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

L a d i s l a v N o v o t n ý — F r a n t i š e k 
M i h á ľ : Geologická stavba ložiska Novo
veská Huta (Bratislava 23. 4. 1981) 

Na základe litofaciálneho vývoja, rozšíre
nia produktov vulkanizmu a analógie vyčle
ňujeme spodný a vrchný perm. V spodnom 
perme mocnom okolo 1500 m je zastúpená 
terigénna a vulkanogénnosedimentárna fá
cia. Do terigénnej patria bazálne zlepence a 
vyššie prevažne psamitické súvrstvie. Vul
kanogénnosedimentárnu formáciu tvorí nie
koľko súvrstvi. Vyčlenené sú dve vulkanické 
lazy — spodná sa začína lokálne zastúpe
nými afuzivami bázického charakteru, ktoré 
pokladáme za iniciálne vulkanity spodnej 
fázy. V nej majú dominantné zastúpenie 
efuzíva a vulkanoklastiká dacitového charak
teru (Gregorovič. 1979). s ktorými súvisí aj 
stratiformné U zrudnenie druhej polohy. Vo 
vrchnej fáze sú to vulkanity ryolitového 
typu. V zmiešaných vulkanogénnosedimen
tárnych klastikách tejto fázy je stratiformné 
U zrudnenie prvej polohy. Acidita a extru
zivita vulkanizmu stúpa jednoznačne k vrch
nej fáze. Podľa textúrnych znakov súvisia
cich litofácii sa produkty vulkanizmu aku
mulovali v subakvatickom prostredí. Nástup 
obidvoch vulkanických fáz je indikovaný prí
tomnosťou psefitických a psamitických lito
fácii. Vo vrchnom perme mocnom okolo 
1000 m je absencia vulkanizmu. Dve vyčle
nené súvrstvia zaraďujeme do terigénnola
gunárnej formácie. V spodnom súvrstvi sú 
rozšírené polohy zlepencov strážanskeho typu, 
ktoré majú erozívny stvk s podložím a ob
sahujú úlomky a obliaky spodnopermských 
hornín (sedimentov, ryolitov). Vo vrchnej 
časti súvrstvia sú výskyty tzv. Cu pieskovca, 
lokálne s U mineralizáciou a vzácne s detri
tom flóry. Vrchné súvrstvie patrí do lagu
nárnej litofácie. Zistili sa dve korelovateľné 
polohy sadrovca a anhydritu. ktoré smerom 
do centra panvy (vrty SM1. 2) splývajú a 
vytvárajú mocný komplex evaporítov a klas
tických sedimentov. Prechod do seisu doka
zujú fosílie (vo vrte SM1) asi 100 m v nad
loží evaporitov. 

Podľa laterálneho priebehu niektorých li
tofácii a zmeny ich mocnosti, rozšírenia vul
kanitov a ich produktov (zlepence v podloží 
prvej vulkanickej fázy. zlepence rybníckeho 
a strážanskeho typu, evapority) interpretuje
me ich akumuláciu v čiastkových depresiách 
súbežný'ch s osou permského sedimentačného 
priestoru. Subsidencia prebiehala pozdĺž syn
sedimentárnych tektonických zón, ktorých sú
časným prejavom sú významné tektonické 
línie vyčlenené v širšej oblasti. 

Zo štruktúrnotektonického hľadiska vyčle
ňujeme päť blokov oddelených prešmykovy
mi a poklesovými zlomami (smeru V—Z) 
s velkvm hĺbkovým a smerným dosahom. 
Najvýznamnejšia z nich, štruktúra H8 (pre
šmyk s amplitúdou 0.5—1.5 km), ohraničuje 
zo severu hutiansky a muránsky blok. v kto
rých sú rozšírené stratiformné zrudnené po
lohy a žilné štruktúry s Cu mineralizáciou. 
Južne od štruktúry H8 sú významné aj pli
katívne štruktúr}, predovšetkým prevrátená 
antiklinála (Afanasjev. 1978). ktorú pozdĺž jej 
osovej plochy sleduje žilná štruktúra H6 a 
prevrátená antiklinála v hutianskom bloku 
(okrem ďalších phkatívnych štruktúr). V dô
sledku silného tektonického postihu hornín sú 
v hutianskom bloku vyvinuté výrazné kli
vážové plochy. Z hľadiska genézy (a mor
fológie) mineralizovanvch (Cu) žilných štruk
túr vyčleňujeme dva typy: 

1. štruktúry súhlasne s osovými plochami 
antiklinál alebo rovnobežné s nimi (H6. Hl, 
H2. H4 a iné). Majú sklon 30—40 na J, 
nevyrovnaný smerný a sklonový priebeh a 
spolu s mocnosťou závislý od rozličnej kom
petentnosti hornín; 

2. strižné štruktúry v ramenách vrás (H8. 
H5): majú sklon 45—60° na J. regionálny 
priebeh cez súvrstvia permu a mezozoika a 
väčšiu mocnosť. 

Cu mineralizacia sa v žilných štruktúrach 
nachádza v úsekoch ich prechodu cez hor
niny vulkanogénnosedimentárnej formácie. 
Tieto horniny sú primárne obohatené o sír
niky včítane sírnikov medi. Žilná minerali
zacia je alpinskeho veku. 

Stratiťormné uránové zrudnenie je späté 
s produktmi vulkanických fáz. ale nevysky
tuje sa v celom priestore ich výskytu. Má sú
vis s primárnymi a sekundárnymi podmien
kami formovania vulkanogénnosedimentár
nej formácie. Primárne podmienky sú: acidný 
vulkanizmus. vhodné súvisiace vulkanogén
nosedimentarne litofácie, postvulkanická ex
halačná a hydrotermálna činnosť a prítom
nosť zrudňujúcich zložiek. Medzi sekundárne 
podmienky počítame: tektonické prepracova
nie komplexov — vznik drobných a veľkých 
štruktúrnych prvkov, preteplenie komplexov 
a vznik vnútroformačných hydroteriem s mo
milizáciou a koncentráciou rudných zložiek 
do vhodných strati f ormných štruktúr. Tieto 
podmienky pokladáme pre vznik ložiska za 
podstatne. Ložisko je polygénne a zrudňovací 
proces viacaktový. čo je doložené aj geochro
nologicky (perm. krieda). 

Žilné štruktúry pretínajú stratiformné po
lohy s uránovým zrudnením. Absencia uráno
vých minerálov v žilných štruktúrach má 
pravdepodobne príčinu v odlišných geoche
mických vlastnostiach U a Cu mineralizácie 
a súvisiacich asociácií. 


