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Článok 2.
Zriadenie a úloha vojenského historického časopisu Vojenská história
1.

2.

3.

4.

Vojenský historický časopis (ďalej len „časopis“) s názvom Vojenská história –
Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo bol zriadený 28. 1. 1997
rozhodnutím ministra obrany SR. Od 1. 1. 2006 je jeho vydavateľom Vojenský
historický ústav (ďalej len „VHÚ“) v Bratislave. Ide o jediný vedecký časopis
zameraný na vojenské dejiny, archívnictvo a múzejníctvo na Slovensku.
Časopis má odborný charakter a prináša originálne vedecké štúdie, state a články
vybavené poznámkovým aparátom. Štúdie, ktoré sú zaslané iným časopisom, prípadne
ktoré už boli publikované, budú automaticky odmietnuté. Tematicky sa orientuje na
vojenské dejiny, vojenské múzejníctvo a vojenské archívnictvo.
Uverejňované texty sa zaoberajú nielen vojenskou minulosťou Slovenska v širšom
európskom kontexte. Uverejnené budú len štúdie, ktoré prinášajú nové poznatky,
zásadným spôsobom rozširujú naše poznanie či prinášajú originálne interpretácie.
Dôraz sa kladie na vedeckosť textov, ale je rovnako dôležité, aby texty mali
vynikajúcu jazykovú úroveň.
Časopis tiež publikuje krátke a vedecky spracované edície dokumentov, ktoré majú
z pohľadu vojenských dejín mimoriadny význam. Napokon, časopis uverejňuje aj

5.

6.

krátke správy zo života vedného odboru doma i v zahraničí, o vedecko-odborných
podujatiach, anotácie publikácií, bibliografické prehľady a pod.
Časopis uverejňuje štúdie v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Štúdie
v slovenčine a češtine majú aj krátke anglické a nemecké resumé; štúdie publikované
v angličtine majú resumé v slovenskom a nemeckom jazyku.
Popri hlavnom poslaní, ktorým je rozvoj slovenskej vojenskej historiografie, časopis
má za úlohu aktívne prispievať k popularizácii vojenských dejín, k prehlbovaniu
historického vedomia príslušníkov Ozbrojených síl SR, rezortu obrany, ako aj civilnej
verejnosti.

Článok 3.
Šéfredaktor a výkonný redaktor časopisu
1.

2.

3.
4.

Šéfredaktorom časopisu je riaditeľ VHÚ, ktorý z titulu tejto funkcie, resp. ako štatutár
rozpočtovej organizácie VHÚ je zároveň aj vydavateľom (editorom) časopisu.
V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a
agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)
v znení neskorších predpisov.
Šéfredaktor zodpovedá za obsah jednotlivého vydania, najmä za to, aby obsah
neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov a organizácií. Vydavateľ
pritom dbá na prevenciu akýchkoľvek konfliktov záujmov medzi redakciou, autormi,
recenzentmi a členmi redakčnej rady.
Šéfredaktor menuje výkonného redaktora a členov redakčnej rady časopisu.
Výkonný redaktor časopisu zabezpečuje styk s členmi redakčnej rady, s autormi
a recenzentmi, zodpovedá za redakčnú úpravu príspevkov podľa schváleného
harmonogramu, zabezpečuje archiváciu materiálov z jednotlivých čísel, zabezpečuje
styk s grafikom, tlačiarňou, odbytom, plní ďalšie úlohy podľa pokynov šéfredaktora.

Článok 4.
Redakčná rada časopisu
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Redakčná rada (ďalej len „Rada“) je poradným orgánom vydavateľa (editora) riaditeľa
VHÚ, ktorý menuje členov rady spomedzi popredných domácich i zahraničných
odborníkov v oblasti vojenských dejín, [vojenského] archívnictva a [vojenského]
múzejníctva.
Rada posudzuje a dáva odporúčania na zlepšenie estetickej, vecnej a obsahovej úrovne
časopisu, podieľa sa na výbere článkov autorov a recenzentov.
Rada sa skladá z predsedu, podpredsedu a členov Rady. Práva a povinnosti Rady a jej
členov sú uvedené v čl. 5.
Členov rady menuje vydavateľ (editor) časopisu.
Základným riadiacim dokumentom je rámcový plán na príslušný kalendárny rok,
v ktorom je zahrnutý edičný plán časopisu.
Rada sa schádza podľa potrieb, obvykle 4-krát, najmenej však 2-krát ročne. Rada
je kolektívny orgán, ktorý navonok zastupuje predseda Rady. Pri nejednotnom
stanovisku členov rady môže dať predseda hlasovať o sporných veciach.

Článok 5.
Práva a povinnosti Rady
Členstvo v Rade je čestné, členovia rady majú právo na jeden výtlačok z každého
vydania časopisu.
2. Predseda Rady zvoláva zasadnutia Rady, zodpovedá za spracovanie plánu činnosti
Rady na kalendárny rok, dáva hlasovať o zásadných a sporných veciach či návrhoch.
Návrh sa považuje za schválený, ak zaň hlasuje väčšina z prítomných členov,
v prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje hlas predsedu za dva hlasy.
3. Podpredseda Rady zastupuje predsedu Rady v čase jeho neprítomnosti.
4. Členovia Rady sa zúčastňujú na zasadaní Rady, odporúčajú autorov a recenzentov,
témy príspevkov do jednotlivých čísel, pripomienkujú a schvaľujú koncepciu, obsah,
zameranie článkov i jednotlivých čísel časopisu, pomáhajú zabezpečiť príspevky
podľa požiadaviek šéfredaktora alebo Rady.
5. Rada môže odporučiť vydavateľovi [editorovi a šéfredaktorovi] – riaditeľovi VHÚ
nesúhlasiť s obsahom či formou príspevku či jeho časti. Na základe odborného
recenzného posúdenia.
6. Rada môže navrhnúť nezverejniť príspevok. Bez osobitného recenzného konania
môžu byť publikované jedine príspevky informatívneho charakteru, a to recenzie,
anotácie, správy.
7. Rada je garantom, že príspevky zodpovedajú medzinárodne uznávaným etickým
zásadám a akademickým zvyklostiam.
8. Rada je zodpovedná za dôvernosť osobných údajov, obsah recenzných posudkov;
anonymita recenzentov je prísne chránená.
9. Rada určuje a v prípade nutnosti aj aktualizuje zásady pre recenzné konanie
a formálne náležitosti príspevkov (pokyny pre autorov). Umožňuje zverejnenie
opráv, vysvetlenia, ospravedlnenia týkajúce sa príspevku alebo jeho časti.
10. Rada sleduje podozrenie na nekorektné správanie a v prípade nutnosti prijíma
zodpovedajúce rozhodnutie. Odporúčania rady sú pre autorov záväzné.
11. Rada na svojich zasadaniach navrhuje témy príspevkov, navrhuje recenzentov
k príslušným publikáciám. Ďalej navrhuje autorský honorár v rámci stanoveného
limitu, podľa rozsahu a kvality príspevku a honorár recenzentom podľa rozsahu
a náročnosti diela.
1.

Článok 6.
Práva autorov a recenzentov
1.
2.

Autor má právo na jeden výtlačok čísla časopisu Vojenská história, v ktorom
je uverejnený jeho príspevok.
Autori a recenzenti majú nárok na autorskú odmenu (honorár) podľa osobitného
nariadenia vydaného riaditeľom VHÚ (Príloha č. 1).

Článok 7.
Povinnosti autorov

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Autori odovzdávajú texty redakcii výlučne v elektronickej podobe. Rozsah textu
je maximálne 72 000 znakov a autori sú povinní dodržiavať pokyny pre spracovanie
článkov.
Autori sú povinní upozorniť na články o príslušnej téme, ktoré už boli publikované.
Autori sú povinní uvádzať zoznam citácií (referencií), a to podľa zásad ISO690, ktoré
sú konkretizované v osobitných pokynoch pre autorov. Plne zodpovedajú za správne
a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Sú povinní uviesť svoju
profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj
finančnej podpory výskumu, z riešenia ktorého príspevok vznikol.
Autori sú povinní ihneď oznámiť redakcii časopisu všetky závažné chyby
a nepresnosti v príspevku a odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré sú upozornení
nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia.
Autori sú povinní zapracovať pripomienky recenzentov, a to bez nároku na ďalší
honorár. V prípade, že dielo spracovalo viac autorov, uvedie sa meno vedúceho
autorského kolektívu a rozsah spracovania každého autora pre potreby rozdelenia
autorských honorárov. Vo všetkých príspevkoch ručí autor za to, že vydaním diela sa
neporušuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
Autori predkladajú k posudzovaniu originálny, doposiaľ nepublikovaný príspevok.
Nesmú predložiť na publikovanie rovnaký príspevok, ktorý už bol publikovaný inde,
prípadne je súčasne posudzovaný v inom časopise, pokiaľ nebol výrazne prepracovaný
alebo doplnený, a to v rovine faktografickej aj interpretačnej. V prípade doplneného
príspevku je nutné uviesť v poznámke príspevku informáciu o prepracovanosti
a rozsahu doplnení, s konkrétnym označením, kde už bol pôvodný príspevok
publikovaný. Vzniknuté problémy sa diskutujú v súlade s pravidlami Committee on
Publication Ethics Resource Kit („COPE“) publikované na stránke
http://publicationethics.org/resources/guidenlines.

Článok 8.
Recenzné konanie a zodpovednosť recenzentov
1.

2.

3.

4.

Všetky štúdie a edície dokumentov v časopise Vojenská história podliehajú
recenznému konaniu. Pokiaľ redakcia časopisu rozhodne o možnosti publikovať
štúdiu, poskytne ju vybranému odborníkovi. Ten spracuje písomný posudok, v ktorom
sa vyjadrí ku kvalite, originalite a vedeckému prínosu príspevku k riešenej
problematike.
Recenzné konanie je prísne anonymné, t. j., že mená recenzentov a autorov nie sú
navzájom známe. Recenzenti štúdií sa vyberajú spomedzi odborníkov na danú
problematiku či oblasť. Recenzné posudky musia byť objektívne a dôverné,
poskytnuté výlučne autorom a redakčnej rade ako podklad ku konečnému rozhodnutiu
o publikovaní. Osobná kritika je neprípustná.
Recenzent musí v posudku uviesť, či text odporúča publikovať, odporúča publikovať
po zapracovaní drobnejších úprav, odporúča prepracovať a posúdiť znovu, prípadne
neodporúča publikovať.
Autori sú oprávnení sa proti rozhodnutiu redakčnej rady odvolať.

Článok 9.
Technické požiadavky na príspevky
1.

Príspevky autorov a recenzentské posudky musia byť spracované podľa normy –
30 riadkov na stranu a 60 úderov v riadku. Budú zaslané na elektronickom nosiči
(CD), resp. elektronickou poštou. Každý príspevok musí obsahovať tieto náležitosti:
meno a priezvisko; akademické, vedecké, resp. vojenské hodnosti; adresu a PSČ
bydliska a pracoviska; rodné číslo; číslo OP, resp. osobného identifikačného dokladu,
číslo účtu, na ktorý bude honorár zaslaný. Na uľahčenie spolupráce s autorom je
potrebné uviesť osobný kontakt [emailovú adresu, telefonický kontakt].

Článok 10.
Spolupráca s autormi a redakciami v rámci rezortu ministerstva obrany,
Slovenskej republiky a zahraničia
1.

Rada spolupracuje s autormi v rámci rezortu obrany SR. Pri spolupráci mimo rezortu,
alebo pri spolupráci v rámci zahraničia platia všetky ustanovenia tohto štatútu.

Článok 11.
Zmeny štatútu
1.

Akékoľvek zmeny v tomto štatúte musí prerokovať Rada a na jej odporúčanie schváliť
vydavateľ [editor].

Článok 12.
Zrušovacie ustanovenia
1.

Tento Štatút a etické ustanovenia vojenského historického časopisu Vojenská história
zrušuje a nahrádza Štatút vojenského historického časopisu Vojenská história
schválený riaditeľom VHÚ dňa 3. mája 2009.

Článok 13.
Účinnosť
1.

Štatút a etické ustanovenia vojenského historického časopisu Vojenská história
nadobúdajú účinnosť od 1. decembra 2016.

Za správnosť: PhDr. Peter Šumichrast, PhD., riaditeľ OVHV – ZR VHÚ, v. r.

