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Otázky ekonomickej efektívnosti geologického prieskumu 
rudných surovín v stredoslovenských neovulkanitoch 

IVAN ClLLlK 

La situaťon économique compliquée, ľutilisation contemporaine peu effective des 
matieres decouvertes dans les roches néovolcaniqueg situées en Slovaquie centrále 
et les resultats peu efficaces de la prospection géologique on t provoqué une analyse 
embarassee de 1 utilite économique de la prospection de mineral dans cette region 
Les minerals les plus effecťifs sont: minerals d'antimoine, mineral ďargent et ďor 
de Hodrusa et de Banska Štiavnica, minerals hydrométasomatiques ct minerals de 
cuivre de la formation polymétallique. La prospection géologique est orientée vers 
les minerals lesquels promettent les reserves potentielles suffisantes On attend 
que pendant les années 19701980, la prospection géologique vérifie 1<3 000 kt de 
reserves en predominance dans la catégorie Cj et D. Les reserves potentielles de la 
categone C, et C, devraient atteindre la valeur de 4,5 milliards Kčs et les frais de 
prospection géologique (7% de la valeur totale, sans les frais de travaux miniers 
ínitiaux). 

Dobývanie rudných surovín v oblasti stredoslovenských neovulkanitov je 
známe odpradávna. Avšak prakt icky už od roku 1868 (L. ROZLOŽNÍK 19Ô7) 
je jeho ekonomická únosnosť otázna. To sa prejavovalo v kolísaní kapacity 
dobývania, prípadne v krátkodobej ťažbe niektorých rudných surovín. 

I v terajšom období ťažba rudných surovín v oblasti je v depresnom štádiu. 
Dobývanie zlata v Kremnici sa likviduje, str iebronosných rúd v Hodruši sa 
skončilo v päťdesiatych rokoch XX. storočia, rumelky po krá tkom oživení už 
v XIX. storočí. So značnou s t ra tcu oproti teraz platným l imi tným nákladom 
sa z komplexných PbZnCu (AuAg) rúd vyrábajú farebné kovy v Banskei 
Štiavnici. Podstatne ekonomicky efektívnejšia je výroba medi v Hodruši. 

Doterajšie geologickoprieskumné práce nepriniesli podstatné zlepšenie to 

hoto stavu. Okrem pozitívnych výsledkov pri h ĺbkovom prieskume rudných 
žíl v Banskej Štiavnici, geologický prieskum okrajových revírov (Banky, Rud

no, Brehy), zhodnotenie banských prác na zlatostr ieborných žilách' dolno

hodrušského závodu, overovanie kvali ty zlatonosnej rudy na Sturci v Krem

nici, ant imónu v Kremnici , rozsiahly geologický prieskum skarnových rúd 
magnetovca. nepriniesli očakávané výsledky. Doterajší geologický prieskum 
rumelky neujasnil perspekt ívy priemyselného typu jej ložísk v oblasti. Preto 
efektívnosť geologického pr ieskumu rúd v stredoslovenských neovulkanitoch 
sa hodnotí značne odlišne (S. POLÁK 1964, F. MRÁKAVA 1967). 

Ekonomicky neefektívna ťažba drahých a farebných kovov, zavinená pre

važne nízkou koncentráciou a kapacitou dobývania, je príčinou veľmi opatr 

ného pohľadu aj na veľmi pekné výsledky geologického výskumu a ťažobného 
prieskumu hydrometasomatických polymetalických rúd a hlbokých častí rud

ných žíl v banskošt iavnickom rudnom revíre. Stav nezlepšuje ani neujasnenie 
otázky výstavby huty Imperial Smelt ing Process, celoštátneho významu, na 
spracovanie komplexných olovenozinkových koncentrátov (J. MENCL 1969), 
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s čím súvisí zvýšenie kapacity dobývania preskúmaných polymetalických rúd 
v Banskej Štiavnici. Okrem toho úsilie riešiť rad vážnych ekonomických 
otázok pomocou štrukturálnej prestavby československého priemyslu vedie 
k sprísneniu postupu pri uvoľňovaní finančných prostriedkov do oblasti ťaž
kého priemyslu, kde obdobne ako v iných odvetviach hospodárstva, nadobú
dajú prevahu požiadavky na rýchlu návratnosť investícií a vysokú ziskovosť 
podnikania. 

V tejto situácii, pri výbere objektov geologického prieskumu rozhoduje nie
len stav geologickej preskúmanosti. pripravenosti a perspektívnosti určitých 
metalogenetických jednotiek, ale aj požiadavka ekonomickej efektívnosti pred
pokladaného dobývania jednotlivých nerastných surovín, geologickoprieskum
ných druhov rúd v našom prípade. Pod týmito druhmi rúd si predstavujeme 
určité dostatočné typické a vyhranené geologickogeochemické a zároveň tech
nicko ekonomické typy rudných surovín v ľubovoľnej metalogenetickej pro
vincii. Ich technickoekonomická charakteristika v štádiu zostavovania kon
cepcie, alebo projektov ich geologického prieskumu sa môže opierať buď 
o prognózne geologickoprieskumné materiály, buď o štatistické spracovanie 
údajov dobývania týchto typov vo väčšom rozsahu, prípadne o vhodne apli
kovateľnú analógiu. 

Výber ekonomicky najefektívnejších geologickoprieskumnych druhov 
rúd v stredoslovenských neovulkanitoch 

Pre celú oblasť stredoslovenských neovulkanitov sú typické určité skupiny 
ložísk nerastných surovín s charakteristickou asociáciou minerálov a so spo
ločnými znakmi geologického postavenia, ktoré sa dávajú do genetickej sú
vislosti s jednotlivými fázami a fáciami vulkanickej činnosti (M. BÔHMER 
J. STOHL 1968) a nazývajú sa paragenetickými formáciami. Tieto formácie 
sú v niektorých prípadoch príliš široké a zahrňujú niekoľko technickoeko
nomických druhov rúd. Preto len ich detailnejšie rozdelenie na podtypy 
môže byť podkladom pre ekonomický prístup k výberu najefektívnejších geo
logickoprieskumnych druhov rúd. 

Výber ekonomickv najefektívnejších geologickoprieskumnych druhov rúd 
sa opiera o potenciálnu hodnotu jednotlivých paragenetických formácií rúd. 
Potenciálna hodnota určitej formácie je vyjadrenie celospoločenskej hodnoty 
úžitkového obsahu jednej tony zásob (ťažby) tejto formácie rúd, realizovatel
ného v predaji, vyjadrenej v platných cenách, alebo limitných nákladoch. 

V našom prípade vychádzame z kvality jednotlivých formácií rúd, určenej 
výpočtom zásob, alebo štatisticky z dlhoročnej ťažby, ukazateľov znečistenia 
pri dobývaní a výťažnosti pri úprave, zistených v prieskume, pri ťažbe, alebo 
odvodených pomocou analógie. Hodnotové vyjadrenie kvality rúd sa opiera 
o limitné náklady, navrhnutá centrálnymi orgánmi štátu pre dobývanie rud 
na obdobie 19701980. Tieto sú kvôli zohľadneniu príslušného podielu od
pisov investícií diferencované pre ložiská nové (nižšie limitné náklady) a pre 
ložiská v ťažbe (vyššie limitné náklady), čím sa vytvára určitá relácia so 
svetovými cenami v budúcnosti. U zlata očakávaný vývoj cien na svetovom 
trhu a zvýšená jeho spotreba vo výrobnej sfére sú dôvodom pre uchovanie 
výšky limitných nákladov platných pre roky 196768. Spomínané náklady 

299 



platia pre farebné kovy v koncentrátoch, pre čierne a drahé kovy pre vý
robu kovu, alebo rudy (železo). 

Oblasť stredoslovenských neovulkanitov charakterizuje rozdielny stav geo

logickej vyskúmanost i a preskúmanost i i stupeň a rozsah dobývania v "mi

nulosti i teraz v jednotl ivých jej častiach. Tým vznikajú určité autonómne 
celky, ktoré v niektorých prípadoch predstavujú geologickoštruktúrno a me

talogenetické celky, inokedy ich ohraničenie je čisto geografické: 
št iavnický ostrov s banskošt iavnickým a hodrušským r u d n ý m revírom, krem

nický rudný revír, severné a východné svahy Kremnického pohoria, skupiny 
rudných revírov Nová Baňa. Pukanec, Brehy; územie Vtáčnika a Pohronského 
Inovca, s t ra tovulkán Javorie, stratovulkán Poľana a jeho severné okolie. 

Tieto celky sa okrem toho líšia rozdielnou históriou dobývania rúd, kom

pletnosťou archívnych údajov o ňom a zastúpením rôznych formácií rúd na 
ich území. Spoločným znakom pozície všetkých rudných formácií v spome

nutých celkoch sú určité vzťahy medzi geologickou stavbou predovšetkým 
karpa tského substrá tu neovulkanitov a priestorovým rozmiestením jednotl i 

vých rudných formácií (M. BĎHMER  J. STOHL 1968). Uvádzajú sa aj vzťa

hy medzi jednotl ivými fázami a fáciami vulkanickej činosti (napr. granodiorit , 
dacit, ryolit) a paragenet ickými formáciami rúd. 

K výpočtu potenciálnej hodnoty jednotlivých paragentických formácií rúd 
potrebujeme si odvodiť predstavu o kvali tat ívnej charakter is t ike týchto for

mácií v stredoslovenských neovulkanitoch, ktoré určili EOHMER a STOHL 
(1968). Kvant i ta t ívne údaje o množstve zásob, alebo rozsahu dobývania majú 
byť mierou vieryhodnosti údajov o kvalite. 

Formácia infiltračných rúd železa a mangánu hypergenného pôvodu j e bez 
priemyselného významu. 

Formácia te letermálnych rúd ortut i a arzénu s typickým vývojom na lo

žisku rumelky pri Malachcve (I ClLLlK 1963) a výskytmi aur ip igmentu 
a realgáru pri Tajove (M. KUTHAN 1942) je sarmatského až pliocénného 
veku s nejasným vzťahom k „vrcholovým andezitom". Doteraz preskúmané 
zásoby sú nepa t rné s priemernou vypočítanou kvalitou z ojedinelých vr tov 
0,19° o Hg. Je známy celý rad výskytov rumelky v Kremnickom pohorí. 

Formácia zlatostrieborných rúd sarmatského veku, miestami úzko pries to

rové spojená s ryoli tmi 3. fázy (M. BOHMER 1966), je najrozšírenejšou a n a j 

staršie dobývanou formáciou oblasti. Vzťahy medzi ložiskami tejto formácie 
sú nejasné a preto vydeľujeme čisto konvenčné 3 typy rúd tejto formácie: 

Kremnický t y p zlatonosných hydrokvarci tov, priestorové i mineralizačne 
spätý s ant imonovými rudami a žilami ryolitov, sprevádzaný rozsiahlou dra 

selnou metasomatózou, je geologicky podrobne preš tudovaný (M. BOHMER 
1966). Vyznačuje sa značným podielom zlata, viazaného pravdepodobne v elek

tre , ako sa dá usudzovať zo stáleho pomeru medzi Au a Ag obsahmi v ťaže

nej bohatej rude (tab. č. 1). 

Tabulka č. 1. 
Roky dobývania 1964 1965 1966 1967 1968 
Obsah, n

/0 Au 1,95 1,11 1,78 2 35 2 01 
AS 1,05 0,61 0,94 1 32 l ' l2 

Pomer Au:Ag 10,54 1:0,55 1:0,54 1:0,56 1:0^55 
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Formácia subvulkanických polymetalických rúd, sarmatsKeno ve*u u»v«~ 



Ctenej zóny" polymetalickej formácie. Prvé dva typy zodpovedám olovená a zinkovej zóne M. KODÉRU (1963). uupovcaaju olovenej 

f o i S f í ? S* m ô ž e , m e k v a l i ta t ívne charakterizovať údajmi o ťažbe polvme 
tahckych rúd v Banskej Štiavnici od r. 1931, kedy sa vyťažilo viac ako lOuľkť 
rudy a zásobami týchto rúd nad 12. obzorom v banskoštiavnickom rudnom 
revire so stavom k 31. 12. 1968, redukovanými v štúdi; Rudných tenľ n n 
Banská Bystrica (apríl 1969) o efektívnom vývoji ťažby v tomtoZZ z No"' 
vej šachty z t í tuli zvýšenia ich kvality (tab. č. 3). 

Obdobie ťažby Kvalita « 
Stav zásob k rl. r>£ a g L . P o m e r 

Tabuľka č. 3. 
Pomer 

h " P b 5 n A " Ag Au:Ag 
19311954 

0,93 3.5 3,63 0,54 72 1:133 

19551964 ^ g í l S f « " ■ 
31. 12. 1968 NAD 12. ^ M 4 U l ° J 8 13 '8 1: 7 7 

O h z 0 r o m 4.48 2,08 3,53 0.5 30 1: 60 

. J l e t 0 ľ d í ľ /
vyznačuJú v v š š í m Podielom medi a iným pomerom obsahov 

zlata a striebra (viac sa približujú hodrušskému typu), oproti banskoštiavnic
kému typu zlatostnebornych rúd. Potenciálna hodnota tohoto typu rúd sa 
nych rbáníP° í n e k ° n k r é t n e j š i e využitím údajov spomenutej štúdie Rud

Hydrometasomatické rudy sú lokalizované na prenikoch rudných žíl cez 
karbonaticke polohy hornín triasu a azda aj paleogénu v tektonicky vhodne 
pripravených častiach. Podľa výpočtu zásob k 1. 7. 1968 ich priemerná kvalita 
je 2,19% Pb. 3.64% Zn. 0.39%, Cu a podľa údajov o celom banskoštiavnic
kom rudnom revíre 0.5 g t Au a 30 g t Ag. Pretože kvalita týchto rúd je veľ
mi podobná kvalite rudy v roku 1980. uvažovanej v spomenutej štúdii Rud
ných bani (1969) ich potenciálnu hodnotu budeme môcť vyjadriť priamo 
v očakávaných tržbách na jednu tonu zásob. 

Rudy „medenej zóny" sú nateraz známe zo žilnej štruktúry Rozália do
bývanej závodom Rudných baní v Hodruši, a v hĺbkovom pokračovaní 'ban
skoštiavnických rudných žíl klasického typu. 

Doteraz preskúmané a vyťažené množstvo rudy na žile Rozália má prie
mernú kvalitu 0.37% Pb. 0.57%, Zn, 1.41%, Cu, 0.18 g t Au a 23 g/t A« 
Znečistenie dobývaním je okolo 30%,, výťažnosť medi 93%, olova a zinku 
sa počíta 8 5 % a zlata 75%,, striebra 70% na základe analógie s bansko
štiavnickým rudným revírom. 

Rudy ..medenej zóny" v hlbokých častiach banskoštiavnických žíl môžu 
približne charakterizovať zásoby, vypočítané pod 12. obzorom so stavom 
k 31. 12. 1968. i keď zvyšovanie obsahu medi na niektorých žilách (Terézia. 
Spitaler, Bieber  podložná) je podstatne priaznivejšie a obsahy na týchto 
žilách sa pohybujú pod 12. obzorom okolo 1 %. Rudy „medenej zóny" 
obsahujú priemerne 1,95% Pb. 2,71% Zn, 0.61%, Cu, 0,5 g/t Au a 30 
g t Ag. Počíta sa s 25 ° 0 znečisteným dobývaním a 85 % výťažnosťou pri 
úprave olova, zinku, medi, 75 % zlata a 70 % striebra. 
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Z formácie sekundárnych kvarcitov a exhalačnej síry hornotortonského 
veku, zaraďovanej do druhej andezitovej fázy, je geologickoprieskumne 
zaujímavá síra. Chýbajú však akékoľvek údaje o kvalite a rozsahu možného 
jej primárneho ložiska. 

Formácia kontaktnemetasomatických rúd magnetovca s mladšou generá
ciou sírnikov farebných kovov a železa, geneticky spájaná so žilnými diferen
ciátmi banatitov (L. ROZLOZNÍK 1966, M. BOHMER  J. STOHL 1968) 
štiavnického ostrova, je reprezentovaná ložiskom Klokoč pri Vyhniach Cel
kové zásoby formácie na viacerých výskytoch sa odhadujú na 8000 kt pri 
obsahu 3 4 % železa a očakávanom znečistení 20%) pri dobývaní a 7 5 % vý
ťažnosti železa pri úprave. 

Vypočítané potenciálne hodnoty jednotlivých typov a formácií rúd oblasti 
stredoslovenských neovulkanitov sú v/ tabuľke č. 4. 

Podľa tejto tabuľky najefektívnejšími geologickoprieskumnými druhmi rúd 
sú rudy „medenej zóny" polymetalickej, banskoštiavnický a hodrušský typ 
zlatostriebornej a hydrometasomatické rudy polymetalickej formácie. Za ne 
sa radia antimonové rudy. K tomu treba poznamenať, že meď a striebro sú 
najdôležitejšími kovmi elektrotechniky a množstvo zlata, spotrebovaného pre 
priemyselné účely, v posledných rokoch rapídne stúpa. 

Obraz o efektívnosti využitia týchto rúd poskytne zrovnanie ich potenciál
nych hodnôt so spomenutou štúdiou Rudných baní (1969), ktorá podáva obraz 
o ťažbe v zložitých technických podmienkach pri kapacite 300 kt (značná 
hĺbka ťažnej šachty) rúd klasického a hydrometasomatiekého typu pričom 
hodnota jednej vyťaženej tony rudy v tržbách podľa navrhovaných limitných 
nákladov je 408,21 Kčs. 

Podľa našich terajších znalostí ložiská najefektívnejších geologickoprie
skumnych druhov rúd sú skoncentrované v štiavnickom ostrove. Stupeň po
znania geologickej stavby štiavnického ostrova je najvyšší a tým má výni
močné postavenie pri geologickoprieskumnych úvahách o stredoslovenských 
neovulkanitoch. 

Potenciálne zásoby najefektívnejších geologickoprieskumnych druhov 
rúd 

Intenzita využívania nerastných surovín zásadným spôsobom ovplyvňuje 
jeho ekonomickú efektívnosť. Preto potenciálne zásoby rúd a ich koncentrácia 
v dobývacom priestore sú dôležitým kritériom efektívnosti aj geologického 
prieskumu. Neveľké doteraz preskúmané zásoby rúd antimónu sú príčinou 
nezáujmu o jeho geologický prieskum v stredoslovenských neovulkanitoch. 

Doterajší geologický výskum a prieskum nepriniesli dostatočné podklady 
pre vyčíslenie prognóz zásob rúd geologickými metódami nielen v celej 
oblasti, ale ani v štiavnickom ostrove Musíme sa preto opierať o hrubý 
štatistický odhad. 

Tak obraz o potenciálnej kapacite štiavnického ostrova na rudy drahých 
a farebných kovov si vytvoríme podľa údajov o výrobe týchto kovov v minu
losti (tab. 5). 
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Tabuľka č. 5. 

Obdobie , roky 

Do r o k u 1200 
1200-1300 
1300-1400 
1400-1500 
1500-1600 

Spolu 

P r e d p o k l a d a n á 

500 
500 

1000 
1000 

ťažba kt Obdobie, roky 

16001700 
17001800 
18001894 
1S94—1919 
19311968 

Predpok ladaná ťažba 

4 000 
10 000 
4 500 
1 000,649 
1 463 305 

cca 27 000 

íľdaje sú však neúplné. V posledných dvoch tretinách XVIII. storočia sa 
ročne dobývalo 325 kg zlata a 14 50014 750 kg striebra. Dobývali sa však aj 
žily, ktorých priemyselné využitie teraz by bolo otázne. Podľa grafického ma
teriálu dobývanie v minulosti len zriedka presiahlo hĺbku 300 od povrchu 
a podľa hlbokých vrtov zrudnenie bezpečne siaha na úroveň —200 m n. m., 
okolo 1000 m od povrchu (obecná hranica technickej dostupnosti dobývania, 
určená geotermickým gradientom oblasti). Z tohoto môžeme uzavrieť, že do
terajšia ťažba rúd v štiavnickom ostrove nemôže presiahnuť 40 " o jeho poten
ciálnej kapacity v zásobách rúd drahých a farebných kovov. Pritom si musíme 
uvedomiť, ž e doteraz sa nedobývali rudy hydrometasomatického typu a ploš
ná produktivita bilančných celkov na hlavných žilách banskoštiavnického rud
ného revíru, ako aj ich hrúbka sa po úklone prakticky nemenia, hoci údaje 
sú z rôznych výškových úrovní ložiskového priestoru (tab. č. 6). 

Okrem toho, u väčšiny hlavných teraz dobývaných žilných štruktúr, naras
tanie absahu medi s hĺbkou zvyšuje potenciálnu hodnotu rudy. 

Úvahu o potenciálnych zásobách rúd v štiavnickom ostrove môžeme podo
prieť aj výsledkami hrubého výpočtu zásob rúd na žilách Terézia. Bieber 
a Spitaler, priestorové zblížených žilných štruktúrach v Banskej Štiavnici. 
Ich dĺžka je viac ako 4000 m a plošná produktivita bilančných celkov okolo 
40 %. Pri priemernej hrúbke žíl 1,15 m celkové zásoby medzi 12. obzorom 
a úrovňou — 200 m n. m. bez odžilkov a hydrometasomatických typov rúd 
sú 6 210 000 ton. Je to však iba polovica zo zásob týchto žíl od povrchu 
a hovorí to o relatívne vysokej priestorovej koncentrácii rudnej substancie. 

Záver a očakávaný efekt 

Ekonomicky najefektívnejšími typmi a formáciami rúd stredoslovenských 
vulkanitov sú zlatostrieborné rudy hodrušského a banskoštiavnického typu 
a hydrometasomatické rudy a rudy „medenej zóny" polymetalickej formácie. 
Ekonomická efektívnosť geologického prieskumu na ortuť súvisí s úpravou 
limitných nákladov výroby na tento kov. Najväčšie prognózy a vysoká kon
centrácia zásob týchto rúd sú nateraz preukázané v štiavnickom ostrove 
a preto ich prieskum na tomto území je prvoradou úlohou. 

Doručené: 24. 9. 1969 Geologický prieskum, n. p., Sp. Nová Ves 
Lektoroval: Ing. Kravjanský 
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Zoznam tabuliek 

1. Pomer obsahov zlata a striebra v bohatej ťaženej rude v Kremnici. 
2. Kvalita rudy banskoštiavnického typu zlatostriebornej formácie. 
3. Kvalita polymetalických rúd v Banskej Štiavnici. 
4. Potenciálna hodnota typov a formácií rúd v stredoslovenských neovulkanitoch. 
5. Odhad ťažby rúd v štiavnickm ostrove za obdobie pred r. 1200 — 1968 (podlá po

žiadavky geologického prieskumu zpracovali J. Michalenko a J. Pastor z Rudných 
baní, n. p., Banská Bystrica). 

6. Hĺbkový vývoj plošnej produktivity bilančných celkov a obsahu medi na hlav
ných žilách banskoštiavnického revíru (údaje o obsahu medi zpracovali Rudné 
bane, n. p., závod Banská Štiavnica). 
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On the Problems of Economic Effectiveness of the Geological Prospection for Ore 
Raw Materials in Central-Slovakian Neovolcanites. 

IVAN CIIXÍK 

A b s t r a c t . 

The complicated economic situation and non-effective exploitation of ore raw-
materials in Central-Slovakian neovolcanites as well as not too promising results 
of the geological prospection caused not quite unambiguous standpoint in judging 
the economic effectiveness of the geological ore prospection in this area, in spite 
of important successes of the geological research. First of all, this is connected 
with low capacity of mining and insufficient intensity of the geol>gical prospection. 
In such a situation, when for the choice of objects of the geological, prospection 
not only the state of their geological preparation and perspectiveness are decisive, 
as well as economic effectiveness of mining supposed; the choice of economically 
most effective ore! types suitable for the geological prospection in certain metallo-
genetic area, is especially important. These types represent the typical and de
finite geological-geochemical and technical-economical types of raw-material -
paragenetic ore formations (M. Bohmer - J. Stohl 1968), in this case. These are 
divided into types. The qualitative characteristics of the types and formations 
serves as the basis for a calculation of potential value. The latter indicates the 
dus-value of the a utility of one ton of a marketable ore type of formation. 

The results of the evaluation process of ore types and formations in Cent ra l -
Slovakian neovolcanites are presented in Tab. 4. 

Table 4 shows that most effective ore types are antimony, Hodruša and Banská 
Štiavnica types of Au-Ag and hydrometasomatic ores, ores of the „copper zone" 
of a poľymetallic formation. A criterion for effectiveness of their exploitation may 
be represented by the calculation of economy of mining mixefl classical and hyd
rometasomatic ore types included in a polymetallic formation. According to Ore 
Minea (national enterprise, 1969) at the annual capacity oi production 300 k tons, 
the value of mined tons of ore in sales according.to the limit exertion suggested 
for the period 19701980 will be 408.21 Kčs. 

An adequate capacity and concentration of mining is oriented to ore types with 
sufficient potential supply expected. This may also effect the choice of an area 
for economically effective geological prospection. In CentralSlovakian neovolca
nites such conditions are in Štiavnica area, which is one of the geologically best 
explored arcas. Potential supply of the area may be statistically determined. 

The output, determined to 27.000 kt of AuAg and polymetallic ores may repre
sent about 4 0 % of potential supply. 
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