
1 3 8 Mineralia slov., 16, 1984 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

Seminár o spoľahlivosti anályt ickogeochemických údajov a ich katalogizácii 
V da tabanke 

Dňa 23. 6. 1983 usporiadala geochemická 
skupina Slovenskej geologickej spoločnosti 
seminár o spoľahlivosti analytickogeochemic
kých údajov a ich katalogizácii v databanke. 
Prednieslo sa na ňom 10 referátov popred
ných slovenských a českých odborníkov z tej
to oblasti. V prvej, analytickogeochemickej 
časti seminára vystúpil prof. Ing. E. Plško. 
DrSc. so svojimi spolupracovníkmi (Ing. E. 
Martíny, CSc. RNDr. J. Medveď. CSc). Za
oberali sa otázkou spoľahlivosti analytických 
údajov získaných viacerými analytickými 
metódami za rozličných prístrojových, perso
nálnych a iných podmienok. Dokumentovali 
aj výsledky dlhodobého sledovania spoľahli
vosti spektrochemických analýz štandardných 
referenčných materiálov. Z uvedeného vyplý
vajú pre geochemickomineralogické a petro
chemické výskumy závažné informácie, ktoré 
treba pri aplikácii a interpretácii analytic
kých údajov braf do úvahy. Ukázalo sa, že 
vhodnosť jednotlivých analytických metód 
nie je pri riešení každej mineralogickogeo
chemickej a petrologickej úlohy rovnaká. 

V druhej časti seminára — o problematike 
katalogizácie geochemických údajov data
banky — vystúpili viacerí odborníci. V tejto 
oblasti je najďalej Geoindustria Jihlava a 
Geofond Praha. RNDr. Z. Procházka a Ing. V. 
Grym (Geoindustria Jihlava) prezentovali vý
znamné informácie týkajúce sa organizácie a 

spracovania geochemických údajov na svo
jom pracovisku. So závažnou informáciou 
vypracúvania projektu petrochemickogeo
chemickej databanky vystúpil dr. Ing. G. 
Timčák z Vysokej školy technickej v Koši
ciach. Táto databanka je vypracovaná najmä 
pre potreby geologického rezortu, ale aj iných 
záujemcov. RNDr. I. Matula z Geologického 
prieskumu v Spišskej Novej Vsi informoval 
o problematike zberu a deponovania geoche
mických údajov najmä pre geologický re
zort.* O súčasných problémoch a možnostiach 
rozvoja databankových systémov v geochémii 
informoval RNDr. J. Hruška, CSc, z Geo
fondu Praha. Z jeho referátu vyplynulo, že 
bude pomerne ťažké vytvoriť jednotný uni
verzálny systém zberu geochemických údajov 
podnikového alebo dokonca až celoštátneho 
charakteru. Ukázalo sa, že terajší stav je 
neuspokojivý a treba ho zlepšiť. To bol na
pokon hlavný cieľ seminára — poukázať na 
potrebu neodkladne riešiť tento problém. 
Okrem iného to má závažný ekonomický vý
znam. 

Seminár sa ukázal ako potrebná akcia a 
okrem iného bol vhodným podkladom pre 
pracovné zasadnutie Národnej komisie pre 
geochémiu a mineralógiu KBGA, ktoré sa za 
účasti delegátov členských štátov ZSSR. MĽR. 
BĽR. PĽR. RSR uskutočnilo v dňoch 12.—17. 
9. 1983 v Smoleniciach za predsedníctva aka
demika B. Cambela. 

* O problematike katalogizácie geologic
kých údajov v Geofonde Bratislava referoval 
Ing. D. Polakovič. 
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