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datovanie a charakteristiku pohybov na presunových zó
nach v kryštaliniku sz. Škótska na základe distribúcie 
K a Ar v sľudáeh rôznych veľkostí. Ďalšie dva príklady 
(Iberská zóna a Malé Karpaty) poukázali na možnosti 
datovania prešmykových zón na základe údajov o izotopo

vých pomeroch KAr (a RbSr) v mineráloch tvorených pri 
mylonitizácii. Posledný príklad charakterizoval vzťahy me

dzi fluidnými režimami, štruktúrami a deformačnými me

chanizmami počas tektonických pohybov v helvétskych 
Alpách na základe štúdia stabilných izotopov O a C. 

L. R o z l o ž n í k : Význam primárnej foliácie pre štruktúr

nu analýzu 

Význam primárnej foliácie pre štruktúrnu analýzu sčasti 
aj pre petrogenézu sa demonštroval na príklade zvrásnenej 
vložky amfibolitu v migmatitoch Nízkych Tatier, polôh 
kryštalických vápencov v rulovoamfibolitovom telese ra

koveckej skupiny pri Dobšinej a na príklade bazálnej 
plochy dobšinskej a krompašskej skupiny v Rudňanoch. 

Z príkladov vyplynulo, že primárna foliácia, najmä ak je 
aj stratigraficky dobre datovaná, môže byť dôležitým 
informátorom napomáhajúcim rekonštruovať deformačné 
a geologické procesy. 

T. S a s v á r i : Kinematika vývoja žilných štruktúr sv. časti 
Spišskogemerského rudohoria 

Výsledky štruktúrnoložiskového výskumu na ložiskách 
Rudňany a Slovinky ukazujú, že mineralizované štruktúry 
kopírujú len v hrubých rysoch smery anizotropie hornino

vého prostredia, dané heteroaxiálnou vrásovou a klivážo

vou stavbou. Neúplné a veľmi slabé využívanie starších 
tektonických štruktúr mineralizovanými žilami umožňuje 
predpokladať predmincralizačný vývoj na seba nadväzujú

cich štruktúr najmenej v dvoch etapách, s kinematický 
odlišnými štruktúrnymi plánmi. Druhá, posledná etapa 
predmineralizačného vývoja bola usmerňovaná pod vply

vom regionálneho jednoosového tlaku sz.—jv. smeru, ktorý 
podmienil tvorbu sperených štruktúr systémov ..R" (SZZ 
 JJV) . ..R" (SSZJJV). .,PR" (SW—JZZ) a ..LR" (V 
—Z), ktoré sú svojou genézou funkčne závislé od strižných 
zón smeru V—Z zvýraznených paleoalpinskymi a mezoal

pinskvmi deformačnými procesmi. 

J . S l a v k o v s k ý : Štruktúrna analýza betliarskeho gra

nitoidného telesa a jeho bezprostredného plášťa 

Betliarske granitoidné teleso vystupuje na povrch 
v južnej časti zložitého brachyantiklinória gemerika JZ od 
Volovca. kde je erozívne narezané Červeným a Palušov

skvm potokom. Od dediny Betliar je tento výskyt vzdialený 
asi 4 km ssv. smerom. Jeho bezprostredný plášť tvoria 
metaryolitové tufy a tufity. ktoré spolu s fylitmi na SV 
— JZ patria gelnickej skupine. Pri geologickom mapovaní 
bolo možné kartograficky vymedziť iba tri petrografické 
typy graniloídných hornín, ktoré majú aj vlastnú štruktúrnu 
pozíciu, a to: 1. žulový porfýr. 2. kontaminovanú silne 
bridličnatú horninu s výrastlicami kremeňa a postihnutú 
silnou turmalinizáciou, 3. žulú stredne až jemnozrnnú. 
dvojsľudovú. s prechodom do apliltckej fácie. 

Tektonický inventár jednotlivých typov granitoidného 

telesa vyhodnotený pomocou tektonogramov a kontúro

vých diagramov poukazuje na určité prejavy kupolovitej 
stavby granitoidného telesa, ktoré sa ale vplyvom ďalšieho 
disjunktívneho porušenia dá pomerne ťažko dešifrovať. 
Výsledky štruktúrnej analýzy bezprostredného plášťa však 
uvedenú interpretáciu potvrdzujú a do určitej miery detaili

zujú. Možno konštatovať, že orientácia štruktúrnych prvkov 
v granitoidnom telese a v plášti je v hrubých rysoch 
analogická, a teda ich štruktúrna symetria bola kontrolova

ná rovnakým štruktúrnym plánom. Takéto stavby grani

toidných telies môžu vznikať buď kopírovaním staršej 
stavby plášťa (hlavne pri granitizácii). alebo vznikajú pri 
spoločnom procese štruktúrneho formovania. Záverom po

znamenávame, že granitoidné teleso je na okrajoch postih

nuté zlomovou tektonikou epitektonického charakteru, kto

ré spolu so sprievodnými systémami menšieho rozsahu 
značne porušujú kupolovitú stavbu, ale poukazujú tiež na 
poznatok, že prienik granitoidných telies — hornín v tejto 
oblasti nebol výsledkom jedného aktu, ale minimálne 
dvoch. Produktom druhého aktu sú relatívne mladšie žuly 
stredno až jemnozrnné s prechodom do aplitickej fácie. 
ktoré tvoria s metaryolitovými tufmi výrazné kontakty. 

L. S n o p k o : Drobnotektonické a litologické štruktúry 
v strednej časti gelnickej skupiny (Mníšek—Smolník) 

V centrálnej časti gelnickej skupiny bola definovaná 
veľká výrazná klenbovitá štruktúra smeru V—Z. Jej exis

tencia je doložená drobnolitologickými štruktúrami, ako 
i palinologickými výsledkami. Jadro štruktúry tvoria jemné 
pelitické sedimenty súvrstvia Bystrého potoka; krídla štruk

túry tvoria sedimenty drnavského súvrstvia. 
Pre oblasť Smolníka je typický výskyt zlomov označe

ných ako rotemberský zlomový systém. Je to viac zlomov 
smeru SV—JZ overených v banských dielach pri Smolníku 
(Uavský). Na povrchu vystupujú ako smolnícky zlomový 
systém prechádzajúci transverzálne cez celé gemerikum. 
Podľa toho systému zlomov je západná časť územia vysoko 
zodvihnutá. východná časť pravidelne stupňovité poklesá

va. V poklesnutej časti sa zachovali sedimenty štóskeho 
súvrstvia. mladopaleozoieké sedimenty i mezozoické sedi

menty ležiace v širokom okolí Štósu. Vo východnej časti 
gelnickej skupiny sa uchovala výrazná vejárovitá štruktúra, 
ležiaca južne od osi klenbovitej štruktúry. Pre os klenbovi

tej štruktúry a os vejárovitej štruktúry je typické, že spolu 
nesúvisia. Vejárovitá štruktúra je mladšia a jej stavba je 
naložená na staršiu štruktúru (starohercýnska a mladoher

cýnska štruktúra). 
Pre celú oblasť je typická bloková stavba vytvorená 

henclovským zlomovým systémom. Jeho smer SZ—JV je 
kolmý na predošlý systém. Vytvára hrastovú stavbu. Keďže 
zrudnenie je zachované len vo východnom bloku gelnickej 
skupiny, uvedená hrastová stavba spôsobuje nerovnomerné 
odkrytie úrovne rudnej zonálnosti v širšom okolí Smolníka. 
a tak poskytuje kľúč na riešenie zložitých tektonických 
i rudných pomerov tejto časti. 

R. M o c k : Pieninské bradlové pásmo — významná 
transformná zóna v Karpatoch 

Autor aplikoval základné princípy platňovej tektoniky 
Pokračovanie na s. 538 



538 Mineralia slovaia. 21 (1989) 

Pokračovanie zo s. 532 

a s ňou súvisiace skracovanie priestoru na príklade bradlo

vého pásma a rozoberal otázky jeho postavenia v paleogeo

grafickom pláne. 

D P l a š i e n k a : Štruktúrny vývoj tatrika Malých Kar

pát 

Paleotektonicky patrí malokarpatské talrikum v alpín

skom období (od spodnej jury) do oblasti elevačnej praho

vej zónv medzi riftovými trogmi penninika (váhika) 
a fatranskej zóny tatrika. Jednotlivé jurskokriedové sukce

sie. líšiace sa litostratigrafickou náplňou, sa usadili buď 
v samostatných halfgrabenoch (borinská. orešianska. dc

vínskokuchynská a solírovská) alebo na vyvýšených 
chrbtoch či hranách ultujúcich blokov (kadlubská sukce

sia). Subaerická ostrovná zóna. analogická lungauskému 
prahu Východných Alp. ležala medzi borinskou oblasťou 
na severe a sedimentačnými oblasťami ostatných sukcesií 
na juhu. Počas kompresie v strednej — vrchnej kriede 
zostali sukcesie. ktoré sa uložili v proximálnej pozícii voči 
lungauskému prahu spolu so svojím fundamentom, 
v subautochtónnej pozícii (borinská a orešianska jednotka), 
kým ostatné boli na ne superponované ako mohutný 
bratislavský príkrov fundamentu. Spodnejšiu šupinu vytvo

ril modranský príkrov fundamentu bez zachovaných jur

skokriedových hornín. Príkrovové násuny prebehli na 
subhorizontálnych duktilných strižných zónach a štruktúr

ne sú zaznamenané paragenézou prvého alpínskeho defor

mačného štádia ADi. Z naložených štruktúr je najvýraznej

šia dextrálna transpresná zóna v severnej časti pohoria 
(AD;), kde sa štruktúrne individualizovali mezozoické 
komplexy supcrficiálnych subtatranských príkrovov a čias

točne tatrika od bloku tatrika budovaného hlavne jeho 
fundamentom. 

V. B e z á k : Niekolko poznámok k tektonickej stavbe 
v cporika 

Veporikum ako alpínska tektonická jednotka má v sebe 
zakomponované viaceré komplexy kryštalinika s rozdiel

nou vnútornou náplňou i vekom. Nové údaje, získané 
vvskumom krvštalinika paralelne rôznymi metódami (kar

tografické vymedzenie komplexov, štruktúrnotektonický 
výskum, metamorfná petrológia a litológia. geofyzika a i.), 
wžudujú revíziu starších názorov, pretože niektoré prvky 
v stavbe ukazujú na významné uplatnenie hercýnskych 
tektonických procesov. Autor predložil aj základné prob

lémy a námety na ich riešenie v budúcnosti. 

M . K o h ú t : Tektonické deformácie na styku kryštalini

ka a mezozoika v sz. časti Veľkej Fatry 

V oblasti medzi Katovou skalou a Kľakom je vyvinutá 
výrazná prešmyková zóna. Na kryštalinikum. budované 
najmä dvojsľudnými granitmi, je od severu presunuté 
mezozoikum šíprunského obalu. Kryštalinikum. ako aj 
mezozoikum sú výrazne mylonitizované. V strednotriaso

vých dolomitoch sa vyvinuli dvojklivážové deformácie 
konfigurácie S—C mylonitov. Lineácie pohybu v horni

nách obalového mezozoika poukazujú na pohyb od S na J. 
podobne ako aj v nadložnom krížňanskom príkrove. 

J . G o r e k . J. H ó k : Prvé poznatky zo štruktúrnej 
analýzy kryštalinika Lúčanskej Fatry 

Hlavným dôvodom samostatného štúdia štruktúrnych 
javov v kryštaliniku Lúčanskej Fatry bola ich úplná absen

cia v doposiaľ publikovanej literatúre. Maximálna pozor

nosť sa preto venovala zhromažďovaniu základných údajov 
— smerov sklonov foliácií a lineácií. Z toho dôvodu má 
štruktúrna analýza orientačný charakter a vymedzuje prob

lematiku na ďalšie spracovanie. 
Analyzované foliačné prvky v skúmanom území sú 

plochy vrstvovej bndličnatosti (resp. kryštalizačnej bridlič

natosti). plochy kliváže a tektonických zrkadiel. Lineárne 
prvkv zahrňujú osi b vrás. lineácie dlhých osí deformova

ných minerálov a stopy ryhovania na plochách tektonic

kých zrkadiel. Merania sa robili tak v metasedimentoch. 
metamorfítoch. ako aj v granitoidoch. 

Deformácia má vo všetkých spomenutých typoch hornín 
jednotný charakter a predbežne ju autori zaraďujú do 
alpínskeho orogenetického cyklu. 

L. H r a š k o . J . H ó k : Aplikácia niektorých metodík 
deformačnej analýzy západného priebehu pohorelskej línie 

Prednáška sa zamerala na riešenie štruktúrneho charak

teru styku krárovohoľského a hronského komplexu v zá

padnom priebehu pohorelskej línie pomocou vybraných 
metodík deformačnej analýzy. V mezomeradle sa zhodnoti

li základné foliačné a lineárne prvky (vrstvovitosť. vrstvová 
bridličnatosť. plochy vrásových rovín, plochy kliváže. fo

liačné plochý S—C mylonitov. osi b vrás. lineácie 
prednostného usporiadania deformovaných minerálov 
a ryhovania na tektonizovaných plochách). Deformačná 
analýza v mikromeradle mala potvrdiť výsledky získané 
z predchádzajúcich pozorovaní (prednostná orientácia 
optických osí c kremeňa, plôch 001 biotitu. analýza defor

mačných elipsoid odvodených z deformovaných geologic

kých objektov). Syntézou získaných výsledkov možno po

tvrdiť násun krárovohoľského komplexu na hronský kom

plex z JV na SZ s následným sinistrálnym horizontálnym 
posunom pozdĺž pohorelskej línie, ktorá predstavuje len 
jednu z čiastkových prešmykových plôch odvodených zrej

me z tektonickej línie prechádzajúcej v podloží (čertovickej. 
príp. osrblianskej). Vzhľadom na charakter štruktúrnych 
fenoménov a konkordanciu s fenoménmi v mezozoických 
sekvenciách radíme oba procesy do alpínskeho tektonode

formačného cyklu. 

M. N e m č o k . M. K o v á č . F . M a r k o . Z . F o 
d o r : Neogénny vývoj a zmeny paleonapätí v sz. časti 
viedenskej panvy 

Geodynamieká rekonštrukcia neogénneho vývoja sv. 
časti viedenskej panvy a priľahlých území Malých a Bre

zovských Karpát je založená na ekostratigrafickom. sedi

mentologickom a štruktúrnom štúdiu. Tektonický vývoj 
oblasti, a tým aj sedimentáciu, ovplyvňovala zmena paleo

napätí. ktorých os maximálneho kompresívneho napätia 
pôsobila v subhorizontálnej rovine, pričom jej smer postup

ne rotoval zo SZ—JV do smeru SV—JZ. 
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