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Pa3BiiTne n <popiuamioHnoe pa3HJieHeiiiie.bpý,acHiin B 3JiaTo6aHCKOM pyjiioiu 
noj ie 

SuiiieHeTimecKaji MjincpaJiH3aqHH B 3JiaTo6aHCK0M ByjiKamtiecKOM anna
paTe xapaKTcpii3>CTCH accou.Hau.nen ajieivieHTOB >Kejie30, Me^b, MO^HÔ^CH, 
umne (KaflMMÄ), OJIOBO, cepeôpo (Tejiyp), 3OJTOTO, cypbMa, pTyTb M MbiinwiK 
n T3K>KC cneuiicpimecKax MimepajnnauHfl onaJiOB. 3Ta MitHepajnoauHS na
XO;UITCH B Tecnoii CB33M c ByjiKammecKoň ;ieaTejibHOCTbio 3roro pafiOHa 
MaBHbi.M o6pa30M c npoueccaMH nHxpy3Mi"i flHopiiTOBbix nopcpiipiiTOB. Byji
KaHHMCCKMe nopcuw H conpoBO^atoirnie HX aniireHeTimecKMe MWHepajm
3au.nn HBJIHIOTCH iipo^yKTOM oSuiero iviarMaTHHecKOio oqara. ripoueccw 
opy^eHeHHH npoxoanjiH CHHXPOHHO B 3Tanax c pa3BMTneM ByjiKammecKoro 
aiinapaia (M. KaJiimnaK 1977). Bceoômei'i 3aKOno.McpHOCTbio MiiHepajiinamm 
HBJIHCTCH npOCTpaHCTBCHHOe paCnpCflCJICHHC 3Jie\ieHTOB, MHHepajIOB H T3K>Ke 
OTaejibHbix MHHepaJiornqccKiix acconitaunň B ropmoHTajibiioM M BcpTHKaJib
Ho.M HanpaBjíeHiwx. 

Development in t ime and format ional subdivision of the mineral iza t ion 
in the Zlatá Baňa a rea (Slanské vrchy Mts.) 

In the area of t he Zlatá Baňa volcanic edifice, the epigenetic m i n e 
ral izat ion is charac te r ized by the e lement associat ion of Fe. Cu. Mo, Zn 
(Cd), Pb, Ag (Te), Au, So, Hg and As and its pecul iar feature is the 
presence of nonmeta l l i c opa l bear ing mineral izat ion. Mineral assemblages 
developed in close relat ion to the evolution of the Zlatá Baňa volcanic 
edifice and main ly to in t rus ive processes generat ing bodies of diori te 
porphyr i t e composit ion. Volcanogenous rocks and the related epigenetic 
minera l iza t ion were produced by a common magmat ic chamber . Ore
forming processes developed stadial ly and synchronously with ' t he evo
lution of the volcanic edifice. An overal l regular i ty of the mineral izat ion 
presen t is t he spat ia l dis t r ibu t ion of elements , minera l s and of single 
minera l assemblages both in vertical and horizontal direction. 

Severná časť Slanských vrchov už ských prospektorov a ťažiarov. Ťažil sa 
v minulosti bola v centre záujmu geo drahý opál a rumelka v Dubníku, ako 
logov, mineralógov, ale najmä ban aj farebné a ušľachtilé kovy v okolí 
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Zlatej Bane. Najstaršie a najrozšírenej
šie baníctvo je späté s ťažbou opálov 
na Dubníku. Podľa S. Gessela (1878) 
jeho počiatky siahajú do obdobia spred 
900 rokov. 

Okrem opálov bola najznámejšia ťaž

ba antimónu v Zlatej Bani. ktorá s pre

stávkami trvala do konca 80ych rokov 
19. storočia. Pokusy obnoviť ťažbu boli 
aj počas 1. a 2. svetovej vojny, ale pra

videlná ťažba sa ani v jednom prípade 
nezačala. Iba sporadické údaje sa za

chovali o ťažbe rumelky. farebných 
a ušľachtilých kovov. Podľa J. Hunfal

vyho (1863. in V. Lazár 1958) sa z ortu

ťových rúd Dubníka najintenzívnejšie 
ťažilo v 16. storočí. 

O rozsahu prác a intenzite ťažby fa

rebných polymetalických a ušľachtilých 
kovov dnes usudzujeme iba podľa mno

hých kutacích prác a z niekoľkých pí

somných správ. Východne od Zlatej 
Bane boli vyrazené dve zvislé banské 
diela do hĺbky približne 40 m s odvod

ňovacou 700 m dlhou štôlňou. Okrem 
toho sa tu podľa uvedených údajov vy

razilo niekoľko štôlní. 
V ostatných 30 rokoch sa ložiskovými 

pomermi v širšom okolí Zlatej Bane za

oberali viacerí autori. M. Kuthan (1948) 
zostavil schému zonálneho usporiadania 
rudných výskytov v severnej časti 
vrchov a zrudnenie geneticky spája 
s postvulkanickými pneumatolyticko

hydrotermálnymi procesmi. J. Pták 
(1957) zhodnotil rudonosnosť a perspek

tívnosť oblasti a podľa haldového ma

teriálu zaevidoval 30 výskytov polyme

talických a antimonitových rúd. J. Slá

vik — J. Tozsér (1973) predložili tekto

nickú analýzu oblasti a látkovú charak

teristiku vulkanizmu. Metalogenetické 
procesy spájajú s mezotermálnou až epi

termálnou hydrotermálnou aktivitou. 
Výsledky geologických prác z ostat

ného desaťročia podstatne pozmenili 
vžité predstavy o malej perspektívnosti 
Slanských vrchov. Nové geologické in

formácie a poznatky dnes dovoľujú na

črtnúť ucelenejší obraz jednak o geo

logickej stavbe, ale aj o metalogenetic

kom význame, a to hlavne severnej časti 
Slanských vrchov. Tvorí ju zlatobanský 
vulkanický aparát pomenovaný podľa 
obce Zlatá Baňa. Na stavbe aparátu sa 
zúčastňujú komplexy ryolitových vul

kanoklastik, ilovitopiesčitých sedimen

tov a komplexy z produktov interme

diárneho andezitového vulkanizmu. 
Vyčleňujeme spodnú a vrchnú štruk

túrnu etáž (M. Kaličiak 1980). Spodnú 
etáž vulkanického aparátu tvoria kom

plexy kyslých ryolitových vulkanoklas

tĺk a sedimentov sformovaných v neo

génnom sedimentačnom priestore v ob

dobí spodný miocén — vrchný báden. 
Vrchnú štruktúrnu etáž tvoria produkty 
intermediárneho andezitového vulka

nizmu a komagmatický intruzívny 
komplex dioritových porfyritov vrchno

bádenského až spodnopanónskeho veku. 
Intermediárna vulkanická činnosť 

mala oulzatívny charakter a nebola 
jednorazovým aktom. Vývoj prebiehal 
v štyroch etapách s diferencovanou 
škálou komagmatických efuzívnoex

truzívnych komplexov (M. Kaličiak 
1977). 

V ostatnom čase sme v rámci geolo

gického prieskumu okrem už známych 
ložiskových výskytov a prejavov, ktoré 
boli predmetom ťažby už v minulosti, 
objavili ďalšie nové typy epigenetickej 
mineralizácie. V okolí Zlatej Bane sme 
vrtným prieskumom zistili žilnikovo

impregnačný. brekciovitý a žilnožilní

kový typ polymetalickej mineralizácie. 
prejavy skarnovej a Mo—Cu minerali

zácie. ako aj polymetalickú mineralizá

ciu v oblasti Šťavice a Maglovca (obr. 1). 
Mineralizáciu v oblasti zlatobanského 

vulkanického aparátu možno charakte

rizovať asociáciou prvkov: Fe (magnetit, 
pyrotín. pyrit, hematit, markazit). Mo. 
Cu, Zn, Cd, Pb. Ag. Te. Au. Sb. Hg. As. 
Špecifickým znakom je tu nekovová 
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epigenetická opálová mineralizácia. Mi

neralizácia je geneticky spätá s vývo

jom intermediárneho subsekventného 
magmatizmu, ale najmä s intruzívnymi 
procesmi dioritových porfyritov. Pro

dukty spodnomiocénneho ryolitového 
vulkanizmu, v prevažnej miere explo

zívneho charakteru, sú len pasívnym 
rudolokalizujúcim prostredím na ulože

nie rudnej mineralizácie. 
Fodľa stálych minerálnych asociácií 

a paragenéz, ktoré vznikli v blízkych 
geologických podmienkach, a ich pries

torového rozmiestnenia sme v zmysle 
J. Havelku (1978) a D. V. Rundkvista 
(1978) rudný komplex rozdelili na rud

né formácie. 
Synchrónne s vývojom vulkanického 

aparátu a s aktivizáciou intermediár

nej magmy prebiehali v etapách aj 
zrudňovacie procesy (M. Kaličiak 1977; 
obr. 2). Etapovitý vývoj mineralizácie 
v závislosti od etáp vulkanizmu je cha

rakteristickou črtou vulkanogénnych lo

žísk aj v ďalších rudných rajónoch Vý

chodných Karpát a Západných Karpát 
(E. A. Lazarenko et al. 1968, V. V. Nau

menko 1974. D. Giusca et al. 1973, 
J. Stohl 1976 a i.). 

Zrudňovacie procesy späté s 1. etapou 
vývoja 

V prvej etape vývoja intermediárne

ho vulkanizmu vo vrchnom bádene až 
spodnom sarmate mal vulkanizmus 
svojrázny explozívnoefuzívny charak

ter a eruptovali pyroxenické andezity. 
Na metalogenetické procesy neboli do

statočne vhodné podmienky. Ku koncu 
vulkanickej činnosti v prvej etape na

stali v centrálnej vulkanickej zóne apa

rátu poklesovó kolapsovité pohyby. 
Uvoľnili sa plynové emanácie a roztoky 
a spôsobili rozsiahlu areálnu propyliti

záciu hornín v celej kolapsovanej štruk

túre a v blízkom okolí. 

P y r i t o v á f o r m á c i a 

Podstatnou zložkou propylitizovaných 
hornín je pyrit. V dôsledku prestupu

júcich sírovodíkových fumarolových 
emanácií a roztokov sa z dezintegrova

ných tmavých horninotvorných mine

rálov uvoľňovalo Fe a vznikal pyrit. 
Odrazom premien sú relikty tmavých 
minerálov zatláčané pyritom a agregát

mi chloritu. karbonátov a minerálov 
epidotovozoisitovej skupiny. Okrem 
toho pyrit v hornine tvorí drobné im

pregnácie, zhluky, hniezda a drobné 
žilky. 

V pripovrchovej časti bol celý hor

ninový komplex hypergénne argilitizo

vaný a vznikli ílové minerály (illit, 
montmorillonit. kaolinit). 

Zrudňovacie procesy späté s 2. etapou 
vývoja 

Po období dočasného vulkanického 
pokoja sa v strednom sarmate obnovila 
explozívnoefuzívna vulkanická činnosť 
a jej produktom boli opäť pyroxenické 
andezity. Andezitový vulkanizmus dru

hej etapy už sprevádzajú komagmatic

ké intruzívne telesá. 
V centrálnej vulkanickej zóne intru

dovalo do subvulkanických úrovní te

leso dioritového zloženia a do tektonic

ky oslabených zón v podobe žilných 
telies pyroxenických dioritových porfy

ritov jeho apofýzy. 
Telesá dioritových porfyritov v pro

stredí, do ktorého prenikali, spôsobili 
výrazné kontaktnometamorfné zmeny. 
Najintenzívnejšie sa prejavili v horni

novom prostredí spodnej štruktúrnej 
etáže. ktorú tvoria komplexy ryolito

vých vulkanoklastík a pelitickopiesči

tých sedimentov. Kontaktnometasoma

tické, ale aj metamorfné javy silne 
ovplyvňoval chemizmus okolných hor

nín. Zo škály novotvorených minerálov 
bola najrozšírenejšia minerálna asociá
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cia kremeň — sericit — biotit, ktorá Zrudnené horniny sú masívne čiernej 
v prevažnej miere takmer úplne zastre až zelenočiernej farby a ich podstatnou 
la pôvodný charakter hornín (E. Kalí zložkou je jemnokryštalický magnetit 
čiaková 1979). v asociácii s magnézioferitom, pyritom. 

S intruzívnymi procesmi pyroxenic pyrotínom. Zo sprievodných nerudných 
kých dioritových porfyritov spájame minerálov je najrozšírenejší aktinolit, 
vznik Fe skarnovej a časti polymetalic diopsid a chlorit. Zriedkavejší je gra

kej mineralizácie. nát, zirkón, titanit a minerály epidotovo

zoisitovej skupiny. 
F e s k a r n o v á f o r m á c i a 

Lokalita Zlatá Baňa (1) P o l y m e t a l i c k á f o r m á c i a 
Okrem častých, ale nepatrných mi Lokalita Zlatá Baňa (1) 

neralogických prejavov najintenzívnej So záverečným štádiom diferenciácie 
šiu skarnovú mineralizáciu zistil vrt magmatického kozuba v druhej etape 
KSV15 v hĺbke 1073—1075 m. Jej ru vývoja aparátu spájame aj vznik časti 
dolokalizujúcim prostredím sú tektonic polymetalickej mineralizácie, ktorú sme 
ky porušené ryolitové vulkanoklastiká zistili vrtom KSV15 v hĺbke okolo 
v blízkosti dajky pyroxenického diori 1500 m. Rudolokalizujúcim prostredím 
tového porfyritu. sú ryolitové vulkanoklastické horniny 
<« 
Obr. 1. Metalogenetieká mapa zlatobanského rudného poľa 
Spodná štruktúrna etáž: 1 — spodný horizont sedimentov (egenburg). 2 — spodný horizont 
ryolitových vulkanoklastik (karpat). 3 — stredný horizont sedimentov (karpat), 4 — vrchný 
horizont ryolitových vulkanoklastik (báden). 5 — vrchný horizont sedimentov (báden). 
Vrchná štruktúrna etáž: 6 — stratovulkanický areálne propylitizovaný komplex pyroxenických 
andezitov (I. etapa vulkanického vývoja — vrchný báden až spodný sarmat), 7 — strato
vulkanický komplex pyroxenických andezitov, 8 — intruzívny komplex pyroxenických diori
tových porfyritov (7—8 = II. etapa vulkanického vývoja — stredný sarmat), 9 — strato
vulkanický komplex pyroxenickoamfibolických andezitov. 10 — intruzívny komplex žilných 
teiies pyroxenickoamfibolických dioritových porfyritov. 11 — intruzívny komplex domatic
kvch telies pyroxenickoamfibolických dioritových porfyritov, 12 — extruzívny komplex 
pyroxenickoamfibolických andezitov. 13 — sedimentárnovulkanický komplex (9—13 = 
III. etapa vulkanického vývoja — stredný až vrchný sarmat), 14 — extruzivnoefuzívny kom
plex pyroxénovoamfibolovobiotitických andezitov (IV. etapa vulkanického vývoja — spodný 
panón). 15 — zlomy: a — zistené, b — predpokladané, c — zakryté, l(i — línia geologického 
rezu. 17 — ohraničenie centrálnej kolapsovanej vulkanickej zóny, 18 — žilnožilníkový typ 
zrudnenia, 19 — nepravidelnv žilníkovoimpregnacný typ zrudnenia a brekciovitý typ zrud
nenia. 2i) — šlichové anomálie Hg (čísla pri vysvetlivkách 18—20 označujú lokality uvádzané 
v texte). 21 — zóny priestorovej distribúcie mineralizácie 
Fig. 1. Melalogenetic map of the Zlatá Baňa area (Slanské vrchy Mts.) 
Lower structural unit: 1 —lower sedimentary horizon (Eggenburgian). 2 — lower rhyolite 
volcanoclastic horizon (Karpatian), 3 — middle sedimentary horizon (Karpatian), 4 — upper 
rhyolite volcaniclastic horizon (Badenian). 
Upper structural unit: 6 — stratovolcanic areally propylitized complex of pyroxene andesite (First 
stage of development — Upper Badenian to Lower Sarmatian). 7 — stratovolcanic complex 
of pyroxene andesite. 8 — dykes and sills od pyroxene diorite porphyrite (7—8 — (Se
cond stage of volcanic development — Midle Sarmation). 9 — stratovolcanic complex of 
pyroxenehornblende andesite. 10 — dykes and sills of pyroxenehornblende diorite 
porphyrite, 11 — domes of pyroxenehornblende diorite porphyrite, 12 — extrusive complex 
of pyroxenehornblende andesite, 13 — volcanosedimentary complex (9—13 = Third stage 
of volcanic development — Middle to Upper Sarmatian), 14 — extrusive to effusive complex 
of p.vroxenehornblendebiotite andesite (Fourth stage of volcanic development — Lower 
Pannonian), 15 — faults: a — ascertained. b — supposed, c — buried. 16 — geological 
profile line, 17 — limits of central volcanic collapsed zone, 18 — veinstockwork type of mi
neralization, 79 — irregular veinstockwork and disseminated type of mineralization and 
brecciated type of mineralization, 20 — Hg anomaly ascertained by panning prospection 
(numbers 18—20 indicate localities introduced in the paper), 21 — areal distribution of mine
ralization 
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karpatu. Mineralizácia má žilníkový až arzenopyrit a kobaltín. Hniezda sulfidov 
žilný charakter. Žilnú výplň tvoria kar- dosahujú maximálnu veľkosť 10 cm. 
bonáty a kremeň, v ktorých sú hniezda Medzi najstaršie minerály patrí pyrotín 
z pyritu, pyrotínu. chalkopyritu. sfale a pyrit, pričom pyrotín tvorí v pyrite 
ritu a galenitu. Vzácne je prítomný zvyšky. 

STRATIGRAFICKE 
ČLENENIE 

[ 0 . VASS, 1976 1 
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Obr. 2. Metalogcnctická schéma 
Vysvetlivky 1—14 — ako pri obr. 1. 15 — časový vývoj zrudnenia. 10 — stratí grafické roz
pätie hornín so zrudnenim 
Fig. 2. Metalogcnetic schema 
Explanations 1—4 see fig. 1, 15 — chronological development of the mineralization. 16 — 
stratigraphical extent of mineralized rocks 
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Agregáty pyritu tmeli chalkopyrit, 
v ktorom sú časté drobné lamelky ku

banitu a inklúzie violaritu, ďalej odmie

šaniny pyrotínu a sfaleritu. Medzi naj

mladšie minerály patrí sfalerit a galenit. 
Pre sfalerit je charakteristické množ

stvo hviezdicových odmiešanín chalko

pyritu. 

Zrudňovacie procesy späté s 3. etapou 
vývoja 

Hlavný zrudňovací proces je spätý 
so záverečnými štádiami magmatickej 
diferenciácie kozuba v tretej etape vý

voja v strednom až vrchnom sarmate. 
Výrazne sa uplatnila najmä polymeta

lická. antimónová, ortutnatoarzénová. 
opálová. ale aj vyššia termálna Cu—Mo 
mineralizácia. 

Hlavným dôvodom pre zaradenie te j 

to mineralizácie je jej štruktúrna väzba 
na žilné dajkovité a plytkointruzívne 
telesá amfibolických dioritových porfy

ritov, ktoré intrudovali v závere vulka

nickej aktivity tretej etapy. Okrem toho 
rudolokalizujúcim prostredím boli vul

kanické horniny prvej až tretej etapy 
vývoja, ako aj horninové komplexy 
spodnej štruktúrnej etáže, ryolitové 
vulkanoklastiká a ilovitopiesčité sedi

menty. 
V rámci tretej etapy vulkanopluto

nického vývoja rozlišujeme tri minera

lizačné etapy a šesť mineralizačných 
periód (tab. 1). 

C u — M o f o r m á c ia 
Lokalita Zlatá Baňa (1) 

Novým a doteraz neznámym typom 
epigenetickej mineralizácie vo východo

slovenských neovulkanitoch je Cu—Mo 
zrudnenie. ktoré v hĺbke 800—1400 m 
zistil vrt KSV15 a ZH5. Tvorí naj

spodnejší a najvyšší termálny člen epi

genetickej mineralizácie, ktorej vznik 
spájame s treťou etapou vývoja aparátu. 

Jej rudolokalizujúcim prostredím sú žil

né dajkovité formy dioritových porfy

ritov a horninové komplexy spodnej 
štruktúrnej etáže. Zrudnenie má žilný 
a žilníkovoimpregnačný charakter. 
Vyčleňujeme tu tieto minerálne asociá

cie: 
1. Kremeňovo-karbonátovo-arzenopy-

ritovo-molybdenitová asociácia vystupu

je v spodnej časti uvedenej zóny. Tu sú 
v prostredí ryolitových vulkanoklastik 
sporadické 1—3 mm hrubé kremeňovo

karbonátové žilky s drobnými kryšta

lickými agregátmi arzenopyritu, pyritu, 
vzácne chalkopyritu a s drobnými hniez

dočkami a zhlukmi molybdenitu. Mo

lybdenit je ako najmladší sulfidický mi

nerál častý aj vo forme tmelu kryšta

lických agregátov pyritu a arzenopyritu. 
Túto sulfidickú mineralizáciu sprevádza 
silicifikácia. sericitizácia. turmalinizácia 
a adularizácia hornín. 

2. Pyritovo-chalkopyritová ( + bornit, 
pyrotín) asociácia má oveľa menšie roz

šírenie a štruktúrne sa viaže na dajko

vité telesá dioritových porfyritov. v kto

rých tvorí drobné žilky s pyritom, chal

kopyritom, ojedinelé aj s bornitom. 
Podradné je zastúpený aj pyrotín. 

Foto 1. Karbonátová žilka s nepravidelne roz
miestnenými agregátmi arzenopyritu (Ar) 
a molybdenitu (Mo). Vrt KSV15 1035. Lok. 
Zlatá Baňa (1). zväčšené 20!) ■. 
Photo 1. Carbonate veinlel with irregular 
distribution of arsenopyrite (Ar) and molyb
denite (Mo) aggregates. Drilling — KSV
15 1035. Zlatá Baňa locality (1). X 200 
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3. Pyrilovo-chalkopyritová asociácia 
je zastúpená v žilných formách rudných 
telies, ktoré sa zistili vrtom KSV-15 
v hĺbke 1023—1023.5 a 1027—1029 m. 
Hlavným rudným minerálom je chalko

pyrit. v ktorom sú časté tabuľkovité 
zrná pyrotínu veľké až do 1 cm. V chal

kopyrite sú ďalej inklúzie sfaleritu, sta

nínu. rýdzeho zlata a veľmi vzácne 
drobné lamelky kubanitu. Sulfidy spre

vádza kremeň a karbonáty. 
4. Bournonitová ( + chalkopyrit, sfa

lerit) asociácia, ktorú v hĺbke 850—9C0 m 
v prostredí kavernóznych ryolitových 
vulkanoklastik zistil vrt ZH5. Minera

lizácia sa viaže na kaverny a pukliny 
a má kryštalický vývoj. Bournonit ako 
hlavný sulfidický minerál tvorí nepra

videlné kryštalické agregáty s veľkos

ťou kryštálov do 1 cm. V asociácii 
s bournonitom ojedinelé vystupuje aj 
kryštalický chalkopyrit. pyrit a sfalerit. 
Z nerudných minerálov je prítomný 
kremeň, baryt a dolomit. 

P o l y m e t a l i c k á f o r m á c i a 

Najrozšírenejšou a najvýznamnejšou 
rudnou formáciou je polymetalická. 
charakteristická asociáciou týchto hlav

ných prvkov: Pb. Zn. Cu. Au. Ag. Jej 
rudolokalizujúcim prostredím je okrem 
inlruzívneho komplexu vulkanický 
komplex pyroxenických andezitov prvej 
etapy vývoja aparátu v centrálnej ko

lapsovanej zóne v okolí Zlatej Bane. 
Andezitový vulkanický komplex tvo

ria jednak pevné efuzívne telesá, zbrek

ciovatené lávové prúdy a vulkanoklas

tiká. ktorých významnou zložkou sú 
explozívne vulkanické brekcie. Polyme

talickú mineralizáciu sme zistili aj 
v pripovrchovom telese amfibolického 
dioritového porfyritu v údolí potoka 
Sťavica západne od Zlatej Bane a v ku

polovitom telese dioritového porfyritu 
Maglovec v severozápadnej časti vul

kanického aparátu. 

V rámci polymetalickej mineralizácie 
vyčleňujeme tri štruktúrnotextúrne 
typy zrudnenia: žilníkovoimpregnačný 
typ, brekciovitý typ a žilníkovožilný 
typ. 

Žilníkovoimpregnačný typ 
Lokalita Zlatá Baňa (1), Pusté pole (2) 

Zrudnenie je štruktúrne späté s in

truzívnym komplexom dajkovitých te

lies dioritového porfyritu. Akumulácia 
sulfidických minerálov v hornine má 
typický žilníkovoimpregnačný charak

ter. Sulfidické minerály boli vylúčené 
po stuhnutí magmy v priebehu hydroter

málnometasomatických procesov najprv 
v rozptýlenej forme (impregnácie), a to 
v prevažnej miere na miestach preme

nených dezintegrovaných horninotvor

ných minerálov a v drobných dutin

kách, intergranulárach a puklinkách 
často v asociácii s kalcitom. Sulfidy za

stupuje pyrit, sfalerit. galenit. redšie 
chalkopyrit a pyrotín. Hlavným mine

rálom je sfalerit. ktorý vypĺňa relikty 
po tmavých horninotvorných minerá

loch a v hornine vytvára drobné im

pregnácie a žilky. Veľmi časté sú v ňom 
slzovité odmiešaniny chalkopyritu a py

rotínu. usporiadané najčastejšie pozdĺž 
plôch štiepateľnosti. 

So sfaleritom úzko asociuje galenit. 
ktorý ho po okrajoch zŕn často zatláča. 
Okrem toho galenit vystupuje v drob

ných žilkách spolu s kalcitom. Stálym 
sprievodným minerálom v celej žilní

kovoimpregnačnej zóne je pyrit. Vy

tvára drobné kryštalické agregáty, ako 
aj samostatné izolované zrná so stopami 
korózie. 

Okrem uvedených foriem vystupova

nia sulfidickej mineralizácie sú časté aj 
hniezdovité akumulácie makrokryštalic

kých agregátov pyritu, menej pyrotínu. 
ktoré sú popretkávané sieťou drobných 
žiliek mladšieho chalkopyritu a sfaleri

tu. Z nerudných minerálov sú zástupe
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né karbonáty a kremeň. V rámci tohto 
typu zrudnenia vyčleňujeme tieto tri 
minerálne asociácie: 1. pyritovo-pyrotí-

novo-chalkopyritovú ( + sfalerit). 2. py-

ritovo-sfaleritovo-galenitovú, 3. kalcito-

vo-galeniíovú. 

Lokalita Sťavica (3) 

Do žilníkovoimpregnačného typu 
zrudnenia patrí aj výskyt v údolí po

toka Sťavica západne od Zlatej Bane. 
Územie je na povrchu z hydrotermálne 
premeneného komplexu pyroxenických 
andezitov prvej etapy intermediárneho 
vulkanizmu, do ktorého intrudovalo te

leso amfibolického dioritového porfyritu 
a ktoré je nositeľom polymetalickej mi

neralizácie. Sulfidická mineralizácia je 
veľmi nepravidelná a tvorí ju pyrotín, 
pyrit, chalkopyrit. sfalerit, galenit a 
markazit so sprievodnými nerudnými 
minerálmi, kremeňom a kalcitom. 

Najrozšírenejším sulfidickým mine

rálom je pyrit, ktorý tvorí v hornine 
jemné impregnácie a drobné žilky. Má 
nepravidelný vývoj s alotriomorfne 
a hypidiomorfne obmedzenými zrnami. 

Foto 2. Metasomatické zatláčanie tmavej hor
ninotvornej výrastlice ehalkopyritom (Cp) 
v žilníkovo impregnačnom type polymetalic
kého zrudnenia. Vrt KSV15 534.5., zväčšené 
50 X 
Photo 2. Metasomatic replacement of the dark 
rockforming phenocryst by chalcopyrite (Cp) 
in polymctalic stockwork mineralization. 
Drilling — KSV15 534,5 X50 

Najčastejšie asociuje s pyrotínom. sfa

leritom a markazitom. V žilkách tvorí 
okrajové lemy a intenzívne ho zatláčajú 
mladšie sulfidy. Pyrit v asociácii so sfa

leritom a galenitom tvorí v hornine aj 
drobné impregnácie. 

Vj'čleňujeme tu dve minerálne aso

ciácie: 1. pyritovo-pyrotínovo-chalkopy-

ritovú ( + sfalerit), 2. pyritovo-sfaleri-

tovo-galenitovú. 

Lokalita Maglovec (4) 

Polymetalická mineralizácia štruktúr

ne sa viažuca na plytkointruzívne teleso 
dioritového porfyritu Maglovec má žil

níkovoimpregnačný charakter. Teleso 
dioritového porfyritu vystupuje na po

vrch v severozápadnej časti vulkanic

kého aparátu v geologickom prostredí 
neogénnych a paleogénnych sedimen

tov. 
Sulfidy. z ktorých okrem najrozšíre

nejšieho pyritu je prítomný chalkopyrit. 
sfalerit. galenit a vzácne tetraedrit. tvo

ria hlavne výplň drobných pukliniek 
v asociácii s kalcitom a chloritom. Oje

dinelé sú v hornine aj drobné impreg

nácie. 

Brekciovitý typ zrudnenia 
Lokalita Zlatá Baňa (1) 

Medzi osobitné morfoštruktúrne typy 
polymetalickej mineralizácie patrí brek

ciovitý typ zrudnenia. Jeho rudolokali

zujúcim prostredím sú miešané explo

zívne vulkanické brekcie na báze vrch

nej štruktúrnej etáže z fragmentov 
andezitov, ryolitov a čiernych ílovitých 
bridlíc. Mocnocť komplexu je niekoľko 
desiatok m. ale jeho plošný rozsah nie 
je známy. 

Explozívne vulkanické brekcie už 
svojou primárnou povahou a tektonic

kou porušenosťou. ktorá je dôsledkom 
intruzívnych procesov dioritových por

fyritov. boli vhodným prostredím na 
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cirkuláciu roztokov a akumuláciu sul-
fidov. 

Maximálna akumulácia sulfidov je 
v okolí dajok dioritových porfyritov. 
Zrudnenie má typický brekciovitý cha
rakter a rudná zložka je súčasťou tmelu 
explozívnych brekcii. Často možno po

zorovať metasomatické zatláčanie pô

vodnej tufitickej tmeliacej hmoty brek

cii. Okrem pyritu, ktorý tvorí v brek

ciách zložité nepravidelné tvary, je 
hlavným sulfidickým minerálom sfale

rit. Vystupuje v troch generáciách. 
Najrozšírenejší je tmavohnedý až hne

dočierny sfalerit v asociácii s pyritom 
a galenitom. s ktorým sa vzájomne pre

rastá, alebo ho po okrajoch zatláčajú. 
Sfalerit druhej generácie, hnedej až 
hnedožltej farby, tvorí v okolí agregá

tov staršieho sfaleritu a pyritu lemy. 
V kalcitových drúzach ojedinelé vy

stupuje sfalerit tretej generácie a vy

tvára drobné medovožlté až svetložlté 
kryštáliky. Galenit je v porovnaní so 
sfaleritom zastúpený slabšie, aj keď 
s ním vytvára spoločné kryštalické agre

gáty a hniezda. V asociácii s galenitom 
a sfaleritom vystupuje ešte chalkopyrit. 
tetraedrit. tennantit. antimonit a bert

Foto 3. Makrotextúra brekciovitého typu po
lymetalického zrudnenia (R — rudná zložka). 
Vrt KSV15 470. Lok. Ziatá Baňa (1), zmen
šené 3 X 
Photo 3. Macrostructure of brecciatype poly
metalic mineralization (R — metalic mineral). 
Drilling KSV15 470. Zlatá Baňa. Reduced 
X 3 

hierit. Z nerudných minerálov je prí

tomný kremeň, manganokalcit. baryt, 
dolomit a vzácne fluorit. 

Špecifickým znakom tohto typu poly

metalickej mineralizácie je telurid hessit 
(Ag/Te). Tecanfieldit (AgsSn)TeSb,; a 
rickardit, a to ako inklúzie mikroskopic

kých rozmerov v galenite a pyrite 
(R. Ďuďa — J. Kristín 1977). 

Zilníkovo-žilný typ zrudnenia 
Lokalita Zlatá Baňa (1) 

Jedným z najrozšírenejších typov 
polymetalickej mineralizácie je žilniko

vožilný typ. Rudonosnou formáciou je 
komplex pyroxenických andezitov prvej 
etapy vývoja vulkanického aparátu, do 
ktorého prenikli žilné telesá dioritového 
porfyritu. Sulfidická mineralizácia sa 
viaže na tektonicky oslabené a poruše

né zóny mocné niekoľko m. Horniny sú 
tektonicky porušené, miestami až drve

né a voči okolitému geologickému pro

strediu intenzívnejšie hydrotermálne 
premenené, predovšetkým vybielené, 
silicifikované a v pripovrchových čas

tiach argilitizované. Tieto zóny tekto

nického oslabenia sa v prevažnej miere 
viažu na kontakty žilných telies diori

tových porfyritov alebo na ich blízke 
okolie. Podľa intenzity uvedených hy

drotermálnych premien sú na povrchu 
orientované v smere SZ—JV, ale nie sú 
súvislé a ani nemajú veľký smerný do

sah. Sulfidická mineralizácia viažuca sa 
na tieto zóny je nepravidelná a tvorí 
ju roj paralelných a subparalelných ži

liek cm radu s častými odžilkami a im

pregnáciami sulfidov v ich okolí. 
Hlavným sulfidickým minerálom je 

pyrit, sfalerit. galenit a chalkopyrit. 
Z nerudných minerálov sú najčastejšie 
ružovkasté karbonáty, ktoré zastupuje 
manganokalcit. a monominerálne žilky 
z kremeňa, chalcedónu a zeolitu. V okra

jových častiach ložiska sú veľmi časté 



M. Kaličiak, R. Ďuda: Časový vývoj a formačné členenie 11 

žilky kremeňa, pyritu a hematitu. 
V miestach s vhodnou tektonickou 

predisponovanosťou na krížení zlomov 
zóny tektonického oslabenia dosahujú 
mocnosť až niekoľko desiatok m a je tu 
možnosť vzniku rudných stĺpov. 

Okrem tejto v podstate rozptýlenej 
mineralizácie v tektonicky porušených 
zónach vystupuje sulfidická minerali

zácia aj vo forme žíl. Zistené žily do

sahujú mocnosť maximálne 50 cm. Žily 
sú uložené strmo 80—85° a pravdepo

dobne majú sklon na SV. 
V kremeňovokarbonátovej žilovine 

sú nepravidelné agregáty väčšinou alo

triomorfne obmedzených zŕn a zhlukov 
pyritu, galenitu, sfaleritu a chalkopyri

tu, ktoré sa navzájom prerastajú. V nie

ktorých žilách sme zistili aj závalkovú 
textúru. V kremeňovokarbonátovej ži

lovine sú izolované nepravidelné zhluky 
zŕn galenitu, sfaleritu a chalkopyritu. 

V žilnožilníkovom type polymetalic

kej formácie možno vyčleniť nasledu

júce minerálne asociácie: 1. pyritovú 
( + markazit), 2. galenitovo-sfaleritovú, 
3. kalcitovo-galenitovú, 4. kalcitovú, 

5. kremeňovo-chalcedónovo-pyritovú, 
6. karbonátovo-galenitovo-sfaleritovú, 
7. karbonátovo-epidotovú, 8. kremeňo-

vo-pyritovo-hematitovú, 9. zeolitovú 
(+ karbonáty). 

A n t i m o n i t o v á f o r m á c i a 

Antimonitová mineralizácia je vo vý

chodoslovenských neovulkanitoch veľmi 
zriedkavá. Výskyty sú známe len v se

vernej časti Slanských vrchov, a to 
v oblasti zlatobanského vulkanického 
aparátu, kde je mineralizácia štruktúrne 
spätá s centrálnou kolapsovanou vulka

nickou zónou. Mineralizácia je okrem 
slabých prejavov v centrálnej časti lo

kalizovaná hlavne v externých okrajo

vých častiach centrálnej vulkanickej 
zóny a iba v niekoľkých prípadoch vy

stupuje aj za jej hranicami. Rudoloka

lizujúcim prostredím je stratovulkanic

ký komplex pyroxenických andezitov 
prvej etapy vývoja intermediárneho 
vulkanizmu. ale aj horniny druhej a 
tretej etapy. 

Podľa formy vystupovania Sb mine

ľoto 4. Karbonátová žilka zo žilnožilníko
vého typu polymetaliťkého zrudnenia s py
ritom (P) a hiezdicovitými agregátmi hema
titu (H). Vrt KSV7,47. Lok. Zlatá Baňa (1), 
zväčšené 200 X 
Photo 4. Carbonate veinlet with pyrite (P) 
and hematite aggregates (H) in vein type po
lymetalic mineralization. Drilling KSV7 47. 
Zlatá Baňa locality (1). .• 200 

Foto 5. Radiálne lúčovitý agregát markazitu 
v karbonátovej žilovine zo žilnožilníkového 
typu zrudnenia. Vrt KSV15 153. Lok. Zlatá 
Baňa (1), zväčšené 50 X 

Photo 5. Radial structure of marcasitc aggre
gate in carbonate from vein type mi
neralization. Drilling KSV15 153 Zlatá Baňa 
locality (1). X 50 
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ralizácie a minerálnych paragenéz mož
no vyčleniť dva štruktúrnotextúrne 
typy (M. Kaličiak 1977. J. Tôzsér et al. 
1980). 

Zilno-žilníkový typ 
Lokalita Zlatá BaňaJozef (5) 

Najznámejším výskytom Sb minerali

zácie sú žilnožilníkové systémy Jozef, 
Gašpar a Gabriel v severozápadnej pe

riférnej časti centrálnej zóny vulkanic

kého aparátu 1.5 km severne od Zlatej 
Bane. Rudolokalizujúcim prostredím je 
hydrotermálne alterovaný stratovulka

nický komplex pyroxenických andezi

tov prvej etapy intermediárneho vulka

nizmu. 
Zrudnenie je štruktúrne späté s tek

tonicky predisponovanými zónami sme

ru S—J až SSZ—JJV a má typický žil— 
nožilníkový vývoj a asociáciu prvkov 
Sb. Zn. Pb. Au, Ag. pričom je hlavným 
prvkom Sb. Zistená smerná dĺžka naj

rozsiahlejšieho mineralizovaného pásma 
Jozef je 400 m a známy hĺbkový dosah 
od povrchu 70 m (J. Grech 1959). 

Štruktúra sa skladá z dvoch tekto

nicky zbrekciovatených zón smeru 
SSZ—JJV s úklonom 55—80 na JJZ. 
Má veľmi nepravidelný priebeh a pre

menlivú mocnosť 1—5 m a laterálne 
prechádza do prekremenených andezi

tov a do propylitizovaných andezitov. 
V prekremenených zbrekciovatených 

zónach vystupujú žily antimonitu hru

bé do 10 cm s nepravidelnými odžil

kami. Žily sú vidlicovite rozvetvené 
a v miestach spájania majú ojedinelé 
mocnosť až 2 m. Dĺžka takýchto úsekov 
?ilníkov nepresahuje 20 m a po úklone 
5—10 m. 

Antimonit vytvára v dutinách kre

meňovej žiloviny kryštalické agregáty. 
Ihličky antimonitu dosahujú dĺžku až 
10 cm. Antimonit asociuje s Pb—Sb 
sulfosoľami. boulangeritom, jamesoni

tom. berthicritom a ďalej arzenopyritom. 

Foto 6. Ihiiŕkovité kryštály antimonitu v kre
meňovej žilovine zo žilnožilníkovej štruk
túry Jozef (5), zväčšené 50 X 
Photo 6. Needlelike crystals of antimonite 
in quartz from vein structure Jozef (5). 50X. 

markazitom a pyritom. Vzácne v žilo

vine vo forme hniezd vystupuje sfalerit. 
galenit a chalkopyrit. Antimonit tvorí 
okolo nich lemy a intenzívne ich zatlá

ča. Na jeho agregátoch sú bežné drobné 
kryštáliky dolomitu, kremeňa a kalcitu. 

Zo sekundárnych minerálov sú prí

tomné valentinit. senarmontit. sadrovec, 
aragonit. skorodit. jarosit a bližšie ne

rozlíšené Sb okre (R. Ďuďa — M. Ka

ličiak 1980). 

Lokalita Nozger (6) 

Podobný žilnožilníkový charakter 
má aj antimonitová mineralizácia loka

lity Nozger v juhovýchodnej časti cen

trálnej zóny aparátu. Mineralizáciu 
v starej štôlni Nozger zistil vrt ZlB5 
(J. Tôzsér 1972) a viaže sa na oslabenú 
prikontaktovú zónu subvulkanického 
telesa dioritového porfyritu. Mocnosť 
štruktúry je maximálne 5 m a jej smer

ný a hĺbkový dosah nie je známy. Tek

tonicky drvenú zónu tmeli kremeň a 
karbonáty s hniezdami a žilkami kryš

talických agregátov antimonitu. pyritu, 
arzenopyritu a markazitu. R. Duďa 
(1978) tu vyčlenil dve mineralizačné pe
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riódy, oddelené intermineralizačnou Lokalita DubníkLibanka (13) 
tektonikou. 

Minerály prvej mineralizačnej perió

dy (kremeň, antimonit, pyrit, arzeno

pyrit a karbonáty) sú tektonicky drvené 
a tmelene minerálmi druhej minerali

začnej periódy (dolomitom, markazitom 
a chalcedónom). K. Egyúd (in J. Tôzsér 
1972) odtiaľ opísal aj mikroskopické 
zrná dyskrazitu a berthieritu. 

Lokalita Bodoň (7) 

V západnej okrajovej časti centrálnej 
vulkanickej zóny sme vrtom ZH-9 
v hĺbke 429—430 m zistili antimonitovú 
mineralizáciu. Viaže sa na tektonicky 
oslabenú zónu. v ktorej sú nepravidelné 
hniezda a žilky kremeňa, chalcedónu 
a karbonátov s kryštalickými agregát

mi antimonitu. Antimonit tvorí v dutin

kách ihličky veľkosti do 1 cm s naras

tenými kryštálikmi dolomitu. 

Žilníkovo-impregnačný typ 

Druhým typom antimonitovej mine

ralizácie v širšom okolí Zlatej Bane je 
rozptýlená mineralizácia žilníkovoim

pregnačných zón. 

Lokalita Dubník (8) 

Najvýraznejšie je tento typ minerali

zácie vyvinutý na ortuťovom ložisku 
Dubník, kde antimonit v asociácii s py

ritom, kremeňom a markazitom tvorí 
samostatnú zónu mineralizácie priesto

rovo oddelenú od Hg mineralizácie. 
Antimonit tvorí radiálne lúčovité 

agregáty veľkosti do 2 cm vystupujú

ce v drobných dutinkách a puklinkách 
argilitizovaných andezitov prvej etapy 
intermediárnej vulkanickej činnosti. Mi

neralizácia je veľmi nepravidelná a kon

centruje sa v okolí tektonických porúch 
smeru SV—JZ. Mocnocť mineralizova

ných zón nepresahuje 2—3 m. 

Rozptýlený typ Sb mineralizácie je 
známy aj z ložiska drahých opálov Dub

níkLibanka. Antimonit má jemnoihlič

kovitý charakter a tvorí drobné, do 
0,5 cm veľké guľôčkovité ježkovité tva

ry v dutinkách a puklinkách andezitov 
v asociácii s hyalitom, markazitom a 
pyritom. Na antimonite sú časté se

kundárne minerály Sb — valentinit a 
senarmontit. Hyalit tvorí po antimo

nite pseudomorfózy (M. Kaličiak et al. 
1976). 

Lokalita Nozger (6) 

Na tejto lokalite sa okrem uvedeného 
žilnožilníkového typu antimonitovej 
mineralizácie vyskytuje aj druhý typ 
rozptýlenej mineralizácie. Nad telesom 
dioritového porfyritu sú silne prekre

menené andezitové tufy až sekundárne 
kvarcity. V dutinkách kvarcitov tvorí 
antimonit drobné ježkovité agregáty 
narastajúce na kryštáliky kremeňa do

lomitu. V asociácii s antimonitom sa 
vzácne vyskytujú kryštáliky valenti

nitu. 

Lokalita Tancoška (9) 

Výskyt antimonitu na Tancoške je 
známy iba z archívnych údajov. V aso

ciácii s rumelkou. mliečnym opálom a 
hydrofánom ho opísal M. Kuthan (1941). 
Charakter mineralizácie nie je známy. 

O r t u t n a t o  a r z é n o v á 
f o r m á c i a 

Disperzia ortuti v širokej škále vul

kanických hornín dovoľuje pokladať 
ortuť v zlatobanskom rudnom poli za 
typomorfný prvok epigenetickej mine

ralizácie. Epitermálny charakter mine

ralizácie a veľká migračná schopnosť 
ortuti spôsobili, že sa jej akumulácie 
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štruktúrne viažu na vulkanické kom
plexy prvej a tretej etapy vývoja inter-
mediárneho vulkanizmu. Monotónnosť 
mineralizácie s rumelkou prevažne 
v jemnoimpregnačnej forme je typic

kým znakom vulkanogénnych ložísk, 
ktoré sú späté s vulkanickými aparát

mi alebo sledujú ich štruktúry. 

Lokalita Dubník (8) 

Ortuťová mineralizácia ložiska Dub

ník sa štruktúrne viaže na stratovul

kanický komplex pyroxenických ande

zitov prvej etapy vývoja vulkanického 
aparátu, ktorý J. Slávik — J. Tôzsér 
(1973) nazvali komplexom Ošvárska. 
Charakteristické preň je striedanie lá

vových prúdov, lávoklastik. aglomerá

tov a tufov premenlivej mocnosti. Hra

nice medzi nimi sú väčšinou zastreté 
hydrotermálnymi premenami, najvýraz

nejšie sa prejavuje argilitizácia. chlori

tizácia. pyritizácia. markazitizácia a kar

bonatizácia. Ekonomicky zaujímavé 
koncentrácie rumelky sú známe len 
v tomto komplexe, pričom možno ru

melku pozorovať od niekoľkých m pod 
povrchom do hĺbky 280 m (L. Tarha

nič et al. 1979). 
Ortuťová mineralizácia má žilníkovo

impregnačný charakter. Rumelka vy

stupuje vo forme mm žiliek po pukli

nách v asociácii s pyritom ako tmel 
v tektonicky drvených zónach, ale naj 

mä vo forme jemných impregnácií. 
Distribúcia rumelky nie je rovnomerná. 
Maximálne sa koncentruje v prostredí 
s vhodnými fyzikálnomechanickými 
vlastnosťami hornín (pórovitosť, pukli

novosť, tektonická porušenosť). Za taký 
možno pokladať systém zlomových pá

siem smeru SV—JZ a ich okolie. Z lo

žiska je známych viac ako 40 rudných 
a nerudných minerálov, ale iba rumel

ka má ekonomický význam (R. Ďuďa 
et al. 1977). 

Rumelka vystupujúca v žilníkovej 

forme je zriedkavejšia a vytvára drob

né, maximálne 1.5 cm hrubé žilky, a to 
v asociácii s kalcitom, chalcedónom a 
markazitom. Je hrubozrnnejšia. má 
tmavší odtieň a výrazný sklený lesk. 
V impregnačnej forme je jemnozrnná 
a vytvára práškovité agregáty jasnočer

venej farby v asociácii s pyritom a 
markazitom. 

Ložisko je od Z a V ohraničené tek

tonicky. Mineralizácia smerom na J 
postupne vyznieva a laterálne prechá

dza do zóny s realgárovoauripigmen

tovou mineralizáciou. Arzénová mine

ralizácia zastúpená realgárom a auripig

mentom sa na ložisku zistila už roku 
1972 (J. Tôzsér — K. Egyúd). Minera

lizácia má typický žilníkovoimpreg

načný charakter. Realgár vystupuje 
v asociácii s auripigmentom. pričom 
jasne prevláda, ďalej s karbonátmi, 
nontronitom a zriedkavo s rumelkou. 
Jasnočervené kryštáliky realgáru dosa

hujú veľkosť až 1.5 cm. Okrem toho 
realgár tvorí aj jemnozrnné práškovité . 
agregáty v asociácii s arzenolitom. Auri

pigment v asociácii s realgárom väčši

nou tvorí drobné hniezda a sieťkovité 
žilky mm radu. 

Na ložisku možno vyčleniť tieto mi

nerálne asociácie: 1 .kremeňovo-chalce-

dónovo-karbonátovo-rumelkovú, 2. py-

ritovo-markazitovo-rumelkovú, 3. kar-

bonátovo-auripigmentovo-realgárovú, 4. 
sadrovcovú, 5. chloritovú (+ pyrit), 
6. karbonátovo-evenkitovú. 

Lokalita Kuria hora (10) 

Ortuťová mineralizácia sa tu štruktúr

ne viaže na kontaktné zóny plytkointru

zívnych telies dioritových porfyritov, 
ktoré intrudovali v závere tretej etapy 
vývoja intermediárneho vulkanizmu. 
Mineralizácia má jednoduchý charakter, 
malý a nepravidelný rozsah. Minerálnu 
výplň prevažne tvorí kremeňovochal

cedónová žilovina s nepravidelnými 
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hniezdami pyritu a markazitu. Časté sú 
tenké sieťkovité žilky pyritu a marka

zitu v asociácii s karbonátmi, zeolitmi 
a organickými minerálmi. Rumelka 
v asociácii s chalcedónom aj opálom sa 
koncentruje v drobných žilkách a hniez

dach. Ojedinelé tvorí aj monominerálnu 
výplň pukliniek. Rumelka má jemno

kryštalický charakter a len veľmi zried

kavo je prášková. Mikroskopicky má 
často kolomorfný charakter a kopíruje 
nátekové tvary chalcedónu. 

Lokalita Nozger (6) 

Okrem antimonitovej mineralizácie 
tu vystupuje aj rumelka. V asociácii 
s drobnými kryštálikmi dolomitov tvorí 
v dutinkách sekundárnych kvarcitov 
jemnozrnné agregáty a v asociácii 
s chalcedónom, markazitom a karbo

nátmi vystupuje aj v samom telese dio

ritového porfyritu vo forme drobných 
žiliek. 

Lokalita Lúčiná (11). Lesíček (12 — 
šlichové anomálie 

Šlichovou prospekciou územia sa 
v roku 1964 (J. Slávik) zistil celý rad 
sekundárnych aureôl rozptylu predo

Foto 7. Chalcedónovoopálová žilka po okra
joch lemovaná nepravidelnými agregátmi ru
melky (Hg). Lokalita Kuria hora (10), zväč
šené 100 x 
Photo 7. Chalcedonyopal veinlet rimmed 
by irregular cinnabar agregates Hg). Kuria 
hora locality (10). x 100 

všetkým rumelky. Medzi najvýraznej

šie patria šlichové anomálie pri Lúčinej 
a Lesíčku (J. Tôzsér 1972). Sú v pre

chodnej zóne vulkanického aparátu, 
v ktorej sú známe aj primárne výskyty 
ortuťovej mineralizácie (Dubník. Kuria 
hora). 

Šlichové anomálie rumelky pri Lú

činej a Lesíčku sú situované na vý

znamných zlomových líniách smeru 
SV—JZ. ktoré priamo komunikujú 
s centrálnou vulkanickou zónou apa

rátu. 
Vo vzorkách z recentných aluviál

nych náplavov potokov sa našli stovky 
a tisícky zŕn rumelky. 

Štruktúrna väzba primárnej ortuťovej 
mineralizácie v týchto perspektívnych 
územiach, ani jej praktický význam nie 
sú doteraz známe. 

O p á l o v á f o r m á c i a 

Špecifickým znakom zrudnenia je ne

kovová epigenetická nízkotermálna opá

lová mineralizácia. Ložiská a výskyty 
opálov sa koncentrujú v širšom okolí 
starej baníckej osady Dubník v dvoch 
pozdĺžnych zónach smeru SZ—JV. kto

ré sú smerné zhodné s priebehom vý

znamných tektonických porúch. Poru

chy sú protiklonné a v štruktúrnej lo

kalizácii opálovej mineralizácie zohrali 
prvoradú úlohu (M. Kaličiak et al. 
1976). Hlavne v podloží ich sprevádza 
roj sperených. resp. paralelných zlomov 
nižšieho radu. kontrakčných puklín a 
trhlín, ktoré samy a ich najbližšie okolie 
sú potenciálnymi nositeľmi ložiskových 
akumulácií drahého opálu. Hlavné a naj

bohatšie výskyty drahých opálov sa 
našli a dobývali v miestach spájania sa 
porúch, príp. na ich križovaní. 

Lokalita DubníkLibanka (13) 

Opálová mineralizácia je š t ruktúrne 
spätá s poruchovou zónou smeru 
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SZ—JV, tzv. opálovou poruchou, v pro
stredí efuzívno-extruzívneho komplexu 
pyroxenicko-amfibolických andezitov 
tretej etapy vývoja vulkanického apa
rátu. 

Drahý opál vystupuje v hornine 
v rozličných formách. Často tvorí ne

pravidelnú sieť tenkých žiliek mm až 
cm radu s variabilnou smernou dĺžkou 
a sklonom, ale najčastejšie vypĺňa du

tinky, kaverny a póry nerovnakej veľ

kosti, a to od najmenších do x cm. nie

kedy iba čiastočne vypĺňa voľné pries

tory. Opál vystupuje aj vo forme tmelu 
ostrohranných úlomkov hornín v zbrek

ciovatených zónach, najmä v miestach 
ich križovania, v miestach zmeny sme

ru a sklonu. Podľa farbohry možno 
drahý opál rozdeliť na tri základné 
typy: ohnivý opál (červenej farby), 
modrozelený a svetlofialový, priehľad

ný. Typy drahého opálu sa vzájomne 
prerastajú a prelínajú a odlišujú aj in

tenzitou priehľadnosti. Ohnivý opál 
býva polopriezračný až nepriezračný 
a ďalšie dva typy sú viacmenej prie

hľadné. Najrozšírenejší je modrozele

ný opál, ale za najcennejší sa pokladá 
ohnivý opál, ktorý sa považuje za naj

krajší na svete. 
Drahý opál úzko asociuje so skleným 

a mliečnym opálom, pričom v nich tvo

rí nepravidelné hniezda alebo pravidel

né vrstvičky. 
Najrozšírenejším je v ložisku sklený 

opál. Vytvára nepravidelné žilky, hniez

da a drobné impregnácie horniny. Je 
úplne priehľadný, číry a má charakte

ristický lastúrnatý lom. Na vzduchu 
v priebehu niekoľkých hodín stráca 
priehľadnosť a stáva sa matným. 

Mliečny opál vzniká dehydratáciou 
skleného opálu. Je biely, pololesklý až 
matný. 

Okrem uvedených druhov opálov sú 
z ložiska známe aj ďalšie druhy, ako je 
hydrofán. hyalit a ónyx. 

Na ložisku DubníkLibanka vystupuje 

okrem opálovej mineralizácie aj anti

monit, pyrit a markazit. 

Zrudňovacie procesy späté so 4. etapou 
vývoja 

Tak ako v prvej ani vo štvrtej, po

slednej etape vývoja vulkanického apa

rátu neboli na zrudňovacie procesy do

statočne vhodné podmienky. V záve

rečnom štádiu etapy bez intruzívnych 
procesov prenikli na povrch nízkoter

málne roztoky a plynové exhalácie. 
S dozrievaním tejto solfatárovej činnosti 
spájame aj vznik markazitovej a opá

lovej (chlóropál. voskový opál, nontro

nit) mineralizácie. 

M a r k a z i t o v á f o r m á c i a 
Lokalita Dubník (8) 

Výrazná markazitová mineralizácia sa 
štruktúrne viaže najmä na produkty 
najmladšej, štvrtej etapy vulkanizmu

pyroxénovoamfibolovobiotitické ande

zity. 
Andezity sú väčšinou zbrekciovatené 

a markazit v asociácii s pyritom a kar

bonátmi je súčasťou tmelu brekcií. 
V hornine tvorí markazit jemné a husté 
impregnácie, výplň drobných pukliniek 
a dutiniek. V otvorených puklinách, du

tinách a kavernách vytvára nátekové 
ľadvinkovité a obličkovité tvary. V ka

vernách sa miestami zistili aj kryšta

lické agregáty markazitu. 

O p á l o v á f o r m á c i a 
Lokalita Židov laz (14) 

Lokalizujúcim prostredím tejto opá

lovej mineralizácie sú predovšetkým 
najmladšie andezity štvrtej etapy vý

voja, ako aj podložné a okolné vulka

nické komplexy v okolí prívodného 
centra vulkanizmu tejto záverečnej eta
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py. Do mineralizácie zaraďujeme rôz

nofarebné voskové a zemité opály vy

stupujúce v hornine vo forme drob

lých žiliek a hniezd. 
Na ložisku DubníkLibanka je v zó

íach pyritizácie a markazitizácie známy 
•ecentný vznik sekundárnych síranov 
na stenách starých banských diel, ktoré 
skúmal A. Dubanský (1956). Autor zistil 
rad síranov, z ktorých najrozšírenejší je 
alunogén a halotrichit v asociácii s hy

droxykeramohalitom, ferihydroxykera

mohalitom, kašparitom. magneziocopia

pitom, fibroferitom, melanteritom, gloc

keritom a i. Zistil sa tu aj čermikit 
(M. Kaličiak et al. 1976). 

Zonálnosť mineralizácie 

Epigenetická mineralizácia je v zlato

banskom rudnom poli štruktúrne spätá 
s vulkanogénnymi komplexmi a je 
v úzkej časovej a priestorovej spätosti 
s vývojom vulkanického aparátu, najmä 
s jeho centrálnou kolapsovitou štruk

túrou. Všeobecnou zákonitosťou mine

ralizácie je priestorová distribúcia rud

ných prvkov, minerálov, ako aj jednot

livých minerálnych a paragenetických 
asociácií. 

Táto priestorová distribúcia je odra

zom pulzačného vývoja mineralizácie 
a jej etapy sú späté s vývojovými eta

pami magmatizrnu vo vulkanickom apa

ráte. Prevažná časť rudných štruktúr, 
ložiskových akumulácií a výskytov epi

genetickej mineralizácie je situovaná 
v centrálnej kolapsovanej štruktúre 
vulkanického aparátu, ktorá je z hľa

diska magmatogénnych. štruktúrnotek

tonických a litologických faktorov naj 

priaznivejšia. 
V centrálnej časti rudného poľa 

(Zlatá Baňa-1) vystupuje polymetalická 
mineralizácia (Pb. Zn. Au, Ag), ktorá 
do hĺbky prechádza do Cu—Mo mine

ralizácie. 

Za odraz všeobecnej vertikálnej zo

nálnosti prvkov, vzhľadom na materský 
intruzívny komplex v centrálnej časti 
kolapsovanej štruktúry možno v rámci 
rudného poľa pokladať aj priestorové 
rozmiestnenie prvkov, ako aj paragene

tických asociácií a ložísk v horizontál

nom smere (obr. 1). 
Smerom k periférnej časti rudného 

poľa v horizontálnom smere polymeta

lická mineralizácia prechádza do zóny 
s Sb mineralizáciou. 

Produkty nízkotermálnej ortuťovej, 
arzénovej a opálovej mineralizácie sú 
dispergované do okolia, do prechodnej 
vulkanickej zóny aparátu, a tvoria 
externú aureolu zlatobanského rudného 
poľa. 

Excentrické postavenie majú výskyty 
polymetalickej mineralizácie viažuce sa 
na telesá dioritových porfyritov Maglo

vec (4) v severozápadnej časti aparátu 
a v Šťavici (3) západne od Zlatej 
Bane. 

Otázky genézy 

Podľa charakteru rudných formácii, 
minerálnych paragenéz a foriem vystu

povania epigenetickej mineralizácie 
možno povedať, že vulkanické horniny 
a sprievodná epigenetická mineralizácia 
sú produktom spoločného hlbinného 
magmatického kozuba, pričom hydro

termy boli postupnými derivátmi mag

matickej diferenciácie. 
Pôvod zrudnenia možno teda spájať 

so záverečnými štádiami v druhej a tre

tej etape vývoja vulkanického aparátu, 
v ktorých závere sa uplatnili intruzívne 
procesy a vytvorili sa vhodné podmien

ky pre procesy magmatickej diferen

ciácie, nahromadenie a oddelenie roz

tokov s koncentráciou ťažkých kovov. 
Na magmatický pôvod rudonosných hy

droteriem poukazujú aj izotopické roz

bory olova z galenitov zo Zlatej Bane 
(R. Ďuďe 1979). Dosiahnuté výsledky 
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(modelový vek 10—70 mil. rokov) po
ukazujú na terciérny vek zrudnenia a 
zároveň aj na to, že tu nejde o rege

nerované staršie zrudnenie ani o zrud

nenie mobilizované z okolitých hornín. 
Čiastočne odlišné výsledky sme do

siahli izotopickým rozborom síry z nie

ktorých sulfidov. Poukazujú na dvojaký 
zdroj síry v sulfidoch (analýzy urobil 
J. Kantor, obr. 3). 

Izotopy síry zo sulfidov polymetalic

kého zrudnenia v Zlatej Bani sú obo

hatené o ťažkú síru S34. Pri sfalerite 
sa hodnoty rtS1'1 pohybujú od —1.68 "m, do 
+ 0.04 "mi a v pyritoch je rozptyl o nie

čo väčší, od —1.62 do j1.76"ll{l. Gale

nity sú obohateného o ľahšie izotopy 
(—2.90 %o). v sulfidoch. ktoré sú pro

duktom nižšej termálnej mineralizácie 
(Sb. Hg). je rozptyl hodnôt väčší. 

Izotopickým rozborom síry z antimo

nitov sa rozlíšili dve výrazné skupiny. 
Antimonit z lokality Zlatá BaňaJozef 
(5) a Dubník (8) sú obohatené o ľahké 
izotopy síry v rozpätí —4,73 až —7.22 "„« 
a antimonit z lokality DubníkLibanka 
(13) je jednoznačne obohatený o ľahký 
izotop síry (—29.34 "„„). Veľký rozptyl 
hodnôt izotopov síry vykazujú aj ana

lýzy z Hg ložiska Dubník. Časť rumel

ky. ktorá vystupuje vo forme žiliek, ako 
aj rumelka z Kurej hory má izotopy 
síry blízke troilitickej (od —1.10 do 
f 2.39 "mi). Blízke k magmatogénnemu 
zloženiu sú aj hodnoty analýz 5S34 

7. auripigmcntu (—2.90 ",n,). pyritu 
(+2.32 %o) a markazitu (—4.67 až 
—6.20 "IMi). Naproti tomu prevažná časť 
rumelky impregnačného charakteru vy

kazuje anomálne hodnoty (od +15.38 až 
—16.79). Z výsledkov vychodí. že zdroj 
síry v sulfidoch. ktorých akumulácie sú 

Obi". 3. Graf izotopického zloženia síry sulfi
dickej mineralizácie v zlatobanskom rudnom 
poli 
Fig. 3. Composition of sulphur isotopes in 
sulphides of the Zlatá Baňa area (Slanské 
vrchy Mts.). 
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od centrálnomagmatickej zóny vzdiale

né, treba hľadať aj v mimomagmatic

kom zdroji, a to v podložných súvrst

viach sedimentov s výskytmi evapori

tov, kde nastávala kontaminácia rudo

nosných roztokov a ich obohacovanie 
o síru biogénneho pôvodu. 

Epigenetická mineralizácia v oblasti 
zlatobanského rudného poľa predstavu

je rudný komplex časovo a priestorovo 
úzko spätý s vývojom intermediárneho 
subsekventného magmatizmu, najmä 
s intruzívnymi procesmi dioritových 
porfyritov. 

Podľa hĺbkového intervalu minerali

zácie od súčasného povrchu do hĺbky 
1.5 km tu ide o subvulkanické ložiská 
(Cu. Pb. Zn. Sb). ktoré vznikli z hydro

teriem do hĺbky 1.5—2 km. a vulkanic

ké (Hg, opál) ložiská, ktoré vznikli 
z hydroteriem alebo sopečných exhalácii 
v neveľkej hĺbke. 

Recenzoval C. Varček, M. Slavkay 
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Development in time and formation íl subdivision of the mineralization 
in the Zlatá Baňa area (Slanské vrchy Mts.) 

MICHAL KALIČIAK — RUDOLF ĎUĎA 

In the recent time, several new types of 
mineralization were found to occur besides 
occurences and indices of epigenetic minera
lization already known in the area of the 
Zlatá Baňa volcanic edifice. During a drilling 
survey, mineralizations of stockworkdissemi
nated. brecciated and veinstockwork types 
composed by base metal ores, indices of 
skarns and of coppermolybdenium minerali
zation as well as base metal indices at Sfa
vica and Maglovec localities were discovered 
(Fig. 1). Participating elements in the area 
of the Zlatá Baňa volcanic edifice are as 
follows: Fe (magnetite, pyrrhotite, pyrite, hae
matite, marcasite). Mo. Cu. Zn (Cd). Pb. Ag 
(Te). Au. Sb. Hg. As. and as a specific featu
re, a nonmetallic opalbearingmineraliza
tion. 

Mineralized structures are related to single 
volcanic units and their development was 
in close temporal and spatial relation to the 
development of the whole volcanic edifice 
mainly of its collapsed central structure. Mi
neralizing processes occured synchronously 
with this development and they were simul
taneous also to the activization of an inter
mediate magmatic source (M. Kaličiak 1977). 

Mineralizing processes related to the first 
stage of development 

During the first stage of the volcanic de
velopment (Upper Badenian to Lower Sar
matian). intermediate magmatites (pyroxene 
andesite) of peculiar explosive to effusive 
nature deposited, but. created only unfa
vourable conditions to the development 
of mineralizing agents. By the end of this 
volcanic activity, downfaulting collapselike 
movements occured within the central vol
canic zone which released gaseous emanations 
and solutions and caused extensive areal pro

pylitization and pyritization of involved 
rocks. 

Mineralizing processes related to the second 
stage of development 

After a temporal volcanic standstill, the 
volcanic activity of explosiveeffusive nátura 
renewed during the Middle Sarmatian and 
produced pyroxene andesite bodies. Also co
magmatic intrusive bodies originated during 
this stage being confined to the same volcanic 
activity. A body of diorite porphyrite com
position intruded then into subvolcanic levels 
within the central volcanic zone and its apop
hyses emplaced along zones weakened tectoni
cally creating diorite porphyrite dyke swarms 
and imposing, togeter with the main intrusive 
body, considerable contact metamorphism 
onto enclosing rock suites. The development 
of ferrous skrans and that of the part of the 
base metal mineralization ascertained by the 
KSV15 borehole on the Zlatá Baňa locality 
are related to this intrusive activity. 

Mineralizing processes related to the third 
stage of development 

The main oreproducing activity was 
closely related to final stages of differentia
tion of the magmatic chamber during the 
third stage of development (Middle to Upper 
Sarmatian). Several ore formations but mainly 
the basemetal, antimony, mercuryarsenic 
and the opalbearing mineralization together 
with a higher temperated coppermolybde
nium mineralization generated during this 
stage. Besides the rock suites of all three 
stages and rock units in their basement, also 
veins and shallow intrusive bodies of 
amphibole diorite porphyrite intruding at the 
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end of this stage created ore localizing 
env i ronment to mineral iza t ions of this stage. 

The copper molybden ium ore format ion 

A n e w and unti l u n k n o w n type of epige

netic mineral izat ion represent occurences of 
copper and molybden ium ores discovered by 
boreholes KSV15 and HZ5 on the Zlatá 
Baňa locality. The ore is of vein to stock

workd i ssemina ted na tu re . Four minera l 
associations may be dis t inguished with in this 
ore formation. 

The basemeta l ore format ion 

This is the most widespreaded and most 
impor tan t ore format ion in the area . Besides 
the in t rus ive complex, ore localizing env i 

ronment to this formation creates the vol

canic complex of pyroxene andes i te deve

loped dur ing the first volcanic stage in the 
central collapsed zone. Three minera l iza t ion 
types may be del imited with in it. 

1) Stockworkdisseminated ore type (Zlatá 
Baňa. Pusté Pole. Stavica and Maglovce loca

lities) 

The mineral izat ion is re la ted s t ruc tura l ly 
to t he in t rus ive complex of diori te porphyr i te . 
Sulphides in the count ry rock point to typ i 

cal s tockworkd issemina ted type of ore. The 
main sulphides are pyri te , sphaler i te , galena, 
less chalcopyri te and pyr rho t i t e all compos

ing fine impregnat ions or filling p h a n t o m s 
after the mafic rockforming minera l s and, 
at places, i r regu la r t iny veinlets . 

2) Brecciated ore type (Zlatá Baňa locality) 

This type represents a pecul iar m o r p h o 

s t ruc tura l feature. A mixed explosive volcanic 
breccia occuring at the base of the andes i te 
complex and composed by f ragments of a n d e 

site. rhyol i te and of black argi l laceous shale 
creates the ore localizing env i ronmen t to this 
type of ore. Mainly sphaler i te , galena and 
pyr i te confined to the breccia m a t r i x r e p r e 

sent the dominan t ore. Moreover, cha lcopyr i 

te, t e t raedr i te , t ennant i te , an t imon i t e and 
ber t ie r i te a re present . Gangue minera l s a re 
represented by quar tz , manganocalc i te . b a 

ryte. dolomite and r a r e fluorite. As a speci

fic fea ture of this minera l iza t ion , si lver 
te l lurides (hessite and Tecanfieldite) w e r e 
found to occur in fine inclusions wi th in the 
galeni te and pyr i te (R. Ďuďa — J. Kris t ín 
1977). 

3) Stockuorkvein ore type (Zlatá Baňa 
locality) 

The pyroxene andesi te complex developed 
dur ing the first stage in t ruded by a diori te 
porphyr i te dyke s w a r m creates t he ore 
bear ing envi ronment to this type of ore. 
Sulphidic mineral izat ion is confined to 
weakened tectonic zones along contacts of 
diori te porphyr i te dykes or to their close 
sur roundings . The spatial dis t r ibut ion of this 
type of mineral izat ion is strongly i r regu la r 
one composing a set of paral le l to subpa 

rallel veinlets with strings and with disse

mina ted fine sulphidic grains in their sur 

roundings . Pyrite, sphaleri te , galena and 
chalcopyri te a re the main sulphidic m i n e 

rals . 
Besides this type of mineral izat ion disse

minated along zones t echn ica l ly dis turbed, 
sulphidic mineral izat ion occurs also in single 
veins. The ascer ta ined maximal vein th ickness 
was 50 cm and the veins dip at high 
angles (80—85°) probably to the NE. I r r egu la r 
c h a m b e r s of pyrite, galena, sphaler i te and 
chalcopyri te occur there in a qua r t z  ca rbo 

na te gangue. 

The ant imoni te ore format ion 

Ant imoni te mineral izat ion occurs only 
rare ly in East Slovakian neovolcanites. Its 
occurences a re known but in the nor the rn 
par t of the Slanské vrchy Mis., in the Zlatá 
Baňa volcanic edifice. The mineral iza t ion is 
re la ted here s t ructural ly to the cent ra l 
collapsed volcanic zone and, according to its 
s t ruc tura l forms, two ant imoni te minera l iza 

tion types may be dist inguished (M. Kaličiak 
1977. J. Tozsér et al. 1980): a veins tockwork 
type and a s tockworkdisseminated one. The 
Jozef. Gašpa r and Gabrie l veins tockwork 
systems are the most common an t imony ore 
occurences located at the NW p e r i p h e r a l 
port ion of t he centra l volcanic zone to the 
N from Zlatá Baňa village. 

This mineral izat ion appears related s t ruc 

tura l ly to t echn ica l ly dis turbed zones of 
N—S or NNW—SSE orientat ion and t he ore 
is of typical vein to s tockwork type. Ant i 

moni te is the main ore associating with 
l eadan t imony sulphosalts (boulangeri te , j a 

mesoni te and bert ier i te) , arsenopyri te , m a r 

casite and pyrite. In the quar tz cha lcedony 
gangue, a dense impregnat ion of an t imoni t e 
and arsenopyr i te occurs. 

Another type of the ant imoni te minera l iza 

tion is represented by scattered occurences of 
s tockworkdisseminated ore type in wider 
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surroundings of Zlatá Baňa. The most pro
nounced developments of this type occur at 
the Dubník mercury deposit where antimo
nite associates with pyrite, marcasite and 
quartz in an individualized ore belt. The 
mineralization is of irregular shape concen
trated along NE—SW stretching dislocations. 

The mercuryarsenic ore formation 

The dispersion of mercury in a wide range 
of volcanic rocks allows to assume it as typo
morphic ore element of the epigenetic mi
neralization within the Zlatá Baňa ore field. 
The epithermal nature of this mieralization 
together with high migration ability of mer
cury caused that products are dispersed 
in rocks of all three volcanic stages. The 
monotonous cinnabarite mineralization, mainly 
in the form of fine disseminated ore. is a ty
pical feature of all volcanogenous mercury 
deposits related to volcanic edifices or to 
their partial structures. 

The Dubník mercury deposit is the main 
representant of this mineralization. The ore 
is of stockworkdisseminated type. Cinna
barite occurs mainly in fine impregnations 
or in crevices of mm thickness with uneven 
distribution along single fissures. Maximal 
concentrations were found in rocks of appro
priate physical or mechanical properties (po
rosity, jointing, tectonic disturbance). More 
than 40 mineral phases were until described 
from the Dubník deposit (R. Ďuda et al. 
1977) but only cinnabarite is of economic 
importance. Mercury mineralization gradually 
disappears in the area towards the south 
where it is replaced by a belt of realgar and 
auripigmentbearing mineralization of simi
lar structural type. 

At the Kura hora locality, the mercury 
mineralization is related structurally to con
tact zones of diorite porphyrite bodies intruded 
into shallow depths. The mineral composi
tion here is simple and orebearing portions 
are of irregular shape and of small extent. 

At the Nosger locality, cinnabarite occurs 
together with antimonite mineralization. 
Cinnabarite forms finegrained aggregates 
in the cavities of a secondary quartzite. 

Besides primary mercury ores, a set of 
secondary cinnabarite haloes has been dis
covered being confined mainly to the transi
tion zone of the volcanic edifice. The most 
important occurences are that at Lúčina and 
Lesíček localities. 

The opalbearing nonmetalic formation 

A special feature of the epigenetic minera
lization in the Zlatá Baňa volcanic edifice 
is the presence of nonmetallic and opalbear
ing mineralizations. Deposits of opal and 
smaller occurences of it are concentrated 
around the old mining settlement of Dubník. 
The opal mineralization at the DubnikLi
banka deposit is confined structurally to 
a NW—SE running dislocation belt called 
the opalbearing dislocation. Opal creates 
frequently an irregular network of thin 
veinlets (mm to cm thickness) and of variable 
lengths and dip angles. It frequently fills up 
vesicles, caverns and pores of various size 
in the country rock. Precious opal varieties 
may be divided into three types: the fiery 
opal (of red colours), bluegreen opals and 
pale violett transparent opals. Single varieties 
of opal intergrow or they mutually pass over 
and they differ also by transparency. Besides 
varieties of precious opal, mostly common 
varieties occur on the deposit (glassy and 
milky opal, hydrophane. hyalite and onyx
opal). Rare sulphidic minerals are represen
ted by antimonite, pyrite and marcasite. 

Mineralization processes related to the 
fourth stage of depeiopment 

Similarly to the first stage, conditions for 
oreforming processes were unfavourable 
even during the fourth stage of development 
within the volcanic edifice. During the clos
ing act of this stage, which was devoid of 
intrusive activity, lowtemperature solutions 
and gaseous emanations reached the surface. 
To this closing stage we ascribe the gene
ration of marcasite and the mineralization 
of common opal (chlorous opal, waxy opal 
and nontronite) at the Dubník and Židov laz 
localities. 

Zonal arrangement of mineralization in the 
Zlatá Baňa volcanic edifice 

As a general regularity, single ore ele
ments, minerals and also mineral and para
genetic assemblages are arranged zonally in 
the Zlatá Baňa volcanic edifice and ore field. 
Such spatial distribution reflects the pulsa
tive development of the mineralization when 
single stages of it are related to stages in 
development of the magmatic chamber within 
the volcanic edifice. 
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The basemetal mineralization occurs in 
the centre of the ore field. Downwards, this 
type of mineralization passes into a copper
molybdenium one. This general vertical zo
nality has been generated by the source rock 
mass of the intrusive complex located within 
central parts of the collapsed volcanic struc
ture and it is reflected by a similar zonality 
in the horizontal plane along the recent 
erosion surface, too (Fig. 1). 

Genetic considerations 

According to the nature of the ore ge
nesis, that of the mineral parageneses present 
and of the spatial distribution pattern of 
single ore types represented, we may con
clude that the volcanogenous country rock 
suite and the epigenetic mineralization within 
it were produced by a common deep mag
matic source and that hydrotherms were 
gradual derivates of a common magmatic 
differentiation. The magmatic source for 
orebearing solutions is reflected also by iso
topic composition of lead in galenite (R. Ďuďa 
1979) and by the isotopic composition of 
sulphur in some sulphides of the minerali
zation (analyzed by J. Kantor, D. Štúr Geo

logical Institute, Bratislava). However in the 
latest data, also some differences were 
found to occur and whereas sulphide 
occuring in the basemetal mineralization at 
Zlatá Baňa is enriched in heavy isotope S31, 
antimony and mercury bearing sulphides in 
lowtemperature mineralizations contain also 
light sulphur isotopes. Hence, the probable 
source of this mineralization is, besides 
a magmatic one, also in other structural 
units of the area. A source for light sulphur 
isotopes may be searched in underlying sedi
ments to the volcanic edifice where evapori
tebearing layers do occur and sulphur from 
these rocks may have contamined the ore
bearing solutions. 

According to the ascertained depth span 
of the mineralization (1,5 km down from the 
recent erosion level), ore deposits with Cu. 
Pb. Zn and Sb originated from hydrother
mal solutions in subvolcanic levels within 
the 1,5—2 km depth span whereas the mer
cury and opal mineralization deposited from 
hydrothermal solutions or from volcano
genous exhalations but in a shallow volcanic 
level. 

Preložil I. Varga 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

M i l a n M i š í k : XXIII. celoštátna geologic
ká konferencia Slovenskej geologickej spoloč
nosti 

V dňoch 26.28. 8. 1980 sa v Trnave za 
účasti 350 geológov vrátane 10 hostí usku
točnila XXIII. celoštátna geologická konfe
rencia Slovenskej geologickej spoločnosti. Jej 
organizátorom bol Ústredný výbor Slovenskej 
geologickej spoločnosti a jej bratislavská po
bočka. Vďaka pochopeniu akademických 
funkcionárov Pedagogickej fakulty UK a 
mesta Trnavy sa konferencia konala vo vel
mi pekných priestoroch Pedagogickej fakulty 
UK. 

26. 8. dopoludnia konferenciu slávnostným 
prejavom otvoril predseda SGS člen koreš
pondent SAV Oto Fusán. Pozdravný príhovor 
predniesol predseda Českého geologického 
úradu JUDr. Jozef Pravda, riadite! Sloven
ského geologického úradu Ing. Ján Kuráň, 
predseda MsNV doc. dr. Jozef Hagara, pred
seda Cs. spoločnosti pre mineralógiu a 

geológiu prof. dr. Zdenék Pouba. DrSc, pro
dekan Prírodovedeckej fakulty UK doc. dr. 
Ladislav Melioris, CSc. a riaditel Geologic
kého prieskumu v Spišskej Novej Vsi 
Ing. Ján Bartalský. CSc. Zo zahraničných 
hostí konferenciu pozdravil dr. Viktor Dank 
z MĽR, prof. G. S. Zolotarjev zo ZSSR a 
prot. dr. A. Tollmann z Rakúska. 

Pri príležitosti konferencie odovzdal pred
seda SGS prvú Pamätnú plaketu J. Slávi
ka RNDr. Ľudovítovi Ivanovi, CSc, za zá
sluhy o Slovenskú geologickú spoločnosť. 
Cestné členstvo SGS za dlhoročnú aktívnu 
činnosť dostal doc. dr. Zdenék Roth, DrSc, 
prof. Valentína Andrusovová, dr. Jozef Je
línek a prof. Alžbeta Haydeová. 

Odpoludnia boli úvodné prednášky o prob
lematike exkurzií. 

Voľba miesta konferencie a exkurzných 
trás nebola náhodná. Posledný zjazd SGS sa 
na západnom Slovensku konal takmer pred 
dvadsiatimi rokmi a odvtedy geologické po
znanie výrazne pokročilo vo všetkých sme


