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Metalogenetický model Slanských vrchov 
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Metallogenic model of the Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia 
The depth influence of the PreCenozoic basement of the Slanské vrchy Mts. volcanites on 

metallogenic processes is discussed in the article. The depth of the PreCenozoic basement and 
consequently the thickness of Neogene sediments between surface volcanites and this basemcnl 
influenced the emplacement of magma reservoirs and consequently thermodynamic parameters, which 

control the origin and function of hydrothermal systems. 

Uvod 

V minulosti sa problémami metalogenézy Slan

ských vrchov zaoberal najmä Slávik (1973). Slávik 
a Tôzsér (1973), Kaličiak (1977, 1980. 1988), Kaličiak 
a Ďuďa (1981). Tôzsér (1983), Burian et al. (1985). 
Boli to práce zamerané prevažne na sumarizáciu 
postupne sa hromadiacich faktov o metalogenéze. 
ako aj na opis minerálnych asociácií a rudných 
akumulácií v jednotlivých stratovulkánoch Slanských 
vrchov. Doposiaľ sa však nik nepokúsil hlbšie teore

ticky zdôvodniť značné rozdiely v intenzite a rozsahu 
zrudnenia v jednotlivých stratovulkánoch. Takáto 
situácia, keď ešte neboli hlbšie analyzované súvislostí 
medzi geologickou štruktúrou územia a vznikom 
zrudnenia. značne obmedzovala spoľahlivosť prognó

zovania rudných surovín. 
V našom príspevku chceme poukázať na niektoré 

metalogenetické zákonitosti, ktoré sa nám javia na 
základe syntézy všetkých doterajších poznatkov 
o Slanských vrchoch ako jedny z rozhodujúcich pre 
vznik ložiskových akumulácií rúd v tejto oblasti. 

Geologická charakteristika vulkanitov 

Vulkanity Slanských vrchov sú súčasťou vulkanic

kého oblúku Západných Karpát. Ich pozícia na 
vnútornej strane tohto oblúku, ako aj ich alkalicko

vápenaté zloženie a prítomnosť minerálov s OH 
skupinami (amfiboly, biotity) ich radia k typu oro

génnych vulkanitov so zvýšeným obsahom H 2 0 . aké 
sa vyskytujú v oblasti kontinentálnych okrajov 
a ostrovných oblúkov (Bacsó et al., 1987). Sú situova

né v okrajovej časti panónskeho bazénu ako súčasť 
výplne východoslovenskej neogénnej panvy, ktorá je 
jeho severovýchodným výbežkom. Táto priestorová 
pozícia je jedným z dôvodov, pre ktoré hlavnú úlohu 

pri generovaní ich magiem prisudzujeme procesom 
diapirizmu v zemskom plášti. Takéto riešenie pôvodu 
magiem navrhli aj Lexa a Konečný (1974, 1979). 

Vznik ložísk a akumulácií rúd v Slanských vrchoch. 
ktoré reprezentuje asociácia prvkov Fe, Sn, Mo, Cu, 
Zn, Pb. Ag. Au, Cd, Sb. Hg (Tôzsér, 1983), je 
výsledkom činnosti hydrotermálnych systémov. Vývoj 
takýchto hydrotermálnych systémov vedúci k vzniku 
rúd je podmienený množstvom vnútorných a vonkaj

ších faktorov, ktoré sú vzájomne späté. 
Ložiská a výskyty mineralizácií v Slanských 

vrchoch sú sústredené hlavne v centrálnych zónach 
stratovulkánov. To poukazuje na plošne relatívne 
obmedzený dosah hydrotermálnych systémov, čo vy

plýva z plošne obmedzených prienikov subvulkanic

kých magmatických telies, resp. magmatických rezer

voárov do vyšších úrovní. 

Vzťah vulkanitov k podložiu 

Jednotlivé stratovulkány Slanských vrchov (Zlatá 
Baňa, Makovica. Strechový vrch, Bogota a Veľký 
Milič) sú situované nad západným svahom výcho

doslovenskej neogénnej panvy, tvoreným predter

ciérnymi horninami (obr. 1). Na rozdiel od niekto

rých predchádzajúcich názorov (Grecula et al.. 
1979; Šefara et al., 1987) predpokladáme, že tento 
svah tvorí kaskáda s.—j. zlomov poklesového cha

rakteru (patriacich hornádskemu zlomovému systé

mu), ktoré postupne zhadzujú predterciérne podlo

žie až do hĺbky 6 000 m. K názoru o existencii 
sústavy s.j. zlomov sa prikláňame z nasledujúcich 
dôvodov: V komplexoch andezitových hornín pozo

rujeme v banských prácach len tento smer zlomov. 
Fusán et al. (1971) predpokladajú dokonca až 
porušenie, pokles Moho diskontinuity, tiež so sme

rom S—J. Ak má svah predneogénneho podložia 
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Obr. I. Pozícia stratovulkánov Slanských vrchov vo vzťahu k hĺbke a morfológii predterciérneho podložia (podľa Sefaru et al.. 1987). 
1 — izohypsy predterciérneho podložia. 2 — hranice vulkanitov Slanských vrchov. 3 — centrálne zóny stratovulkánov. 
Kig. L Position of stratovolcanoes of the Slanské vrchy Mts. in the relation to the depth and morphology of the Pre-Cenozoic basement 
(according to Sefara el al.. 1987). 1 — isohypses of Pre-Cenozoic basement, 2 — boundaries of volcanites of the Slanské vrchy Mts.. 
3 — central zones of stratovolcanoes. 
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generálne smer S—J (obr. 1). musíme predpokla
dať, že aj zlomy. ktoré ho vytvorili, majú smer S—J. 

Veľmi dôležitým faktom je. že os reťaze stratovul

kánov kopíruje priebeh a morfológiu západného 
svahu predterciérneho podložia východoslovenskej 
neogénnej panvy. Oblúk, ktorý tvoria stratovulkány 
Slanských vrchov, je dôsledok deformácie s.j. prie

behu tohto svahu (jeho vyklenutia k V) účinkom 
sv.—jz. zlomov. 

Hĺbka predterciérneho podložia vulkanitov Slan

ských vrchov, resp. hrúbka neogénnych sedimentov 
pod vulkanitmi je rôzna, od 1 000 do 5 000 m 
(Šefara et al.. 1987). Takáto hrúbka piesčitoílovi

tých neogénnych sedimentov, ktoré sa nachádzajú 
medzi predterciérnym podložím a povrchovými vul

kanitmi. ovplyvnila procesy ochladzovania, tuhnu

tia a kryštalizácie subvulkanických magmatických 
telies (resp. magmatických krbov), charakter a roz

sah povrchovej vulkanickej aktivity a vznik a fungo

vanie hydrotermálnych systémov. Deformačné 
vlastnosti sedimentárnej neogénnej výplne výcho

doslovenskej panvy (piesčitoílovilých sedimentov) 
sa značne líšia od deformačných vlastností se

dimentov mezozoika (vápencov, dolomitov, kre

mencov) a metamorfítov kryštalinika predterciérne

ho podložia, najmä v oblasti krehkej deformácie 
(vznik puklín a trhlín). Tieto odlišné deformačné 
vlastnosti priamo ovplyvnili možnosť výstupu sub

vulkanických magmatických telies do určitých úrov

ní. Subvulkanické magmatické telesá relatívne ľah

ko prenikali cez dobre priepustné predterciérne 
podložie, avšak ich ďalší postup cez piesčitoílovité 
sedimenty bol v závislosti od ich hrúbky (a zrejme aj 
v závislosti od sklonu svahu predterciérneho podlo

žia) spomalený až zastavený. Preto pokladáme 
hĺbku predterciérneho podložia a jeho morfológiu 
za faktor kontrolujúci výšku výstupu (pozíciu stro

pu) subvulkanických magmatických telies, čo spätne 
pôsobilo na termodynamické parametre ovplyvňu

júce ich kryštalizáciu, proces sekundárneho varu 
magmy a vznik hydrotermálnych systémov. 

K sekundárnemu varu magmy a následne 
k vzniku hydrotermálnych systémov dochádza vte

dy, keď je strop subvulkanického magmatického 
telesa, resp. magmatického krbu v hĺbke 
1.7—2.5 km (Burnham. 1985: Burnham in Barnes et 
al.. 1982). Z vyššie uvedených faktov a súvislostí 
vyplýva význam a dôležitosť pôvodnej hĺbky 
a morfológie predterciérneho podložia vulkanitov 
pre metalogenetické pochody a vznik ložísk v strato

vulkánoch Slanských vrchov. 

Mineralizácia vulkanitov 

Mineralizácia jednotlivých stratovulkánov sa líši 
len intenzitou, minerálne asociácie sú zhruba tie isté 

(okrem stratovulkánu Veľký Milič). Na základe 
doterajších poznatkov pokladáme za zdroj minerali

zácie Slanských vrchov hypoabysálne úrovne mag

matických krbov jednotlivých stratovulkánov. 
Tomu nasvedčuje aj izotopické zloženie síry 
z rudných minerálov. A 34S sa blíži hodnote meteo

rickčho štandardu, čo signalizuje jej magmatický 
pôvod (Kantor in Burian et al., 1985). 

Vulkanogénne ložiská a výskyty rúd v Slanských 
vrchoch tvorí niekoľko typov mineralizácie. V závis

losti od ich pozície v stavbe stratovulkánov tu 
rozlišujeme: 

— hlbinnosubvulkanickú mineralizáciu (skarno

vý typ. CuMo mineralizácia), 
— subvulkanickú mineralizáciu (polymetalická 

CuPbZn a drahokovová AuAg mineralizácia). 
— vulkanickú mineralizáciu (SbHgAsopálová 

mineralizácia). 
Tieto mineralizácie sa čiastočne prekrývajú, čo 

vytvára veľkú variabilitu v zložení zrudnenia. ako to 
vidíme najmä na ložisku Zlatá Baňa. 

Zrudnenia vo vulkanických komplexoch Slanských 
vrchov sú reprezentované týmito genetickými rudný

mi formáciami (podľa Ďuďu in Divinec et al., 1989): 
— pyritová formácia — predstavuje iniciálne štá

dium uvoľňovania (resp. mobilizácie) rudných zlo

žiek. 
— Feskarnová formácia — predstavuje produkt 

kontaktnometasomatických procesov súvisiacich 
s intruzívnoextruzívnymi pochodmi. 

— CuMo formácia — predstavuje vysokotermál

ny produkt hydrotermálnych systémov, viaže sa na 
hlbšie časti vulkanických štruktúr. 

— polymetalická PbZnCu formácia a drahoko

vová AuAg formácia — sú produktami hlavnej 
aktivity hydrotermálnych systémov. 

— SbHgAsopálová formácia — je nižšie 
termálnym produktom vyššie uvedených hydroter

málnych systémov, čomu zodpovedá aj jej priestorová 
pozícia v okrajových častiach stratovulkánov (v 
okrajových častiach centrálnych vulkanických zón 
a v prechodných zónach). 

rvletalogenetický model 

Na základe vyššie uvedených faktov sa nám meta

logenéza jednotlivých stratovulkánov Slanských 
vrchov javí nasledovne: 

Zlatobanský stratovulkán. najsevernejší z reťaze 
stratovulkánov Slanských vrchov, obsahuje najroz

siahlejšie akumulácie rúd ložiskového významu 
— ložisko polymetalických a drahokovových rúd 
Zlatá Baňa. ložisko Hg rúd Dubník, ložisko drahého 
opálu Dubník a ďalšie menšie akumulácie Sb a Hg 
rúd. Stratovulkán leží spolu s neogénnymi sediment

mi molasy na predterciérnom podloží, ktoré je 
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Obr. 2. Schéma metalogenézy Slanských vrchov. 1 — stratovulka

nický komplex. 2 — neogénny sedimentárny komplex. 3 
— intruzívny komplex. 4 — magmatický krb. 5 — hĺbkový interval 
možného sekundárneho varu magmy (hĺbka 1.7 — 2.4 km). 6 
— predterciérne podložie vulkanitov. 7 — generálny uhol svahu 
predterciérneho podložia. 
Fig. 2. Metallogenic scheme of the Slanské vrchy Mts. 1 
— stratovolcanic complex. 2 — Neogene sedimentary complex. 
3 — intrusive complex. 4 — magma chamber. 5 — the depth 
interval of possible boiling of magma (the depth from 1.7 to 
2.4 km). 6 — PreCenozoic basement of volcanites. 7 — amount of 
inclination of PreCenozoic basement. 

v hĺbke 1 600—3 000 m (Pospíšil a Kaličiak. 1979). 
Svah predterciérneho podložia je tu relatívne plochý 
(obr. 2). Zlatobanský stratovulkán je pomerne roz

siahly (130 km2), skladá sa z radu čiastkových strato

vulkánov a vulkánov, čo je dôsledok plytkého ulože

nia magmatického krbu. Toto plytké uloženie je 
dôsledkom malej hĺbky predterciérneho podložia 

a s ňou súvisiacej relatívne tenkej tlmiacej vrstvy 
piesčitoílovitých neogénnych sedimentov. Prenik 
magmatického krbu do plytkých úrovní viedol 
k vzniku rozsiahlych rojov intruzívnych telies diorito

vých porfyritov rozmanitých foriem (obr. 3). ako aj 
k vzniku rozsiahlych hydrotermálnych systémov. Ich 
účinkom vznikli spomínané ložiskové akumulácie rúd 
a s nimi súvisiace najrozsiahlejšie a najintenzívnejšie 
hydrotermálne premeny vulkanických hornín zo všet

kých stratovulkánov Slanských vrchov. 
Stratovulkán Makovica sa nachádza nad strmým 

svahom predterciérneho podložia, ktoré je tu v hĺbke 
3 000—5 000 m (obr. 2). Je menší a jednoduchší ako 
zlatobanský stratovulkán (80 km2). Intruzívny kom

plex v jeho centrálnej zóne je tvorený jediným 
íakolitovým telesom (obr. 3). Predpokladáme, že 
magmatický krb bol uložený oveľa hlbšie ako 
v prípade zlatobanského stratovulkánu (obr. 2). takže 
nedosiahol potrebnú výšku, intruzívne a hydroter

málne procesy sa stlmili. V dôsledku toho sa v tomto 
priestore nevytvorili rozsiahlejšie akumulácie rúd. 
vyskytujú sa tu len slabé rozptýlené mineralizácie. 

Stratovulkán Zlatá Baňa Stratovulkán Makovica 

Stratovulkán Strechov 

<Sb 
Stratovulkán Bogota 

© 

Obr. 3. Formy a morfológia intruzívnych telies v jednotlivých 
stratovulkánoch Slanských vrchov (v pláne a reze). 
Líg. 3. Forms and morphology of intrusive bodies in individual 
stralovolcanoes of the Slanské vrchy Mts. (in horizontal and 
vertical crosssection). 
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Stratovulkán Strechový vrch má voči predterciér

nemu podložiu podobnú pozíciu ako stratovulkán 
Makovica (obr. 2). Vo vývoji vulkanizmu sú tu však 
určité rozdiely. Formy intruzívnych telies sú podob

né ako v zlatobanskom stratovulkáne, avšak nena

chádzame tu až takú rozmanitosť (obr. 3). Prekva

pujúci je veľmi hojný výskyt magmatickohydroter

málnych brekcií v horninách centrálnej zóny strato

vulkánu (podobný ako v zlatobanskom stratovulká

ne). Tieto skutočnosti signalizujú, že v priestore 
stratovulkánu mohlo dôjsť k hydrotermálnej činnos

ti, rozsah a intenzita hydrotermálnych premien je tu 
väčšia ako v stratovulkáne Makovica, avšak značne 
menšia ako s zlatobanskom stratovulkáne. Geolo

gickým prieskumom sa tu však zatiaľ nezistili aku

mulácie rúd ekonomického významu. 
Stratovulkán Bogota má štruktúrne najnepriazni

vejšiu pozíciu vzhľadom na predterciérne podložie 
zo všetkých stratovulkánov Slanských vrchov 
(obr. 2). Dôsledkom toho je slabá intruzívna čin

nosť, slabá hydrotermálna činnosť (resp. žiadna), 
hydrotermálne systémy tu zrejme vôbec nevznikli 
a nevytvorili sa žiadne akumulácie rúd. 

Stratovulkán Veľký Milič (v širšom slova zmysle) 
sa nachádza v podobnej pozícii ako zlatobanský 
stratovulkán (plytko uložené predneogénne podlo

žie — obr. 2), čo sa odrazilo vo vzniku akumulácií 
rúd v ňom — ložisko Telkibánya, indície Sb 
a AuAg zrudnenia severne od Byšty (Bačo in 
Divinec et al., 1989). 

Záver 

Na základe vyššie uvedených faktov a predpokla

dov prisudzujeme prvoradú dôležitosť priestoru Zla

tej Bane, kde sa vytvorili najpriaznivejšie štruktúr

nolátkové podmienky pre vznik ložiskových aku

mulácií rúd. Priestor stratovulkánu Makovica sa javí 
ako málo perspektívny. Ďalšie overenie by si vyža

doval priestor stratovulkánu Strechový vrch, kde 
vzhľadom na existenciu herlianskej elevácie v pod

loží nevylučujeme prítomnosť polymetalickej mine

ralizácie ekonomického významu. Priestor strato

vulkánu Bogota pokladáme za úplne neperspektív

ny. Oblasti Veľkého Miliča prisudzujeme dôležitosť 
hneď za zlatobanským stratovulkánom, ale jeho 
ekonomický význam je pre nás obmedzený tým, že 
jeho väčšia časť, včítane centrálnej vulkanickej zóny, 
leží už na území Maďarska. 

Na základe zistených zákonitostí je tiež potrebné 
uvažovať o možnej perspektívnosti územia na JZ od 
Prešova (Bzenov), kde sa v paleogénnom prostredí 
geofyzikálne (Sefara et al., 1987) indikovalo intru

zívne teleso, ktoré môže byť zaujímavé aj z hľadiska 
výskytu Cuporfýrových rúd. 

Zistené metalogenetické zákonitosti, a to závislosť 

vzniku rudných akumulácií ložiskového významu 
od hĺbky a morfológie predterciérneho podložia 
a od hrúbky neogénnych sedimentov v podloží 
sarmatských andezitových stratovulkánov umožňu

jú usmerniť prieskum rúd v celých východosloven

ských neovulkanitoch. Domnievame sa, že uvedené 
zákonitosti možno rozšíriť na všetky rudné ložiská 
v neovulkanitoch Karpát. Z týchto dôvodov majú 
uvedené zákonitosti prvoradý prognózny význam. 
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Metallogenic model of the Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia 
The origin of ore deposits in the Slanské vrchy Mts. is the 

result of the activity of hydrothermal systems connected 
with volcanic activity. Ore deposits are concentrated into 
central volcanic zones of stratovolcanoes. These stratovol
canoes are situated above the western slope of the East 
Slovakian Neogene Basin formed by Pre-Cenozoic rocks. 
The depth, in which these rocks are situated . ranges from 
1.000 m to 5.000 m. 

Processes of cooling and solidification of magma reser
voirs, as well as the origin function of hydrothermal 
systems connected with them, depend on thermodynamic, 
parameters, mainly on pressure, which is caused by over
lying rocks. Hydrothermal processes can function when the 
celling of magma reservoir is at the depth 1.7—2.4 km 
(Burnham. 1985). The posilion of ceiling of magma reser

voirs was controlled, in the case of the Slanské vrchy Mts.. 
by the depth of the Pre-Cenozoic basement. This is 
explained by the fact that rocks of the above basement 
(limestones, dolomites, quarzites. crystalline schists) are 
relatively more pervious for magma than clay rocks of the 
Neogene age. 

Magmatic reservoirs were emplaced in the sufficient 
depth, where the Pre-Cenozoic basement was situated near 
the surface, so thai hydrothermal systems originated. That 
is why we find ore deposits in the Zlatá Baňa and the Veľký 
Milič stratovolcano respectively (the depth of the Pre

Cenozoic basement is 1.5—2.5 km), while ore deposits are 
not present in the Makovica. Strechový vrch and Bogota 
stratovolcano (the depth of the basement is 3.0—5.0 km). 

Z O Ž I V O T A S G S 

B . A n t a 1 :Geochémia niektorých minerálov v slovinsko

gelnickom rudnom poli (Bratislava 16. 12. 1989) 

V uvedenom rudnom poli. ktoré leží v horninách drnav

ského súvrstvia gelnickej skupiny. b r l predmetom minera

logíckogeochemického výskumu predovšetkým ekonomic

ky najdôležitejší minerál chalkopyrit. Podľa prác C. Varče

ka a M. Hábera má pre chalkopyrit v Spišskogemerskom 
rudohori z geochemického hľadiska najväčší význam obsah 
Sn. ktorý by mal charakterizovať jeho termálnosť. V žilách 
tejto oblasti sa obsah Sn v chalkopyrite pohybuje od 20 do 
200 ppm s maximami pri hodnote 40 a 130 ppm. Ukázalo 
sa. že vzorky chalkopyritu s nižším obsahom Sn (20— 
100 ppm) sa objavujú v tých častiach žíl. ktoré sa nachádza

jú v porfyroidoch (90 % vzoriek). V častiach žíl. ktoré sa 
nachádzajú úplne alebo len sčasti vo fylitoch. má nízky 
obsah Sn 40 vzoriek. Preto predpokladáme, že na kumu

láciu Sn v chalkopyrite majú okolné horniny väčší vplyv 
ako teplota mineralizácie. čo podporuje aj vyššia korelácia 
medzi teplotou a Zn (0.65) ako Sn (0.47). 

Popri výskume sulfidického zrudnenia v tejto ložiskovej 
oblasti sme zistili zlalinky mikroskopických rozmerov 
s rôznym stupňom rýdzosti. Táto rýdzosť sa meni podľa 
asociujúcich minerálov, pri ktorých alebo v ktorých sa 
zlatinka nachádza. Najvyššiu rýdzosť majú zlatinky nachá

dzajúce sa v kremeni (88.6—90.2 %). potom pri pyrite 
(75.5—84 %) a arzenopyrite (88.3 %). Rýdzosť zlatiniek 
nachádzajúcich sa v tetraedrite sa pohybuje od 61.3 do 
88.8 "/i. Nižšiu rýdzosť mali zlatinky v chalkopyrite 
(50.6—76.2%) a siderite (41,8—67.4%). Tieto zmeny rý

dzosti boli podľa nás spôsobené vplyvom okolných minerá

lov a niekoľkonásobným prenosom Au pri mineralizačnom 
procese mladšími minerálmi. 

P. I v a n . J . V o z á r : Mineralógia a geochémia žilných 
karbonátov slovinskogelnického rudného póla (SGRP) 

Karbonáty rudných žíl SGRP sú zastúpené dvoma 
izomorfnými radmi — sideritovomagnezitovým a ankeri

tovodolomitovým. Prevládajúce karbonáty sideritovo

magnezitového radu sa vyznačujú širokou variabilitou 
zloženia, podmienenou zastupovaním železa horčíkom 
(6.37—32.96 '/ MgO). Variabilita, prejavujúca sa na rozlič

ných rozmerových úrovniach (km až zlomky mm), je 
výsledkom zložitej polyfázovej precipilácie za meniacich sa 
P—T podmienok a paleohydrodynamického režimu. Cel

kové narastanie horečnatosli karbonátov sideritovomagne

zilového radu na žile Hrubá smerom na Z je snáď 
dôsledkom jej vypĺňania v smere od východu na západ za 
prehlbujúcej sa interakcie hydroteriem s okolnvmi hornina

mi. Postupné vyplňovanie žilných štruktúr, niekedy až 
s prejavmi rytmického zrážania, je zodpovedné za vznik 
viacerých morfologicky definovaných generácií týchto kar

bonátov. Ich zloženie je menlivé, najželezitejšie členy sú 
spravidla v osovej časti žily. Páskované karbonáty, zistené 
na V od jamy Dorothea, pripomínali pred rekryštalizáciou 
žriedlovee. Variácie obsahu magnezitovej zložky v submili

metrových páskoch presahujú 20 %. 
Zriedkavejšie karbonáty ankeritovodolomitového radu 

obyčajne vyplňujú osové časti tenkých žiliek, príp. tvoria 
klence v hydrotermálnych (?) brekciách. Obsahy prvkov 
skupiny vzácnych zemín naznačujú, že vznikali z ..hlbin

ných" roztokov, ako aj roztokov modifikovaných reakciami 
s horninami v bezprostrednom okoli. Porovnávanie želez

natosti a izotopového zloženia C a O u spoločne vystupujú

cich karbonátov ankeritovodolomitového a sideritovo

magnezitového radu nasvedčuje, že kryštalizovali ako koe

xistujúce z jedného hydrotermálneho roztoku. 


