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z možných zdrojov — gemerické granity — sa 
nachádza vo vzdialenosti cca 6 km od skúmaného 
územia. Nádej, že v širšom okolí výskytu chryzotilo
vého azbestu vznikli aj ďalšie ložiskové akumulácie, 
podporuje názor Plančára et al. (1977) o pravdepo

dobnom pokračovaní gemerických granitov od Po

proča smerom na juhovýchod až pod samotné ultra

bázické horniny. 
Podľa množstva overených zásob azbestonosného 

serpentinitu patri toto ložisko do skupiny stredne 
veľkých ložísk. Treba ho ešte overiť ďalšími prie

skumnými prácami, stanoviť jeho celkový rozsah 
a zásoby, a tak zistiť podmienky, pri ktorých by sa dal 
využívať. 
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ké produkty (10 /.). Z južnej strany je na tento výstup 
fundamentu nasunulá horehronská zostava. Ide o staropa

leozoické slabo až stredne silne premenené mclamorfíty 
(90 /) so zavrásnenými mladopaleozoickými a mezozoický

mi členmi (10%). Zo severnej strany je na jasenskú a 
v kráľovohoískej časti i na horehronskú zostavu nasunulá 
liptovská zostava, pozostávajúca z granitoidov (90%) 
a paleozoických a mezozoických členov (10%). 

Stav ba je odrazom rôznej plasticity hmôt nachádzajúcich 
sa v kompresnej zóne . V nej mohla jasenská zostava zostať 
zakorenená, alebo mohla byť vytlačená, odtrhnutá a nasu

nutá na ..plastické okolie", pričom pohyby boli viacsmernč. 

F . M a r k o : Vzťahy tektonických štruktúr v strednej 
časti Považského Inovca 

Pri reambulovaní geologickej mapy (1 : 25 000) širšieho 
okolia styku dvoch odlišných blokov kryšialinika sa analy

zovali a porovnávali makroskopické štruktúry oboch blo

kov, a to melamorfná bridličnatosť. v rasové štruktúry, 
pukliny, tektonické zrkadlá, zlomv. lineácie. Najväčšie 

rozdiely medzi blokmi sú v priebehu metamorfnej bridlič

natosti a v horninovom obsahu. V oboch blokoch sa 
interpretovala šupinová stavba, ktorá je produktom tekto

nického zblíženia V sj. smere. Otázka veku zblíženia 
(násunu) zostáva otvorená, hoci nie je vylúčené, že ide 
o hercýnsku štruktúru, ktorá bola neskôr alpínsky rejuvcni

zovaná. 

M . P u t i š : Vzťah predalpínskych a alpínsky ch tektono

mctarnorfnvch dejov \ kryštaliniku tatrika a veporika 

Autor sa zameral na vzťah hercýnskych (?) a alpínsky ch 
strižných zón k predalpinskym regionálnym synmetamor

ľným štruktúram v Malých Karpatoch. Považskom Inovei. 
Tríbeči a v centrálnom veporiku. 

Strižné zóny boli charakterizované ako: plastickokrehké 
s blastomylonitmi formovanými v biotitovej zóne (severný 
Tríbeč — presunov á plocha rúl a migmatitov cez svory; 
veporikum. pohorelská línia — s presunutými tonalitickými 
ortOľulami) a v chlorilovej zóne (Malé Karpaty. Považský 
Inovec a postpaleoalpínske na pohorskej línii). 
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