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Zborník Natura Carpatica uverejňuje príspevky v slovenskom a anglickom jazyku. 

Publikuje pôvodné práce a krátke správy z geológie, botaniky a zoológie Karpát a 

personálie o osobnostiach prírodných vied. 

Prispievatelia zasielajú rukopis redakcii emailom najneskôr do 13. septembra 

príslušného roku. Redakčná rada zaradí rukopis do výberu príspevkov pre tlač zborníka 

a rozhodne o jeho (ne)prijatí do recenzného konania. Po odbornej recenzii bude 

o rozhodnutí redakčnej rady oboznámený autor príspevku. 

Text príspevku musí byť písaný v textovom editore MS Word, typom písma Times New 

Roman s veľkosťou písmen 10. V prípade tabuliek je možné použiť aj veľkosť písmen 

a čísiel 9. Charakter písma je jednoduchý iba vedecké názvy taxónov musia byť písané 

kurzívou (italikou). Rozmer strany musí zodpovedať zborníkovej veľkosti: horný okraj 

5,5 cm; dolný okraj 5,5 cm; ľavý okraj 4,0 cm; pravý okraj 4,0 cm. Riadkovanie textu je 

jednoduché a text súvislý, nedelený pomlčkami. Okraj prvého riadku v odstavci je 

odsadený 0,5 cm od okraja. 

Členenie práce pozostáva z nadpisu príspevku písaného veľkými písmenami. Za ním je 

vynechaný riadok a nasleduje meno a priezvisko autora. Po vynechaní riadku začína text 

príspevku. Ak je členený na kapitoly (úvod, materiál, metodika, výsledky, diskusia, záver, 

literatúra) názov kapitoly je písaný nezvýraznený a bez odsadenia na ľavom okraji strany. 

Citácie literatúry v texte sú uvádzané odkazom na autora a rok (uvedený v zátvorke). 

Uvádzať priezvisko autora bez titulov a krstných mien, typom písma Normal. V prípade 

citácie publikácie viacerých autorov uvedieme meno prvého autora a kol. (rok). V zozname 

literatúry budú uvedení všetci spoluautori, rok vydania, názov citovaného príspevku, 

bibliografická skratka publikácie ročník, číslo, editor, miesto vydania a strany. 

V zozname použitej literatúry uvádzame zdroje nasledujúcim spôsobom:  

Fulín M., 1981: Nezvyčajné hniezdenie bocianov bielych (Ciconia ciconia). Zborník 

Východosl. múzea, 22, 217-227. 

Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.) 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Vyd. 

Veda, Bratislava, 688. 

Prílohy (fotky, obrázky, tabuľky, grafy), pokiaľ netvoria harmonickú súčasť textu, 

musia byť dodané samostatne ako príloha emailu s rozlíšením minimálne 300 dpi. Odkazy 

na prílohy a popisy príloh uvádzať nasledovne: Obr. 1; Obrázok 1; Tab. 1; tabuľka 1; Mapa 

1; Graf 1; Foto 1. V anglickom jazyku Fig. 1; Tab. 1; Map 1; Graph 1; Foto 1. 

Podmienkou uverejnenia je autorom zabezpečený anglický súhrn. Písaný je v závere za 

Literatúrou. Pozostáva z prekladu názvu príspevku písaného veľkými písmenami 

a stručného uvedenia problematiky a záverov príspevku. Súčasťou príspevku sú aj anglické 

popisy k prílohám. V prípade, ak je príspevok písaný v anglickom jazyku, autor(i)  zhotoví 

krátky súhrn v slovenčine.  

V závere žiadame o uvedenie mena a priezviska titulov a adresy autorov. 

Prvému z autorov redakcia zašle jeden výtlačok zborníka a publikovaný článok v pdf.  
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