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Bystrica 

(2 tab. v texte) 

Doručené 2. 4. 1984 

npcuJiOHteHiie na coKpamemie na snamiii MHHepajiOB 

npe;(Jio»ceHwe coKpamemiH Ha3BaHHii MHHepajiOB npe/yiarae.Moe K RHO-
KyccMw, B3HTO BO BHUMaHwe M «o CMx nop nojn>3yiomnec» COKpaiqeHMH 
MHHepâ OB KaK B OTeHecTBeHHoťi jíHTepaType TaK H 3apy6e>KOM. CoKpame-
HHH npMflep>KHBaioTca MOK^yHapo^Hoň Tep.viMHOJiorMM. 

Proposal of mineral abbreviations 

Discussed proposal oť mineral abbreviations takes into account up to 
the present time used abbreviations of minerals in inland as well as 
foreign literature. This proposal of abbreviations follows the interna
tional terminology. 

Aj keď od vydania Slovenských názvov fických vyjadreniach. Otázky dotýkajúce 
minerálov (Kodéra et al., Mineral ia slov.. sa skra t iek minerálov možno zhrnúť n a j 

9, 1977. príl., 82 s.) neuplynulo vela času. mä do nasledujúcich základných okruhov 
o užitočnosti tohto počinu sa denne p r e  námetov a súvislostí. 
sviedčajú všetci autori , používajúci t a k é  V textoch písaných po slovensky ( ruko

to názvy. Uplynulé obdobie nielen umož pisy prác pre tlač, archívne správy rozlič

nilo overiť si písanie názvov v rozličných neho d r u h u a i.) sa z pr ípadu na prípad 
súvislostiach, ale zároveň poskytlo mož vyskytuje nevyhnutnosť používať skra tky 
nosť uvedomiť si aj niektoré nadväzné sú názvov minerá lov v texte , v tabelárnych 
vislosti. Pat r í k tomu aj problemat ika prehľadoch minerá lnych asociácií, ale aj 
skrat iek minerálov a ich používania n a j  vo všetkej grafickej a fotografickej doku

mä v tabelárnych, grafických či fotogra mentáci i . Z tohto hľadiska sa ukazuje 
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akútna potreba vypracovať návrh skratiek 
a jednotne ho používať. Súčasná situácia 
je taká, že autori volia skratky minerálov 
ad hoc. pričom sa často porušuje zásada 
logickosti, jednoduchosti, jednotnosti či 
jednoznačnosti. 

— Situáciu spravidla ešte komplikuje 
publikovanie prác s názvami minerálov. 
Každá z nich v našich odborných periodi

kách, ale aj v príležitostných zborníkoch 
má cudzojazyčné (v súčasnosti prevažne 
anglické a ruské) resume. Podľa úzu sa text 
pod grafickou dokumentáciou (diagramy, 
tabuľky, fotografie) uvádza aj v jazyku 
cudzojazyčného resume. A práve v takých

to prípadoch vznikajú autorom a redak

ciám problémy. Napriek tomu, že sa väč

šina názvov minerálov v svetových jazy

koch a v slovenčine veľmi podobá (ide 
o internacionálne slová), predsa časť slo

venských názvov minerálov sa od ich 
ekvivalentu vo svetových jazykoch odli

šuje. Tak do obrázkov a peroviek autori 
vpisujú slovenské skratky minerálov, ale 
tie sa vo väčšine prípadov v cudzojazyč

nom texte pod obrázkami nevysvetľujú. 
Riešenie je v podstate dvojaké: a) zvo

liť a v našich časopisoch, zborníkoch a 
knižných vydaniach aj dôsledne používať 
také skratky minerálov, ktoré by boli 
identické so skratkami v niektorom sveto

vom jazyku, b) dôsledne pod každý obrá

zok a tabuľku či diagram uvádzať vysvet

livky slovenských skratiek minerálov. 
— Do okruhu diskutovaných problémov 

patri aj fakt. že ani vo svetových jazykoch 
či v medzinárodných časopisoch sa doteraz 
neprijala zásada jednotného používania 
skratiek minerálov. Aj keď nastolená 
problematika nie je pri posudzovaní úrov

ne tejktorej práce prvoradá, jej vyrieše

ním by odpadli drobné nepríjemnosti au

torom, ale aj redakciám či čitateľom pub

likovaných a archívnych správ. 
Nezanedbateľné je aj konštatovanie, že aj 

časť po rusky píšucich autorov v posled

ných rokoch v prácach petrologického, 
mineralogického a geochemického zame

rania používa skratky minerálov písané 
latinkou a zužitkúva skratky zakladajúce 
sa na anglickej transkripcii (Perčuk. 
Dobrecov, Sobolev a i.). 

— Niektoré všeobecne platné zásady 
písania skratiek minerálov v angličtine 
najnovšie zhrnula práca R. Kretza (1983). 
Navrhnuté skratky odporúča redakcia ča

sopisu The American Mineralogist použí

vať. Ďalej uvádzame voľný výber námetov 
obsiahnutých v práci R. Kretza (1. c), 
s ktorými sa stotožňujeme. 

a) Skratky (symboly) minerálov by 
mali byť zložené z 2—3 písmen, pričom 
prvé písmeno by malo byť veľké a sú

časne identické s prvým písmenom názvu 
minerálu v angličtine. Ostatné písmená 
skratky by mali byť súčasťou názvu mi

nerálu, pričom prevahu by mali tvoriť 
spoluhlásky. 

b) Skratky minerálov by nemali byť 
identické so symbolmi prvkov periodické

ho systému. 
c) V záujme jednoznačného rozlíšenia 

skratky minerálnej fázy (modus) a kom

ponentu pevného roztoku či fázy v tave

nine (takéto prípady sa často zapisujú rov

nako) sa odporúča ich rozdielny zápis. 
Komponenty pevných roztokov či kompo

nenty komplexných tavenín navrhuje 
R. Kretz písať s malým začiatočným pís

menom: napr. Di — diopsid ako minerál

na fáza horniny, di — ako komponent 
CaMgSijO,, komplexného kryštálu pyro

xénu. resp. komponent komplexnej siliká

tovej taveniny. Ďalšie podobné prípady sú 
v tab. 2. 

Záverom návrhu si dovoľujeme uviesť 
ešte niektoré stanoviská k tejto proble

matike. 
Aj keď sa plne hlásime k úsiliu vytvoriť 

slovenskú odbornú terminológiu a nomen

klatúru, sme za jednoznačné prijatie ta

kých skratiek (symbolov) minerálov, kto
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ré by zodpovedali alebo boli blízke sveto
vému používaniu. Po prijatí takéhoto ná
vrhu by totiž písanie skratiek v tabuľ

kách, obrázkoch rozličného druhu atď. už 
nevyžadovalo doplňujúci text vo sveto

vých jazykoch k vysvetlivkám v sloven

čine. Naši autori a čitatelia by so symbo

likou pochádzajúcou z niektorého sveto

vého jazyka nemali nijaké starosti. 
Prijatie akéhokoľvek jednotného spôso

bu používania skratiek minerálov vyžadu

je, a to najmä v prvej etape, disciplínu a 
úsilie autorov prispôsobovať sa nevyhnut

nej požiadavke jednotnosti. Tá je pri sú

časnom prudkom raste rozmanitých ter

mínov a názvov v rozličných oblastiach 
vied o Zemi v záujme zefektívnenia prá

ce nielen pisateľa práce, ale aj čitateľa 
nevyhnutná. 

V tejto etape ide iba o návrh a mala by 
sa k nemu vyjadriť čo najširšia odborná 
verejnosť. Po diskusii a schválení v termi

nologickej komisii sa návrh bude považo

vať za všeobecne platnú normu. Tú by po

tom vyžadovali a využívali redakcie a lek

tori našich periodík a odborných tlačených 
materiálov najrozličnejšieho druhu. 

Prehľad navrhovaných skratiek minerálov 
Tab. 1 

Názov minerálu v 
slovenčine 

achát 
aktinolit 
albit 
allanit 
almandín 
alunit 
amfibol 
analcím 
anatas 
andaluzit 
andradit 
anhydrit 
ankerit 
anortit 
anortoklas 
antigorit 
antimonit 
antipertit 
antofylit 
apatit 
aragonit 
arfvedsonit 
arzenopyrit 
augit 
azbest 
azurit 
axinit 
barkevikit 
ba ry t 
beryl 

angličtine 

achate 
actinolite 
albite 
allanite 
almandine 
alunite 
amphibole 
analcite 
anatase 
andalusite 
andradite 
anhydrite 
ankerite 
anorthite 
anorthoclase 
antigorite 
stihnite 
antiperthite 
anthophyllite 
apatite 
aragonite 
arfvedsonite 
arsenopyrite 
augite 
asbestos 
azurite 
axinite 
barkevikite 
ba rite 
beryl 

Skratka 

Ach 
Act 
Ab 
Aln 
Aim 
Alt 
Aph 
Ani 
Ant 
A n d 
A d r 
A n h 
Ank 
An 
Aor 
Atg 
Stb 
Atp 
Ath 
Ap 
Arg 
Arf 
Apy 
Aug 
Asb 
Azt 
Ax 
Brk 
Brt 
Brl 

Názov minerálu v 
slovenčine 

biotit 
bornit 
bohmit 
bronzit 
brookit 
brucit 
bytownit 
cinabarit 
cinvaldit 
cordierit 
cristobalit 
cummingtonit 
diamant 
diaspór 
diopsid 
distén 
dolomit 
dumontierit 
egirin 
enstatit 
epidot 
ťassait 
fayalit 
fengit 
flogopit 
fluorit 
foidy 
forsterit 
fuchsit 
galenit 

angličtine 

biotite 
bornite 
boehmite 
bronzite 
brooki te 
brucite 
bytownite 
cinnabarite 
zinwaldite 
cordierite 
cristobalite 
cummingtonite 
diamond 
diaspóre 
diopside 
kyanite 
dolomite 
dumontierite 
aegirine 
enstatite 
epidote 
fassaite 
fayalite 
phengite 
phlogopite 
fluorite 
foids 
forsterite 
fuchsite 
galena 

Skratka 

B t 
Brn 
Bhm 
Brz 
Bkt 
Brc 
Btw 
C n b 
Znw 
Crd 
Cbl 
Cum 
Dmd 
Dsp 
Di 
Ky 
Dol 
Dmt 
Agn 
En 
Ep 
Fst 
Fa 
P h g 
Phl 
Fl 
Fd 
Fo 
Fch 
Gn 
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Pokračovanie tab. 1 

Názov minerálu v 
slovenčine 

filaukofán 
goethit 
grafit 
granát 
grosulár 
halit 
haúyn 
hedenbergit 
hematit 
hercynit 
hyperstén 
chalcedón 
chalkopyrit 
chlorit 
chryzotil 
illit 
ilmenit 
jadeit 
kaersutit 
kalcit 
kaolinit 
klinochlór 
klinozoisit 
korundofilit 
kremeň 
labradorit 
laumontit 
lawsonit 
lazulit 
leucit 
leukoxén 
lizardit 
magnetit 
magnezit 
malachit 
markazit 
mastenec 
mikroklín 
millerit 
molybdenit 
monazit 
montmorillonit 
muskovit 
nefelín 
nemalit 
oligoklas 
olivín 

angličtine 

glaucophane 
goethite 
graphite 
garnet 
grossularite 
halite 
haúyne 
hedenbergite 
hematite 
hercynite 
hypersthene 
chalcedony 
chalcopyrite 
chlorite 
chrysotile 
illite 
iimenite 
jadeite 
kaersutite 
calcite 
kaolinite 
clinochlore 
clinozoisite 
corundophylite 
quartz 
labradorite 
laumontite 
lawsonite 
lazulite 
leucite 
leucoxene 
lizardite 
magnetite 
magnesite 
malachite 
marcasite 
talc 
microcline 
millerite 
molybdenite 
monazite 
montmorillonite 
muscovite 
nepheline 
nemalite 
oligoclase 
olivine 

Skratka 

Gin 
Gt 
Gph 
G a r 
Grs 
Hl 
Hyn 
Hd 
Hem 
Her 
Hy 
Chid 
Cep 
Chl 
Cti 
111 
I lm 
Jd 
K r s 
Cal 
Kln 
Ccl 
Czo 
Cph 
Qtz 
L b r 
Lmt 
L w 
Lzl 
Let 
L x n 
Lz 
Mag 
Mgs 
Mlc 
Met 
Tlc 
Mc 
Mil 
Mlb 
Mnz 
Mnt 
Ms 
Nph 
Nml 
Olg 
Ol 

Názov minerálu v 
slovenčine 

opál 
ortoklas 
ortopyroxén 
pargasit 
pennín 
pentlandit 
perthit 
pigeonit 
plagioklas 
pleonast 
prehnit 
pumpellyit 
pyrit 
pyrop 
pyrotín 
pyroxén 
realgar 
riebeckit 
ripidolit 
rubín 
rútil 
sadrovec 
salit 
sanidín 
sericit 
serpentín 
sfalerit 
scheelit 
siderit 
sillimanit 
skoryl 
sodalit 
spekularit 
spessartín 
spinel 
staurolit 
spodumen 
titanit 
tremolit 
turmalín 
vezuvián 
volframit 
wollastonit 
zirkón 
zoisit 
živec 

angličtine 

opal 
ortoclase 
orthopyroxene 
pargasite 
penninite 
pentlandite 
perthite 
pigeonite 
plagioclase 
pleonast 
prehnite 
pumpellyite 
pyrite 
pyrope 
pyrrhotite 
pyroxene 
realgar 
riebeckite 
ripidolite 
ruby 
rutile 
gypsum 
salite 
sanidine 
sencite 
serpentine 
sphalerite 
scheelite 
siderite 
sillimanite 
scoryle 
sodalite 
specularite 
spessartine 
spinel 
staurolite 
spodumene 
titanite 
tremol i te 
tourmaline 
vesuvianite 
wolframite 
wollastonite 
zircon 
zoisite 
feldspar 

Skratka 

Opi 
Or 
Opx 
Prg 
P n n 
P n t 
P r t 
Pgt 
Plg 
Ple 
P r h 
P m p 
P y 
P r p 
Po 
P x 
Rlg 
Rbk 
Rpd 
Rby 
Rtl 
Gps 
Sal 
San 
Ser 
S r p 
Sph 
Sch 
Sdr 
Sil 
Ser 
Sdl 
Spc 
Sps 
Spi 
St 
Spd 
Tnt 
T r m 
T u r 
Ves 
Wfm 
Wol 
Zrn 
Zo 
Fld 
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Tab. 2 

Názov v 
s lovenčine 

a lb i t 
anor t i t 
forster i t 
fayal i t 
a l m a n d i n 
spessa r t ín 
p y r o p 
grosu lá r 
a n d r a d i t 
ens ta t i t 
ferosili t 
diopsid 
nedenbe rg i t 
t r emol i t 
fe r ro t remol i t 
flogopit 

angl ič t ine 

a lb i t e 
ano r th i t e 
fors ter i te 
fayal i te 
a l m a n d i n e 
spessa r t ine 
pyrope 
grossu la r i te 
a n d r a d i t e 
ens ta t i t e 
ferrosi l i te 
diopside 
hedenberg i t e 
t remol i te 
fe r ro t remol i te 
phlogopi te 

Vzorec 

NaAlSi;,Os 

CaAl ,Si ,O s 
M g , S i 0 5 
Fe :ŠiO, 
Fe : 1ALSi.O|, 
Mn:.AÍ_,Si:10,, 
Mg3ALSi3012" 
Ca^ALSijOij 
C a , F e L . S i A ' 
MgSi,ÔG 
FeSiÄ; 
CaMgSijO,, 
CaFeSUO,, 
Ca.MgoSi^Ojo 
CajFe_,Ši>0..2 

(OH)< 
(OH), 

K,Mg,,Al..SioO,n (OH) 

S k r a t k a 

a b 
a n 
to 
ťa 
a im 
sps 
p r p 
grs 
ad r 
en 
fs 
di 
hd 
t r 
ftr 
phl 

R E C E N Z I A 

J. P e c h o et al.: Scheelitovozlatonosné 
zrudnenie v Nízkych Tatrách. 1. vyd. Bra
tislava. Geologický ústav Dionýza Štúra, 1983. 
122 s., 20 fot. príloh 

Zostavovateľ J. Pecho s kolektívom 18 au
torov v recenzovanej publikácii predkladá 
príspevky (recenzenti D, Hovorka, J. Hurnv. 
I. Matula, M. Tréger, V. Bóhm) obsahovo 
orientované hlavne na oblasť JasenieKysla. 
čo nie je v súlade s názvom publikácie. Dosť 
veľký počet autorov sa na jednej strane pre
javil v nesyntetickej koncepcii diela, ale 
rozmanité zameranie špecialistov na druhej 
strane pokrylo široký rozsah problematiky. 

Recenzovaná publikácia sa zaoberá súčas
ným stavom, menej už perspektívami danej 
lokality. Tvorí ju 12 samostatných príspev
kov, ktorých spracovanie je rôznorodé. Kaž
dá štúdia sa začína stručným abstraktom a 
končí sa samostatným výstižným záverom. 
Publikáciu uzatvára anglické resume a zo
znam literatúry. Pretože problémy boli aj 
ostávajú, skoro všetky záverečné kapitoly 
pôsobia dojmom predbežných výsledkov a 
nabádajú do intenzívnejšieho a detailnejšie
ho hodnotenia študijného materiálu. 

Úvodná časť sa stručne dotýka histórie a 
prehľadu výskumov W mineralizácie nielen 
zo študovaného územia, ale aj zo Západ
ných Karpát vôbec. Skoda len, že autori po
četné práce viacmenej len vymenúvajú, ale 
ich závery nezužitkúvajú na podnety do ďal
šieho výskumu. 

Počtom strán je najrozsiahlejší príspevok 
Geológia a prospekcia scheelitovozlatonos
ného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jašení 
(M. Pulec — A. Klinec — V. Bezák). Textom, 
mapkami (žiaľ, často nie v uvádzanej mier
ke), profilmi a tabuľkami autori predkladajú 
odbornej verejnosti nové pracovné hypotézy 
na podklade terénneho aj laboratórneho 
štúdia. 

Ďalšia časť má ťažisko vo vymedzení prog
nóznej oblasti na základe regionálnej šli — 
chcvej prospekcie. Možno ju pokladať za me
todický príspevok do výskumu ďalších ob
lastí. Zvýšená pozornosť sa tu venuje opisu 
veľkého počtu sledovaných minerálov, ich 
prospekčnému významu, ale menej miesta sa 
už dáva samotnej previazanosti s výsledkami 
metalometrie, metalogenetického výskumu a 
pod. 

Petrografiu hornin kryštalinika oblasti na 


