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Súhrn 

V článku sú prezentované výsledky dvoch výskumov. Autori nimi poukazujú na možný vplyv 
geomagnctickej aktivity na konzum alkoholu. V prvom prípade sa vykonala korelácia denného 
počtu zachytených opitých fudí na Záchytnej protialkoholickej stanici v Bratislave. s geomagne
tickou aktivitou za raky 1985 . 1986 a 1987. Druhým prípadom bolo porovnanie dennej spotreby 
alkoholu jednotlivca v období rokov 1980 až 1986 a geomagnetickej aktivity. Z oboch štatistic
kých n1atcriálov sa získali signifikantné obrátené korelácie prejavov abúzu alkoholu a gcomagnc
tickcj aktivity. Znamená to. že za sledované obdobia počet zachytených opitých fudí. ako aj den
ná konzumácia alkoholu jednotlivca boli viičšie v dňoch poklesu a minima gcomagnetickcj aktivi
ty. než v dňoch jej vzrastu a maxima. 

Kľúč o vé s l o v á: Geomagnetická aktivita- konzum alkoholu . 

J1. TyHl1, r . JlosaCJ.:IKOBa: IIOTPEBJIEHJ1E AJIKOrOJIH J1 rEOMAr

HJ1THAH AKTJ1BHOCTb 

Pe3!0Me 

B cTaTbe npe.z:~cTaBJIR!OTC.fl pe3yJJbTaTbi ABYX l1CCJJeAOBaHJ1i1 , s KOTOpbiX asTopbt yKa3bi

sa!OT Ha B03M0)1{H0e B03,l:\eHCTBJ1e reOMarHJ.:ITHOH aKTJ.:IBHOCTJ.:I Ha noTpe6JJeHJ1e aJJKOrOJJ.fl . 

8 nepBOM CJJy'lae OHJ.:I J13y'laJJJ1 COOTHOilleHJ.:Ie Me)l{,l:\y 'IJ.:ICJJOM nh.f!Hb!X JIJ.:II..(, B3RTbiX 3a 0-

,l:\J.:IH .z:~eHb B BbiTpe3Bl1TeJJh r. BpaTJ.:ICJJaBhi :11 reoMarHJ1THoi1 aKTJ.:IBHOCTb!O 3a 1985, 1986 :11 

1987 rr . Bo BTOpOM CJJy'lae aBTOpbl cpaBHJ.:!BaJJJ.:I ,1:\HeBHOe noTpe6JJeHl1e aJJKOľOJI.fl OT,l:\eJJb

HbiM JJJ.:II..(OM J1 reOMarHJ.:ITHY!O aKTJ.:IBHOCTb 3a nepl10,l:\ C 1980 no 1986 rr . J13 060l1X CTa

TJ.:ICTJ.:I'l e CKJ.:IX MaTepHaJJOB 6b!JJJ1 nOJJy'leHbl CJ1rHl1<Jll1KaHTHble o6paTHble KOppeJJRI..(J.:IJ.:I 

npO.RBJJeHJ.:IH aJJKOľOJIJ13Ma J1 reoMarHJ.:ITHOH aKTJ.:IBHOCTJ.:I. 3TO 3Ha'IJ1T, 'lTO 3a J13y'laeMble 

0Tpe3KJ1 BpeMeHJ.:I 'IJ.:ICJJO nb.f!Hb!X ,1:\J.:II..(, B3RTbiX B Bb!Tpe3BJ1TeJJb, KaK J1 ,1:\HeBHOe noTpe6JJe

Hl1e a JJKOrOJJ.fl OT,l:\eJJbHbiM JIJ.:II..(OM fihiJJO Bb!We B ,1:\HJ.:I na,l:leHJ.:IR J1 MJ.:IHJ.:!MyMa reOMarHJ.:ITHOH 

a KTJ.:IBHOCTJ.:I ; He)l{eJJJ.:I B ,1:\HJ.:I ee pOCTa J1 MaKCJ.:!MyMa. 

K JJ 10 'l e B hi e c JJ o s a : reoMarHJ.:ITJ.IaH aKTJ.:IBHOCTb - noTpe6JJeHJ1e aJJKoroJJH . 
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l. Túnyi. H. Lovásiková: CONSUMPTION OF ALCOHOL AND GEOMAG
NETIC ACTIVITY 

Summary 

In the article there are presented the results of two researches in which the authors rcfer to 
a possible influence of geomagnetic activity on the consumption of alcohol. In the first case a cor
relation was established between a daily number of detained drunk persons a t the Antialcoholic 
Detention Center in Bratislava and geomagnetic activity in 19R5 . 1986 and 19H7. In the other case 
a comparison was made between the daily consumption of alcohol by an individual and geomag
netic activity in the period of 19RO- 19R6. Both the statistica l materials provided significant tur
ned correlations of manifest ations of alcoholism and geomagnetic activity. It means th at during 
the examined periods the number of det ai ned drunk persons as well as the daily consumption of 
alcohol hy an individual were high er in the days of decrease and minimum of geomagnetic activity 
than in those of its increase and maximum . 

Key word s: geomagnetic act ivity- consumption of alcohol. 

l. Túnyi . H . Lovásiková: ALKOHOLKONSUM UND GEOMAGNETISCHE 
AKTIVITÄT 

Zusammenfa ss ung 

Im Artikel werden die Ergebnisse zweier Forschungen präse ntiert. mit denen die Autoren auf 
den môglichen Einflui3 der geomagnetischen Aktivität auf den Alkoholkonsum hinweise n . Im cr
sten Fail wurde eine Korrelatio n zwischen der Z a hl der pro Tag in der antialkoholischen Auffang
sta tion in Bratislava aufgcfangenen alkoholberauschten Personen und der geomagnetischen Ak
tivität in den Jahren 19H5 . 1986 und 19R7 durchgcfiihrt. Im zwei te n Fail wurde der Tagesver
hrauch von Alkohol pro Person in de n Jahren 1980- 1986 mit der geomagnetischen Aktivität ver
glichen. Aus beiden statistischen Unterlagen wurden signifikante umgekehrte Korrclationen der 
Alkoholismuserscheinungen und der geomagnctischen Aktivität festgestellt. Das heil3t. dal3 die 
Zahl der aufgegriffenen alkoholbcrauschten Personen sowie der Tagesverbrauch von Alkohol 
pro Person in de n Tagen der Senkung und des Minimums der geomagnctischen Aktivität grôl3er 
waren als in den Tagen ihres Anstiegs und des Maximums. 

Sch l ii s se l wort e r: geomagnetische Aktivität - Alkoholkonsum. 

Protialkohol Ohz. 25. 1990. ~-s. 201- 21~ 

V dnešnej dobe je geomagnetické pole viac-menej známym fyz ikálnym. či gcofyzi
kálnym pojmom. Je neoddeliteľnou súčasiou životného prostredia č l oveka. Kdekoľ
vek na zemeguli, na pevnej zemi . pod zemou. na vode. pod vodou či vo vzduchu, všet
ko živé aj neživé obklopujú neviditeľné si l oč i ary tohto von kajšie ho fyzikálneho poľa. 
Jeho prítomnosť si uvedomíme azda len vtedy , keď pozorujeme pohyb magnetky kom
pasu . Geomagnetické pole však nic je nemenným systémom. Jeho dynamika. známa 
pod pojmom variácie gcomagnetického poľa . prezrádza. že toto pole podlieha neustá
lym dlhodobým aj krátkodobým zmenám. Za posledných zhruba dvesto rokov, kedy 
sa výskumu tohto javu začala vcnovai seriózna vedecká pozornosť . boli objavené se
zónne. ročné. polročné. týždenné aj denné variácie magnetického poľa Zeme . Okrem 
týchto pravidelných zm ien. súvisiacich s otáčaním Zeme okolo vlastnej osi a okolo 
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Slnka , geomagnetické pole podlieha nepravidelným krátkodobým variáciám. alebo lep
šie povedané poruchám, ktorých pôvod je v slnečnej erupčnej činnosti. Pri veľkých 
slnečných erupciách je značná časť slnečnej hmoty v stave plazmy vyvrhnutá do me
dziplanetárneho priestoru. Keď tento oblak plazmy (nazývaný sl n ečným vetrom) nara
zí na magnetosféru Zeme , spôsobí jej deformáciu. čo zaznamenávame ako prudkú 
zmenu intenzity geomagnetického poľa. V odbornej aj laickej verejnosti sa vžilo pre 
tento jav pomenovanie .,geomagnetická búrka'· (Hvožďara. Prigancová. 1989). 
Úroveň geomagnetického poľa sa neustále sleduje v mnohých geomagnetických ob

servatóriách po celom svete . Na Slovensku je takýmto pozorovacím miestom Geo
magnetické observatórium GFÚ SA V v Hurbanove . Údaje z observatórií sa sústreďu
jú v niekoľkých svetových geomagnetických centrách (jedným z nich je Geomagnetic
ký ústav v Gottingene) , kde sa úroveň geomagnetickej aktivity na každý deň určuje 
dohodnutou medzinárodnou škálou. Teda geomagnetickou aktivitou nazývame zmeny 
intenzity geomagnetického poľa, stupeň jeho porušenosti. prípadne tendenciu jeho 
chodu. Keďže slnečný vietor pôsobí na magnetosféru Zeme ako celok, geomagnetická 
aktivita v princípe je globálnym javom, t.j. jej charakter je zhruba rovnaký na celom 
povrchu Zeme . Rozdiely závisiace od geografickej polohy miesta pozorovania sú len 
v amplitúde registrovaných zmien. Stúdium geomagnetického poľa donedávna bolo 
obmedzené len na spätné vyhodnocovanie jeho variácií. Dnes. najmä zásluhou novej 
generácie kvantových magnetometrov a výkonnej spracovateľskej výpočtovej techni
ky, urobili sa prvé úspešné kroky v prognostikc geomagnetickej aktivity (Mirošničen
ko, 1987) . 

Zhruba od 30. rokov nášho storočia sa datujú prvé pokusy vypozorovať vplyv geo
magnetickej aktivity na živé organizmy vrátane človeka. Dnes je už tento vplyv zná
mou skutočnosťou a vo výskumoch takého druhu, akého výsledky prezentuje predkla
daný článok, ide o to, konkretizovať a precizovať rozsah vplyvu v tom-ktorom špecific
kom konaní človeka. 

Vychádzajúc z domnienky, že ncrvovopsychickú činnosť človeka sprostredkúvajú 
vnútorné bioclektromagnctické polia , môžeme predpokladať. že náhle prudké zmeny 
vonkaj šieho geomagnetického poľa môžu túto činnosť ovplyvJíoval . MtlŽL' -..a to preja
viť zlyhaním ľudského faktora v situáciách , kedy sa vyžaduje dobrú psychickú pohoda . 
silná vôľa a veľká schopnosť koncentrácie jednotlivca. Nadmerný konzum alkoholic
kých nápojov možno tiež charakterizovať ako stav zmenených korcktívnych mechaniz
mov subjektu. Výskumom sme sa snažili vypozorovať možnú súvislost medzi týmto ne
gatívnym vzorcom správania sa človeka a gcomagnctickou aktivitou . 

Materiál a metodika 

Denné počty zachytených opitých ľudí. mužov a žien , sme získali z údajov bratislav
skej Záchytnej protialkoholickej stanice. 

Gcomagnetická aktivita sa kvantitatívne charakterizuje rôznymi indexmi, z ktorých 
najznámejšie sú denné a trojhodinové. Sú aj indexy medzinárodné. vydávané niekto
rým zo svetových geomagnetických centier. a indexy lokálne či regionálne. určované 
národnými gcomagnctickými observatóriami . My sme zobrali ako ukazovateľ geomag
nctickej aktivity medzinárodné denné Ap-indexy (A- activity . p- planetary). vydáva
né Medzinárodným geomagnctickým centrom v Gottingenc (GPI , 1985- 1987). Škála 
indexov sa začína O a zhora nie je ohraničená . Indexy sú bczrozmerné a vyjadrujú stu
peň porušenosti gcomagnetického poľa od dní gcomagncticky veľmi pokojných. ozna-
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čených indexom O. po dni extrémnych geomagnetických búrok . kedy Ap-indexy nado
búdajú hodnoty desiatok až stovák. Okrem Ap-indexov sme brali do úvahy aj zvláštne 
úkazy. tzv. náhle začiatky búrok, označené SSC (sudden storm commencement). 
Týchto nepravidelných náhlych úkazov je do roka niekoľko. Ich príčinou je tiež slneč
ná erupčná činnosť. Ide o náhlu prudkú zmenu intenzity geomagnetického pofa . Struč
ne by sme tento jav mohli charakterizovať ako .. magnetický šok'', pozorovaný na celej 
zemeguli. ktorý spravidla predchádza magnetickú búrku , no môže sa vyskytnúť aJ 
v ohdobí geomagneticky pokojnom (Hvožďara. Prigancová. 1989). 
Čo sa týka metodiky spracovania. medzi geomagnetickou aktivitou a počtom zachy

tených opitých ľudí môžeme robiť len kvalitatívnu koreláciu . Obidva súbory sú dané 
spojitými krivkami- krivkou denn ých Ap-indexov a denného počtu zachytených opi
tých ľudí. Tieto krivky však nemôžeme kvantitatívne porovnávať. pretože medzi obi
dvoma súbormi neexistuje žiadny analytický vzťah . Dá sa robiť len porovnanie tenden
cie kriviek. t.j . vzrast, či pokles počtu zachytených opitých ľudí oproti predchádzajú
cemu dňu vo vzťahu ku vzrastu či poklesu geomagnetickej aktivity . Na vyjadrenie 
stupňa korelácie sme použili x~- test kvalitatívnych znakov (Reisenauer. 1965) . Každý 
deň sme charakterizovali geomagnetickú aktivitu aj počet zachytených jedným zo 
symbolov +,O alebo -. Symbol + označoval vzrast počtu zachytených (alebo vzostup 
geomagnetickej aktivity) oproti predchádzajúcemu dňu. symbol - označoval pokles 
a symbol O nezmenený stav oproti predchádzajúcemu dňu . Takto sme každý deň cha
rakterizovali dvojicou uvedených symbolov a ich počty sme zaznamenali do príslušnej 
kontingenčnej tabuľky' z ktorej sme vypočítali hodnotu x~. 

Skôr než prejdeme k výsledkom. treba ešte upozorniť na jednu metodickú zásadu: 
pri posudzovaní tendencie geomagnetickej aktivity sme prihliadali okrem krivky 
Ap-indexov aj na výskyt náhlych začiatkov búrok (SSC) . Tie sú dominantným efektom 
geomagnetickej aktivity, čiže v deň kedy sa SSC vyskytlo. išlo automaticky o zvýšenie 
geomagnetickej aktivity a v deň po tomto úkaze automaticky o jej pokles. bez ohľadu 
na trend krivky Ap-indexov . 

Získané výsledky 

Štatistický materiál prezentujú grafy l až 6. Sú na nich krivky chodu geomagnetickej 
aktivity a počtu zachytených opitých osôb . Pri podrobnom skúmaní zistíme. že zväčša 
ide o opačný chod kriviek . Naznačuje to obrátenú závislosť, čiže poklesová fáza geo
magnetickej aktivity koreluje so zvýšeným počtom zachytených. Naopak . pri zvýšenej 
geomagnetickej aktivi te akoby bol počet zachytených osôb menší. Ilustrujú to prípady 
extrémnych búrok v dňoch 21. 4. 1985 (graf 1). 30. ll. a 30. 12. 1985 (graf 2), 8. 2. 
a 6. 5. 1986 (graf 3), 24. ll. 1986 (graf 4), 29. 9. a 14. IO. 1987 (graf 6) a ďalš ie, kde 
ide o jasný pokles počtu zachytených osôb . 

Po aplikácii x2 - testu kvalitatívnych znakov dostávame hodnotu -13,73, čo predsta
vuje signifikantn ú obrátenú koreláciu počtu zachytených a geomagnctickej aktivity. 
Znamená to, že v jej poklesovej fáze bola Záchytná protialkoholická stanica obsadzo
vaná hojnej šie, než vo fáze maxima a vzrastu . Z celospoločenského hľadiska je snaha 
znižovať počet zachytených osôb. Deň s malým počtom zachytených môžeme považo
vať za aktívum spoločnosti, kým deň zvýšeného počtu zachytených patrí medzi jej 
smutné pasíva . V skúmanom období bolo 476 dní zvýšeného počtu zachytených. Z to
ho dní poklesovej fázy geomagnetickej aktivity bolo 251, dní nezmenenej geomag
netickej aktivity 44 a dní jej vzostupu 181.· Znamená to , že vzrast počtu zachytených 
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Mesačné grafy chodu geomagnetickej aktivity a počtu zachyte
ných opitých ľudí na Záchytnej protialkoholickej stanici v Brati
slave za l. polrok 1985 . Geomagnetickú aktivitu, ktorú uvádzajú 
Ap-indexy . označujú prázdne krúžky. Denné počty zachytených 
označujú plné krúžky. 
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hol 1.39-krát častejší v dňoch poklesovej fázy geomagnetickej aktivity, než v diíoch 
vzostupnej fázy. Celkove sa za obdobie 1985- 1987 zaznamenalo 41 prípadov SSC. 
V diíoch po tomto jave, teda ako bolo uvedené v predchádzajúcej stati, v poklcsovej 
fáze geomagnetickej aktivity v 23 prípadoch , čo je 56 %, došlo k zvýšeniu počtu zachy
tených. 

Zaujímavý materiál nám poskytol respondent J . F. Ide o muža stredného veku. vysokoškolsk 
vzdelaného. duševne pracujúceho. aktívneho športovca. ktorý denne požíva! alkohol a veľm1 
presne si zaznamenával skonzumované množstvo . Takúto štatistiku robil od l. l. 1980 do 31. 12. 
1()!16. teda plných 7 rokov (charakteristika z predchádzajúcej vety sa vzťahuje na toto obdobie). 
Množstvo skonzumovaného a lkoholu hodnotil nasledovnou bodovacou škálou: 

Destiláty 

Víno 

Pivo 

- 0.5 dl- 37- 44 % = s b 
45-52 '% = 6 b 
53-60% = 7 b 
61-68'Yo = 8b 
6()-76% = ()b 
77-84% = !Ob 

- l dl- prírodné = 3 b 
vermút = 4 b 

-0.5 1- 7- \)" = 3 b 
ll- 12" = 4 b 
l2 - 13"=5b 
14" a viac = 6 b 

Urobili sme . tak ako v predchádzajúcom prípade , pokus vypozorovať súvislosť medzi ~eoma~
netickou akt ivitou a dennou spotrebou alkoholu respondenta . Dospeli sme k podobným výsled
kom . Získali sme aj štatisticky významnú obrátenú koreláciu. Značí to . že v dňoch poklesu geo
magnetickej aktivity konzumoval väčšie množstvo alkoholu . než v dňoch jej vzrastu. Hodnota x2 

bola - 15 .50. Celkove sa analyzovalo 2528 dní. Z toho v 1198 prípadoch išlo o zvýšenie množstva 
skonzumovaného alkoholu. pričom v 670 dňoch bol pokles geomagnetickej aktivity. v 71 dňoch 
bola geomagnetick á aktivita nezmenená a v 457 dňoch krivka geomagnetickej aktivity vzrastala. 
To znamená. že k zvýšenej konzumácii alkoholu došlo 1.47-krát častejšie v poklesovej fáze geo
magneŕickej aktivity. než vo fáze vzrastu. Reakcia na SSC bola tiež markantná . V sledovanom 
období bolo 212 výskytov SSC. V 150 prípadoch , t.j . v 71 %. došlo po tomto jave k zvýšeniu 
množs tva vypitého alkoholu. Ukážky z tohto štatistického materiálu sú na grafoch 7 a 8. Tu sme 
použili pre charakteristiku geomagnetickej aktivity Ak-indexy, určované Geomagnetickým ob
servatóriom GFÚ SA V v Hurbanove (Podsklan. Tlčik. 1()80 - l ()86). Na grafoch si môžeme všim
núť naj mä extrémne geomagnetické búrky v dňoch 1() . 10. a 16. ll. 1984 (graf 8). kedy išlo o vý
razné zníženie množstva skonzumovaného alkoholu. V dňoch poklesu a minima geomagnetickej 
aktivity. napr. obdobie okolo 12 ., IS ., 20. či 27. 3. 1()80 (graf7). zaznamenávame jeho markantný 
vzrast. 

Diskusia a záver 

Uvedené výsledky ukazujú štatisticky významnú obrátenú koreláciu geomagnetic
kej aktivity a množstva zachytených opitých fudí na území Bratislavy v rokoch 1985-
1987 , ako aj množstva skonzumovaného alkoholu u sledovaného jednotlivca. Pouka
zuje to na reálny vplyv geomagnetickej aktivity na konzum alkoholu. V dňoch pokle
sovej fázy dochádza častejšie k zvýšeniu množstva skonzumovaného alkoholu, než 
v dňoch jej vzrastu. Taktiež možno konštatovať, že dni zvýšenej geomagnetickej aktiví-
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ty sú priaznivejšie čo do množstva vypitého alkoholu (teda- pij e sa menej) , než dni 
geomagneticky pokojné . Treba ešte pripomenúť , že sa nám ani v jednom z obidvoch 
štati stických mate ri álov nepodari lo vypozorovať periodicitu abúzu alkoholu s niekto
rými sviatkami (napr. Silveste r. MD Z , Jozef a pod .) . či s termínom výplaty. 

Na podporu naš ich výsledkov môžeme uviesť poznatky z niektorých ďa l š ích nezávis
lých výskumov . Sledovanie úrazovosti vrcholových a výkonnostných športovcov, oše
trených a vyše trených na Kl inike a Ústave te lovýchovného lekárstva U K v Bratislave 
v rokoch l 985- 1986 ukázalo, že pre výskyt úrazov bo li nepriaznivejšie dni poklesu geo
magnet ickej aktivity než dni jej vzrastu . V po klesovej fáze geomagnetickej aktivity 
sa vyskytlo 77 % úrazov špo rtovcov a 84 % úrazov športovkýň . Na výskyt jedného úra
zu v obdob í poklesu geomagnetickej aktivity bolo treba 1,99 dňa a v období jej vzrastu 
až 4,18 dňa (Lukáčová, Túnyi, 1988). 

Analýza samovrážd , pitva ných v Ú stave súdneho lekárstva UK v Brati slave za ob
dobie ro kov 1985- 1987, priniesla podobné výsledk y. Na dni po klesu gcomagnetickej 
aktivity pripadalo 74% samovrážd . Na l samovraždu v období poklesu geomagnetickej 
aktivity bo lo potrebné 2,5 1 dňa a v období jej vzrastu 4,87 dňa (Túnyi, Tesafová, 
1990) . 

Ďal ší výsledok prinieso l výskum smrte ľných pracovných úrazov na území SR za ob
dobie rokov 1984 - 1988 . Na dni po klesu geomagnetickej aktivity pripadlo 66 % 
smrte ľných pracovných úrazov a na dni jej vzrastu 34 %. Na výskyt jedného smrte ľné 
ho pracovného úrazu v období poklesu bolo treba l ,5 1 dňa, kým v období vzrastu l ,84 
dňa (Túnyi, Uhnák , 1990). . 

Záverom prezentovanej štúdie, v kontexte s doplňujúcimi výsledkami inýc l_) výsku
mov možno konš t a tovať , že dni poklesu geomagnetickej aktivit y sú z hľadisk a konzu
mu alkoholu nepriaznivejšie. než dni je j vzrastu . Výsledky poukazujú na značn ý vplyv 
geomagnetickej aktivity na č loveka . Dopos i a ľ sa to muto vonkajšiemu poľu v súvislosti 
s biologickými obj ektmi , predovšetkým s človekom , venovala malá pozornosť. V sú
časnosti , keď geomagnetici intenzívne pracujú na zdokonalení prognostik y geomagnc
tickej aktivity, je reálny predpoklad , že poznatky o vplyve geomagne tickej aktivit y na 
človeka sa budú využívať v praxi , predovše tk ým v oblasti preventívneho lekárstva. 

LI TE RAT Ú RA 

G PI - Gcomagne tic planetary indices. yea rs 1985- 1987. IUG G . Institut fi.ir Geophysik . Góttin
gen . 36 st r. 

Hvoždara . N.- Prigancová , A .: Zem- naša planéta . Veda. Bratislava . 1989. 160 str. 
Lukáčová, H. - Túnyi, /. : Rozšírenie poznatkov o vplyve geomagne tickej aktivity na úrazovosť 

športovcov. Teori e a praxe te lesné výchovy . 36. ll . 1988, str . 655 - 659 
Mirošničenko, L. 1.: Slnečn á a kt ivita a Ze m. Veda. Bra tislava. 1987, IR I str. 
Podsklan . J. - Tlčik, A .: Výsledky geomagne tických pozorovaní v Geomagnetickom observató

riu v Hurbanove v ro koch 1980 . 198 1. 1982 . 1983 . 1984. 1985 , 1986. Geofyzikálny ústav 
SA V . Bratis lava , 76 str. 

Reisenauer, R.: Metody mate matické statisti ky. SNTL - Práce . Praha . 1965. 210 st r. 
Túnyi, l . - Tesafová, 0 .: Samovraždy a geomagnetická aktivita. Českos lov Patol (So ud Lé k) 

(v tlači) 
Túnyi , l . - Uhnák, A .: Rozšírenie poznatkov o vpl yve geomagne tickej a ktivity na výskyt smrteľ

ných pracovných úrazov. Bezpečná práca. 21. 1990. 3, str. 99- 100 

Do redakcie prišlo dňa : 9. l. 1990 
Adresa autora : RNDr. I. Túnyi. CSc .. Sídlisko 714. 900 42 Dunajská Lužná 

214 


