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2 GEOLOGICKÝ VÝVOJ A GEOLOGICKÁ STAVBA  

Východná hranica Západných Karpát sa podľa geografov nachádza na východnom 
úpätí Čergova západnom okraji Beskydského predhoria a východnom úpätí Slanských 
vrchov. Podstatná časť Západných Karpát leží na území Slovenskej republiky. Za 
charakteristické znaky Západných Karpát z aspektu geologicko-tektonickej stavby 
môžeme považovať: 

1. Výrazné flyšové pásmo. 
2. Úzke morfologicky zvláštne bradlové pásmo. 
3. Rozdiferencovanie Centrálnych Karpát na hrasťové pohoria a kotliny typu 

priekopových prepadlín. 
4. Poloblúkový tvar Západných Karpát. 
5. Primknutie Vnútorných Západných Karpát k maďarskému medzihoriu – Tisii. 
6. Rozsiahle nížiny pri vnútornej strane Západných Karpát. 
7. Neovulkanické pohoria v centrálnom i vnútornom areáli pohoria: 

• Vnútorný veniec vulkanických pohorí v Maďarsku. 
• Slovenské stredohorie. 
• Slanské vrchy na východoslovenskom priečnom prelome severojužného 

smeru. 
• Neovulkanity Vihorlatských vrchov na severnom okraji Východoslovenskej 

nížiny na rozhraní Vonkajších východných Karpát a redukovaných 
Centrálnych Karpát. 

2.1 GEOLOGICKÝ VÝVOJ ZÁPADNÝCH KARPÁT 

Karpaty sú mladým alpínskym pohorím. Prvé horotvorné pochody, ktorých prejavy sú 
pozorovateľné a boli preukázané početnými rádiometrickými údajmi (580-520 mil. rokov) je 
bajkalské vrásnenie v predasyntskej etape vývoja Západných Karpát. Vrásnenie malo 
hlbinný charakter. Vyvrásnilo v Západných Karpatoch komplex predkambrických hornín, 
ktoré sa usadili v najstaršej geosynklinále rozprestierajúcej sa na území dnešných Západných 
Karpát. 

Po týchto horotvorných pochodoch vzniká na území dnešných Západných Karpát 
staropaleozoická geosynklinála, ktorej členom je gelnická sekvencia, známa ako 
porfyroidová. Predstavuje ju mocný komplex flyšových hornín (3000 - 5000 m) s vulkanitmi. 
Je to najtypickejší reprezentant starších paleozoických komplexov. Vek gelnickej sekvencie je 
vrchné kambrium až spodný devón. Bola zvrásnená a metamorfovaná začiatkom devónu 
mladokaledónskym vrásnením.  

V devóne sa územie Západných Karpát opäť stáva súčasťou geosynklinály, ktorá 
predstavuje počiatočné štádium variského cyklu. Vzniká v nej rakovecká fylito-diabázová 
sekvencia rozšírená tiež v Slovenskom rudohorí. Je to 1500-2000 m mocné súvrstvie 
flyšového charakteru s prevahou fylitov, s vysokým podielom bazaltov a ich tufov i tufitov. 
Jej vek je devónsky, sčasti až spodnokarbónsky. Harmónska a pernecká sekvencia v Malých 
Karpatoch devónsko-spodnokarbónskeho veku majú tiež flyšoidný vývoj, líšia sa od 
rakoveckej sekvencie menším zastúpením sopečných hornín. Boli zvrásnené Počas 
bretónskej fázy variskeho vrásnenia. Počas variskej etapy vývoja Západných Karpát prenikli 
do vyšších častí zemskej kôry granitoidné telesá, ktorých výstup podmienil spolu s hlbinným 
charakterom vrásnenia vznik megaantiklinálnych klenieb a širokých vrás. Územie Západných 
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Karpát sa v tomto období stalo súšou - vyzdvihnutým pohorím. Variské vrásnenie stmelilo 
oblasť Západných Karpát do jedného celku, tzv. Slovenského masívu, ktorý podľahol počas 
mladších prvohôr silnej erózii a denudácii a jeho južné okraje boli vo vrchnom karbóne 
zaliate morom. Sedimentácia bola sprevádzaná vulkanizmom. Okrem morskej sedimentácie 
sa usadili na niektorých miestach aj pevninské sedimenty.  

Astúrska fáza variského vrásnenia ku koncu karbónu podmienila ústup mora a zdvih 
Slovenského masívu, ktorý sa stáva súšou. Dochádza opäť k silnej erózii a odnosu materiálu, 
ktorý sa ukladal v depresiách na pevnine. V týchto depresiách začal druhý mlado prvohorný 
permský sedimentačný cyklus, ale už výlučne pevninského charakteru. Usadzovali sa tu 
pestré bridlice, zlepence, droby a arkózy. Intenzívna bola i sopečná činnosť. Uložením 
permských sedimentov sa skončil variský orogenetický cyklus Slovenského masívu, ktorý 
na konci permu predstavoval zarovnanú pahorkatinu. 

Alpínsky vývojový cyklus začína rozsiahlou spodnotriasovou transgresiou. Územie sa 
stáva súčasťou geosynklinály Tethys, ktorá bola mimoriadne rozsiahla. Triasové more bolo 
plytké s členitým dnom, čo podmienilo rozčlenenie geosynklinály na pásma s rozličnou 
hĺbkou a tým aj rozdielnou sedimentáciou (faciálna pestrosť). 

V spodnom triase sa tu usadzujú pestré súvrstvia bridlíc a pieskovcov s faunou 
hlavonožcov, ďalej bazálne kremence, miestami vznikli v lagúnach ložiská síranov (anhydrit, 
sadrovec).  

V strednom a vrchnom triase nastupuje v západokarpatskej geosynklinále 
uhličitanová sedimentácia. Prevládajú v nej plytkomorské tmavé, sivé a svetlé vápence, 
rohovcové vápence a dolomity. Faciálna pestrosť v karpatskej geosynklinále sa zvyšuje v 
jure kedy došlo k výraznej oceanizácii geosynklinály. V strednej kriede pokračuje 
sedimentácia slienitými vápencami, slieňmi, piesčitými bridlicami, a po cenomane v kriede 
nastávajú hlavné horotvorné pochody alpínskej etapy vývoja Západných Karpát 
(mediteránna fáza, atď.) ktorými bola geosynklinála Tethys zvrásnená. Tieto horotvorné 
pochody prebehli zhruba za 5 - 10 mil. rokov, neboli jednorazové, ale predstavovalo ich 
viacero fáz, ktoré na seba nadväzovali. V prvej etape nastalo zvrásnenie druhohorných a s 
nimi i starších útvarov na vrásové štruktúry. Ich priebeh je oblúkovitý, na západe má smer 
SV - JZ v centre Z - V a na východe SZ - JV. Horotvorný tlak, ktorý viedol ku vzniku vrás 
bol orientovaný od juhu na sever. Relatívne mladším procesom je vznik príkrovov, ktoré 
boli presunuté od juhu na už vopred zvrásnené a metamorfované druhohorné obalové 
série.  

Po vrásnení v strednej kriede sa ďalší vývoj presunul na vonkajšiu stranu Centrálnych 
Karpát. Najprv vznikla geosynklinála (vrchná krieda), v priestore bradlového pásma, v 
ktorej sedimentovali pestré sliene, zlepence a krinoidové a radiolaritové vápence. Na konci 
vrchnej kriedy v priebehu laramskej fázy vrásnenia bolo bradlové pásmo prvý raz 
zvrásnené do sústavy príkrovov. 

Severne od neho prehlbovaním vznikla druhotná mladšia geosynklinála, ktorá sa 
rozvinula najmä v paleogéne. Rozprestierala sa ako súvislá hlboká priekopa po celej 
vonkajšej strane karpatského oblúka. Geosynklinála bola členená pozdĺžne na hlboké úzke 
depresie - trógy a vyvýšené časti- kordiléry. Z priľahlých svahov bol do geosynklinály 
zanášaný materiálu a tam sa z neho ukladali vrstvy pieskovcov, zlepencov, ílovcov, ílovitých 
bridlíc, ktoré sa rytmický striedali. Tak vznikol karpatský flyš. Maximálny rozsah dosiahla 
geosynklinála v eocéne.  Flyšová geosynklinál bola zvrásnená pyrenejskou fázou alpínskeho 
vrásnenia na rozhraní eocénu a oligocénu.  
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Bradlové pásmo na styku s Centrálnymi Karpatmi bolo počas sávskej fázy vrásnenia 
opäť intenzívne prevrásnené a pôvodne súvislé karbonátové horizonty boli roztrhané na 
menšie telesá. Priestor bradlového pásma bol v Západných Karpatoch najintenzívnejšie 
postihnutý tektonickými procesmi, bol najväčšmi stlačený a redukovaný.  

Časť flyša, ktorá sa usadila na konsolidovanom podloží Centrálnych Karpát bola 
zvrásnená do vrás o veľkom polomere zakrivenia (megantiklinály, megasynklinály). Flyšová 
panva na vonkajšej strane karpatského oblúka po vyvrásnení flyšového pásma postupne 
zaniká a more sa posúva do jej predpolia. Vytvára sa nová sedimentačná panva, čelná 
karpatská depresia, ktorú začiatkom mladších treťohôr zaplavilo more.  Laramskou, 
pyrenejskou, sávskou a štajerskou fázou vrásnenia v terciéri boli sformované základné 
tektonické jednotky Vonkajších Karpát (bradlové pásmo, flyšové pásmo, čelná 
karpatská depresia). 

Tektonický vývoj Západných Karpát v neogéne podmienil rozčlenenie Centrálnych 
Karpát na množstvo vyzdvihnutých blokov (hrasťové štruktúry) a medzi nimi poklesnutých 
priestorov kotlín (priekopové prepadliny). Súčasne s týmito procesmi začína poklesávať južné 
okolie Centrálnych Karpát a pripravujú sa takto hlavné bazény pre neogénnu sedimentáciu v 
Západopanónskej a Východopanónskej panve, kde sa usadzovali neogénne morské, brakické, 
limnické a sladkovodné sedimenty. 

Tektonická aktivita v období neogénu podmienila na južnej strane oblúka Karpát 
obnovenie zlomových línii založených vo veľkých hĺbkach zemskej kôry, ktoré sa stali 
prívodnými cestami magmatických hmôt. Konečné štádium vývinu karpatskej geosynklinály 
je spojené so vznikom sopečných pohorí. Od konca bádenu sa začínajú dvíhať jednotlivé 
pohoria Centrálnych Karpát pozdĺž okrajových zlomov. Tieto vertikálne pohyby trvajú 
dodnes. Amplitúda zdvihu od bádenu po súčasnosť je 5000 - 6000 m.  

2.2 GEOLOGICKÁ STAVBA ZÁPADNÝCH KARPÁT 

Podľa M. Maheľa (1986) za prirodzené kategórie v alpidách považujeme: suprapásma, 
základné pásma, kmeňové tektonické jednotky (príkrovy), čiastkové tektonické jednotky 
(príkrovy). 

Najvyššou kategóriou v morfoštruktúrnom i štruktúrnom pláne Západných Karpát sú 
suprapásma. Vo vývine predstavujú jeden typ geosynklinály, reprezentujú teda určitú etapu 
vo vývine karpatského systému. Západné Karpaty delí Maheľ (1986) na:   

 
Vnútorné Karpaty – panonidy, 
Centrálne Karpaty – slovakidy, 
Vonkajšie Karpaty – polonidy. 
  
Druhú kategóriu predstavujú základné pásma: 1. tatrikum, 2. veporikum, 3. 

gemerikum, 4. beskydikum, 5. oravikum, 6. vahikum, 7. palavikum,  9. slanikum, 10. 
bukikum. Tieto základné pásma vykazujú určité osobitosti obsahu, vývinu a štruktúrneho 
plánu. Štruktúrne elementy každého základného pásma sú geneticky späté a vytvárajú 
jednotný prirodzený celok.   

Tretiu kategóriu tvoria kmeňové tektonické jednotky (príkrovy celokarpatského 
významu) s výraznými obsahovými a štruktúrnymi znakmi. Patria sem príkrovy:  

1. krížňanský, 2. chočský, 3. spišský, 4. manínsky, 5. magurský, 6. sliezsky, 7. 
podsliezsky. Patria sem i príkrovové šupiny a soklové príkrovy. Každý z týchto príkrovov 
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má vo svojom obsahu súbor fácii, ktoré naznačujú jeho paleotektonické postavenie v 
alpínskej geosynklinále. 

Poslednú kategóriu predstavujú čiastkové tektonické jednotky – príkrovy, Sú to časti 
kmeňových príkrovov, čiže štruktúrne elementy nižšieho rádu charakteristické osobitosťami 
vývinu, napr. čiastkové príkrovy v rámci krížňanského príkrovu sú vysocký, beliansky, 
ďurčinský, čiastkový príkrov Havrana, ale i čiastkový príkrov Veľkého boku, 
hrabkovský  príkrov atď. 

2.2.1 Panonidy – Vnútorné Karpaty 

Panonidy, Vnútorné Karpaty sa delia na dve základné pásma: slanikum severné 
pásmo, bukikum južné, oddelené hlbinným zlomom. Slanikum tvorí dvojica základných 
jednotiek: na severe meliatska a na juhu silická jednotka. Na území Slovenskej republiky 
suprapásmo panonid reprezentuje ich severná časť a to základné pásmo slanikum. 

2.2.1.1 Slanikum 

Meliatska jednotka. Perm reprezentuje rožňavské a štítnické súvrstvie. Súvrstvia  
(spodný perm) tvoria hrubozrnné masívne pieskovce, zlepence, kremence a piesčité 
bridlice a arkózy. Spodný trias meliatskej jednotky je charakteristický značným podielom 
čiernych bridlíc. Reprezentujú ho jelšavské vrstvy,  stredný trias predstavujú dvornícke 
vápence, dolomity a červené bridlice. Vrchný trias reprezentuje čoltovské súvrstvie z 
tmavých bridlíc, striežovské súvrstvie z rohovcových vápencov. Meliatska jednotka 
vykazuje tektonický štýl analogicky bradlovému pásmu. 

Silický príkrov predstavuje jednotku zvrásnenú z oblasti rozloženej južne od 
meliatskej jednotky. Kostru celého príkrovu, až na malé výnimky, buduje v celom jeho 
rozsahu vápencovo-dolomitický stredno až vrchnotriasový komplex. V jeho stavbe majú 
význačnú úlohu pozdĺžne tektonické línie, ktoré v Slovenskom krase členia príkrov zo severu 
na juh na štyri kryhy: 1. hačavsko-jasovskú, 2. silicko-turniansku, 3. plešivsko-brezovskú 
a 4. Kečovskú. 

2.2.2 Slovakidy – Centrálne Karpaty 

Slovakidy sa skladajú z troch základných pásem: gemerikum, veporikum, tatrikum. 
Vyznačujú sa rozsiahlymi výstupmi kryštalinika na povrch a rôznym podielom 
proterozoických a staropaleozoických hornín.  

2.2.2.1 Gemerikum 

Pod pojmom gemerikum rozumieme predovšetkým gemerické paleozoické sekvencie so 
sprievodnými granitmi, ďalej mladopaleozoický obal (karbón, perm) a obalové mezozoikum 
(struženícka a ružínska jednotka) a severogemerické mezozoikum (spišský príkrov). 
Podstatná časť gemerika vystupuje na povrch vo východnej časti Slovenského rudohoria vo 
Volovských vrchoch. V  Slovenskom raji a Hnileckých vrchoch vystupuje mezozoikum a 
čiastočne mladšie paleozoikum.  

K základným soklovým jednotkám gemerika patrí gelnická a rakovecká sekvencia, 
šupinová zóna mlynocká, čermeľská šupina, gemerické granity. 
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Gelnická sekvencia buduje kostru masívu Volovca a západogemerskú ostrohu. Tvoria ju 
fylity, kvarcity, porfyroidy a kryštalické vápence. Severná časť megaantiklinály Volovca je 
budovaná rakoveckou sekvenciou, ktorú tvorí fylito-diabázové súvrstvie s podielom 
bazaltov a ich tufov. 

Šupinová zóna mlynocká je budovaná rakoveckou sekvenciou, najmä mocnými 
polohami bazaltov, ale aj amfibolitmi. Je to koreňová zóna mohutného spišského 
príkrovu. 

Najsevernejšiu štruktúru soklových jednotiek gemerika predstavuje čermeľská šupina 
budovaná chloritickými fylitmi  karbónskeho veku. Predstavuje  zvyšky koreňovej zóny 
chočského príkrovu. 

Gemerické granity sa vyskytujú uprostred gelnickej sekvencie v doline Hnilca a pri 
Betliari, Čučme, Poproči a Zlatej Idke. Sú jurského a kriedového veku. 

Mladopaleozoický obal gemerika tvoria súvrstvia karbónu a permu.  Budujú ich 
zlepence, pieskovce, biohermné vápence. Nachádza sa v západogemerskej ostrohe, ďalej v 
okolí Dobšinej, Rudnian, medzi Margecanmi a Košicami a v nižnoslanskej depresii. Tvoria 
ho ochtinské súvrstvie 1000-1400 m mocné s výskytom magnezitu, ďalej dobšinské 
súvrstvie so sideritmi a ankeritmi, rudnianske súvrstvie so sedimentárnymi železnými 
rudami - hematitmi, košicko - belianske a dúbravské súvrstvie. Severogemerický perm je 
najcharakteristickejším členom gemerika. Je rozložený pri jeho severnom okraji. Skladá sa z 
knolského súvrstvia, ktoré tvoria bazálne zlepence, vulkanicko-sedimentárneho 
petrovohorského súvrstvia kde v tufoch a tufitoch pri Novoveskej Hute sa nachádza 
smolinec a iné rudné polohy s uránovým zrudnením a z bridličnato-sadrovcového 
novoveského súvrstvia, v ktorého vrchných polohách sa vyskytuje sadrovec a anhydrit. 

Mezozoický obal reprezentuje v gemeriku struženícka jednotka, ktorá je vyvinutá v 
nižnoslanskej depresii a v západogemerskej ostrohe. Budujú ju triasové kremence, bridlice, 
vápence a dolomity. 

Spišský príkrov sa skladá s čiastkového príkrovu besníckeho, ktorý je jeho hlavným 
reprezentantom, ďalej muránskeho a strážovského príkrovu. Besnícky príkrov je 
prikoreňový (Slovenský raj, severný okraj Volovských vrchov), budujú ho vápencovo-
dolomitické komplexy. Muránsky príkrov tvorí chrbtovú časť spišského príkrovu (troska 
synklinály Muránskej planiny). Strážovský príkrov je čelovou časťou spišského príkrovu s 
úzkou nadväznosťou na chočský príkrov. Spišský príkrov sa v gemeriku nachádza na 
severnom okraji Volovských vrchov a budujú ho kremité vápence, rohovcové vápence a 
gutensteinské a wettersteinské vápence a dolomity.  

2.2.2.2 Veporikum 

Predstavuje ho asi 40 km široké pásmo rozložené južne od tatrika od ktorého ho oddeľuje 
synklinórium hronské a važecké vyplnené tylovými časťami chočského a krížňanského 
príkrovu. Na čertovickej tektonickej línii sa kryštalinikum veporika stýka s 
kryštalinikom tatrika. Južnú hranicu veporika tvorí lubenícka línia pri južnom okraji 
Revúckej vrchoviny a margecianska línia pri južnom okraji Braniska a Čiernej hory. 
Veporikum tvorí základ Veporských a Stolických vrchov, a severovýchodnú časť Revúckej 
vrchoviny, kráľovohoľskú časť Nízkych Tatier, masív Sľubice v Branisku a Čiernu horu. Za 
súčasť veporika sú považované s určitými odlišnosťami i predneogénne komplexy 
Zemplínskych vrchov.  
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Základné soklové jednotky veporika tvoria soklové príkrovy: kraklovský, 
kráľovohoľský, rimavický a ľubietovská šupina. 

Kraklovský príkrov budujú svory, amfibolity a granitoporfýry. Kráľovohoľský 
príkrov je charakteristický mohutným komplexom granitoidov sprevádzaných migmatitmi. 
Rimavický soklový príkrov buduje rimavický a rochovský granit. Migmatity sa vyskytujú 
vo všetkých uvedených jednotkách. Ľubietovská šupina vystupuje ako najsevernejší element 
veporika, na severných svahoch Veporských vrchov. 

Mladopaleozoický obal vo veporiku tvorí slatvinské súvrstvie, ktoré je tu jediným 
reprezentantom vrchného karbónu. Tvoria ho strednozrnné pieskovce a fylitické bridlice. 
Perm je vo veporiku reprezentovaný rimavickým súvrstvím,  ktoré budujú fylitické bridlice.
 Mezozoický obal tvorí struženícka jednotka, ktorá vystupuje ako obal 
kráľovohoľského a rimavického príkrovu. Tvoria ju kremence, slienité bridlice, dolomity a 
rohovcové vápence. Heľpianske mezozoikum vypĺňa rovnomennú synformu v čelovej časti 
kráľovohoľského príkrovu.  

Krížňanský príkrov vytvára severný okraj veporického kryštalinika označovaný ako 
jednotka Veľkého Boku, Mojžišovho vrchu, Chvatimechu.  

Muránsky príkrov, stredná časť spišského príkrovu sa nachádza v synklinóriu 
Muránskej planiny.Budujú ho gutensteinské, dachsteinské, wettersteinské, steinalmské 
vápence a cukrové dolomity. 

Odlišný charakter má veporikum Sľubice a Čiernej hory. Má menšiu pestrosť jednotiek 
kryštalinika, väčší rozsah a permských a mezozoických komplexov.  

2.2.2.3 Tatrikum 

Podstatnú časť slovakid predstavuje 11 jadrových pohorí. Sú to výrazné morfoštruktúrne 
elementy Západných Karpát, oddelené od seba kotlinami. Patria sem: 1. Malé Karpaty, 2. 
Považský Inovec, 3. Tribeč, 4. Strážovské vrchy, 5. Žiar, 6. Malá Fatra, 7. Veľká Fatra, 
8. Ďumbierske Nízke Tatry a Starohorské vrchy, 9. Tatry, 10. masív Smrekovice v 
Branisku, 11. Humenské vrchy. Jednotlivé pohoria predstavujú pozdĺžne prevažne 
asymetrické megaantiklinálne klenbohrásti nadväzujúce vo svojich krídlach na staršie 
syklinória vyplnené krížňanským, chočským a spišským príkrovom. Z vnútornej strany sú 
výrazne obmedzené strmými prešmykmi – zlomami.  

Jadrové pohoria budujú jednotky tatrika. Tatrikum je zložené z tatrického 
kryštalinika a jeho mladopaleozoického a mezozoického obalu. Iba Nízke Tatry a Branisko 
sú polymorfné pohoria, jadrovú časť v nich predstavuje nielen tatrické ale i veporické 
kryštalinikum so svojim mezozoickým a v Smrekovici i mladopaleozoickým obalom. V 
centre jadrových pohorí vo väčšine prípadov vystupuje na povrch kryštalinikum sprevádzané 
v niektorých pohoriach mladopaleozoickým obalom a vo všetkých mezozoickým obalom, na 
ktorom leží krížňanský, nad ním chočský a spišský príkrov. 

Soklové jednotky tatrika. Budujú ich prevažne metamorfované horniny napr. ruly, 
migmatity, granitoidy, v podradnejšej miere fylity s telesami amfibolitov.  

Mladopaleozoický obal je v tatriku slabo metamorfovaný, tvoria ho zlepence, fylity, 
pieskovce. Vrchný karbón a je známy iba z Považského Inovca, Malej Fatry, Braniska. 
Perm vystupuje okrem uvedených pohorí ešte v Starohorských vrchoch a v pohorí Tribeč. 

Mezozoický obal. Tatrické obalové sekvencie majú značný rozsah i pestrosť. 
Mezozoický obal tatrika členíme na dva typy: fatranský a tatranský typ. Fatranský typ 
jednotiek je hlbokovodný a budujú ho sliene a slienité vápence. Typickým členom 
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fatranského typu mezozoického obalu sú škvrnité sliene. Tatranský typ jednotiek s 
prevahou plytkovodných členov je tvorený pieskovcami, piesčitými a krinoidovými 
vápencami. V tatranskom type obalu sú osobitosti temer v každom pohorí. Z príkrovov sú v 
tatriku vyvinuté krížňanský, chočský, strážovský a manínsky. 

Krížňanský príkrov je vrásový. Je rozložený v nadloží obalových sekvencií tatrika. Je 
to polyfaciálny a polyštruktúrny príkrov. Je najkompletnejším a najnázornejším z 
pripovrchových vrásových príkrovov Západných Karpát. Príkrov je rozložený v 11 jadrových 
pohoriach Západných Karpát. Najtypickejším členom krížňanského príkrovu je keuper  s 
prevahou červených, červenohnedých, zelených ílovcov a slienitých bridlíc.   

Chočský príkrov je vrásovo-strižný. Vystupuje v nadloží krížňanského príkrovu vo 
všetkých jadrových pohoriach Západných Karpát. Kostru chočského príkrovu tvoria 
vápencovo-dolomitické triasové členy. Vykazuje polyfaciálny-polysériový charakter s troma 
základnými litostratigrafickými sekvenciami: bielovážska s prevahou reiflinských vápencov, 
čiernovážska budovaná z dolomitov a bebravská tvorená wettersteinskými dolomitmi 
a vápencami. 

Strážovský príkrov. Predstavuje najvyššiu tektonickú jednotku v jadrových pohoriach, 
najvyšší subtatranský príkrov, rozložený vo forme tektonických trosiek. Najväčší rozsah má 
v Strážovských vrchoch, menšie kryhy tvorí v Žiari a vo Veľkej Fatre. Za charakteristický 
znak strážovského príkrovu sa považuje prítomnosť wettersteinských vápencov.  

Manínsky príkrov vystupuje ako viac-menej súvislý pás pri vnútornom okraji 
bradlového pásma. Budujú ho jurské vápence. Patrí k subtatranským príkrovom a nie k 
bradlovému pásmu, iba jeho čelové časti sú včlenené do bradlového pásma.  

2.2.3 Polonidy – Vonkajšie Karpaty 

Polonidy sa vyznačujú prevahou flyšových sekvencií, ktoré budujú celé flyšové pásmo 
Karpát. Flyšové pásmo Západných Karpát sa skladá zo súvrství kriedy a paleogénu vo vývine, 
v ktorom sa piesčité a zlepencové polohy mnohokrát striedajú so slienitými, alebo ílovitými 
polohami. V polonidach rozlišujeme od juhu na sever tri základné pásma: vahikum, 
oravikum, beskydikum. 

2.2.3.1 Vahikum 

Vahikum (Maheľ 1986) je to zóna, ktorá zohrala vo vývine Karpát osobitne významnú 
úlohu. Predstavuje akýsi výkonný motor ich vývinu. Vzniklo pozdĺž styku vonkajších a 
centrálnych Karpát. Vahikum  je zväčša subdukované, ale i prekryté násunom podstatnej časti 
tatrika.  

2.2.3.2 Oravikum 

Zahŕňa iba klasické jednotky bradlového pásma, czsorsztýnsku a kysucko-pieninskú. 
Rozsah oravika sa nekryje s bradlovým pásmom. Oravikum sa vyznačuje faciálnou 
pestrosťou jury a kriedy a nápadným, prevažne bradlovým štýlom, sformovaným viacerými 
vrásneniami.  

Czorsztýnska jednotka je budovaná karbonátovými sekvenciami kordilérového typu, s 
častými prerušeniami sedimentácie. Bradlá tvoria strednokriedové a jurské vápence, ktoré 
vyčnievajú z menej odolných slienitých a flyšových súvrství tvoriacich bradlový obal.  
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Kysucko-pieninská jednotka má mocnejšie a súvislejšie sledy a je pre ňu príznačná 
faciálna premenlivosť na krátku vzdialenosť. Jej najstarším členom je karpatský keuper 
zastúpený kremitými pieskovcami. Vrchný doger a malm tvoria  rádiolaritové vápence. 
Strednú kriedu zastupujú pestré sliene a bridlice.  

2.2.3.3 Beskydikum 

Mohutné flyšové pásmo sformované z flyšovej geosynklinály v oligocéne nazývame 
beskydikum. Štruktúrne je to súbor príkrovov nahrnutý pred centrálnymi Karpatami na 
predpolie. Sú to strižné príkrovy a  vrásnení flyšovej geosynklinály boli presunuté cez seba a 
na predpolie na vzdialenosť približne od 20 do 40 km. Príkrovy beskydika sa rozdeľujú do 
troch skupín: vnútorná, stredná a vonkajšia.   

Do vnútornej skupiny patrí kmeňový príkrov magurský. Tiahne sa na Slovensku od 
Bielych Karpát až po južnú časť Laboreckej a Ondavskej vrchoviny do Beskydského 
predhoria ku hraniciam s Ukrajinskou republikou. Budujú ho takmer niekoľko tisíc m mocné 
flyšové sedimenty kriedového, ale hlavne paleogénneho veku. Magurský príkrov sa delí na 
tri čiastkové jednotky (príkrovy) od juhu na sever: bielokarpatsko-krynická, bystrická a 
račianska. Najjužnejšie položená je bielokarpatsko-krynická jednotka. Paleocén a stredný 
eocén v nej zastupujú flyšové vývoje so striedaním sa pestrých pieskovcov a ílovcov, 
vrchný eocén reprezentujú tu flyšové vývoje s premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov a 
slieňovcov. K týmto sekvenciám pristupujú v bystrickej a račianskej jednotke v paleocéne 
pieskovcovce, zlepence a pestré ílovce. V račianskej jednotke miestami dominujú 
pieskovcové vrstvy. 

Do strednej skupiny príkrovov patrí kmeňový príkrov sliezsky a dukliansky. 
Sliezsky príkrov tu zastupujú flyšové vývoje s premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov 
a slieňov a pieskovcovo-ílovcový flyš. Vrchnú kriedu zastupujú pieskovcovo-zlepencové 
vrstvy. Hlavným reprezentantom flyšu sú tu 3 000 m mocné godulské pieskovce. Zaberá 
výbežok Moravsko-sliezskych Beskýd na území Slovenska a malú časť Turzovskej 
vrchoviny. 

Dukliansky príkrov je budovaný mocnými krosnianskymi vrstvami. Vrchný eocén 
tvoria menilitové vrstvy - kremité ílovce a rohovce, stredný eocén flyšové vývoje 
pieskovcovo-ílovcové. Mocnosť súvrstvia je na Slovensku 1000 m. Vrchnú kriedu v 
Duklianskom príkrove reprezentuje pieskovcovo – ílovcovo - slieňovcový flyš. Zaberá 
Bukovské vrchy a severovýchodnú časť Laboreckej vrchoviny. 

Do vonkajšej skupiny príkrovov patrí podsliezsky príkrov. Predstavuje okrajový 
štrukrúrny element flyšového pásma a skladá sa z dvoch čiastkových príkrovov, frýdeckého 
a ždanického príkrovu. Frýdecký príkrov sa vyznačuje prevahou neflyšových členov, 
slieňovcov a pelitov. Ždanický príkrov buduje hrubý flyš.  

2.2.4 Stratovulkanické štruktúry 

Tektonická aktivita v období neogénu podmienila na južnej strane oblúka Západných 
Karpát vznik zlomových línii založených vo veľkých hĺbkach zemskej kôry, ako dôsledok 
uvoľnenia napätia po vrásnení, ktoré sa stali prívodnými cestami magmatických hmôt 
charakterizovaných výlevným radom ryolit – andezit - bazalt. Sopečná činnosť bola veľmi 
intenzívna, prebehla v niekoľkých fázach, kedy extrudovali andezity, ryolity, dacity a ich 
pyroklastiká. Zavŕšili ju výlevy čadičov. V okolí Banskej Štiavnice aj inde, napr. v 
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Ostrôžkach sú v stratovulkánoch polohy propylitov a iné typy prekremenených vulkanitov, 
ktoré vznikli premenou pôvodných hornín hydrotermálnymi roztokmi. 

Vulkanity budujú rozsiahle pohoria v Slovenského stredohoria: Kremnické vrchy, 
Vtáčnik, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Javorie, Poľanu a Krupinskú planinu a 
Ostrôžky. Výlevy bazaltov sú skoncentrované v Cerovej vrchovine a v doline Hrona pri 
Novej Bani. Na východnom Slovensku vytvárajú neogénne vulkanity dva súvislé orografické 
celky, Slanské a Vihorlatské vrchy a okrem nich sa nachádzajú v drobných výskytoch na 
viacerých miestach, najmä v oblasti zemplínskeho ostrova a severne od Prešova. Sopečné 
pohoria predstavujú eróziou a denudáciou postihnuté zvyšky rôzne starých stratovulkánov.  

Alkalické bazalty a bazanity sa nachádzajú iba v Cerovej vrchovine a v oblasti 
Slovenského stredohoria je sem priradený iba bazaltový troskový kužeľ Putikov vŕšok 
nachádzajúci sa 500 m východne od obce Tekovská Brezmica v okrese Žarnovica. 

Ryolity a ryodacity sa vyskytujú sa v Štiavnických vrchoch, Pohronskom Inovci, 
Vtáčniku, Kremnických vrchoch. Rozšírené sú i v oblasti stratovulkánu Poľana a v oblasti 
Miliča. Pyroxenické a amfibolicko-pyroxenické andezity budujú vrchnú štruktúrnu etáž 
Javoria, Poľany a štiavnického stratovulkánu, ale tiež  stratovulkány vtáčnickej, flochovskej, 
sielnickej formácie v oblasti Kremnických vrchov a Vtáčnika. Na východnom Slovensku 
budujú stratovulkány Slanských  a Vihorlatských vrchov, Šarišský hradný vrch, Oblík a 
Stráže. 

Spodnú štruktúrnu etáž Javoria a pohorie Burdu budujú pyroxenické a amfibolicko-
pyroxenické andezity. Hyperstenicko - amfibolické andezity budujú zlatobanský 
stratovulkán. Pyroxenicko - amfibolické andezity s akcesorickým granátom budujú 
podstatnú časť extruzívnych dómov formácie Lysá Stráž a Oblík. Dioritové andezitové 
porfýry sa nachádzajú v centrálnych zónach stratovulkánov Javorie, Poľana, Štiavnických 
vrchov, v stratovulkánoch Slanských vrchov, v rámci formácie Lysá Stráž - Oblík a vo 
Vihorlate pri Morskom Oku.  

Z vulkanoklastík v Slovenskom stredohorí sú rozšírené epiklastické vulkanické brekcie, 
konglomeráty a epiklastické vulkanické pieskovce pyroxenických a amfibolicko-
pyroxenických andezitov. V Slanských vrchoch prevažujú epiklastické vulkanické brekcie a 
konglomeráty pyroxenických a amfibolicko-pyroxenických andezitov.  

2.2.5 Neogénne depresie 

V neogéne začala v Západných Karpatoch etapa vývoja neogénnych depresii vyplnených 
molasou. Molasa je súbor sedimentárnych neogénnych fácií, ktoré vznikli v morskom, 
limnickom, brakickom a kontinentálnom prostredí v oblasti Panónskej panvy a v niektorých 
vnútorných kotlinách Západných Karpát po vyzdvihnutí ich horskej obruby. Typickým 
znakom týchto sedimentov je ich veľká mocnosť (3000-6500 m).  Západopanónsku panvu, 
časť Viedenská kotlina vypĺňajú predovšetkým málo spevnené až sypké morské neogénne 
sedimenty najmä íly, sliene, piesky, štrky, zlepence, pieskovce, vápence. Celková mocnosť 
neogénu v oblasti Záhorskej nížiny sa pohybuje v rozmedzí niekoľko sto až tisíc metrov. 
V týchto sedimentoch  Záhorskej nížiny sa vyskytujú ložiská zemného plynu, ropy a lignitu.  

Neogén v Západopanónskej panve, časť Podunajská nížina je zastúpený sedimentmi, 
ale aj produktmi treťohorného vulkanizmu. Vypĺňajú ju hlavne brakické a limnické sedimenty 
(íly, štrky, piesky) menej morské sedimenty. Mimoriadne rýchla subsidencia strednej časti 
Západopanónskej panvy v bádene, panóne viedla ku vzniku viac ako 5 000 m mocných 
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usadenín. Z nerastných surovín je tu hnedé uhlie, napr. v okolí Štúrova. Z hľadiska výskytu 
ropy a zemného plynu je Podunajská nížina menej perspektívna.  

Vo Východopanónskej panve prevládajú v jej neogénnej výplni morské málo spevnené 
sedimenty najmä íly, sliene, piesky a pieskovce. Len miestami sú jazerné alebo brakické 
sedimenty. Mocnosť neogénnych sedimentov je tu do 7000 m. Na severnom okraji 
Východopanónskej panvy sa nachádza bádenské soľonosné zbudzké súvrstvie, ktoré bolo 
overené vrtmi na jeho severnom okraji. Jeho maximálna mocnosť je okolo 300 m. Pozostáva 
zo sivých slaných ílov, šošoviek kamennej soli (3 km dlhé a 1,5 km široké, mocnosť 5 – 300 
m), sadrovca a anhydritu, hĺbka uloženia od 160 do 600 m.  Ložiskové akumulácie plynných 
uhľovodíkov sú pri Stretave, Lastomíre, Pozdišovciach, Trhovišti, Sennom, Sečovciach a 
inde. Ložiská hnedého uhlia a lignitu sú pri Hnojnom, Sejkove, Sečovciach, Malčiciach a 
inde. Ďalej sú tu keramické suroviny (halloyzit) pri Pozdišovciach a na Bielej hore pri 
Michalovciach, bentonity pri Kuzmiciach, Nižnom Žipove, Nižnom Hrabovci, pri ktorom sa 
nachádzajú aj zeolity.  

Vývoj morských cyklov (karpat, báden) v Košickej kotline a vo Východoslovenskej 
nížine je sprevádzaný   evaporitovými formáciami. V Košickej kotline je to soľnobanské 
súvrstvie (karpat), ktoré sa nachádza v Soľnej Bani v Prešove (kamenná soľ, halit).  

2.2.6 Kvartérne sedimenty 

Kvartérne sedimenty zaberajú na území Slovenskej republiky viac ako dve tretiny 
povrchu. Na rozdiel od starších útvarov sú výlučne kontinentálneho pôvodu. Podľa spôsobu a 
podmienok vzniku rozlišujeme u nás niekoľko genetických typov týchto hornín: 

1. fluviálne, 2. glaciálne, 3. glacio-fluviálne, 4. eolické, 5. organogénno-chemogénne, 
6. svahové, 7. polygenetické. 

Rozšírenie kvartérnych sedimentov na Slovensku veľmi diferencované v priestore i 
charaktere a mocnosti sedimentov. Najväčšiu mocnosť majú kvartérne sedimenty, ktoré 
vznikli v tektonicky poklesnutých územiach, napr. v oblasti Panónskej panve (Záhorská, 
Podunajská a Východoslovenská nížina), oproti tomu v horských oblastiach, najmä v 
hrebeňových polohách takmer úplne chýbajú.  

Typické glaciálne sedimenty sa nachádzajú v Tatrách a Nízkych Tatrách. 
Glaciofluviálne sedimenty sú na úpätí týchto pohorí v priľahlej kotline (Podtatranská 
kotlina). Eolické piesky, spraše a sprašové hliny sú  na Borskej, Podunajskej a 
Východoslovenskej nížine a sprašové hliny aj vo vnútrohorských kotlinách. Riečne štrky, 
štrkopiesky a piesky sú najviac rozšírené na Podunajskej nížine (náplavy Dunaja, odhad 
zásob 400 mld. m3), ďalej na Záhorskej nížine pozdĺž Moravy, ale i pozdĺž Váhu, Nitry, 
Hrona, Ipľa, Popradu, Hornádu a tokov na Východoslovenskej nížine. 

Sladkovodné vápence - travertíny sa vyskytujú v okolí Gánoviec, Vyšných Ružbách, 
pri Spišskom Podhradí, pri Lúčkach, Bešeňovej a Liptovských Sliačoch, v doline Váhu pri 
Rojkove, v okolí Bojníc, pri Dudinciach a Leviciach. K významným kvartérnym 
sedimentom patria i humolity (slatiny, rašeliny), rozšírené najmä v nížinách a kotlinách 
(napr. Oravská kotlina), na menšej ploche i v horských oblastiach. Na kvartérne sedimenty sa 
viaže výskyt nerastných surovín, väčšinou sú to tehliarske suroviny, betonárske 
štrkopiesky, dekoračný kameň - travertín, rašelina, zlievarenské, sklárske a omietkarské 
piesky. 




