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dbor Geofond na Štátnom geologickom ústave 
Dionýza Štúra ( alej len „ústav“) predstavuje 

moderné archívne pracovisko pre oblas  geológie. 
Hlavná innos  vyplýva zo zákona . 569/2007 Z. z. 
o geologických prácach (geologický zákon) a z vy-
hlášky MŽP SR . 51/2008 Z.z.  

Niektoré innosti plní odbor aj v zmysle zákona 
. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bo-

hatstva (banský zákon). 
Informa ný systém na odbore Geofond je reali-

zovaný v rámci tvorby, využívania a ochrany infor-
ma ného systému v geológii ako subsystému 
o životnom prostredí..  

Predchodcom sú asného informa ného systému 
boli informácie „uložené“ v záznamových listoch 
a zákresy na analógových mapách. 

V roku 2009 boli pre odbornú aj laickú verejnos
sprístupnené prvé tri Registre:  

– Register prieskumných území 
– Register starých banských diel 
– Register ložiskovej preskúmanosti 

Register prieskumných území

Register prieskumných území ( alej len „PÚ“) 
vznikol ako potreba spracováva  a poskytova  in-
formácie k návrhom na ur enie PÚ. S rozmachom 
výpo tovej techniky za iatkom 90-tych rokov došlo 
k postupnej digitalizácii Registra a za ali pribúda

alšie dáta (vrstvy) do systému. Následne bol vy-
tvorený už plnohodnotný geografický informa ný
systém ( alej len „GIS“) PÚ, ktorý s menšími úpra-
vami (prispôsobovanie sa novým technológiám 
spracovania dát – ArcGIS Server, ArcSDE, ArcGIS 
Desktop) je funk ný až dodnes.

GIS aplikácia obsahuje samostatné vrstvy Regis-
tra: návrhy PÚ, ur ené PÚ, zrušené/blokované PÚ.
Ku každému objektu sú priradené základné infor-

mácie uložené v atribu nej tabu ke (pre jednotlivé 
vrstvy) napr.: názov, typ nerastu, obchodné meno 
držite a PÚ, sídlo organizácie, íslo rozhodnutia          
o ur ení, dátum rozhodnutia a platnos  PÚ. Pri zru-
šených/blokovaných sa nachádza aj informácia 
o blokácii územia. 

Sú as ou aplikácie je aj možnos  prezerania do-
stupnej písomnej dokumentácie k jednotli-vým ob-
jektom. Dokumentácia je spracovaná vo formáte 
PDF (Adobe Acrobat Professional 6.0) a dokumenty 
sú radené pod a aktuálnosti.

Medzi najzaujímavejšie funkcionality aplikácie 
patria:

návrh prieskumného územia 

Obr. 1: Návrh PÚ s percentuálnym vyjadrením podielov

Návrh PÚ je možné realizova  prostredníctvom 
mapy (kreslenie uzavretého polygónu do apliká-
cie), prípadne ru ným vkladaním bodov. Funkcio-
nalita návrhu pozostáva z tabu ky percentuálneho 
zobrazenia podielov jednotlivých katastrálnych 
území, obcí, okresov, krajov spolu s príslušným 
kódom. 
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tvorba vlastných výberov (SQL manažér) 

Obr. 2: Využitie SQL manažéra v aplikácii

Pre pokro ilejších užívate ov poskytuje aplikácia 
možnos  vytvárania vlastných dotazov, ako napr. 
vyh adávanie objektov pod a názvu, názvu organi-
zácie, nerastu, alebo zobrazenie objektov pod a dá-
tumu platnosti a pod. 

tla  záujmového územia 

Systém umož uje tla  záujmového územia. Tla-
ová zostava okrem základných údajov (legenda, 

hlavi ka obsahujúca koordina ný systém a popis) 
obsahuje aj popis jednotlivých objektov zobraze-
ných na mape.  

Obr. 3: Tla ová zostava

Prácu s aplikáciou u ah í podrobne spracovaná 
užívate ská príru ka, v ktorej si užívate  nájde od 
popisu jednotlivých polí, objektov aplikácie až po 
príklady návrhov dotazov prostredníctvom SQL ma-
nažéra.

Obr. 4: Užívate ská príru ka

Budúcnos  Registra je úzko spätá s vývojom        
informa ných technológií najmä GIS systémov, 
zdie ania a sprístupnenia dátových setov prostred-
níctvom služieb ako sú: 

WMS (Web Map Service) 

Štandardný protokol na zobrazovanie geo-refe-
rencovaných dát (definovaných ur itým súradni-
covým systémom) prostredníctvom internetu. Mapa 
je generovaná z údajov GIS databáz iba ako obrá-
zok. [1] 

WFS (Web Feature Service) 

Na rozdiel od predchádzajúcej služby WFS pra-
cuje priamo s GIS dátami, s geometriou a služba 
podporuje rôzne špeciálne „geo-analýzy“. [1] 

KML (Keyhole Markup Language) 

Služba umož ujúca zobrazi  GIS dáta na zem-
skom povrchu (Earth browser) v aplikáciách ako sú 
napr. Google Earth, Google Maps alebo Google 
Maps pre mobilné telefóny. [2]
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