpavkovej vode 
0,1 g.1- 1 úplne odstrániť NH:3 z 2,5 m:1 

takejto vody pri rýchlosti prietoku roztoku 
0,15 cm3 . s- 1. Pri prietoku 10 m 3 čpavko

vej vody tento filter odstráni už iba 80 až 
90 % NHJ z pôvodného jeho obsahu vo 
vode (sorpčná kapacita pri danej koncen
trácii NH3 vo vode je 0,072 mol. kg- 1). 

Zeolitový tufit z Nižného Hrabovca má 
schopnosť vymieňať katióny z vod
ných roztokov. Najvyššiu citlivosť a ka
pacitu výmeny katiónov vykazuje voči 

NH4 + iónom. Kapacita výmeny katiónov 
naJviac závisí od koncentrácie týchto iónov 
v roztoku. Pri koncentrácii NH,, + v r oz
toku 3 mol. dm- 3 je kapacita výmeny 0,94 
až 1,32 mol. kg- 1 a pri koncentrácii 
0,15 mol. dm -J je zhruba 1.46-krát menšia, 
a to 0,64 až 0,90 mol. kg- 1. Vysoká cilli
vosť voči NH4 + iónom znamená pomerne 
dosť vysokú kapacitu výmeny 0,58 m ol . 
. kg - 1 aj pri veľmi zriedenom roztoku, ako 
je koncentrácia NH4 + 0,01 mol . dm - 3• Cit
livosť voči es+ a výmenná kapacita je 
zhruba r ovnaká ako k NH4 + iónom. 
K ostatným sledovaným jednomocným a 
dvojmocným katiónom klesá v nasledujú
com rade 

NH4+ ~ Cs+ >Na+ ~ Ag > Cu2+ > 
> Pb2+ ~ K+ > Sr2+ 

Možnosti využitia zeolitovej horniny 

Adsorpčné schopnosti, výmenná kapaci
ta a z toho hlavne alinita nižnohr abovec
kého zeolitového tufitu voči NH4+ iónom 
a amoniaku sú prirodzeným základom na 
jeho využitie v živočíšnej výrobe, veteri
nárstve, pri ochrane životného prostredia 
a v poľnohospodárstve vôbec. Aplikačné 

skúšky realizované v spolupráci s Vyso
kou školou veterinárnou v Košiciach (Bar t
ko et al., 1981) pouk ázali na to, ž~ zeol i
tový tufit môže byť vhodný m prbstried
kom na pufráciu kyslých metabolických 
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Obr. 5. Adsorpčné izotermy H 2O pary na tepelne aktivovanom zeoiitovom tufite, 
E.ilikagéle a pemze. 1 - vzoi ka NH-PS, zeolitový tufit Niiny Hrabovec, 2 - vzorka 
NH-S, zeolitový tufit Nižný Hrabovec, 3 - vzorka NH-LS, 2,eolitový tufit Nižný 
Hrabovec, 4 - zeolitový tuf, lokalita Rátka, Maďarsko, 5 - prírodný zeolit zo seve
rovýchodných Rodop, Bulharsko, 6 - silikagél, 7 - pemza, lokalita Tŕ- t'la 

Fig. 5. Adsorption isotherms of H 2O vapor on thermally activated zeolitic tuffite, sili
ca-gel and pumice. 1 - sample NH-PS, Nižný Hrabovec, zeolitic tuffi te, 2 - sample 
NH-S, zeolitic tuffite from Ni žný Hrabovec, 4 - zeoli tic tuff from R:itka, Hungary, 
5 - natural zeolite from northeastern Rhodope, Bulgary, 6 - silica gel, 7 - pumice, 
locality Tŕňa in southeastern Slovakia 

porúch zvierat v dávke 0,45 g na kg živej 
hmotnosti. Takéto intoxikácie hospodár
skych zvierat sa vyskytujú napríklad pri 
skrmovaní repných rezkov. Pri dávkovaní 
5 % hmotnosti zeolitového tufitu, ktorý 
m al podľa nášho hodnotenia vyše 50 % 
obsah zeolitu, do bežnej kŕmnej zmesi pra
siat sa po dvojmesačnom sledovaní dosia
hol o :20 % vyšší hmotnostný prírastok 
zvient. Ukázalo sa, že sa takýmto spôso
bom dá aj kladne ovplyvňovať životné pro
stredie na živočíšnych farmách. Adsorpčné 
schopnosti zeolitovej horniny eliminujú vý
razný špecifický zápach trusu, zlepšujú 
jeho konzistenciu na manipuláciu a pri 
aplikácii trusu ako hnojiva pôsobia regu
lačne na postupné uvoľňovanie živín, čím 
zabraňujú ich vyplavovaniu z pôdy. 

Z ďalších oblastí možného využitia su-

roviny treba spomenúť: 
•- sušenie a čistenie plynov (vykurova

cie plyny, zemný plyn, priemyselné odpa
dové plyny) 

- znižovanie obsahu vody v rozličných 
kvapalných, najmä nepolárnych médiách 
(oleje, freónové chladiarenské zmesi a 
pod.) 

- čistenie odpadovej vody miest , poľ

nohospodárskych a priemyselných podni
kov filtráciou (znižovanie obsahu NHr, +, 
NH:J , amínov a v prípade rádioaktívneho 
odpadu aj es+) 

- uprava pôdy a prídavkov do mine
rálnych a prirodzených hnojív na zvýše
nie úrodnosti poľnohospodárskych kultúr 

- niektoré adsorpčné a kataly tické úče
ly v priemysle. 

Zeolitová hornma z Nižného Hrabovca 
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má predpoklady na širšie uplatnenie sa 
v národnom hospodárstve. Ložisko však 
treba geologicky overiť z hľadiska zásoby 
a kvality suroviny, ako aj dôkladnejšie 
preskúmať jej aplikáciu v rozličných od
vetviach. 

Recenzoval I. Kraus 
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Mineralogy, charakteristic properties and utilization possibilities 
of zeolitic tuffite from Nižný Hrabovec (East Slovakia) 

JÁN KOZÁČ - DANIEL OčENÁŠ - DUŠAN RUSŇÁK - J.AN HOPPAN 

Pale - green tuffite rock, in earlier petro
graphic works described as a rhyodacite 
tuffite, was found to contain authigenic cli
noptiJolite (šamajová - Kraus, 1976, 1977). 
The zeolite mineral is thought to have formed 
chiefly by the alteration of a volcanic glass 
in aqueous environment. Samples needed for 
the examination (NH-PS, NH-S and NH-ĽS) 
were taken from a rock wall of abandoned 
quarry near Nižny Hrabovec village. 

The original vi troclastic structure of the 
rock is well preserved, but the presence of 
a fresh , unaltered volcanic glass has not been 
observed. Powder X-ray diffraction patterns 
reveal the clinoptilolite as a predominant 
mineral, however monoclinic habit of this 
mineral is not easily recognized in the scann
ing electron microscope_ The plates or 
blades of clinoptilolite are generally less than 
15 µm in length. 

The zeolite rod, was found to eon tain 
approximately 40-56 11,'0 clinoptilolite, 22-37 % 
hydrous X-ray amorphous alumosilicate 
phase, 8-11 % plagioclases, 6-9 % cristobalite 
(or opal-CT ), 2-3 % quartz and about 1 ° 0 

biotite. Clinoptilolite is Ca, K - rich variety 
and its uni t cell formula might be written as 
follows: 
(Ca, Mg, Ba, Sr))1-7.5 -~.0(K, Na) 2.o-2.3(AlGSi:10OnJ. 
.24 H 2O 
where Ca and K are 1.63--1.85 and 1.76-1.83 
respectively, Mg and Na are 0.12-0.13 and 
0.29-0.69 respeclively_ Ba and Sr contents 
are insignificant when cornpared with four 
cations cited above. 

The zeolitic tuffite exhibits the ion - ex
change properties. Ion-exchange ca paci ty for 
NH4 +, using 3N and 0.15Nammoniumchloride 
is 0.94-1.32 and 0.64-0.D meq. g- 1 (or mol . 
. kg- 1) respectively. 3N solution of ammonium 
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chloride exchanged nearly al! exchangeable 
cations of clinoptilolite. It has been observed 
that there is a close rC'lation between the 
ion-exchange capacity and the clinoptilolite 
content, and the function may be expressed 
as follows: 

y = 0.4255 X 

where, y is clinoptilolite c-ontent in the zeolite 
rock in wt. % and x is cation-exchange ca
pacity expressed in rneq per 100 g sample, 
related at the dry state at 105 °c. 
Ion-exchange experiments indicate that for 
cations studied, the selectivity sequence 
should exist: 

NH4.+ e; Cs+ >Na+;; Ag+ > Cu2 + > Pb2 + ie: 

ie: K+> Sr2 + 
Sorption capacity for NH3(N) removal from 
wa ter containing 100 mg Nff1 . 1 - L was 
0.07 meq NH:3(N). g- 1 (or mol. kg - 1) granular 
zeolitic tuffite fraction 0.6~1.0 mm at a con
stant flow rate 9 cm3. min - 1. 

Granulated and thermally activated (cal
cined up to 400 ·'C) zeolite rock adsorbed 
0.075~0.09 g H 20 vapors per 1 g sample 
at 50 % relative hurnidity, at norma! baro
rnetric pressure and constant temperature 
20 °C ± 2 °C. Adsorption capacilies for CO2 

and NH3 gases were 0.06 and 0.05 g per 1 g 
zeoli tie tuffi te respecli vely. Beneficiation tests 
were carried out in an attempt to upgrad e the 
total zeolite content. Due to the mineralogical 
character of the minerals present in the rock, 
practically no increase in Lota! zeolite content 
was achieved, using wet cycloning, heavy 
liquid separation and flotation techniques. 

Zeolitic tuffite containing more than 50 °ľo 
clinoptiloli te was tested as a dietary supple
ment for livestock. When 5 % of this zeolite 
rock in powder form (rninus 0.09 mm) was 
introduced into swine rations, the growth rate 
of pigs was clearly increased. The average 
weight gain of pigs in the experimental group 
(after 2 months) was about 20 % larger than 
those in the comparison group. 

Depending on physical and chemical pro
pert1es, the zeolite rock [rom Nižný Hrabovec, 
will certainly be useful in many other in
dustria! and agricultural fields (waste water
t reatment processes, anima] excrement treat
ment, soil conditioners, adsorbents for water 
removal from refrigerants, ľor SO2, CO2, NH3 
removal processes from waste gases, etc.). 

Preložil J. KozM 

AKTUAL I TA 

Stav a perspektívy prieskumu dekoračného kameňa na strednom 
Slovensku 

LADISLAV LACKO 

COCTOJIHHe 11 rrepcrreKTHBbI pa3BCAKH ACKOpaTHBHbI X KaMHeií: B CpeAHCH 

CJIOBaKHH 

B TIOCJie):(Bee BPCMJI ygem!CTCJI 60JihlllOe Bf!lfMami:e T!OlfCKaM ):(CKOpaTlfB

f!b!X KaMf!CM BCerir TeppHTOPMM 3ana):(Hb!X KapnaT. TyT KPOMe TpaBepTHH OB 

gpyrne TJ,[!lbl 3TOľO CbipM! TIOtITM HCl13BCCTHbI. Ha CpegHei-í CJIOBaKMH ÔblJIH 

pa3BegaHhl HOBb!C ITO):(XO):(JIU\MC MaTepMaJibl K aK: ÔlfOTMTOBbIC rpaHO):(HOp HTbI 

rrpM gepeBHC '-Iepf!b!M Eanor (y)Ke pa3pa6aThIBaeTCH) rropq:rnpOBbl11 r p aHHT 

Ha MCCTOPO)K):(CHl11f ľeJih!la, TeMHOCCpbre ryTeHCTaMf!CKlfC M3BeCTHJIKM . npM 

gepeBHC Jiorreir. flepcrreKTMBHbIM TaK)KC 5IBJIHCTCJI M nopcj:rnpOBbll1 r p aHHT 

MCCTOpO)K):(CHMJI ,[(o6potI-KepacoBO ],{ JIMacoBble J,{3BC CTH5IKM Ha MC CTOp O'lK

):(CHMM CJIOBCHCKa JI106qa, 
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Recent state and outlooks of prospecting for tľim-stone reserves 
in Middlc Slovakia 

Great attention is paid recently to the discovery of new deposits of 
trim-stone in the entire Western Carpathians. Except of travertíne, 
no other rock types were used hitherto as building material for decora
tion. Appropriate lithological types were found in Middle Slovakia from 
which mainly the biotite granodiorite near ČiE:rny Balog village, lhe 
porphyric granite near Heľpa, the dark grey limestone of Guttenstein 
type near LopeJ are the most attractive for use as trim-stone. The 
Čierny Balog deposit is already under exploital.ion. Futher prospects 
represent the porphyric granite near Dobroč - Kerašovo and the red 
L iassic lirm:slone near Slovenská Lupča. 

Slovensko nemá v ľažbe dekoračného ka
meňa bohatú tradíciu (okrem ojedinelých lo
k alít, napr. 'ľuhár). Je to aj preto, že geo
logická stavba Západných Karpát pre silnú 
tektonickú prepracovanosť a metamorfné de
štrukčné zmeny hornín dávala iba malú ná
dej na výskyt ložísk s požadovanou blokovi
tosťou. 

Ale pri vyhľadávaní na základe účelového 
geologického mapovania sa v tomto smere 
dosiahli aj pozitívne výsledky. Našli sa lo
kality podľa všeobecných kondícií a iných 
k ritérií vhodné na prieskum a oblasti vyme
dzené geologickým mapovaním boli prevere
né geofyzikou a technickými prieskumnými 
prácami. 

Medzi najpreskúmanejšie ložiská patrí 
Čierny Balog - Sihla (v oblasti kóty Tlstý 
javor cca 8 km južne od obce Čierny Balog). 
Surovinu tu tvorí biotitický granodiorit typu 
Sihla s blokovitosťou nad 0,5 m 1 až 20,93 U/ 0. 

Boli vypočítané a schválené zásoby lokality 
v priemyselných kategóriách. Na rozšírenie 
ťažby ložiska sa západným smerom overili 
ďalsie zásoby v kat. zásob C-2 (ložisko Sihla II 
s blokovitosťou nad 0,5 m :l 19,27 %) a per
spektívna oblasť smerom na SV (Sihla III). 
Bilancia celej lokality je asi 1 mil. m 3 zásob. 
Ďalším overeným ložiskom je lokalita Heľ

pa-Postaľ, približne 4 km južne od obce v do
line Postaľ. Ložisko tvorí porfyrický granit 
až granodiorit patriaci do kráľovohoľského 

komplexu veporika. Blokovitosť horniny nad 
0,5 m 3 je až 27,2 O/o a zásoby cca 150 OOO m 3 

v kat. C 2• 

Z hľadiska pestrofarebného materiálu na 
obkladové dosky je veľmi atraktívna lokalita 
Lopej, cca 1 km severne od obce. Ložisko 
tvorí tmavosivý guttensteinský vápenec s bie
lymi kalc itovými žilkami a pestrofarebné 
brekcie (rozlic:ne červenej a hnedastej farby). 
Horniny ložiska patria do chočského príkrovu 
bielovážskej série a jeho blokoví tosť sa po
hybuje okolo 27 °;0 . Zásoby lokality sú po 
merne veľké, až 1,5 mil. m:l v kat. C 2 . 

Medzi perspektívne oblasti patrí lokalita 
Dobroč-Kerašovo, cca 1 km juzne od obce, 
s výskytom porfyrického granitu veporického 
typu až granodioritu kráľovohoľského kom
plexu veporika, a lokalita Slovenská Ľupča, 
južne cca 7 km v doline Suchá Driekyňa, 

s výskytom pestrofaberného liasového vápen
ca krížňanského p r íkrovu. V týchto oblastiach 
sa doteraz vykonalo len účelové geologické 
mapovanie, zistila sa blokovitosť na okryvoch 
a urobilo sa orientačné vzorkovanie. Ložisko
vé parametre sa nezisťovali technickými prá
cami a ani zásoba sa nevypočítala. 

Doterajšie prieskumné práce na dekoračný 
kameň ukázali, že ho možno ťažiť aj v dosť 

nepriaznivých geologických pomeroch stred
ného Slovenska. Je predpoklad pokryť aj 
zvýšené požiadavky stavebníctva na dekorač
ný kameň v prevažnej časti z domácich zdro
jov. 

Geologický prieskum 
Banská Bystrica 
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AKTUALITA 

Zonálny pyrit s obsahom Co, Ni a kobaltín z Gelnickej žily 
v Gelnici 

,JÁN HURNÝ 

3oHaJU,HblH ITHpHT CO CO)l,CpJKami:eM K06aJibTa, HHK!Ilf Jl K06aJITHHa reJIHH~

KOH JKHJibl B reJIHIUJ;e 

B reJIH11!.(KOM )!(11Jle B patíoHe r e JIHl1!.(a B Cf'P Ôh[JI ycTaHOBJieH rr11p11T 

C 'lleTKOM 3OH3JihHOCľblO 11 ľ3K)Ke K06aJITl1H . C IIOMOll\bKl Ml1KpOCOH)l,bl ÔblJIO 

yCTaHOBJieHO, '{TO 3 0HaJibHa5! pa3pl1COBKa OTpa)KaeT KOJie6mOKlll\11e CO,L(ep)Ka

Hl15! KO6aJihľa 11 HHKJllf. 3TH lIBJieHHlI BO3HHKJIH BepOlITHO IIYJibCa!.(H OHHOM 

!.(HPKYJilI!.(HeM pacrnopoB. 

Zonal cobalt- and nickeliferous pyrite and cobaHHe from the Gelnica 
orc vein (Spišsko-g·emerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia) 

Pyrite with pronounced zonal structure and cobaltite were found 
to occur in tht: Gelnica ore vein. Electron microprobe analysis p roved 
that the zonal structure is caused by the variable cobalt and nickel 
content of pyrite. ľhe feature probably 01iginated due to pulsativ e cir
culation oE solutions and represents a n irnportant information on th e 
ontogenesis of minerals as well as on thermodynamic conditions of 
their generation. 

Pri štúdiu minerálnej výplne Gelnickej žily 
v Gelnici v Spišsko-gernerskom rudohorí sa 
v niektorých výrazne ohraničených kryštá
loch pyritu zistila zonálna stavba. Pyrit sa 
vyskytuje v asociácii s kobaltínom, kreme
ňom, sideritom, chalkopyritom, t etraedritom, 
Fe dolomitom, hematitom. rutilom, albitom, 
chloritom, sericitom, turmalínom, arzenopyri
tom, sfaleritom, galenitom a markazitom. Zo
nálnu stavbu možno pozorovať mikroskopicky 
v nábruse podľa nerovnomerného sfarbenia 
kryštálov v podobe striedania sve tlejších 
a t mavších zón. 

Pri použití plošných a bodových rtg mikro
analýz na mikrosonde JXA-5A, J eol (analytik 
J. Krištín) sa zistilo, že zonálna k resba odrá
ža premenlivý obsah kobaltu a niklu (obr. 1). 
Porovnávaním výsledkov možno pozorovať 

výrazne fixované zóny obohatené o kobalt 
a nikel. Zonálnos ť sa prejavuje nepravidel
ným striedaním zón , pričom rozmiestnenie 
Co zón a Ni zón vzájomne nekoreluje, Che
mické zloženie niektorých miest zonálneho 
kryštálu je v tab. 1 (analýza 1, 2, 3, 4). Vstu
povanie kobaltu a nik lu do štruktúry pyrit u 
izomorfným zastupovaním železa je evidentné 
najmä z porovnania kryštalochemických 
vzorcov. 

Kobaltín vystupuj e v tesnej a sociácii s py
ritom, lemuje pyrit a lebo vyplňa pr iestory 
medzi jeho zrnami. Mikroskopicky možn o 
v rámci zŕn pozorovať, že k ob alt ín pozostáva 
z dvoch fáz odlišujúcich sa intenzitou odra
zovost! Analýzou na mikrosond e sa zistilo, že 
tento rozdiel je spôsobený odlišným chemic
kým zložením (obr. 2). Svetlejšia fáza m á 



278 Mineralia slov., 14, 1982 

vyšší obsah Ni a As a ni ž.ší obsah S (analýza 
5, 6 v tab. 1) a zodpovedá Ni kobaltínu. 
Obs a h Fe je v obidvoch fázach kobaltínu 
rovnaký. Tmavšia fáza má nižší obsah Ni 

a As (analýza 7, 8 v tab. 1). Podobná variácia 
zloženia a vzájomná miesivosť prí tomných 
prvkov sa pri prírodných sulfoarzenidoch vy
skytuje (Yund, 1962, Klemm, 1965, Petruk 

l. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Vysledky bodových rtg mikroanalýz 
Resv.lts of X-ray microanalysis 

As N i Co Fe s Suma Kryštalochemické vzorce 

1,38 4,04 41,71 52,99 100,12 (Feo,goCoo,osNio,03)1 ,oJ S1,0v 
0,19 3,08 45,68 53,51 102,46 (Feo·1J6Coo,ool 1,u::S 1 •(17 

47,83 53,09 100,92 FeJ,02Si,9s 
46,36 53,01 99,37 Fe1,00S1,9s 

52,30 9,66 25,47 3,51 10,14 101,08 (Coo,nNio,29Feo,11l J ,17As1 ,2,Sr,,s0 
50,38 6,86 28,26 3,86 10,68 100,04 (Coo, s6Nio,21 Feo,d1,t9As 1 ,21S0-GO 
42,33 1,99 33,66 3,50 17,06 98,54 (Coo,97Nio,00 Feo,10l 1,n Asu,D6s~, 9n 
42,07 2,07 34,23 3,40 16,21 97,98 (Coo,ggN io,oGFeo, 1 o) 1>15Aso-97S0,oo 

a b C 

d e 

Obr. 1. Zonálna stavba kryštálov pyritu. Bodmi su označené analýzy v tab. 1. Foto 
J. Krištín. a - kompozícia, zv. 300X, b - distribúcia CoKa, c - distribúcia N iKa, 
d - distribúcia FeKcx, e - distribúcia SKa : 
Fig. 1. Zonal structure of pyrite crystals. Points indicate t he sites ana lyzed (see 
tab. 1) 

Tab. 1 
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a b C 

d e 

Otr 2. Zon.álnv pyrit ,ľ i2invVciný kobaltinom. bndm1 ,u u7.n.Jc,·n c· 8 n::ilj•zy v Lab. I 
Foto J Kľistín a -- l-ompozícia zv 300x. b - d is lribL1c ia C'0K0. c - d1,tribúcia 
N1K 0 • d - distnbúcia FeK 0 • e - ,li~tribúcia AsK 0 • t - d1str1b u ~i3 SI<c 
Fig. 2. Pyrit e w1th zonal slructure nmmed by cobalt1U. f--'r.1nh 111d1u1te the sites 
analyze d (see rnb. I) 

et al., 1971) a odráža premenlivosť podmienok 
v zniku. Zistili sme ju aj v sulfoarze nidoch 
Ni a Co v ložisku Rudi'iany (Hurný, 1978). 
Podľa B. Cambeia et al. (1977) nerovno

merný a premenlivý obsah niklu a kobaltu 
v pyrite súvisí s periodizáciou procesu zrud
nenia a je charakteristický pre pyrit p luto
génno-hydrotermálnych ložísk. Podľa D. P. 
Grigorieva - A. G. žabina (1975) j e zonál
nosť spätá nie len so zmenou chemického zlo
ženia roztoku, teploty a rýchlosti pohybu 
roztoku, ale aj s mechani.zmom rastu kryš
tálu a je pre pyrit veľmi charakteristická. 
Javy zonálnosti pyritu s obsahom niklu a ko
baltu detailne skúmal H. S. Rudaševskij -
A. F. Sidorov (1972). Za možnú príčinu zmien 
pokladajú pulzačnú zmenu zloženia, teploty 
a t laku rudonosných roztokov, n e rovnakú 
schopnosť hrán rastúceho kryštálu absorbovať 
prímesi, pričom nevylučujú možnosť druhot-

ného v;;niku - rozpadom pevných roztokov 
a redistribúciou v pevnom stave. 

Predpokladáme, ze javy zonálnosti pyritu 
s obsahom Co a Ni z G elnickej žily v Gel
nici vznikali pulzačnou cirkuláciou roztokov. 
Chemické zloženie odráža rýchlosť rastu -
p ri rýchlom raste vznikajú zóny ochudobnené 
o Co a Ni. P r i spomalení rastu (spomaleni e 
cirkulácie roztokov) sa zvyšuje konc entrácia 
Co a Ni a vznikajú obohatené zóny_ Vo zvyš
k ovom roztoku nastalo výrazné obohatenie, 
čo viedlo až k vzmku kobaltínu 

S ledované javy zonálnosti ukazujú ich dô
l ežitosť pri geologických výskumoch a sú cen
nou informáciou o ontoge n éze minerálov a 
termodynamick ých podmienok ich vzniku. 

Geologický prieskum 
S pišská Nová Ves 
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AKTUALITA 

Scheelit v Považskom Inovci 

STANISLAV POLÁK - PETER HANAS 

illeemfT IlOBalliC}(OľO JiIHOB[(a 

PenroHaJ1bHO11 lllJ1MXOBOJ1 CbČMK011 ITOBa)KCKOľO I1HOBl.(a y).íanacb yCTaHO

BMTb Cl1JTbHal! paccel!HHOCTb llleeJ1MTa. 3HaY:l1TeJTbHble KOHI..\eHTpal.(Ml1 6h1J1J,[ 

ycTaHOBJ1eHbl Ha MeCTOpO)K).1CHl1l1 ľopKa Ha/.1 BaroM l1 TpeHY:l1aHCKJ.1e CTaH

KOBl.(e. PacrrpocTpaHeH11e weeJmTa nepeKphIBaeTcl! c nporH03Hoň Tepp11Top11eň 
Ml1HCpam!3al11111 cypbMbl-Mhllllbl!Ka-3OJIOT a -Me1-111 . 

Scheelite in the Považský Inovec Mts. 

Regional panning prospection over a crystaliine terraine in the Po
važský Inovec Mts. (Western Slovakia) discovered strong dispersion of 
scheelite in panning samples. More pronounced concentrations of scheelite 
occur near Hôrka nad Váhom and Trenčianske Stankovce villages. Scheelíte 
occurences fall into the prognostic area for Sb-As-Au-Cu mineralization. 

Výskyty ojedinelých zťn scheelitu v recent
ných náplavoch potočnej siete Považského 
Inovca sú známe už spred 10 rokov, keď sa 
tu robil prvý orientačný šlichový prieskum 
zameraný na otázky zlatonosnosti a pôvodu 
zlata v prisvahových sedimentoch na východ
nej strane vrchov. Pri súčasnom regionálnom 
šlichovom prieskume sa zhruba potvrdila 
existencia a silná dispergovanosť scheelitu 
najmä v kryštalinických častiach vrchov. Sú
časne sa vyčlenili dva menšie úseky s ná
padne zvýšeným podielom tohto minerálu a 
so zaujímavými vzťahmi k okoliu. Aj keď 

tieto výsledky nemožno Pri súčasnom stave 
rozpracovania považovať za priamy dôkaz 
alebo odraz výraznejšej či dokonca priemy
selnej scheelitovej akumulácie, v prípade lo
kality Hôrka nad Váhom, okr. Trenčín, sú 
nádejné náznaky spojitosti s nedávno vyčle
neným prognóznym územím Sb-As-Cu mi
neralizácie. Ďalej podávame stručnú charak-

teristiku doterajších poznatkov. 
a) Lokalita Hurka n. Váhom, Hôrčanská 

dolina, okolí e býv. Seewaldovej kopanice: 
vysoký obsah scheelitu (priemerne nad 50 zŕn) 
sa objavuj e v šlichu tesne pod prítokom pri 
Seewaldovej kopanici drénujúcom rozhranie 
permských a kryštalických hornín na S od 
Hôrčanskej doliny. V ďalšom poprúdnom 
smere podiel zŕn scheelítu v šlichoch rýchlo 
klesá, ale udržiava sa temer až po vyústenie 
potoka do priľahlého Považia (obr. 1). Zvý
šený obsah W v tomto teréne zvýrazňujú a j 
výsledky semikvan ti tatívnych spektrálnych 
analýz jemných náplavov (obr . 2). Relatívne 
narastanie obsahu \V v najvrchnejš ích čas

tiach spomenutého bočného prítoku a jeho 
istá korelácia s obsahom Sb, resp. As, ve die 
k predpokladu o pozičnej a možno aj gene
tickej spätosti Sb-As-W v neznámej mine
ralizácii. V každom prípade treba zdroj 
scheelitu a obsahu W hľadať iba v tunajšom 
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Obr. 1. Loka lita Hôrk a 
n. Váhom, Hôrčanská 
c:iolina, býv. Seewaldova 
kopanica. Výsledky šli
chového prieskumu na 
scheelit. 1 - negatív ny 
šlich, 2 - šlich s obsa
hom do 10 zŕn schee litu, 
:3 - šlich s obsahom 
nad 500 zŕn scheelitu, 
4 - prognózny terén 
Sb-As mineralizácie a 
jeho predpokladané se
verovýchodné pokračo

vanie 
Fig. 1. Results of pan
ning prospection on the 
Hôrka nad Váhom loca
lity, Hôrčanská dolina 
valley. the former See
wald farmyard. 1 - ne
gati ve panning sample, 
2 - sample with up to 
10 scheelite grains, 3 -
sample with over 500 
scheeli te grains, 4 
prognostic terraine for 
Sb-As mineralization 
and its NE continuation. 

Obr. 2. Lokalita Hôrka 
n . Váhom, Hôrčanská 
dolina, býv_ Seewaldova 
kopanica. Obsah W 
v jemných náplavoch 
hydrosiete. 1 - nega
tívne, 2 - obsah W 1 
až 2 SPD, 3 - obsah 
nad 2 SPD W, 4 - prog
nózny terén Sb-As mi
nera lizácie a jeho pred
pokladané severovýchod
né pokračovanie 
Pig. 2. Tungsten content 
in fine stream sediments, 
Hôrka nad Váhom loca
Jity, Hôrčanská dolina 
valley, the for m er See
wald farmyard. 1 - ne
gatíve sample, 2 
tungsten content in 1 to 
2 degrees of relati ve 
concentration (SPD) , 3 -
tungsten content over 
2 SPD, 4 - prog11ostic 
terraine fo r Sb-A~ mi
neraliza tion and its NE 
continuation 
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Obr. 3. Lokalita Tren
čianske Stankovce, po
tok pri háj ovni Beli
ce. Výsledky šlichového 
prieskumu na scheelit. 
l negatívne šlichy, 
2 - šlichy s obsahom 
do 1 O zŕn scheeli tu , 3 -
šlichy s obsahom do 100 
dn scheelitu, 4 - staré 
banské práce n a Pb-Zn
Cu-Au zrudnenie Tren
cianska Turná-Blatina, 
5 prognózny terén 
Sb mineralizácie 

5\ ))'-

Fig_ 3. Results of re
gional panning prospec
tton far scheelite, Tren
čianske Stankovce loca
li Ly. brook near to the 
Belice cottage_ 1 - ne
gatíve panning sample, 
2 - sample w ith u p to 
10 grains of scheelite, 
3 - sample with up to 
100 grains of scheeli te, 
4 - old mining work
ings on a Pb- Zn-Cu-Au 
:nineralization near Tren
čianska Turná-Blatn á, 
3 prognostic a rea 
[or antimony minerali
zalion 
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kryštaliniku svorového charakteru. 

Pre úplnosť treba ešte uviesť, že analogické 
spojenia sú čiastočne pozorovateľné aj v se
vernejších potokoch v okolí Kálnice (najmä 
v tzv. Krajnej doline), ktoré erodujú pred
pokladané pokračovanie Sb-As-W anomál
nej zóny na SV. Naproli tomu doliny južne 
od Hôrčanskej sú na W úplne negatívne a 
bez výskytu scheeli tu. 

b) Lokalita Trenčianske Stankovce, okres 
Trenčín. Vo vrchných častiach pravostranné
ho prítoku Seleckého potoka od hájovne Be
lice sa tiež zistil lokálne kolísavý, ale nápad
ne zvýšený podiel scheelitu v šlichoch (obr. 3) , 
v dvoch prípadoch dosiahol množstvo do 
100 zŕn. Aj keď značná časť prítoku prechá-

0 
/-~ 

i S"ll ; --~ 
dza horninami permu, na_jvyss1e časti erodujú 
svorové kryštalinikum. Na základe naš ic h 
skúseností z iných vrchov (napr. z Tríbeča) 

možno predpokladať, že veľké výkyvy v ob 
sahu scheelitu a jeho celkove nižší podiel vy
volali kolísavé pomery ťažkých minerálov 
z hornín permu a kryštalinika, príp. prevaha 
permského detritu s hojnejšími ťažkými mi
nerálmi v spodných častiach toku. Preto sa 
tu môže scheeli tonosnos ť úplne alebo čiastoč
ne zastrieť. 

Obdobné zjavy sú tu zrejme aj v prípade 
nízkeho obsahu W v jemných náplavoch 
(obr. 4), ktoré sa pri prechode cez permsk é 
horniny úplne strácajú. Pre zaujímavosť tre
ba azda doplniť, že na východnejšie ležiacom 



S. Polák -- P. Hanas: Scheelit v Považskom Inovci 283 

N 

~ 

Sedličianskom potoku (odkiaľ sa v šlichoch 
nekonštatoval takmer nijaký scheelit) sa ob
javuje relatívne vyšší obsah W azda v súvis
losti s druhým považskoinoveckým prognóz
nym terénom pre Sb-As zrudnenia s ozna
čením Trenčianska Turná-Blatina. Najvyšší 
obsah W je vo vrchnej časti prítoku nad ta
mojším starým polymetalickým zrudnením 
v štôlni J án Baptista, kde obsah do istej 
miery koreluje s obsahom Sb. 

Doterajšie výsledky prieskumu v Považ
skom Inovci jednoznačne ukazujú na lokálne 

4 km 

Obr. 4. Lokalita Tren
čianske Stankovce, po 
tok pri hájovni Belice. 
Obsah W v jemných ná
plavoch hydrosiete. 1 -
negatívne, 2 - obsah 
1 až 2 SPD W, 3 -
obsah nad 2 SPD W, 
4 - staré banské práce 
na Pb-Zn-Cu-Au zrud
nenie Trenčianska T ur
ná- Bla tina, 5 - p r og
nózny terén Sb minera
lizácie 
Fig. 4. Tungsten content 
in fine stream sediments, 
Trenčianske Stankovce 
locality, brook near to 
the Belice cottage. 1 
negatíve sample, 2 
tungsten content in 1 to 
2 degrees of relative 
concentration (SPD), 3 -
tungsten content over 
2 SPD, 4 - old mining 
workings on a Pb-Zn
Cu-Au mineralization 
near Trenčianska Tur
nú-Blatná, 5 prog
nostic area for antimony 
mineralization 

obmedzený výskyt scheelitu v dvoch terénoch 
kryštalinika, pričom je tu veľmi nápadná 
spojitosť týchto prejavo\· s prognóznymi úze
miami Sb-As-Au-Cu mineralizácie. Po
dobné zjavy sú známe a,i z oblasti Malých 
Karpát, aj keď tu doteraz jediný konkrétny 
primárny mineralogický výskyt scheeli tu nie 
je bezprostr edne spätý s As-Sb-Au zrudne
ním, ale s neďalekými arnfiboli tmi. 

Geologický prieskum 
Bratislava 
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KRONIKA 

Spornínanie na Ing . Jána Slávika, DrSc. 

Držíme v rukách jeho doktorskú dizertačnú 
prácu - študujeme vulkanity východného 
Slovenska. Jeho vety nás stále viac evokujú, 
vyvolávajú mnoho otázok, privádzajú nové 
myšlienky, usmerňujú myšlienkový proces do 
inej úrovne. Nevdojak sa začínajú vynárať 

črty jeho tváľe, mierny úsmev. Začína odu
ševnene rozprávať o význame neogénnych 
vulkanických vrchov, príčinách ich vzniku, 
generovaní magmy, ktorá ich vytvorila, o prí
činách rudotvorných procesov a vzniku loží sk 
nerastných surovín. So zápalom rozpráva 
o veľkej perspektíve východného Slovenska 
ktoré sa skôr pokladalo za „ sterilné" ú:zemie'. 
Do viet vkladá v šetok entuziazmus, presved-

čenie a uvádza logické dôvody. Zdôvodňuje 

prvý pokus poärobnejšie skúmať geologickú 
históriu oblasti východoslovenský ch neovul
kanitov na pozadí gt!ologického dania v al
pínskej Európe_ 

Hovorí: ,,Pokus o takúto synté.zu ukazuje, 
že stojíme na prahu revolučných zmien v na
zeraní na príčinnosť tektonického vývoja 
alpínskej Európy_ V hrubých črtách sa však 
pred nami otvára ohromný vplyv novej geo
tektonickej predstavy na všetky teoretické 
i praktické problémy geológie." 

Strháva poslucháčov k aktivit e, diskusii, 
k nespočetným otázkam ... 

Ano, t aký bol náš spolupracovník a dobrý 
priateľ. Vedel zanietiť človeka za dobrú, po
krokovú vec, prebudiť v ňom želanie objavo
vovať nové, skúmať vzájomné súvislosti a 
zákonitosti, získavať nové poznat ky. Svojou 
erudíciou získaval prívržencov a zapálených 
realizátorov navrhovaných geol ogickoprie
skumných a výskumných programov. Oso
bitne si zakladal na permanentnej výchove 
mladšej generácie . Starostlivo a priateľsky 

viedol nových geológov do terénu. Vyžaroval 
vhodné myšlienkové fluidum a pomocou neho 
ich orien toval na hlbšie poznávan ie problé
mov geológie zákonitostí vzniku a r ozmiest
nenia ložísk a pomáhal prenikať do podstaty 
metodiky geologického prieskumu. 

Za jeho činnosť a dielo mu patrí naša hlbo
ká vďaka. Sprevádza nás pr i k aždodennej 
práci a s odstupom času si ho ceníme stále 
viac ako prameň zdravých, progresívnych 
myšlienok. 

Touto malou spomienkou vzdávame úctu 
nášmu spolupracovníkovi, významnému slo
vensl,ému geológovi a dobrému priate ľovi 

I ng. Jank ovi Slávikovi, DrSc., a tak si pri
pomíname jeho nedoži té päťdesia te narode
niny. 

J án Barta lský - Mir oslav S lavkay 
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Naši jubilanti 

Životné jubileum Ing. Marty Abonyiovej 

Dlhornéná pra
covníčka Geolo
gického prieskumu 
Sp1sská Nová Ves 
a vedúca prevádz
,y geologickej sluí: 
b.v po dni ku (zá -
kladného závodu) 
sa doz1va vyznam
nÉ'ho z1votneho ju. 
tilea. 

Juhilantka sa na
rodila 9. augusta 

1932 v Košiciach a tam roku 1951 ukončila 

gymnaz,um. Studovala na Slovenskej vysokej 
skol e technickej v Bralislave d od roku 1952 
na Baníckej fakulte VST v Kos1ciach, ktorú 
t:1spešne ukonľi la roku 1935. 

Jej prvým pracoviskom bol Rudný projekt 
v Košiciach, ale uz v marci 1957 nastúpila 
do odbornej skupiny magnezitu do Geologic
k ého prieskumu (bfvalý Východoslovenský 
rudný prieskum) v závode Jelšava. Tu začala 
postupne rozvíjať svoju geologickú činnosť 

zameranú na ložiskovú a ekonomickú geoló
giu. Riešila úlohy veľkého národohospodár
skeho významu v oblasti vyhľadávania a roz
širovania surovinovej základne magnezitu, 
ako napr_ Ploské, Jedlovec, Miková, Dúbrav
ský masív, Lubeník, okolie Jelšavy. Výsled
kom úsilia kolektívu , v ktorom pracovala, 
boli pozitívne výsledky, na základe ktorých 
sa dobudoval a značne rozšíril magnezitový 
priemysel Slovenska, éím sa naša republika 
zaradila medzi najväčších svetových produ
centov magnezitu. Dôstojným zavŕšením jej 
odbornej práce je monografia Magnezitové 
ložiská Slovenska, ktorú napísala s Andrejom 
Abonyim a vydala roku 1981. 

Ing. M. Abonyiová vykonávala geologický 
prieskum ložísk dekoračného kameňa v Si
lickej Brezovej, tehliarskych surovín v Rol-

ňave, Revúcej, J elšave, ako aj pri inventari
zácii lomov a príprave geologickoložiskovej 
štúdie Sp1šsko--gemerského rudohona. Výsled
ky svojej práce zhrnula v nveceén,vch sprá
vach aj v publikáciách. 

V_ýznamným l1votnýn1 medzníkom Ing. M. 
Atony10vej bol rok 197:l, ked ju pover ili 
funkciou vedúcej pr·evádzky geologickej slu ž
by podrnku. Menovanie do tejt0 funkcie pri 
rodzene vyplynulo z oLibornei úrovne. orgarn
zaénvch schop ností a hlbokého zmyslu pre 
systemal!ckosi a riadiacu prácu jubila ntky, 
Aj v te jto funkcii sa plne osvedc1la a pod
sta I ne pomohla zvys1 t uroveň výrob.v v Geo
log,ckej sluzbe podniku. ako aj úrnven ·vz(a -• 
hov Geologickej slu.i'.by s prevádzkovými Lá
vodmi a odberatelon, Okrem toho aktivn P 
prdcovala vo viacerych podmkových aj re
zortn_ých komis1iic-h. Akt1vne sa angazoval;i 
v pol1UckeJ práci v :Sloven,ko1n zvaze zien, 
v základneJ organ1zacii aj v okresných orgá 
noch. 
Dlhoročnú a svedomllú prácu Jubilantky 

ocenili podnikovým vyznamenaním Zaslúžilý 
pracovník I. a II. stupúa (1977, 1972), rezor t
nym vyznamenaním Najlepší pracovník Geo
logickej služby (1960) a štátnym ba níckym 
vyznamenaním Za pracovnú vernosť (1975). 
Najvyššieho ocenenia sa jubilantke dostalo 
roku 1980, keď jej prezident Ceskoslovenskej 
socialistickej republiky pri príležitosti 1. a 9. 
mája prepožičal štátne vyznamenanie Za vy
nikajúcu prácu ako ocenenie jej dlhoročnej 

odbornej práce v geologickom prieskume a 
aktívnej politickej a spoločenskej angažova
nosti. 

Sme radi, že sa pri tejto príležitosti mô
žeme pripojiť k širokému okruhu jubilantki 
ných gratulantov, zaželať Ing. Marte Abonyio
vej všetko najlepšie a do ďalších rokov jej 
popriať pevné zdravie, veľa vytrvalosti, pra
covné a osobné úspechy. 
Srdečne blahoželáme. 

Miroslav Slavkay 
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Ing. lvan Krnv,ianský jubiluje 

V tomto roku sa 
dozíva pá ťdes1a
tich piatich rokov 
lng. !van Krav
jan,k_í, . Narodil ,a 
5. mája 1927 v To
poľčanoch. gym -
názium absolvoval 
roku 1947 v Pre 
šove. Dva roky 
študoval baníctvo 

na_ 8_VšT v Bratislave a potom na Vyso
keJ skole banskej v Ostrave, kde v máji 
~ 9?2. získal_ titul banského inžiniera_ Už počas 
studia pre.1avoval záujem o banskú geológiu 
a roku 1950 sa v kolektíve študentov VšB 
a SVŠT zúčastnil na geologickom mapovaní 
banských diel ložiska Banská Štiavnica 

Roku 1952 nastúpil _jubilant ako zá~odný 
geológ základného závodu Turčianske Tep
lice Západoslovenského rudného prieskumu 
a pracoval pri prieskume ložísk Špania Do
lina, Lip~ovská Dúbrava, Kremnica a celej 
oblasti Nizkych Tatier. P o vytvorení r ezortu 
geológie roku 1958 pósobil v rozličných 

funkciách v Geologickom prieskume v závode 
Banská Bystrica. Naďalej pracoval v oblasti 
Španej Doliny, robil vyhľadávací prieskum 
Pb, Zn rúd v oblasti Drienka diatomitov 
v Dúbravici, bentonitov pri Hro~hoti a kon
t~olný prieskum ložiska cementárskych suro
vm v Kostiviarskej. Po centralizovani geolo
gickej služby do Geologického prieskumu 
S~išská Nov_á Ves a po vytvorení geologic
keho strediska_ v Banskej Bystrici bol jeho 
vedúcim až do roku 1969, keď odišiel do slu
žieb Slovenského geologického úradu. Dbal 
o odborný rast pracovníkov, a najmä o to, 
aby z mladých nadaných kolektorov vyrástli 
geológovia. Viacerí z nich sa dobre uplatňujú 
v n ašej geológii. 

Po zriadení SGú roku 1969 sa stal jeho 
pracovníkom a vykonával v ňom vedúce geo
logické funkcie. Stále bol v edúcim odboru 
ložiskovej geológie, teraz je riaditeľom geolo
gického odboru a v rezorte vedie ložiskový, 
hydrogeologický a inžinierskogeologický prie
skum vrátane zosuvov. Pod jeho vedením sa 
plnia hlavné úlohy geologického prieskumu 

na jmä p ri vyhľadávaní nm}ch z.ásob uhlia, 
rop\'.' zemného plynu . rúd a nerúd. ako a j 
pri ich odovzdávaní 1azobným organizáciám. 
Dalej s ú Lo zásoby podzemneJ vody, ochrana 
kúpeľov, ochrana vôd pred znečistením a po
trebné i nzin1erskogeologické informácie. Bol 
na čele kol e ktívu. ktorý vypracoval prognózy 
zdrojov nerastov. ako aj moznosť zabezpečo

vať príras10k zásob rolw 1972 a 1979. ktoré sú 
podkladom pre ďalšie L,vahy rezortu do roku 
2000, 

Okrem odbornej črnnosti je jubilant aktív
ny - aj v poli llcko-spoločenskej sfére, naj má 
v CSVTS. Od založenia pobočky ČSVTS pri 
SGú až do tohto roku bol jej predsedom, je 
členom mestského výboru banskej spoloč

nosti, vedeckým tajomníkom jej predsedníc
tva, členom pléna Slovenského ústredného 
výboru banskej spoločnosti a predsedom od
bornej skupiny pre geologický výskum a prie
skum pri SúVBS ČSVST. Za túto činnosť sa 
stal držiteľom Zlatého odznaku I. stupňa 

ČSVTS, ako aj plakety 25. výročia jej zalo
ženia. Je aktívnym členom Slovenskej geolo
gickej spoločnosti. Naša spoločnosť jeho po
zitívnu činnosť viackrát ocenila vyznamena
niami. Je držiteľom baníckeho vyznamenania 
Za pracovnú vernosť, odznaku Naj lepší pra
covník geológie (1962) a Najlepší pracovník 
g eologickej služby SGú (1977). 

Od založenia časopisu Mineralia slovaca 
je členom redakčnej rady Publik oval rad 
štúdií a je autorom viacerých záverečných 

správ o geologických prieskumoch, ktoré za 
dlhé roky svojej činnosti spracúval. V SGú 
je činný najmä pri aktívnom organizovaní 
odborných seminárov a konferencií ktoré 
usporadúva pobočka ČSVTS pri SGú 'a ktoré 
majú vžd y celoštátny alebo medzinárodný 
význam. Aktívne sa zúčastňoval na mnohých 
odborných podujatiach a často na nich vy
stupoval so zásadnými referátmi. 

Jubilant vykonal a vykonáva záslužnú prá
cu na prospech našej spoločnosti a geológie, 
za čo mu patrí úprimná vďaka. K jeho vý
znamnému životnému jubileu mu čo naj
srdečnejšie blahoželáme a do ďalších rokov 
prajeme veľa zdravia, vytrvalosti, osobných 
a pracovných úspechov. 

Miroslav Slavkay 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

Valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti 

V zmysle stanov Slovenskej geologickej 
spoločnosti § 7 ods. 1 zvoláva ústredný vý
bor SGS valné zhromaždenie najmenej raz 
za tri roky_ Doterajší ústredný výbor SGS, 
zvolený 4. V. 1978 na valnom zhromaždení 
26. 11. 1981 skončil svoju činnosť. Správu 
predniesol predseda SGS člen korešpondent 
SA V Oto Fusán. 

Hlavným poslaním Slovenskej geologickej 
spoločnosti je napomáhať rozvoj geologických 
vied, prehlbovať a rozširovať geologický vý
skum a prieskum na Slovensku, a tak urých
ľovať aplikáciu progresívneho trendu vedec
kotechnického rozvoja v našom národnom 
hospodárstve. 

Slovenská geologická spoločnosť plní túto 
funkciu hlavne organizovaním akcií zabezpe
čujúcich včasnú výmenu vedeckých poznat
kov, šírenie nových skúseností a informácií 
v najširších radoch pracovníkov geologických 
a príbuzných inštitúcií na Slovensku. Na 
plnenie tohto cieľa organizuje prednášky do
mácich aj zahraničných odborníkov, tema
tické semináre, sympóziá, konferencie a za
bezpečuj e publikovanie informácií z takýchto 
podujatí. 

V poslednom období vyvíjala SGS túto čin
nosť prostredníctvom štyroch pobočiek, bra
tislavskej, košickej, žilinskej a od roku 1979 
aj spišskonovoveskej_ Pritom v rámci bra
tislavskej pobočky pracuje geochemická, inži
nierskogeologická, sedimentologická a hydro
geologická odborná skupina. 

Od roku 1978 usporiadala SGS 39 seminá
rov [121 referátov, 115 prednášok (16 zahra
ničných prednášateľo·✓)J, 7 exkurzií a 1 celo
štátnu konferenciu. 

Je potešiteľné, že počet významnejších akcií, 
najmä seminárov, stúpa. Je to zásadná kvali
tatívna zmena, pretože na niektorých takýchto 
podujatiach bolo viac prednášok, ako je celo
ročný počet bežných prednášok v pobočkách. 
Sírka a h[bka vedeckoinformačného vplyvu 
takýchto akcií je oveľa významnejšia a týka 
sa širokého okruhu členov a ďalších pracov
níkov geológie. Najlepšie to dokumentuje 
účasť, ktorá sa napr. roku 1981 pohybovala 
od 50-80 účastníkov na každom podujatí. Na 
viacerých seminároch sa zúčastnili aj zahra-

niční hostia. Aj keď prednášok zahraničných 
odborníkov bolo za celé obdobie 16, nepokla
dáme tento počet za primeraný. Ak sa nedarí 
zabezpečovať viac zahraničných prednášate
ľov prostredníctvom Slovenskej akadémie 
vied, treba zo strany ústredného výboru aj 
vedenia pobočiek a odborných skupín vyvinúť 
vacsrn iniciatívu pri zaisťovaní prednášok 
zahraničných hostí, ktorí sú u nás na pozvanie 
iných inštitúcií. 

Osobitnú zmienku si zasluhuje usporiadanie 
XXIII. celoštátnej geologickej konferencie, 
ktorú zorganizoval ústredný výbor SGS spolu 
s bratislavskou pobočkou. Konala sa 26.-28. 
8. 1980 v Trnave za účasti 350 geológov a 5 
zahraničných hostí. Okrem základných refe
rátov dotýkajúcich sa aktuálnej problematiky 
najmä v oblasti západného Slovenska (geo
logická stavba Malých Karpát, Strážovskej 
hornatiny a bradlového pásma, ložisková 
problematika, termálne a minerálne vody, 
výstavba vodného diela Dunaj atď.) bolo zor
ganizovaných 7 pararelných dvojdňových ex
kurzií. Treoa vyzdvihnúť, že vytlačené mate
riály - prednášky, exkurzných sprievodcov, 
stanovy spoločnosti a adresár členov SGS 
dostali účastníci už pri prezentácii. 

Na XXIII. celoštátnej konferencii v Trnave 
udelila SGS čestné členstvo doc . RNDr. Z. 
Rothovi, DrSc., RNDr. Ľ. Ivanovi, CSc., prof. 
V. Andrusovovej, prof. dr. J. Jelínkovi a prof. 
A. Haydemu. Pamätnú plaketu Jána Slávika 
udelili RNDr. Ľ. Ivanovi, CSc., dlhoročnému 
predsedovi spoločnosti, za zásluhy o rozvoj 
SGS, a druhú plaketu ústredný výbor SGS 
schválil a odovzdal na valnom zhromaždení 
RNDr. O. Samu elovi, DrSc., za jeho dlhoročnú 
činnosť v spoločnosti a úspešnú organizáciu 
XXIII!. celoštátnej konferencie. 

Z prehľadu vidno, že činnosť Slovenskej 
geologickej spoločnosti bola rozsiahla. Zaslú
žili sa o to výbory pobočiek a patrí im za to 
uznanie a vďaka. Osobitné uznanie si zaslu
huje doc. dr. D. Hovorka, CSc., predseda bra
tislavskej pobočky, prof. L. Rozložník, DrSc., 
predseda košickej pobočky, dr. K. Malat in
ský, CSc., predseda žilinskej pobočky, a dr: M. 
Slavkay, CSc., predseda spišskonovoveskej 
pobočky, ktorí v činnosti pobočiek vyvinuli 
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mimoriadnu iniciatívu. 
Mnohé akcie zorganizovala spoločnosť 

v spolupráci so SVTS a inými geologickými 
inštitúciami. Takúto tendenciu treba hodnotiť 
pozitívne, pretože zodpovedá integračnému 
úsiliu celej našej spoloénosti, ako aj požia
davkám vysších orgánov, ktoré usmerňujú 
činnosť vedeckotechnických spoločností na 
Slovensku. 

V súvislosti s činnosťou SGS treba pozi
tívne hodnotiť dobrú spoluprácu s Organi
zacnym strediskom vedeckých spoločností 
Slovenskej akadémie vied, ktoré nám maxi
málne vychádzalo v ústrety_ 
Pokiaľ ide o členskú základiíu SGS, mala 

aj v poslednom období vzrastajúci trend . 
Stav členstva v rokoch 1978--1981 bol nasle
dujúci. Koncom roku 1978 mala spoločnosť 

514 členov (z toho 4 čestných), pričom v prie
behu roka bolo prijatých 14 nových členov, 
kým 49 členstvo na základe stanov (§ 5, ods. 
2b) zaniklo. 

V priebehu roku Hl79 dvaja členovia vy
stúpili zo spoločnosti a bolo prijatých 33 no
vých členov, takže koncom roku počet čle
nov v zrás tol na 543 (1 člen zomre l). Vzostup
ný trend členstva pokračoval aj roku 1980. 
Bolo prijatých 44 členO'IT a 4 čestní členovia. 
Siedmi členovia zo spoločnosti vystúpili, t akže 
stav členstva ku koncu roka v zrástol na 582 
(dvaja zomreli). 

Do 1. novembra 1981 bolo prijatých 52 no
vých členov, kým v súlade so stanovami za
niklo členstvo 103 členom spoločnosti, takže 
sa celkový stav členstva ku koncu novembra 
1981 znížil na 5,1 členov. 

So žia.ľom sa konštatovalo, že v poslednom 
funkčnom období opustili rady našej spoloč
nosti štyria členovia (In~. Jozef Cipro , prof. 
RNDr. Július Činčár, CSc., prof. Eduard Hor
niš a doc. dr. Alojz Matéjka). 

Aj keď možno s uspokojením konštatovať, 
že v ostatnom období sa výrazne zlepšil stav 
v pl a tení členských príspevkov, treba tento 
pozitívny trend udržiava1' a postupovať 

v zmysle stanov. ústredný výbor SGS vyho
tovil adresár členov a spolu so stanovami 
ho zaslal každému plRtiar:emu členovi. Treba 
konštatovať, že členovia málo využívajú zľa
v u pri n ákupe odbornej literatúry v ydávanej 
Vedou, vydavateľstvom Slovenskej akadémie 
vied, a časopisu Míneralia slovaca. 

Za kolektívnych členov spoločnosti ústred-

ný výbor SGS získal Geologický prieskum, 
n. p., Spišská Nová Ves, Uhoľné a lignitové 
bane, k . p. , Prievidza, Agrofrigor Dunajská 
Streda; Geologický ústav Slovenskej akadé
mie vied, Rudné bane a magnezitové závody, 
g. r., Bra tislava, Geofyzikálny ústav Sloven
skej akadémie vied. Roku 1982 sa kolektív
nymi členmi stali: Slovenský geologický úrad, 
Geologický ústav D. Stúra, Slovakoterma, 
g. r., Br atislava. Takto sa vytvorili aspoň 
minimálne predpoklady na úhradu vydávania 
časopisu Mineralia slovaca, ktorého je SGS 
spoluvydavateľom. 

Odstupujúci ústredný výbor Slovenskej 
geologickej spoločnosti dal clenstvu na uvá
ženie návrhy, ktorých realizáciou by sa mal 
zaoberať nový ústredný výbor spolocnosti: 

1. Založiť paleontologickú a ložiskov ú od
bornú skupinu. 

2. Rozšíriť rady čestných členov, domácich 
aj zahraničných. 

3. Zostaviť zoznam všetkých geológov pra
cujúcich na Slovensku s cieľom rozšíri ť člen
skú základňu. 

4. Prehíbiť spoluprácu s ČSMG a koordi
náciu s CSVTS, ako a.i vzťahy s jednotlivými 
geologickými organizáciami. 

5. V širšej miere podchytávať záujem mlá
deže o geolo5ické vedy, 

Valné zhromaždenie zvolilo do nového 
ústredného výboru SGS nasledujúcich čle
nov: predseda: RNDr. Ondrej Samuel, DrSc., 
podpredseda: prof. Ing. František Cech, DrSc., 
tajomník: RNDr. Ondrej Franko, CSc., hos
podár: RNDr. Anton Biely, CSc., predsedovia 
jednotlivých poboéiek : doc. HNDr. Dušan Ho
vorka, CSc. (bratislavská), RNDr. P avol Gre
cula, CSc. (košická), HNDr. Miroslav 
Slavkay (spišskonovoveská), HNDr. Kazimír 
Malatinský, CSc. (žilinská), revízorky: RNDr. 
Marta Balkovičová a RNDr. Anna Miha!í
ková. 
Členovia výboru: prof. Ing. J án Bab

čan, DrSc., doc. HNDr. Darina Cabalová. CSc., 
člen korešpondent SA V OLo Fusán, RNDr. Ru
dolf Gabéo, Ing. Róbert Marschalko, CSc., 
doc. RNDr. Ladislav l\/1elioris, CSc., R NDr. Pa
vel Ostrolucký, R NDr. Anna Pechočiaková, 
RNDr. Peter Reichwalder, prof. RNDr. Cyril 
Varček, CSc., RNDr. Júlian Zelman, CSc. 

O. Samuel 
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