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odv ŕ t aných 177 studni a 11 prieskumných vrtov, čo v obchodnej par i te je 
viac ako 80 mil. Kčs. 

Okrem toho naši pracovníci navštívili viac ako 20 krajín sveta pri rozličných 
odborných akciách a úspešne pracovali a pôsobia ako experti v Tunisku, 
Mongolsku. Alžírsku. Guinei. Kube a Indii. 

Rozvoj podniku a jeho výsledky úzko súvisia s tvorivou aktivitou, pra

covnou iniciatívou, odbornosťou a organizačnou schopnosťou každého pracov

níka. Socialistická súťaž sa stala hlavnou silou pri plnení plánu a najnároč

nejších úloh. Naša práca bola ocenená aj morálne, veď 300 našich pracov

níkov má štátne, š tá tne banícke a rezortné vyznamenania . 
Odbornosť našich pracovníkov, ktorá sa dnes všeobecne uznáva, sa upla t 

nila aj mimo nášho podniku. Viacerí akt ívne spolupracujú s vedeckými orga

nizáciami a inšti túciami, pôsobia v redakčných radách a poradných orgánoch. 
Mimoriadne dobrá a už t radičná je spolupráca s Katedrou hydrogeológie 
a inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, s GÚDS. Sta

vebnou fakultou SVŠT Bratislava, s Baníckou fakultou VTS v Košiciach. VÚVH 
Bratislava a VÚIS Bratislava. Úspešne pokračuje spolupráca s Centrogeológiou 
v Moskve, hydrogeologickou organizáciou v Nordhausene a viacerými organi

záciami v MĽR, najmä VIKUV Budapešť. VITUKI Budapešť. VIZJTERV Buda

pešť a FTV Budapešť. 

Výsledky geologickej informatiky na Slovensku 
a rozvoj Gcofondu v rokoch 1969—1983 

MILAN ŤAPÁK 

Geofond. Bukureštská 4, 827 15 Bratislava 

Geologická informatika na Slovensku bezprostredne súvisí so vznikom 
a fungovaním Geofondu. 

Jeho ustanovenie a pôsobenie sa odvodzujú z uznesenia vlády CSR č. 
196 1952, vyhlášky Štá tneho úradu plánovacieho číslo 298 1952 a vyhlášky 
Ústredného geologického úradu v Prahe č. 123 1961 Zb. o registrácii geolo

gických prác. o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov. 
Samos ta tnú činnosť začal Geofond na základe vyhlášky bývalého Vládneho 

výboru pre geológiu zo 7. apríla 1954. a to ako samostatná zložka Geologického 
ústavu Dionýza Štúra, takže v tomto roku dovŕšil 30 rokov svojho nepre t rž i 

tého t rvania. 
Geofond dostal úlohu: 
— sústreďovať archív a triediť správy a posudky všetkých geologických dis

ciplín získaných výskumnou a pr ieskumnou činnosťou a sprístupňovať ich 
oprávneným záujemcom. 
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— využívaním všetkých poznatkov geologického výskumu a prieskumu, 
hmotnej dokumentácie zabraňovať vykonávaniu duplicitných geologických 
prác, 

— systematickým spracúvaním objektívnych údajov sa zúčastňovať na koor

dinácii výskumných a prieskumných geologických prác, 
— využívaním registra ložísk nerastných surovín zamedzovať ich znehod

nocovaniu investičnou činnosťou. 
— sústreďovať a distribuovať vedeckotechnické informácie z oblasti regio

nálnej a aplikovanej geológie. 
Činnosť a postavenie Geofondu zvýraznilo opatrenie riaditeľa Slovenského 

geologického úradu č. 204 1969. ktorým bol v rámci federalizácie štátu vyčle

nený z Geofondu Praha a vyhlásený za samostatnú plánovaciu a rozpočtovú 
organizáciu s právnou subjektivitou. 

Za ostatných 15 rokov sa postupne Geofond menil z pracoviska archívneho 
charakteru na výskumnovývojovú základňu plniacu funkciu odvetvového vý

skumncdokumentačného strediska a súčasne strediska vedeckotechnických in

formácii geológie na Slovensku. 
Stav archívnych geologických správ v Geofonde vzrástol z 22 353 roku 1969 

na 56 285 ku koncu roku 1983. t. j . 2.5krát. O tento fond prejavuje záujem 
stále väčší počet geológov a organizácií. Svedčí o tom ustavičný rast počtu 
návštevníkov aj počet výpožičiek. Priemerný ročný počet návštevníkov vzrástol 
z 322 v rokoch 4. päťročnice na 542 v prvých troch rokoch 7. päťročnice (t. j 
1.68krát). V rovnakom období vzrástol ročný počet návštev z 1259 na 2527, 
t. j . o 2.07krát, a počet ročných výpožičiek z 9316 na 14 042, t. j . 1.5krát. 

Priemerná denná návštevnosť sa zvýšila z 5 návštevníkov roku 1969 na 
10 návštevníkov roku 1983. 

Ročné neinvestičné výdavky Geofondu vzrástli z 631 tisíc Kčs v období 4. päť

ročnice na 2 mil. 479 tisíc Kčs v 7. päťročnici a priemerný stav pracovníkov 
sa zvýšil 2.5krát (60 v roku 1984). 

Geofond sa postupne vybavuje potrebnou technikou, ako je prístrojové vy

bavenie mikrofišového pracoviska, reprodukčná a výpočtová technika. 
S rastom kádrového a materiálnotechnického zabezpečenia Geofondu rastie 

aj rozmanitá činnosť vyplývajúca z jeho poslania. 
Pri neprestajne sa zvyšujúcom počte geologických správ bol v Geofonde 

výber informácií ich používateľmi zdĺhavý, a najmä prácny. Preto sa pristú

pilo k ich faktografickému spracovaniu, t. j . k výberu geologických údajov 
zo správ a k ich záznamu do prehľadných formulárov, evidenčných listov 
a k zákresu do topografických podkladov. 

Faktografické spracovanie geologickej dokumentácie poskytuje prehľad 
o geologickej preskúmanosti územia a okrem toho. že informuje omnoho rých

lejšie a pohotovejšie, poskytuje aj celkový obraz o vykonaných výskumných 
a prieskumných prácach. 

Zostavovanie registra ložísk a ložiskovej preskúmanosti nerastných surovín 
patrí v Geofonde medzi najstaršie činnosti. Register ložísk sa sústavne dopina 
o nové ložiská podľa správ prichádzajúcich do Geofondu. Súčasne sa do registra 
dopĺňajú ložiskové údaje o starších zaevidovaných ložiskách získavané zo správ 
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vyšších etáp prieskumu, z výmerov Komisie pre klasifikáciu zásob, z proto
kolov o odovzdaní ložísk do správy ťažobných organizácii a pod. 

Roku 1977 Slovenský geologický úrad nariadil prebudovať register ložísk 
z evidenčných listov do formy registra pasportov ložísk. Tak dostal register 
ložísk kvalitatívne vyššiu úroveň s podstatne väčším počtom údajov. V takejto 
podobe slúži pri poskytovaní informácií oprávneným záujemcom, pri vyjadro

vaní sa k investičnej výstavbe pre rozličné organizácie z hľadiska ochrany 
ložísk, pri vypracúvaní bilancie zásob ložísk nerastných surovín a v nepo

slednom rade ako podklad na prípravu ložiskovej databanky. 
Na písomné požiadanie organizácií sa Geofond vyjadruje k zamýšľanej in

vestičnej výstavbe z hľadiska ochrany ložísk nerastných surovín. 
Roku 1972 sme podľa nariadenia Slovenského geologického úradu prevzali 

do evidencie aj nevyužívané ložiská nerastných surovín. Su to ložiská, ktoré 
sa nemôžu exploatovať z rozličných príčin, napr. pre ochranu pôdneho fondu, 
nízku kvalitu a kvantitu suroviny, nepriaznivé komunikačné podmienky a pod. 
Úlohou Geofondu je vykonávať evidenciu a správu týchto ložísk, nádejné lo

žiská ponúkať do používania najmä ako miestne zdroje. Dovedna sa do evi

dencie prevzalo 130 ložísk a z tohto počtu sa ponúklo na využívanie a doteraz 
odovzdalo 18. 

Z poverenia Slovenského geologického úradu sa od roku 1978 každoročne 
vykonáva bilancia zásob ložísk nerastných surovín SSR. Bilancia zásob nerast

ných surovín slúži na vypracovanie zámerov výhľadových plánov rozvoja 
národného hospodárstva, na ochranu ložísk, ako aj ku kontrole hospodárenia 
s nerastnou surovinovou základňou. 

Od roku 1978 sa v spolupráci s Geofondom Praha výskumné rieši ukladanie 
ložiskových údajov do pamäti počítača a ich využívanie v praxi. 

Register ložísk nerastných surovín obsahuje aj automatizovaný informačný 
systém národných výborov, ktorý sa v súčasnosti buduje. Geofond vykonáva 
gesciu nad jeho tvorbou aj využívaním. 

Register ložísk nerastných surovín v Geofonde obsahuje 830 bilancových 
a 2400 nebilancových ložísk. 

Hydrogeologická preskúmanosť 

Hydrogeologická preskúmanosť územia Slovenska je výsledkom faktografic

kého spracúvania hydrogeologickej dokumentácie sústredenej v Geofonde. od 
organizácií zaoberajúcich sa geologickým výskumom, ale najmä získané hydro

geologickým výskumom a prieskumom. Spracúvať sa začala roku 1968. teda 
v čase. keď už hydrogeologickú dokumentáciu Geofond sčasti zhromaždil, evido

val a katalogzačne podchytil. Bolo to približne 10 000 hydrogeologických správ 
a posudkov, ktoré sa spracúvali súčasne s novými správami. Faktografická do

kumentácia hydrogeologických vrtov sa robí v rámci mapových listov v mierke 
1 : 200 000 a vrty sa zakresľujú do topografických podkladov v mierke 1 : 25 000 
podľa príslušných vysvetliviek. 

V rámci bilancie zásob ložísk nerastných surovín sa už roku 1970 začali 
zostavovať bilančné prehľady zásob podzemnej vody Slovenskej socialistickej 
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republiky. Každoročne sa pr ipravujú tabuľkové prehľady zásob obyčajnej pod

zemnej vody hydrogeologických celkov Slovenskej socialistickej republiky. Bolo 
vyčlenených 74 hydrogeologických celkov s udaním hodnôt dynamickej a vy

užiteľnej zásoby v l . s  1 . chemizmu. podzemnej vody a nevyhnutnost i ochrany 
územia. Hydrogeologické celky sú vyznačované do mapy zásob podzemnej vody 
v mierke 1 : 500 000. Zverejňujú sa každoročne. 

Úlohu realizovať jednotný faktografickoinformačný systém pre českoslo

venskú hydrogeológiu prevzal Geofond Bratislava roku 1977 v spolupráci s Geo

fondom Praha, ktorý je h lavným koordinátorom štátnej úlohy Automatizovaný 
informačný systém pre geologické odbory. 

Geofond Bratislava sa na riešení tejto úlohy zúčastňuje spolu s Hydrogeolo

gickým ústavom v Bratislave, s ktorým má dohodu o spolupráci. Návrh systé

mu hydrogeologických a hydrochemických údajov z hydrogeologických vrtov na 
ich automat izované ukladanie, vyhľadávanie a spracúvanie bol prijatý. Systém 
je výsledkom overeného exper imentu , ktorý sa vykonal na vybranej vzorke 
hydrogeologických vrtov na počítači EC 1040. V súčasnosti sa na základe 
opatrenia Slovenského geologického úradu a Ministerstva lesného a vodného 
hospodárstva SSR uvádza do praxe. 

Zosuvná preskúmanosť 

Register zosunov vznikol v rokoch 1961—1963 podľa uznesenia vlády CSR 
č. 103 1961. Bezprostredným podnetom uznesenia bol katastrofálny zosun 
v Handlovej koncom roku 1960. ktorý zničil 183 domov, cestu v dĺžke 2 km. 
prerušil diaľkovody. prehradi l koryto riečky Handlovka. a tak ohrozil ťažbu vo 
Veľkobani Handlová. 

Cieľom uznesenia bolo zistiť rozsah postihnutých a ohrozených území v celej 
republike. Systematickou registráciou sa zmapovali zosuvné územia na topo

grafických podkladoch 1 : 25 000 a 1 : 200 000. Ku každému zákresu na mape 
sa vyhotovila kar t a obsahujúca stručný opis deformácie. Výsledkom regis

trácie bol opis 4372 svahových deformácií. 
Mapy a súpisové kar ty sa po dokončení akcie uložili do Geofondu v Bra

tislave. Vzniknutý register sme v nasledujúcich rokoch dopĺňali o prírastky. 
Roku 1979 sa začala pres tavba pôvodného registra s ohľadom na možnosť 

prevodu dát na systém strojového spracovania. 
Nové záznamové listy s doplnenými údajmi ukladáme podľa systému Redifon 

(počítač, ktorý vlastnime). Doteraz je uložených 4300 záznamových listov. Do 
konca roku 1984 bude celý register zosunov a iných svahových deformácii 
vložený do pamät i počítača a potom sa budú môcť poskytovať informácie už 
pomocou výpočtovej techniky. 

Geologická mapová preskúmanosť 

Ako pomôcka na rýchlu informáciu záujemcov o geologicky zmapované 
územie slúžia všetky geologické, tektonické, litologické. inžinierskogeologické. 
kvar térne . hydrogeologické a i. mapy zakreslené do prehľadných máp v mierke 
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1 : 200 000. Ide o mapy. ktoré sú súčasťou správ archívu Geofondu. Spracované 
sú všetky archívne výskumné a prieskumné správy, posudky, výpočty zásob, 
diplomové a rigorózne práce, štúdie a pod. obsahujúce takéto mapy. 

Geofyzikálna mapová preskúmanosť 

Obdobne ako geologická mapová preskúmanosť je spracovaná aj geoťyzi

kálna mapová preskúmanosť územia Slovenska. 
Do máp 1 : 200 000 sú obrysom zakreslené všetky geofyzikálne merania prie

skumných aj výskumných geofyzikálnych správ, ktoré sú súčasťou archívu 
Geoťondu. 

V rámci výskumnej úlohy sa v spolupráci s Geofyzikou Brno začala spra

cúvať geofyzikálna preskúmanosť Slovenska na počítačoch. Spracovali sa všet

ky dostupné archívne správy rozličných organizácií dotýkajúce sa geofyziky. 
Po mapách 1 : 200 000 JTSK boli spracované na počítači EC 1040 CGÚ a vy

dané tlačou zborníky Geofyzikálna preskúmanosť SSR. 

Preskúmanosť technickými prácami 

Pretože register preskúmanosti technickými prácami slúži širokému okruhu 
záujemcov z rozličných odborov, ale najmä potrebám geologického, inžiniersko

geologického a hydrogeologického prieskumu, je zostavený tak. aby bol čo 
najuniverzálnejšie a najjednoduchšie použiteľný. 

Hlavným poslaním registra je zabrániť zbytočnej duplicite vo vykonávaní 
prác tohto druhu, zdĺhavému hľadaniu potrebnej dokumentácie a zbytočnému 
vyberaniu správ z archívu Geofondu. To urýchľuje vlastný servis v Geofonde 
aj štúdium uložených materiálov. 

Z hľadiska týchto potrieb sa všetka dokumentácia uložená v archíve Geo

fondu postupne triedi a excerpuje a podľa situácie zakresľuje do topografic

kých podkladov v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 25 000. Detailnejšie informácie 
o technických prácach sa spracúvajú formou kartotečného katalógu. 

Register kódovaných vrtov sa v Geoťonde začal budovať roku 1981 podľa 
opatrenia predsedu SGÚ č. 32 1980 o zabezpečovaní kódovania údajov pre 
faktografickú databanku. Opatrenie sa týka organizácii SGÚ. Organizácie začali 
od roku 1981 podľa metodických návodov Geofondu povinne vypĺňať zázna

mové listy o všetkých nových vrtoch realizovaných pri výskumných alebo prie

skumných geologických prácach. Záznamové listy sa stali súčasťou čiastkových 
záverečných správ výskumných a prieskumných úloh ukladaných v Geo

fonde. 
V Geofonde sa následne riešil spôsob ďalšieho spracúvania zakódovaných 

vrtov, ktorý v súčasnosti pozostáva z numerickej a grafickej evidencie. Za

evidovaných je 3700 vrtov. 
Roku 1981 sme začali pracovať na registri vyťažených priestorov. I. etapa sa 

vykonala v okrese Žiar nad Hronom ako čiastkový projekt evidencie vyťa

žených priestorov na území Slovenska. Je súčasťou výskumnej úlohy Infor

mačný systém geológie v rezorte SGÚ. V ďalšej etape sa rozpracovalo územie 
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okresu Banská Bystrica, Prievidza a pokračuje po okresoch ďalej. Roku 1983 sa 
začal čiastočne riešiť aj register geochemických údajov. Vyžiadalo si ho množ

stvo geochemických údajov, ktoré pri súčasnej explózii informácií nemožno 
spracovať klasickou formou. Pripravil i sa dve verzie záznamových listov a do

stali ich rezortné organizácie Slovenského geologického úradu na posúdenie. 

Hmotná dokumentácia 

Ďalšou činnosťou Geofondu je správa a ochrana hmotnej dokumentácie zís

kanej v zmysle príslušných noriem a predpisov výskumnou a prieskumnou 
činnosťou. 

Geofond vedie evidenciu o skladoch hmotnej dokumentácie a o dokumen

tačnom materiáli . ktorý je v nich uložený, vykonáva kontrolu skladovania 
a schvaľuje spôsob krátenia (skartácie) hmotnej dokumentácie . 

Registrácia geologických prác 

S registráciou geologických prác sa v Geofonde začalo na základe vyhlášky 
Ústredného geologického úradu č. 123 61 Zb. Cieľom je sústavnou evidenciou 
a kontrolou zamedzovať duplicitu vo vykonávaní geologických prác. umož

ňovať plné využitie výsledkov geologických prác ich úplným podchytením. 
a tým vytvárať podmienky na zvyšovanie hospodárnost i a kvali ty geologického 
výskumu a prieskumu. 

Registrovať geologické práce v Geofonde žiada každoročne 45 až 50 organi

zácií a počet registrovaných geologických projektov je 400—800. 

Činnosť Geofondu v oblasti vedeckotechnických informácii 

Roku 1975 sa začala aj spolupráca pri tvorbe projektu informačného systému 
na ochranu životného prostredia s Československým strediskom pre výskum 
a rozvoj ochrany životného prostredia pred znečistením. Pripravi l sa tezaurus 
o životnom prostredí, ktorý zah ŕňa 12 geologických odborov. Tezaurus bol 
dokončený roku 1978 a využíva sa ako informačný systém o životnom prostredí . 

Jednou z významných úloh Geofondu je koordinácia a prísun informácií 
súviciacich s činnosťou odvetvia, a to publ ikovaných a v rámci štátu aj nepub

likovných. používateľom. Rieši sa ako čiastková úloha Vedeckotechnické do

kumentografické informácie, ktorá je súčasťou štátnej úlohy Informačný systém 
geológie v rezorte SGÚ. 

V rámci tvorby integrovaného informačného systému v ČSSR sa aj v geo

lógii prešlo na spracúvanie informácií unif ikovaným sowtvarovým systémom 
(USS) na počítači RIAD40. ktorý vytvoril ÚTZ v Prahe . Z neho bol pre geo

lógiu odvodený systém ASGI — automat izovaný informačný systém geologic

kých informácií. Geofond je vykonávateľom banky dokumentograf ických infor

mácií v tomto systéme, v rámci ktorého sa rozširujú adresné informácie, spätné 
a priebežné riešenia. Tvorcami banky sú organizácie nášho rezortu povinne 
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spracúvajúce informačné podklady — správy. V súčasnosti systém ASGI 
spracúva iba nepublikované správy, kým publikované geologické práce sa spra

cúvajú v systéme PascalGeode. Vykonávateľom tejto licencie zahraničnej banky 
dát . zakúpenej od BRGM vo Francúzsku, je Geoťond Praha , s ktorým sčasti za 
Slovensko spolupracujeme. 

Tento francúzsky systém je spojený s americkým systémom AGI Geo Reí. 
Obsahuje takmer celosvetovú produkciu geologických informácií. Spracúvaním 
reprodukcie časopisov z Československa sa dostávame aj do tohto systému. 

V nadväznosti na činnosť Geofondu Praha pracujeme aj pre medzinárodný 
informačný systém v rámci RVHP Geoinform. Tento medzinárodný systém by 
sa mal neskôr prepojiť na ďalšie svetové informačné systémy. 

K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání 
ložisek ropy a zemního plynu 

ARNOŠT THON 

Moravské naftové doly, k. p., Uprkova ul.. 695 00 Hodonín 

K nesporné významným mezníkúm ve vývoji Československého naftového 
prúmyslu patr í zŕízení SGÚ v roce 1969. Naftovému prúmyslu se tak dostalo 
partnera , který svými prís tupy k problematice ropy a zemního plynu hledal 
nové koncepční formy a na druhé s t rane též naftový prúmysl musel velmi 
aktivné s SGÚ spolupracovať, aby nebylo zaznamenáno určité počáteční pre

chodné období poznamenané negativními tendencemi. 
Období vzniku centrálniho orgánu SGÚ je t reba vidét v kont inui te vývoje 

naftového prúmyslu. Ten v nedávne minulosti vzpomenul sedmdesáté výročí 
své púsobnosti na teritóriu ČSSR a toto vývojové období bylo t reba citlivé 
dávat do souvislosti se vznikem SGÚ. 

Je všeobecné známo, že pravé na teri tóriu SSR byly položeny v roce 1913 
základy k dnešnímu, nesporné modernímu naľtovému prúmyslu. kde ve ví

deňské pánvi nedaleko obce Gbely bylo dosaženo poprvé prúmyslového prí toku 
ropy na základe již cílevédomé činnosti, na svou dobu pomerné moderním 
vr tn ím zaŕízením. Došlo pak k rozsáhlému rozvoji naftového prúmyslu a roz

šírení jeho púsobnosti do celé rady dalších oblasti ČSSR. pŕedevším ve ví

deňské pánvi. Teprve po osvobození v roce 1945 se však naftový prúmysl počal 
rozvíjet na vedeckých principech a ve všech potrebných disciplínách. To, sa

mozrejmé, vedlo k objevúm významných československých ložisek jak ropy. 
tak zemního plynu. Nejvétším z nich bylo ložisko Vysoká se zásobami 9 mld m 3 

zemního plynu. 
Deprese v šedesátých letech citeľné postihla též naftový prúmysl jak v kapa

citách a jeho postavení, tak i v teoretické oblasti. Zde je t reba pŕipomenout . že 


