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Vážení čitatelia, členovia Slovenskej entomologickej spoločnosti, priatelia! 
 
Pod permanentným tlakom vonkajšieho 
hodnotenia takmer každej aktivity ľudskej 
činnosti a pod vplyvom riadiacich osobností, 
bola v poslednom čase vyvíjaná snaha na 
neustále zlepšovanie formálnej i obsahovej 
stránky časopisu Slovenskej entomologickej 
spoločnosti pri SAV – Entomofauna 
carpathica. Boli zamietané príspevky, ktoré 
nedosahovali určitú úroveň a rozsah a tak sa 
stalo, že časopis postupne nadobúdal charakter 
vedeckého časopisu, ktorý síce začína mať vo 
svetovej vede „svoju váhu“ (došlo 
k požiadavke zaradiť ho do citačného indexu 
SCOPUS), ale nie je zaradený do citačného 
indexu Current Contents. Následkom toho  
prispievatelia kvalitných vedeckých prác 
presunuli ich publikovanie do „currentovaných 
časopisov“.  

Na druhej strane, časopis prišiel 
o prispievateľov z radov amatérskej časti 
základne spoločnosti, pre ktorú bol pôvodne 
založený. Odrazilo sa to na nedostatku 
príspevkov a na značnom omeškaní vydávania 
jednotlivých čísel. Taktiež sa časopis stal pre 
značnú časť základne nezaujímavý, resp. 
nezrozumiteľný.  

Vedenie Slovenskej entomologickej 
spoločnosti, zároveň s novou redakčnou radou 
sa preto rozhodli, že časopisu treba prinavrátiť 
jeho pôvodný obsahový zámer. Opäť ho 

otvoriť širšiemu okruhu prispievateľov a to 
z celého spektra základne spoločnosti. 
Vyzývame všetkých členov, aby sa nebáli 
a neváhali zasielať príspevky či už 
faunistického charakteru, alebo poznatky  s 
„entomologickým príspevkom“ z expedícii 
a pod.  

Len pre pripomenutie odcitujeme zámer 
časopisu, ktorý vychádzal ešte pod názvom 
Správy Slovenskej entomologickej spoločnosti 
pri SAV a bol uverejnený v prvom čísle: 
„Okrem aktuálnych organizačných informácií 
pre členov SES, budú v bulletine uverejňované 
kratšie vedecké experimentálne i faunistické 
práce československých entomológov 
profesionálov i amatérov, so zameraním na 
územie Slovenska, recenzie nových knižných 
publikácií, informácie o činnosti jednotlivých 
pobočiek SES pri SAV a slovenských 
vedeckých ustanovizní entomologického 
zamerania.“   

Želáme všetkým členom Slovenskej 
entomologickej spoločnosti pri SAV veľa 
zdravia, tvorivých úspechov a spokojnosti 
z dobre vykonanej práce! 
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Vážení čitatelia a priaznivci časopisu Entomofauna carpathica 
 
     Pravdepodobne ste už zaregistrovali, že vo 
vydávaní časopisu Entomofauna carpathica je 
značný časový sklz. Naposledy vyšlo spojené 
číslo 1-2/2009 (ročník 21). Aby sme tento 
časový rozdiel čo najviac minimalizovali 
Redakčná rada EC spolu s predsedníctvom 
Slovenskej entomologickej spoločnosti pri 
SAV sa rozhodla vynechať čísla 3 a 4 z roku 
2009. Preto sa Vám teraz dostáva do rúk číslo 
1-2/2010 (ročník 22) a vydávanie bude 

pokračovať ročníkom 23. Príčinu tohoto 
časového sklzu vo vydávaní časopisu treba 
hľadať predovšetkým v nedostatku 
príspevkov. Redakčná rada sa Vám touto 
cestou ospravedlňuje, ale rozumnejšie 
východisko zo vzniknutej situácie nevidí. 
 
 

Redakčná rada EC 
Predsedníctvo SES pri SAV  

 




