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- výsledky vedeckej činnosti Katedry aplikovanej a environmentálnej
geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (projekty)

- informácia o pedagogickej činnosti Katedry ...

- projekty a úlohy riešené v praxi

- informácia o profesných organizáciach (zahraničných)

- poznámky ku vedeckým časopisom v oblasti aplik. a environm. geofyziky



medzinárodné projekty:

APVV-EUROCORES 2007 ESF-EC-0006-07 From source to sink: integrated natural 
hazard assessment through the quantification of mass transfer from mountains 
ranges to active sedimentary basis, koordinátor za katedru: Bielik M.

APVV-SK-RU-0004-07 Development of geo-radar application in underground 
engineering, koordinátor za katedru: Gajdoš V.

LLP Erasmus IP DE-2007-ERA/MOBIP-ZuV01-28321-1, International Course on 
ArcheoGeophysics (INCA), koordinátor za katedru: Pašteka R.

bežiace a ukončené projekty v rámci rokov 2009 - 2011:



domáce projekty:

APVV-0158-06 Neotektonická aktivita Západných Karpát (Neotact),                
zodpovedný riešiteľ za katedru: Gajdoš V.

APVV-0194-10 Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model 
Západných Karpát, zodpovedný riešiteľ: Pašteka R.

VEGA 1/4041/07
Geofyzikálne charakteristiky stability sypaných hrádzí, vedúci projektu: Gajdoš V.
VEGA 1/0461/09
Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v karpatsko-panónskej 

oblasti, vedúci projektu: Pašteka R.
VEGA 2/0107/09
Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných 

metód v geofyzikálnych obrátených úlohách, vedúci projektu: Vajda P.
VEGA 1/0468/10
Priestorový a časový prejav nenasýtenej zóny v geofyzikálnych poliach,                 

vedúci projektu: Mojzeš A.
VEGA 1/0747/11 Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na 

vybraných plošinách Malých Karpát, vedúci projektu: Putiška R.

bežiace a ukončené projekty v rámci rokov 2009 - 2011:



- účel IP programov: organizovanie krátkodobých výukových 
programov (letné školy, kurzy, terénne cvičenia)

- ciele INCA: široký medziodborový záber (humanitné, prírodovedné, 
technické vedy); stret rôznych kultúr; výstupy projektu pre prax (pre 
plánovanie archeol. prieskumov)

- účastníci: 5 študentov archeológie + 5 študentov geofyziky z každej 
zúčastnenej univerzity (na 1 rok)

- zapojené univerzity:  CAU Kiel (Nemecko, koordinátor)
Kocaeli Üniversitesi (Turecko)
UK Bratislava (Slovensko)

- dĺžka trvania: 3 roky (2008: Turecko, 2009: Slovensko, 2010: Nemecko);
(samotná letná škola:  zakaždým 14 až 16 dní)

letná škola INCA = International Course on ArcheoGeophysics
(LLP Erasmus IP: Intensive Programme)

ukončené projekty:



INCA = International Course on ArcheoGeophysics

najdôležitejšie (archeologické) výstupy:

trojloďová ranno-byzantská bazilika (je možné, že bola súčasťou 
známeho 1. Níkejského koncilu v r. 325)

mesto Iznik (bývalá Níkea), Turecko,
bývalé smetisko, v súčasnosti voľná plocha:



INCA = International Course on ArcheoGeophysics

najdôležitejšie (archeologické) výstupy:

objavenie časti
múrov doteraz
neznámeho objektu
pomocou GPR
(hospodárska

budova?)

lokalita Katarínka (Malé Karpaty), Slovensko,
bývalý františkánsky kostol a kláštor:



INCA = International Course on ArcheoGeophysics

najdôležitejšie (archeologické) výstupy:

ostrov Witsum (Severné more), Nemecko,
ranno-stredoveké osídlenie:

detailné vymapovanie
viacerých objektov
osídlenia pomocou
magnetometrie
(domy, studne, cesty,

ryhy?)



INCA = International Course on ArcheoGeophysics
intenzívny „sociálny aspekt“ projektu



dosť náročná organizácia a logistika projektu ...

The three 
INCA 
composers:

☺

Roman Pašteka

Wolfgang 
Rabbel

Şerif Bariş

a takto to videl kolega
Hajo Götze z Kielu ...



- geofyzikálna časť projektu zahŕňala najmä geoelektrické merania (metóda ERT) v 
kombinácii so zisťovaním pôdnej emanometrie pre účely upresňovania charakteru 
neotektonických poruchových zón Západných Karpát (muránske zlomové pásmo) 

APVV-0158-06 Neotektonická aktivita Západných Karpát (Neotact)

ukončené projekty:

príklad: muránske zlomové pásmo



- kombinácia ERT so zisťovaním pôdnej emanometrie (muránske zlomové pásmo) 

APVV-0158-06 Neotektonická aktivita Západných Karpát (Neotact)

viacej informácií o geofyzikálnych výsledkoch v rámci projektu „Neotact“:   prednáška
Gajdoš a kol., štvrtok, 11:00 – 11:15, sekcia ‚aplikovaná a environmentálna geofyzika‘



- 3D hustotné gravimetrické + 
2D integrované modelovanie 
pri štúdiu stavby litosféry
karpatsko-panónskej oblasti,

- výrazný posun pri modelovaní
vrchnej časti zemského plášťa 
s ohľadom špecifiká
mineralogického vývoja         
pri modelovaných                
pT-podmienkach,

- výrazná spolupráca                
so zahraničím (Nemecko, 
Španielsko, Francúzsko, 
Portugalsko)

- publikácie vo významných    
CC časopisoch (Tectonics, 
Tectonophysics, Journal
of geodynamics)

ďalšie výsledky v rámci bežiacich projektov:

pracovná skupina prof. Bielika

viacej informácií v rámci prvých dvoch prednášok dnešného programu konferencie
v rámci sekcie ‚geodynamika, gravimetria, geodézia‘ (14:00-14:15,  14:15-14:30)



- modelovanie a zber reálnych ERT dát nad dutinami
(technogénne [s vodivým obalom] a prirodzenými nevodičmi - jaskyňami),

ďalšie výsledky v rámci bežiacich projektov:

pracovná skupina dr. Putišku

ERT anomália nad rúrou
(Devínska Nová Ves)

ERT anomália nad jaskyňou
Havran (smolenický kras)

viacej informácií v rámci posterovej prezentácie (dnes večer)



- neutrón-neutrón karotáž v monitorovacích vrtoch v oblasti vodnej hrádze             
za účelom zistenia zmien vlhkosti nenasýtenej zóny a hladiny podzemnej vody 
ako podporná informácia pre opakované merania geoelektrickej metódy ERT      
a SP s cieľom analýzy vplyvu zmien pôdnej vlhkosti na ich výsledky 

ďalšie výsledky v rámci bežiacich projektov:

pracovná skupina dr. Mojzeša

viacej informácií v rámci posterovej prezentácie (dnes večer)



- mikrogravimetrický a GPR prieskum kostola sv. Juraja v Juri pri Bratislave 

ďalšie výsledky v rámci bežiacich projektov:

pracovná skupina doc. Pašteku

viacej informácií o novej metóde určovania opráv o účinky múrov:   prednáška
Pánisová, Pašteka, štvrtok, 10:45 – 11:00, sekcia ‚aplikovaná a environmentálna geofyzika‘

- realizované
v rámci dipl. práce 
Mgr. M. Blažíčka

- spolupráca s Geof. 
ústavom SAV, 
Katedrou geodet. 
základov SvF STU, 
Katedrou 
archeológie 
Masarykovej 
univerzity v Brne,

- zachytený výrazný 
prejav dvoch krýpt

- zatiaľ neotvorené
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výsledky z praxe:

firmy:
Geocomplex a.s., Bratislava - gravimetria, magnetometria, 

geoelektrika, radónový prieskum, systémy GIS

Koral s.r.o., Spišská Nová Ves - letecká geofyzika, geoelektrika,
karotáž, magnetometria, gravimetria

Equis s.r.o. - geologický prieskum, inžnierska geológia, geoelektrika

BHF environmental s.r.o., Bratislava - geoelektrika, monitoring
skládok

G-trend s.r.o., Bratislava - mikrogravimetria, detailná
magnetometria, detekcia dutín a nevybuchnutej munície

Sensor s.r.o., Bratislava - geoelektrika, monitoring skládok

GEOPAS s.r.o., Žilina - geoelektrika, plytká seizmika, 

Esprit s.r.o., Banská štiavnica - systémy GIS, kartografia



- letecká magnetometria,
lokalita Jahodná

výsledky z praxe:

firma Koral s.r.o., Spišská Nová Ves

- vymapované polohy 
vulkanických dajok



- letecká magnetometria, 
lokalita Jahodná

výsledky z praxe:

firma Koral s.r.o., Spišská Nová Ves

- vymapované polohy 
vulkanických dajok

korelácia s povrchovou geológiou



výsledky z praxe:

firma G-trend s.r.o., Bratislava
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a)

mikrogravimetrický prieskum (2 x 2m)
nad opustenou baňou na hnedé uhlie
s cieľom detekcie podpovrchových
dutín, vzniknutých v dôsledku subsidencie
a kolapsu vyťažených priestorov

lokalita: St. Marein Gesenke, Wolfsberg, Rakúsko
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najdôležitejšia anomália,
odhad hĺbky centra dutiny
pomocou Eulerovej dekonvolúcie

červené – ED bez regularizácie deriv.
modré – ED s regulariz. deriváciami
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výsledky z praxe:

firma BHF environmental s.r.o., Bratislava

geofyzikálny prieskum geologickej stavby podložia pod pripravovanú
stavbu hrádze, Nathan site, Austrália

- realizované merania VES pozdĺž niekoľkých interpr. profilov,
- interpretácia litologických typov (alúvium, suť, ílovce, silty, pieskovce)
- hĺbka prieskumu: 40 m

príklad jedného vybraného geologicko-geofyzikálneho rezu na základe interpretácie VES



výsledky z praxe:

firma BHF environmental s.r.o., Bratislava

geofyzikálny prieskum geologickej stavby podložia pod pripravovanú
stavbu hrádze, Nathan site, Austrália

plošné rozloženie meraní VES + topografia



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť



niekoniekoľľko poznko poznáámok ku vedeckým mok ku vedeckým ččasopisomasopisom
(zahrani(zahraniččným, ale aj domným, ale aj domáácim)cim)

a a profesnýmprofesným organizorganizááciciáámm
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vedecké časopisy – zaujímavosti (nárast IF pre Geoph. Prospecting):
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vedecké časopisy – zaujímavosti (posun v publikácii CGG):
(web-vydavateľstvo Versita – vybrané články,

databázy: Scopus, GeoRef, Current Geographical Publications, Astrophysics Data System)
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vedecké časopisy – zaujímavosti (nový domáci časopis AGEOS):
http://geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/
(databázy: GeoRef, DOAJ, Geosc. e-Journals webring, snaha o registráciu v Scopuse)
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profesné asociácie (zahraničné):

SEG (Society of Exploration Geophysicists)
k roku 2011 4 členovia
od roku 2010 sa stal Dr. J. Mikuška členom výboru Global Affairs 
Committee

EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers)
k roku 2011 3 členovia
od roku 2010 sa stal doc. R.Pašteka členom redakčnej rady časopisu 
Geophysical Prospecting, zodpovedný za gravimetriu


