
Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre                                   ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

68

Informa ný systém hmotnej dokumentácie Geofondu 

M. Gargulák1, M. Stolár2

1Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, milan.gargulak@geology.sk 
2Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, michal.stolar@geology.sk 

vorba informa ného systému hmotnej geolo-
gickej dokumentácie uchovávanej v Geofonde 

za ala už v roku 1999.  
Už vtedy sme vytvorenie IS HD podriadili         

požiadavkám a podmienkam komplexného IS Geo-
fondu pretože tento vystupuje ako as  (sú as )        
celkového IS, ktorý je budovaný na ŠGÚDŠ. 
V sú asnosti je IS Geofondu budovaný na báze re-
gistrov
– prieskumných území a návrhov prieskumných 

území  
– ložísk nerastných surovín  
– vrtov (sond, rýh, šachtíc...) 
– hydrogeologických a geotermálnych vrtov 
– starých banských diel 
– zosuvov
– skládok
– geofyzikálnej preskúmanosti 
– mapovej preskúmanosti 
– geochemického 
– geofyzikálneho 
– ohlasovania geologických prác a  
– hmotnej dokumentácie 

alšou skuto nos ou, ktorá ovplyvnila tvorbu 
IS HD bolo rešpektovanie existujúceho spôsobu 
ukladania dokumenta ného materiálu (sklady, re-
gále, police) iže fyzickej štruktúry skladových 
priestorov a existujúce ozna ovanie debni iek 
(vzorkovníc). 

Takto vytvorený IS HD bol prevádzkovaný až do 
roku 2006 a postupne ako boli spracovávané jednot-
livé vrty minimalizáciou bol aj nap aný údajmi (vr-
ty štruktúrne, ložiskové, mapovacie...). 

Ke že však medzi uchovávaným dokumenta -
ným materiálom sa nachádzajú nielen vrty, ale aj iné 
druhy (typy) vzoriek bolo potrebné uvažova
o komplexnom IS HD, ktorý bude zah a  všetky 
uchovávané vzorky z h adiska ich „druhu“ – nie len 

vrtné jadrá. Z týchto dôvodov sme pristúpili ku de-
kompozi nej analýze všetkého uchovávaného mate-
riálu a k zis ovaniu možnosti použitia existujúcich 
klasifikácií, popisov, charakteristík, definícií. hmot-
nej geologickej dokumentácie. Žia  oficiálna „legis-
latívna“ klasifikácia hmotnej dokumentácie po zru-
šení Vyhlášky . 1000/1962 neexistuje a tak bolo 
potrebné vytvori  novú klasifikáciu.  

Uhlov poh adu (kritérií) na rozde ovanie hmot-
nej dokumentácie (vzoriek) existuje viacero. Bez 
toho aby tým bolo nazna ené poradie ich význam-
nosti, existujú poh ady z h adiska: etapovitosti 
prác, objektu záujmu, miesta odberu resp. spôsobu 
sprístupnenia odberového miesta, h bky odberu, 
ú elu spracovania.

Pod etapou geologických prác rozumieme: geo-
logické objekty (etapa výskumu a prieskumu) a ban-
ské objekty (etapa ažby).

Pod predmetom záujmu rozumieme (z fyzikálne-
ho h adiska): pôdy; alúviá (nespevnená hornina 
usadená vo vodnom prostredí); zvetralinu (nespev-
nená hornina vzniknutá mimo vodného prostredia); 
horninu a ložisko (ruda, neruda).

Pod miestom odberu resp. spôsobu sprístupnenia 
odberového miesta rozumieme: odkryv; odkop; ja-
micu (šachticu); ryhu; vrt; haldu; lomovú stenu; 
výkop (bagrovisko); pingu (kuta ku, kutací zárez); 
jamu (šachtu); komín; úpadnicu a  dobývku.

Pod h bkou odberu: rozumieme odber vzorky z: 
povrchu; plytko pod povrchom a z h bky.

Pod ú elom spracovania rozumieme na aké al-
šie spracovanie bola vzorka odobraná: na špeciálne 
laboratórne ú ely; na technologický výskum; na che-
mický rozbor (analýzu) a bez alšieho spracovania.

Na prvý poh ad by sa zdalo, že rozde ovanie 
vzoriek pod a uvedených kritérií je zna ne nepre- 
h adné, zbyto ne komplikované a že jednotlivé kri-
tériá sú vzájomne „neprepojite né“. Vo ba týchto
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kritérií však vznikla z existujúceho stavu uchováva-
nej hmotne geologickej dokumentácie – vzoriek a je 
pozostatkom neexistencie jednotnej klasifikácie vzo-
riek v predchádzajúcich obdobiach. Každé z týchto 
„ozna ení“ sa reálne nachádza pri uchovávaných 
vzorkách v skladoch hmotnej dokumentácie ŠGÚDŠ. 

Nie je však predstavite né aby to ohromné množ-
stvo existujúcich uchovávaných vzoriek bolo opä-
tovne preklasifikované (aj keby nejaká „korektná“ 
klasifikácia existovala) a boli nanovo ozna ené.
Preto sme boli nútení akceptova  existujúce ozna-

enia a jemu prispôsobi  klasifikáciu jednotlivých 
vzoriek.

Vytvorením novej klasifikácie resp. zjednotením 
existujúcich ozna ení hmotnej geologickej doku-
mentácie ur enej na trvalé uchovania sa vytvoril 
predpoklad na zostavenie korektného a (dúfame) 
komplexného dátového modelu, ako základného 
kame a pre funk ný IS. 

Vz ahy resp. súvislosti medzi jednotlivými krité-
riami sú definitívne stanovené rela nými väzbami 
v databáze. 

Poznámka: v sú asnosti je IS HD prevádzkovaný v geodatabáze (prepojenie tabuliek MS Access s ArcGIS) ale je pri-
pravovaná aj internetová aplikácia tohto IS pre široké používanie odbornou verejnos ou.

Tabu ka 1: Klasifikácia vzoriek hmotnej dokumentácie ur enej na trvalé uchovanie 

Literatúra:
Gargulák, M. & M. Stolár & Fazekaš, K. 2007. Reinterpretácia a zhodnotenie geologickej hmotnej dokumentácie mapo-

vacích vrtov SR., manuskript, Bratislava, ŠGÚDŠ – Geofond, 26 s. 


