
 

GEOLOGICKÉ STAVEBNÉ JEDNOTKY SLOVENSKA 

 

delenie:  

o podľa veku, 

o podľa prejavov alpínskeho vrásnenia: 

 

I. staršie geolog. stavebné jednotky- pásma, ktoré vznikli alpínskym vrásnením: 

a. gemerské, 

b. veporské, 

c. jadrových pohorí,             

d. bradlové, 

e. flyšové. 

 

II. mladšie geolog. stavebné jednotky- vznikli na starších vyvrásnených geolog. 

jednotkách: 

a. treťohorné horniny – vypĺňajú dnešné kotliny, nížiny a sopečné pohoria 

 

STARŠIE GEOLOGICKE JEDNOTKY 

 

1. Gemerské pásmo: 

o Slovenské rudohorie – Volonské vrchy → čadiče, fylity, ryolity 

o Slovenský raj a kras → druhohorné vápence 

 

2. Veporské pásmo: 

o  Západná časť Slov. rudohoria + Východná časť N. Tatier → mramory, fylity, 

svory, ruly, vápence 

 

3. Pásmo jadrových pohorí: 

o  NT, VT, MF, VF, BK, MK, Považský Inovec, Tribeči  

→ jadro (žuly + premenené horniny) 

→ obal (druhohorné vápence) 

→ príkrovy (dolomity) 

→ treťohorné usadeniny 

 

4.  Bradlové pásmo: 

o  od Myjavy po Východné Slovensko 

→ Bradlá (tvorené druhohorným vápencom) a skameneliny – amonity, belemnity. 

→ najzložitejšia jednotka Slovenska, bola niekoľkokrát vyvrásnená. 

 

5. Flyšové pásmo: 

o  Sever Slovenska (Kysuce, Orava) → pieskovce, ílovce (vznikli v hlbokom 

treťohornom mori) 

o  chudobná oblasť na skameneliny = flyš 

 

 

MLADŠIE GEOLOGICKE JEDNOTKY SLOVENSKA 

 

ležia: na starších geolog. jednotkách, netvoria pásma → nepodliehajú vrásneniu 

- sú to nezvrásnené horniny treťohôr, štvrtohôr, ktoré vznikli po alpínskom vrásnení. 



 

1.kotliny:  Žilinská 

 → pieskovce, ílovce treťohôr 

 

2. nížiny: Podunajská 

 → štrky, íly, piesky (treťohory) 

 

3. sopečné pohoria: Kremnické vrchy, Slánske vrchy, Vihorlat, Poľana 

 

4. viate piesky: Záhorie (štvrtohory) 

 

5. veterné usadeniny: Trnava + 30 km okolie  

→ (spraše) (štvrtohory) 

 

6. riečne usadeniny: Gabčíkovo 

 → štrky, piesky, hlina (štvrtohory) 

 

 

VÝVOJ PRÍRODY SLOVENSKA V STARŠÍCH GEOLOGICKÝCH OBDOBIACH 

 

Prvohory: v starších prvohorách bolo na našom území more. 

Vrásnenie: variské 

- pri ktorom vzniklo mohutné pohorie, 

- v Karbóne sa na súši miestami vyskytovali močiare, 

- v Permu bolo podnebie u nás také, aké je teraz na Sahare: suché, horúce, 

- po skončení vrásnenia sa väčšia časť stala púšťou. 

 

 

VÝVOJ PRÍRODY SLOVENSKA V MLADŠÍCH GEOLOGICKÝCH 

OBDOBIACH 

 

Druhohory: Slovensko bolo ešte púšťou, bolo zaplavené morom Tethys, v ktorom sa 

tvorili vápence, dolomity. 

Vrásnenie: alpínske 

 

Treťohory: v starších treťohorách bolo na severe more, v strede územia súš. 

- intenzívna činnosť sopiek = magma vystupovala na zemský povrch → sopečné 

pohoria. 
 

Štvrtohory: nastala doba ľadová, naše územie sa nachádzalo v predľadovcovej oblasti. 

- Väčšina územia mala charakter tundry, chladnej stepi. 

Vo vápencoch sa tvorili jaskyne. 

 


