
vstupných dát do počítača je tiež mimoriadne dôležitá. Na riešenie týchto úloh je spra

vidla potrebný team pracovníkov: matematik, geológ, banský technik, ekonóm. 
Z problémov baníctva v tejto skupine sú to najmä optimalizačné úlohy, ako napr.: optimali

zácia plánu ťažby z hľadiska nákladov, optimálna vzd.alenosť obzorov pri hlbinnom dobývam. 
optimalizácia razenia chodieb, sieťové plánovanie CPM, PERT pre veľká stavebne projekty, opti
málna veľkosť sýpok a nárazíšť a ďalšie. Ďalšia oblasť problémov sú problémy masových mate-
maličkých operácú. Sú to: prepočet sietí stlačeného vzduchu a vodovodných sieti v bani .vetranie 
a klimatizácia v bani, banskomeračské výpočty, matematickostatist.cke výpočty, problémy 

U P Zhíad i ska použi'ej matematickej techniky a metód operačného výskumu sú to: simulácia, 
lineárne programovanie, pravdepodobnosti metódy, teória frontov 3 sietí, regresna a korelačná 
analýza atd Mnohé úlohy v baníctve, okrem číselného výstupu výsledkov z počítača, su vyhod
n aj pre súčasné grafické výstupy z počítača pomocou grafomatu. Z hľadiska riadenia a opti
m á l n e banskej výroby cez počítač sú to systémy: 1. online"  počítač priamo riadi 
výrobu), 2. „offline"  (počítač priamo neriadi, ale z výsledkov z počítača cez človeka je ro
bený zásah do výroby). 
2. R i e š e n i e ú l o h v g e o l ó g i i a p r i e s k u m e u i   v , 

TU je hlavné ťažisko v stanovení kontúr, kubatúry, kovnatosti a výpočtu zásob ložiska _ 
štatistika. Sú to najmä Kriegeho a Matechornove metódy. Ďalšia oblasť je ^ » * » " » ? 2 H 
geologický systém o ložisku cez počítač. Pomocou určitých číselných kódov sa zachytí a vyjadri 
ložisko resp príslušná geologická oblasť. Práve u geologických úloh je výhodne číselne a gra

fické vyjadrenie súčasne Tak isto je veľká budúcnosť pre použitie počítačov v geofyzikálnych 
úlohách a pri ich vyhodnotení. 
Ľ. u b or U l e h l a : Bilancia surovinových zásob SSR a jej význam (18. XI. 1971, Bratislava) 

V bilancii zásob nerastných surovín Slovenskej socialistickej republiky je evidovaných 690 lo
žísk z čoho 458 spravujú ťažobné organizácie. Slovenský geologický úrad a jeho organizácie 
spravujú viac ako 200 neťažených ložísk. Medzi nimi je rad ložísk s ukončeným prieskumom, 
dnes ekonomicky ťažitelných, ktoré možno ťažobným organizáciám Kedykoľvek odovzdal. 

Tieto ložiská v súčasnosti nevyužívané, nás spolu s inými známymi faktormi upozorňujú na 
potrebu dôslednejšieho technologického vyhodnocovania surovinového bohatstva SSR. 

Tento nedostatok sa prejavuje predovšetkým na úrovni aplikovaného technologického výskumu 
špecificky slovenskej surovinovej základne. Tak napríklad, nie je technologicky preskúmaná mož
nosť ekonomickej úpravy slovenských diatomitov, aj ked filtračnú kremelirm dovážame z valuto
vé, oblasti. Ďaleko rozsiahlejšie by bolo možné využiť zásoby perlitov, ktorých u nas overene 
zásoby bv napríklad stačili kryť potreby USA na dobu 100 rokov. V súčasnosti sa nerobí tech
nologickoekonomický výskum možnosti využitia našich solných ložísk pre chemicky priemysel, 
aj ked zásoby dosahujú stámilióny ton. Ukazuje sa potreba skumat siroku paletu uplatnenia 
slovenských ložísk dolomitov a vápencov v rôznych priemyselných odvetviach. Podobná je situ
ácia v zhodnocovaní ložísk pieskov, anhydritu, kremencov, kremeňa, OKTOV a iných ložísk^ Mož
nosti vvužilia niektorých nerastných surovín (anhydrit, grafitické bridlice, pumicity a pod.) za
tiaľ nie sú známe, preto považujeme za potrebné venovať nerudným surovinám slovenská vacsiu 
technologickú pozornosť. . . .  i . j kiu,,,.;,, 

Okrem toho SGÚ spravuje 140 prieskumných akcií, ktoré zatiaľ nie su zahrnuté do bilancie 

^Bilancia zásob a ťažby nie je úplná a to najmä u ložísk stavebného kameňa a štrkopieskov, 
pre'ože nezahrňuje lokality ťažené drobnými ťažiarmi (MNV, JRD a i.). 

Táto skutočnosť znamená únik surovinového potenciálu z celoštátnej evidencie a tiež umož

ňuje neodborné zásahy do surovinovej základne. Môže devastovať nielen tažene ložisko, ale i prí

padné iné výskyty nerastných surovín, resp. podzemných vôd. 
Prehľadná bilancia zásob podzemných vôd vychádza z „Mapy zásob podzemných vod a ich 

ochrany na území Slovenska" spracovanej v odvetví geológie v zmysle požiadaviek rezortu Mi
nisterstva lesného a vodného hospodárstva SSR. Bilancia vôd na území SSR sa robí nejednotné, 
podlá rezortnej príslušnosti. Z toho dôvodu nie je dnes možné vypracovať jednotnú bilanciu ža
sol vôd na území SSR. Pri situácii, že spotreba vody pre obyvateľstvo je Kryla hlavne podzem
, viní vodami v blízkej budúcnosti bude treba režim a spotrebu podzemných vod kontrolovať 
tak, ako je to pri iných nerastných surovinách. Nejednotnosť evidencie túto úlohu dnes znemoz
ňu je. 
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