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M. PETRÁŠ: Kinematika a dynamika muránskeho 
zlomového systému v oblasti Slovenského raja

Príspevok sa zaoberá problematikou smerne posuvných zón 
v muránskom zlomovom systéme a nadväznosťou ich výskytu 
a vývoja v oblasti Slovenského raja. Je zameraný na kinematickú 
a dynamickú klasifikáciu zlomov a smerne posuvných zón, ich 
geologické a tektonické prejavy a typy podružných štruktúr 
vznikajúcich počas vývoja smerne posuvných zón. 

Zlomové štruktúry rozčleňujú oblasť Slovenského raja, ktorý 
tvoria príkrovové paleoalpínske jednotky (veporikum, gemerikum, 
meliatikum, hronikum a silicikum) a pokryvné, tzv. potektonické 
jednotky vrchnokriedového a paleogénneho veku (gosauská skupina 
a podtatranská skupina). Oblasť je nápadne rozčlenená smerne 
posuvnou tektonikou na výrazné vejárovité štruktúry na muránskom 
zlome. Tektonickým štúdiom sa vyčlenilo osem deformačných fáz 
v terciérnom období s vypočítanými paleonapäťovými tenzormi, 
ktoré boli chronologicky zaradené do jednotlivých období (paleocén 
– pliocén). 

Abstract: The State Geological Institute of Dionýz Štúr, following earlier tradition, has organized the Forum of Young 
Scientists 2009, held in Bratislava on 28. April 2009. Altogether 14 presentations brought new results from the fields of geological 
investigation, engineering geology, hydrogeology, GIS and archival registration in Geofond and the Central Geological Library. 
Short report about this event with photographs is followed in this contribution by abstracts of presentations.

Fórum mladých 2009 – prezentácia odbornej činnosti mladých 
vedeckých pracovníkov do 35 rokov

Forum of Young Scientists 2009 held in State Geological Institute 
of Dionýz Štúr, Bratislava
JÁN MADARÁS

Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava

Obr. 1. Časť účastníkov a poslucháčov Fóra mladých 2009 počas 
prednášania referátov. Foto L. Martinský.

Fig. 1. Part of participants of the Forum of Young Scientists 2009. 
Photo L. Martinský.

Obr. 2. Riaditeľ ŠGÚDŠ Ľ. Hraško pri otvorení Fóra mladých 2009. 
Foto L. Martinský.

Fig. 2. Director of ŠGÚDŠ Ľ. Hraško opening the Forum of Young 
Scientists 2009. Photo L. Martinský.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v minulých 
rokoch pravidelne organizoval seminár mladých vedeckých 
pracovníkov do 35 rokov. V zmysle tejto tradície ŠGÚDŠ 
v spolupráci so Slovenskou geologickou spoločnosťou 
pripravil 28. apríla 2009 v priestoroch Veľkej sály Dionýza 
Štúra v ŠGÚDŠ Bratislava celodenný odborný seminár 
Fórum mladých 2009. Bolo prednesených 14 referátov 
z odbornej činnosti vlastných mladých pracovníkov za rok 
2008 z oblasti základného geologického výskumu, inžinier-

skej geológie, hydrogeológie, geologického informačného 
systému, registratúrnej činnosti Geofondu a Ústrednej 
geologickej knižnice. Odborná komisia hodnotila vedecký 
prínos prednášok, ich grafické spracovanie a celkový ústny 
prejav prednášajúcich. Tri najlepšie prednášky boli na záver 
odmenené finančnou prémiou. Tú získali príspevky od M. 
Ábelovej, F. Bottlika a K. Královičovej.

Úspešná akcia prebiehala v priateľskej, príjemnej 
atmosfére mladých vedeckých pracovníkov ústavu.
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M. KUČERA: Analýza diskontinuít v Belianskej jaskyni

Posudzované údaje sa získali počas terénneho štruktúrneho 
mapovania v Belianskej jaskyni a z povrchových odkryvov v jej blíz-
kom okolí. Z nameraných hodnôt tektonických štruktúr polygenetickej 
skupiny diskontinuít bolo potrebné štruktúrnou analýzou separovať 
jednotlivé monogenetické skupiny. Na základe orientácie smeru 
sklonu a úklonu porúch sa vyčlenili jednotlivé monogenetické 
skupiny diskontinuít, pričom bolo potrebné odfiltrovať vrstvovitosť. 
Bolo identifikovaných päť monogenetických skupín diskontinuít. 
Najpočetnejšia skupina diskontinuít poukazuje na poklesový cha-
rakter sv.-jz. orientácie s úklonom na JV. Na základe orientácie smeru 
sklonu a úklonu s touto skupinou veľmi dobre korešponduje priebeh 
podtatransko-ružbašského zlomového systému. K spomenutému 
zlomu sa viaže aj druhá skupina diskontinuít s rovnakou orientáciou, 
ale s plytkejším úklonom plôch poukazujúcim na prešmykový 
tektonický režim. Tretia skupina porúch sa vyznačuje väčšou 
variabilitou smerov sklonu a úklonu. Je interpretovaná ako porucha 
vznikajúca v extenznom tektonickom režime s.-j. smeru a vykazuje 
poklesový charakter. Štvrtá monogenetická skupina vznikala pri 
extenznom tektonickom režime vjv.-zsz. smeru. Piatu monogenetickú 
skupinu sv.-jz. smeru možno pokladať za smerne posuvný systém. 
V celom priebehu jaskynných priestorov je dobre viditeľná vrstvo-
vitosť so smerom úklonu na V. Plochy vrstvovitosti sú do značnej 
miery skorodované.

M. ÁBELOVÁ: Rekonštrukcia paleoteploty a prírodného 
prostredia na hranici pleistocén/holocén na základe 
stabilných izotopov

V našom výskume podávame výsledky rekonštrukcie 
paleoekologických a paleoenvironmentálnych podmienok na konci 
posledného glaciálu a na začiatku holocénu. Hlavným cieľom 
výskumu bolo rekonštruovať klimatický a paleovegetačný záznam 
uchovaný v kyslíkovom izotopovom zložení klov mamutov druhu 
Mammuthus primigenius, zubov koní Equus sp. a jaskynných 
medveďov Ursus spelaeus pochádzajúcich z jedenástich slovenských 
a moravských lokalít. Izotopy uhlíka (13C/12C) slúžili na určenie 
paleopotravy mamutov, koní a medveďa jaskynného a tým aj na 
nepriamu identifikáciu vegetačného krytu. Izotopy kyslíka (18O/16O) 
sa využili na rekonštrukciu paleoteploty. Naše výsledky zodpovedajú 
palynologickým a malakologickým výskumom a vypočítané 
priemerné ročné paleoteploty súhlasia s paleoklimatickými výkyvmi 
zaznamenanými v grónskom ľadovcovom jadre GISP2.

Z. BAČOVÁ: Premeny vulkanického skla pri Byšte 

Študovaná oblasť patrí k 2. typu vulkanizmu (Lexa a Kaličiak, 
2000). Ide o bimodálny andezitovo-ryolitový typ vulkanizmu. Tento 
typ sa vyvíjal v zóne hrasti (Tokaj) – Milič – Zemplín – (Beregovo 
– Baia Mare), ktorá oddeľuje čiastkovú Transkarpatskú a Panónsku 
panvu panónskeho bazénu. Tento typ vulkanizmu na východnom 
Slovensku sa vyvíjal od vrchného bádenu do spodného panónu. 
Reprezentujú ho malé andezitové vulkány a efuzívne komplexy 
s hyaloklastitmi, extruzívne dómy andezitov a dacitov a intruzívne 
komplexy dioritových porfýrov. Miestami prevládajú kyslé vulkanity. 
Ide o orogénne vulkanity so vzťahom k zaoblúkovej extenzii (Kaličiak, 
Elečko a Konečný, 2008).

Výskyt minerálu mordenit sa viaže na dajkové teleso vystupujúce 
v priestore Pod záhradami. Na povrch vystupuje v bezmennej 
rokline na ploche 10 x 15 m. Jeho centrálnu časť tvorí felziticko-
-sférolitický fluidálny ryolit s geodami a kavernami, ktorých steny sú 
pokryté tenkou kôrou chalcedónu. Odkrytá je okrajová sklovitá časť 
dajky s hrúbkou do 1 m. Sklo je perlitizované, s typickou perlitickou 
odlučnosťou. 

V skle sú prítomné drobné elipsoidálno-geodovité útvary 
s veľkosťou do 2 mm až 5 mm, ojedinele do 1 cm. Zastúpenie geod 
v perlitizovanom skle je do 60 %, v priemere zhruba 35 %. Mordenit 

vypĺňajúci geody vystupuje v dvoch formách: jemnoihličkovito-
-plstnatá forma dominuje, hruboihličkovitá vejárovitá forma 
je zriedkavá. Obal geod z vnútornej strany tvorí mordenit a z periférnej 
strany zmes chalcedónu, ktorý miestami prevláda a vytvára vlastný 
obal. Draselný živec (adulár?) a bližšie neurčená silikátová hmota 
je v najtesnejšej vonkajšej vrstve na styku s perlitizovaným sklom. 

Na základe konkrétnej geologickej situácie na lokalite 
predpokladáme, že mordenit vznikal za účasti hydrotermálnych 
procesov súvisiacich s intrúziou ryolitových telies v alkalickom až 
neutrálnom prostredí pri teplote v rozmedzí 80 – 120 °C. 

A. OSLÍK: Regionálne hodnotenie inžiniersko-
geologických pomerov v mapách  

Príspevok je zameraný na regionálne hodnotenie inžinierskogeolo-
gických pomerov v mapách. Sú zhodnotené a  porovnané jednotlivé 
spôsoby zobrazovania inžinierskogeologických pomerov na mapách 
rôznych mierok, od najstarších spôsobov až po platnú smernicu MŽP 
SR 1/1996-3.2. na zostavovanie inžinierskogeologických máp. 

V rámci mapovacích prác bola zostavená mapa inžiniersko-
geologických pomerov, mapa inžinierskogeologického rajónovania 
a mapa distribúcie zosuvov a dokumentačných bodov širšieho okolia 
Bardejova pomocou softvéru ArcViewGIS 3.2 (ako mapový podklad 
poslúžili mapové listy 28-13-15 a 28-13-20, M 1 : 10 000). 

V závere je rozpracovaný ideový návrh na doplnenie platnej 
smernice č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh 
a projektov v Geografickom informačnom systéme pre potreby 
inžinierskej geológie, najmä vzhľadom na nové trendy používané pri 
vizualizácii inžinierskogeologických máp. 

P. ONDREJKA: Monitoring svahových deformácií 
a budovanie systému včasného varovania  

Monitoring svahových deformácií, vykonávaný v rámci riešenia 
úlohy Čiastkový monitorovací systém geologických faktorov životného 
prostredia SR v podsystéme 01 – Zosuvy a iné svahové deformácie, 
zabezpečuje relevantné informácie z území, ktoré sú postihnuté 
zosúvaním a plazením a ohrozené rútivými pohybmi. Celkovo sa takto 
na Slovensku monitoruje 30 lokalít. Najväčším počtom je zastúpená 
skupina zosúvania, ktorej sa vďaka viacerým celospoločensky 
významným lokalitám venuje zvýšená pozornosť.

Základné informácie o stave a vývoji stability hodnoteného 
územia možno získať z meraní hĺbky hladiny podzemnej vody. 
Okrem zaužívaného terénneho merania, najčastejšie v intervale 
jedného týždňa, pribudlo v poslednom období viacero automatických 
hladinomerov s hodinovou frekvenciou záznamu. V územiach 
s najvyšším celospoločenským významom sa vykonáva pozorovanie 
hladiny podzemnej vody v režime on-line. 

Priame určenie veľkosti deformácie sa uskutočňuje meraním 
zmeny polohy geodetických bodov alebo veľkosti deformácie 
inklinometrickej pažnice pod povrchom terénu. Dosiaľ sa obe merania 
vykonávali raz ročne. Tento stav však nepostačoval požiadavkám 
kvalitného monitoringu pohybovej aktivity. Preto sa v roku 2007 
zakúpila aparatúra GPS umožňujúca vysoko presné merania pozície 
sledovaného bodu, čo umožnilo zvýšiť počet meraní počas roka. Pri 
sledovaní pohybu na úrovni šmykovej plochy sa vďaka spolupráci 
s firmou Geoexperts, spol. s r. o., v súčasnosti overuje spôsob 
kontinuálneho zaznamenávania pohybovej aktivity.

Na základe získaných informácií sa vykonali viaceré analýzy, 
ktoré pomohli odhaliť závislosti medzi jednotlivými sledovanými 
faktormi. Veľká pozornosť sa venovala najmä analýze režimových 
ukazovateľov, najmä ich vplyvu na pohybovú aktivitu. V tejto súvislosti 
boli rozpracované viaceré metodické postupy na odvodenie kritickej 
(limitnej) hladiny podzemnej vody. Odvodené údaje sa zaslali 
terénnym pozorovateľom a tvoria bázu systému včasného varovania 
pred aktivizáciou zosuvného pohybu. 

Na základe dlhodobého pozorovania režimových ukazovateľov 
sa zhodnotil vývoj stability vo viacerých zosuvných územiach.
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S. MIKITA: Skládky odpadu – potenciálny zdroj znečistenia 
podzemnej vody 

Kvalitatívna ochrana podzemnej vody musí riešiť široký okruh 
problémov spojených s jej negatívnym ovplyvňovaním. Jedným 
z týchto problémov v súčasnosti sú aj problematické skládky odpadu 
(tzv. environmentálne záťaže). Skládky odpadu ako špecifické zdroje 
znečistenia si vzhľadom na charakter a prejavy znečistenia vyžadujú 
osobitný prístup. Ako sa ukazuje zo skúseností s riešením konkrétnych 
vplyvov skládok odpadu na životné prostredie, je potrebné zaužívané 
prístupy neustále zlepšovať a v niektorých prípadoch dokonca 
navrhnúť aj ich zmeny. 

Prejavy znečistenia zo skládok sú pomerne rozmanité, čo súvisí 
s množstvom a povahou faktorov, ktoré ich ovplyvňujú (napr. charakter 
kontaminantov, typ horninového prostredia, hydrogeologické pomery, 
geomorfológia, vonkajšie vplyvy). Medzi kontaminantmi zo skládky 
a prírodným prostredím vzniká množstvo interakcií závislých od 
priestorových a časových charakteristík. Od konkrétnych interakcií 
bude závisieť aj miera a dosah kontaminácie vodnej zložky prírodného 
prostredia, s ktorou sa spája vysoká požiadavka na jej dostatočnú 
ochranu.

Predpokladom úspešného riešenia konkrétnych situácií je 
mať optimálne informácie, ktoré je pritom potrebné získať čo 
najracionálnejšie.

Cieľom práce je podať také informácie a postupy, ktoré komplexne 
zohľadnia špecifiká vplyvov skládok odpadu na hydrosféru v prostredí 
Západných Karpát.

F. BOTTLIK: Aplikácia algoritmu neurónových sietí pri 
riešení hydrogeologických problémov  

V dnešnej informačnej dobe je potrebné spracovať veľké množstvo 
informácií v čoraz kratšom čase. Z toho vyplýva nutnosť realizácie 
takého výpočtového modelu, ktorý z paralelne prichádzajúcich 
informácií dokáže vybrať užitočné a na základe týchto informácií 
predkladať optimálne riešenie vzniknutej situácie, prípadne 
predpovedať možnú nasledujúcu situáciu. Ľudský mozog, ktorý je 
zatiaľ najdokonalejším „nástrojom“ na spracovanie informácií, môže 
byť odpoveďou na tento zložitý problém. Vytvorenie umelého ľudského 
mozgu je veľmi ťažko riešiteľné. Tieto modely sa o to pokúšajú, a preto 
dostali názov neurónové siete. 

Neurónová sieť je výpočtový model zostavený na základe 
abstrakcie vlastností biologických nervových systémov, ktorý má 
sklon k uchovávaniu experimentálnych znalostí a ich ďalšiemu 
využívaniu. V tých prípadoch, keď nepoznáme pravidlá, podľa ktorých 
by sme modelovali riešenie danej situácie, alebo tieto pravidlá sú 
veľmi zložité či neúplné, jednou z možností je použitie umelých 
neurónových sietí.

M. GREGOR: Vývoj hydrogeologického balíka programov 
HydroOffice 1.6  

V súčasnosti môžeme sledovať rýchly vývoj v oblasti výpočtovej 
techniky. Tieto zmeny ovplyvňujú nielen spoločnosť, ale aj charakter 
a systém práce vo vedeckovýskumnej oblasti. Všetky dáta namerané 
v prírodných podmienkach zaznamenávame do rôznych databáz, 
pričom množstvo dát rastie exponenciálnym trendom. Preto do po-
predia vystupuje problematika rýchlej interpretácie veľkého množstva 
rozličných druhov dát. Na túto interpretáciu vzniká denne množstvo 
nových programov. V príspevku predstavujeme niekoľko programov, 
ktoré sme vytvorili pri riešení dizertačnej práce. Programy tvoria 
ucelený balík pod názvom HydroOffice 1.6. V programoch je možné 
spracúvať časové rady prietoku vodných tokov a výdatnosti prameňov. 
Programy sú určené na analýzu a hodnotenie hydrologického 
sucha. HydroOffice 1.6 je určený pre operačný systém MS Windows 
XP, Vista alebo Windows 7 a pracuje pod platformou MS.NET 2.0 
Framework. Vďaka použitiu opísanej platformy je možné programy 

rýchlo importovať aj do 64-bitového prostredia, čo má veľký význam 
pre dlhodobé využívanie programov a výpočtovú rýchlosť zložitejších 
algoritmov. Napriek tomu, že sa programový balík skladá z viac než 
60-tisíc riadkov kódu, na inštaláciu vyžaduje iba 10 MB.  Programy 
obsahujú veľké množstvo funkcií a výsledky je možné jednoducho 
exportovať z programov do súborov najpoužívanejších formátov.

E. KOVÁČOVÁ and P. A. WHITE: Groundwater catchment 
of individual springs in Ngongotaha and Waiowhiro 
surface catchments west of Lake Rotorua, North Island, 
New Zealand (Povodia podzemných vôd prameňov v okolí 
jazera Rotorua na Novom Zélande)

Groundwater is important to the hydrology of the Lake Rotorua 
catchment located in the centre of North Island in New Zealand. 
Many springs are located in Nhongotaha and Waiowhiro surface 
catchment on the west side of Lake Rotorua. These springs discharge 
to streams that discharge to the lake, groundwater discharges direct 
to the lake. Groundwater recharges and discharges in the volcanic 
environment, primarily in Mamaku Ignimbrite and Rhyoloite dome of 
Mt. Ngongotaha. 

This project aims to assess catchment areas of the many springs 
in the Ngongotaha and Waiowhiro catchments as a trial for a detailed 
assessment of all Rotorua spring catchments. The groundwater 
catchments of the large springs (Q = 300 L/s), and some small 
springs (Q = 1 L/s), have been identified by water balance modelling 
and groundwater quality modelling. Major data used to determine 
catchment areas are GIS rainfall model, average flow of springs 
(L/s), average rainfall recharge into groundwater (50 % of rainfall). 
Groundwater catchment was estimated for 50 springs. Flow in many 
of these springs can be supported by land immediately around the 
springs. Groups of large springs (Q = 238 L/s) require a relatively 
large catchment to support their flow – these springs may require 
a catchment outside the Ngongotaha and Waiowhiro surface 
catchment (from adjacent surface catchments). The land of 
Ngongotaha surface catchment is mostly sufficient to support 
baseflow but may also recharge groundwater from surrounding Waiteti 
surface catchment. The land area of the Waiowhiro catchment is not 
sufficient to support flow from Fairy, Rainbow and McRae springs. 
Therefore land in the surrounding Ngongotaha and Utuhina surface 
catchment may be required to support baseflow in these springs. 

The project confirmed the hypothesis that Ngongotaha and 
Utuhina catchment is recharging most yielded springs (Fairy, Rainbow 
and McRae Spring with ΣQ = 370 L/s) in Waiowhiro catchment.

K. KRÁLOVIČOVÁ: Príprava mapových podkladov pre 
mapový server ŠGÚDŠ

Jedným z výstupov projektu GeoIS je prezentácia a poskytovanie 
geologických, predovšetkým mapových údajov prostredníctvom 
mapového servera ŠGÚDŠ. Tento mapový server je založený 
na technológii ArcGis Server 9.3 a príslušné dáta sa ukladajú do 
prostredia relačnej databázy Oracle. Tieto technológie definuje 
technologický postup. Mapové podklady pripravujeme v prostredí 
ArcInfo a ukladáme do personálnych geodatabáz.

Geodatabáza je vektorový formát implementujúci geodatabázový 
dátový model. Uchováva bodové, líniové a plošné prvky v relačnom 
databázovom systéme. Každá trieda prvkov geodatabázy môže 
uchovávať iba prvky jedného geometrického typu, pokiaľ však 
jednotlivé triedy prvkov majú rovnaký súradnicový systém, je možné 
ich zoskupovať do datasetov. Niektoré triedy prvkov vytvárajú 
geometrickú sieť, pomocou ktorej je možné modelovať spojitosť 
medzi prvkami.

Jedným z okruhov geologických údajov definovaných v projekte 
sú hydrogeologické a hydrogeochemické mapy v M 1 : 50 000.  Dňa 
15. 4. 2009 boli  na mapovom serveri sprístupnené mapy 9 regiónov 
Slovenska. Dodané mapové podklady boli spracované prevažne 
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v programe MapInfo. Predmetom doterajšieho spracovania boli 
polygónové dáta. Pri spracovaní máp sme použili dostupné prevodníky. 
Hranice polygónov sme zosúladili s digitálnou geologickou mapou 
v M 1 : 50 000, ktorá je prístupná na mapovom serveri. Z dostupných 
vrstiev daných regiónov sme vytvárali personálnu geodatabázu, v kto-
rej sme dáta upravovali. K jednotlivým vrstvám sme priraďovali štýly 
a údaje sme vizualizovali v súlade s dodaným grafickým podkladom.

Mapy sa spracúvali v rôznych časových obdobiach a našou 
snahou je urobiť ich jednotnú vizualizáciu pri zachovaní jednotnej 
štruktúry.

Postup týchto prác po odbornej stránke koordinujú príslušní 
garanti za dané údajové oblasti. Plne zodpovedá cieľom a výstupom 
tak, ako sú definované v projekte GeoIS. 

M. KIRIPOLSKÁ: Register ložísk Geofondu – činnosť 
spojená s budovaním registra

Evidencia spojená s budovaním registra ložísk vyplýva zo zákona 
č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský 
zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 569/2007 Z. z. 
o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona 515/2008 
Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti 
starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro 
v Slovenskej republike, a vyhlášky č. 51/2008, ktorou sa vykonáva 
geologický zákon.

Register tvoria 3 subregistre: subregister výhradných ložísk, 
subregister ložísk nevyhradených nerastov a subregister prognóznych 
zdrojov. Legislatívne sú ložiská vyhradených nerastov začlenené pod 
§ 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 
(banský zákon) v znení neskorších predpisov. Ložiská nevyhradených 
nerastov sú podľa § 7 súčasťou pozemku.

V registri ložísk Geofondu sa okrem evidencie organizácií 
s príslušným banským oprávnením eviduje a zabezpečuje ochrana 
146 nevyužívaných výhradných ložísk a 137 nevyužívaných ložísk 
nevyhradených nerastov, ktoré spravuje ŠGÚDŠ. Evidencia sa vedie 
v elektronickej forme (databáza MS Access, MS Excel, ArcGIS, ver. 
9.2) a v písomnej forme (pasporty, analógové mapy 1 : 25 000). 
Popri evidencii využívaných výhradných a nevýhradných ložísk 
sa zostavuje bilancia zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky 
a evidencia ložísk nevyhradených nerastov Slovenskej republiky, 
vždy za predchádzajúci kalendárny rok. Každoročnému zostavovaniu 
bilancií predchádza komunikácia a koordinácia s obvodnými 
banskými úradmi a Ministerstvom životného prostredia a samotné 
vyplnenie výkazov o stave a zmenách zásob výhradných ložísk 
a ložísk nevyhradených nerastov organizáciami, ktoré majú podľa 
§ 24 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 
oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska, alebo majú výhradné 
ložisko v evidencii a ochrane. Dôležitá je aj evidencia (tvorba 
a aktualizácia) v ArcGIS, ktorá je veľmi prehľadná a podáva obraz 
o stave a rozmiestnení legislatívnych ložísk. S činnosťou spojenou 
s budovaním registra súvisí aj podávanie informácií o výskyte 
a stave ložísk SR a tvorba návrhov na odpis zásob výhradných 
ložísk podľa § 14a zákona č. 44/1988 Zb. návrhov na určenie zmeny 
a zrušenie chráneného ložiskového územia (CHLÚ) ložísk, ktoré sú 
v evidencii ŠGÚDŠ.

S. ŠOLTÉS: Register starých banských diel – história, 
súčasnosť a možnosti jeho rozvoja 

Od roku 1981 sa budoval v Geofonde register vydobytých 
priestorov, ktorý bol predchodcom registra starých banských diel 
(SBD). V roku 1989 sa tento register rozšíril o SBD, ktoré boli zo za-
čiatku excerpované iba z archívnych údajov. V rokoch 1992 – 1996 
sa riešila úloha Slovensko – návrh sanácie starých banských diel 
– inventarizácia. Jej hlavným riešiteľom bol Geologický prieskum, 
š. p., Spišská Nová Ves a spoluriešiteľom Geofond Bratislava. Údaje 
získané počas tejto úlohy sú dodnes nosným prvkom registra SBD.

Register SBD v súčasnosti pozostáva z údajov o štôlňach, 

šachtách, haldách, odkaliskách a iných SBD v záznamových listoch 
prevedených do databázy Access z údajov v ArcGIS a v analógových 
mapách 1 : 10 000.

Ďalšie SBD pridávané do registra pochádzajú najmä z archívnych 
správ a máp archivovaných v Geofonde a Štátnom ústrednom 
banskom archíve Banská Štiavnica. Do apríla 2009  bolo v registri 
16 763 objektov (z toho 1 252 líniových a ostatné bodové). Za obdobie 
od skončenia úlohy (1997 – 2008) pribudlo do registra okolo 150 SBD. 
Do apríla roku 2009 pribudlo približne 180 SBD.

Za hlavné nedostatky súčasného registra SBD považujeme 
vierohodnosť umiestnenia SBD (zakresľovanie diel do máp 1 : 10 000 
v teréne, prípadne z archívnych máp) a nevhodne zvolenú metodiku 
pri zadávaní úlohy Inventarizácia..., kde neboli zahrnuté územia 
s určenými dobývacími priestormi (DP). Nedostatkom je aj pre-
važujúce bodové vyjadrenie SBD na povrchu a minimum líniových 
prvkov (chýba priestorový priebeh banského diela pod povrchom 
s overeným žilným systémom), nesledovanie chemického zloženia 
vôd v SBD a celkovo aj spracovanie registra, ktoré nezodpovedá 
súčasným informačným možnostiam.

V súčasnosti prebieha analýza stavu registra SBD po odbornej, 
ako aj po technickej stránke a pripravuje sa návrh zlepšení 
a modernizácie registra – geodatabáza. Prebieha analýza stavu 
SBD v určených DP priestoroch s ohľadom na obdobie riešenia 
(rok 1996) a čiastočné doplnenie SBD v DP Banská Štiavnica 
a DP Pezinok, sčasti aj DP Kremnica z výsledkov skončených úloh. 
V prípade ostatných DP sa pripravuje návrh riešenia a jeho následné 
prenesenie do praxe. Pripravuje sa návrh novej štruktúry dátového, 
a najmä priestorového modelu a jej zavedenie do praxe spraco-
vaním vybraného regiónu (Banská Štiavnica) novou metodikou 
a v prípade úspešného zavedenia pokus o získanie dlhodobého 
projektu na modernizáciu registra SBD.

K. KOBLIŠKOVÁ: Knižnica ako brána k informáciám

Povinnosť vykonávať funkciu Ústrednej geologickej knižnice má 
ŠGÚDŠ zakotvenú vo svojom štatúte a táto povinnosť mu vyplýva aj 
zo zákona č. 569 o geologických prácach (geologický zákon), ktorý 
nadobudol účinnosť 1. 1. 2008 (§ 36, písm. v, odst. 11).

Poslanie a úlohy Ústrednej geologickej knižnice sú podrobnejšie 
špecifikované v Koncepcii geologického výskumu a prieskumu 
územia SR na roky 2007 – 2011 (s výhľadom do roku 2015), ktorá 
bola schválená vládou SR ako uznesenie vlády SR č. 1 001 z 28. 
novembra 2007. Samozrejme, neodmysliteľným základom existencie 
a fungovania ktorejkoľvek knižnice je v súčasnosti platný zákon 
č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a naň nadväzujúce ďalšie právne 
predpisy. V zmysle týchto dokumentov je Ústredná geologická knižnica 
informačným strediskom a špecializovanou knižnicou s celoštátnou 
pôsobnosťou so zameraním na oblasť geológie a ďalších geovedných 
disciplín. V súčasnosti je najlepšie vybavenou geologickou knižnicou 
na Slovensku, ktorej služby výrazne presahujú rámec ŠGÚDŠ. Slúži 
celej geologickej komunite na Slovensku.

Hlavné úlohy Ústrednej geologickej knižnice SR sú systematické 
budovanie knižničného fondu a sprístupňovanie tohto fondu odbornej 
verejnosti. Pod systematickým budovaním knižničného fondu 
rozumieme získavanie, spracúvanie a uchovávanie knižničného 
fondu a poskytovanie výstupov z tohto fondu vo forme služieb. 
Všetky spomenuté činnosti tvoria zároveň jednotlivé subsystémy 
systému knižnice. Každý z týchto subsystémov vyžaduje na svoju 
realizáciu špecifické prostriedky, a to personálne a kvalifikačné 
predpoklady a technické prostriedky. V súčasnosti, keď vývoj 
technických, technologických a komunikačných prostriedkov 
napreduje veľkou rýchlosťou, najviac sa venujeme práve otázkam 
automatizácie jednotlivých subsystémov a vôbec všetkých procesov 
v knižnici. Nie však samoúčelne, ale preto, aby automatizované 
rutinné činnosti vytvorili priestor na tvorivejšiu prácu s dokumentmi – 
na ich analýzu, popisovanie a zaraďovanie, teda vecné spracovanie. 
Cieľom je takto korektne spracované dokumenty ponúknuť odbornej 
verejnosti, a to buď prostredníctvom nášho webového katalógu, alebo 
vo forme komplexne spracovanej geologickej bibliografie SR.


