
Spolo ný kongres Slovenskej a eskej geologickej spolo nosti

Konferencie, sympózia a semináre                                   ŠGÚDŠ Bratislava, 2009 

179

Internetová aplikácia registrov Geofondu –
Staré banské diela 
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dbor Geofondu (Štátny geologický ústav Dio-
nýza Štúra) spravuje 10 registrov geologického 

zamerania. Jedným z nich je register starých ban-
ských diel (SBD).  

Register SBD bol 15.apríla 2009 sprístupnený 
záujemcom prostredníctvom internetovej aplikácie 
na adrese: 
http://www.sguds.sk/index.php?pg=geois.mapovy_ 
server.

Spolu s registrom prieskumných území a regis-
trom ložísk (sú tiež prístupné formou internetovej 
aplikácie) a registrom zosuvov slúži ako podklad 
pre posudzovanie územnoplánovacej dokumentácie 
a umiestnenia stavieb v územnom konaní (zákon          
. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku – stavebný zákon v znení neskorších pred-
pisov).

Register SBD vznikol prvý krát v digitálnej po-
dobe v roku 1996 ako výsledok úlohy „Slovensko – 
návrh sanácie starých banských diel – inven-
tarizácia, vyh adávací prieskum, stav k 31. 12. 
1996“, ktorej hlavným riešite om bol Geologický 
Prieskum, š.p. Spišská Nová Ves a spoluriešite om 
Geofond Bratislava. Cie om úlohy bola inventa-
rizácia všetkých starých banský diel na území      
Slovenskej republiky nachádzajúcich sa mimo úze-
mia dobývacích priestorov ažobných organizácií, 
zhodnotenie ich vplyvu na životné prostredie 
a návrh sanácie ak by mohlo nasta  ohrozenie zdra-

via alebo životného prostredia (Záviš et al. 1996). 
Dáta získané po as tejto úlohy sú nosným prvkom 
registra SBD dodnes. Register na internete v sú as-
nosti obsahuje cez 16 000 starých banských diel 
v kategóriách – šachty, štôlne, odkaliská, pingy, 
haldy a iné. Pre každý uvedený typ SBD boli vytvo-
rené zna ky vychádzajúc z banskomera ských pred-
pisov. Ku každému SBD je viazaný súbor informá-
cií  (Objekt ID, Názov, Typ objektu, Špecifikácia 
suroviny, Sanácia a Odhadovaný rozmer objektu), 
ktoré sa dajú tabu kovo zobrazi  po aktivovaní ná-
stroja Identifikácia a kliknutí na príslušnú zna ku 
SBD alebo nástroja Identifikácia výberom a ozna e-
ní záujmového územia (Obr. 1). K dispozícii je aj 
SQL vyh adávanie a tla  z tla ového okna.  

Mapový server a internetová aplikácia – Staré 
banské diela využívajú v sú asnosti verziu ArcGIS 
server 9.3.

Mapový server ŠGÚDŠ a jeho as  register 
SBD slúži širokej odbornej ale aj laickej verejnosti 
ako zdroj geologicko - montánnych informácií 
o území. Ešte raz treba spomenú , že aktuálne sú 
v internetovej aplikácii k dispozícii prejavy ban-
skej innosti s výnimkou území dobývacích prie-
storov (ako boli spracované po as úlohy v rokoch 
1992 – 1996). Do budúcnosti plánujeme interne-
tovú aplikáciu pravidelne dop a  a aktualizova
a umožni  užívate om on-line nahlasovanie starých 
banských diel. 
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Obr. 1: Prezeranie informácií o SBD vo zvolenom území pomocou nástroja Identifikácia výberom. 
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