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vrtné jadrá. Z týchto dôvodov sme pristúpili ku dekompoziþnej analýze všetkého uchovávaného materiálu a k zisĢovaniu možnosti použitia existujúcich
klasifikácií, popisov, charakteristík, definícií. hmotnej geologickej dokumentácie. ŽiaĐ oficiálna „legislatívna“ klasifikácia hmotnej dokumentácie po zrušení Vyhlášky þ. 1000/1962 neexistuje a tak bolo
potrebné vytvoriĢ novú klasifikáciu.
Uhlov pohĐadu (kritérií) na rozdeĐovanie hmotnej dokumentácie (vzoriek) existuje viacero. Bez
toho aby tým bolo naznaþené poradie ich významnosti, existujú pohĐady z hĐadiska: etapovitosti
prác, objektu záujmu, miesta odberu resp. spôsobu
sprístupnenia odberového miesta, hĎbky odberu,
úþelu spracovania.
Pod etapou geologických prác rozumieme: geologické objekty (etapa výskumu a prieskumu) a banské objekty (etapa Ģažby).
Pod predmetom záujmu rozumieme (z fyzikálneho hĐadiska): pôdy; alúviá (nespevnená hornina
usadená vo vodnom prostredí); zvetralinu (nespevnená hornina vzniknutá mimo vodného prostredia);
horninu a ložisko (ruda, neruda).
Pod miestom odberu resp. spôsobu sprístupnenia
odberového miesta rozumieme: odkryv; odkop; jamicu (šachticu); ryhu; vrt; haldu; lomovú stenu;
výkop (bagrovisko); pingu (kutaþku, kutací zárez);
jamu (šachtu); komín; úpadnicu a dobývku.
Pod hĎbkou odberu: rozumieme odber vzorky z:
povrchu; plytko pod povrchom a z hĎbky.
Pod úþelom spracovania rozumieme na aké ćalšie spracovanie bola vzorka odobraná: na špeciálne
laboratórne úþely; na technologický výskum; na chemický rozbor (analýzu) a bez ćalšieho spracovania.
Na prvý pohĐad by sa zdalo, že rozdeĐovanie
vzoriek podĐa uvedených kritérií je znaþne neprehĐadné, zbytoþne komplikované a že jednotlivé kritériá sú vzájomne „neprepojiteĐné“. VoĐba týchto

vorba informaþného systému hmotnej geologickej dokumentácie uchovávanej v Geofonde
zaþala už v roku 1999.
Už vtedy sme vytvorenie IS HD podriadili
požiadavkám a podmienkam komplexného IS Geofondu pretože tento vystupuje ako þasĢ (súþasĢ)
celkového IS, ktorý je budovaný na ŠGÚDŠ.
V súþasnosti je IS Geofondu budovaný na báze registrov
– 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
Ćalšou skutoþnosĢou, ktorá ovplyvnila tvorbu
IS HD bolo rešpektovanie existujúceho spôsobu
ukladania dokumentaþného materiálu (sklady, regále, police) þiže fyzickej štruktúry skladových
priestorov a existujúce oznaþovanie debniþiek
(vzorkovníc).
Takto vytvorený IS HD bol prevádzkovaný až do
roku 2006 a postupne ako boli spracovávané jednotlivé vrty minimalizáciou bol aj napĎĖaný údajmi (vrty štruktúrne, ložiskové, mapovacie...).
Kećže však medzi uchovávaným dokumentaþným materiálom sa nachádzajú nielen vrty, ale aj iné
druhy (typy) vzoriek bolo potrebné uvažovaĢ
o komplexnom IS HD, ktorý bude zahĚĖaĢ všetky
uchovávané vzorky z hĐadiska ich „druhu“ – nie len
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þenia a jemu prispôsobiĢ klasifikáciu jednotlivých
vzoriek.
Vytvorením novej klasifikácie resp. zjednotením
existujúcich oznaþení hmotnej geologickej dokumentácie urþenej na trvalé uchovania sa vytvoril
predpoklad na zostavenie korektného a (dúfame)
komplexného dátového modelu, ako základného
kameĖa pre funkþný IS.
VzĢahy resp. súvislosti medzi jednotlivými kritériami sú definitívne stanovené relaþnými väzbami
v databáze.

kritérií však vznikla z existujúceho stavu uchovávanej hmotne geologickej dokumentácie – vzoriek a je
pozostatkom neexistencie jednotnej klasifikácie vzoriek v predchádzajúcich obdobiach. Každé z týchto
„oznaþení“ sa reálne nachádza pri uchovávaných
vzorkách v skladoch hmotnej dokumentácie ŠGÚDŠ.
Nie je však predstaviteĐné aby to ohromné množstvo existujúcich uchovávaných vzoriek bolo opätovne preklasifikované (aj keby nejaká „korektná“
klasifikácia existovala) a boli nanovo oznaþené.
Preto sme boli nútení akceptovaĢ existujúce ozna-

Poznámka: v súþasnosti je IS HD prevádzkovaný v geodatabáze (prepojenie tabuliek MS Access s ArcGIS) ale je pripravovaná aj internetová aplikácia tohto IS pre široké používanie odbornou verejnosĢou.

TabuĐka 1: Klasifikácia vzoriek hmotnej dokumentácie urþenej na trvalé uchovanie
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