Organizačný poriadok Vedeckej rady
Vojenského historického ústavu
1) Vedecká rada (VR) je poradný odborný orgán riaditeľa Vojenského
historického ústavu.

2) VR prerokováva základné smery vedeckého výskumu, posudzuje
vedecký program a plány vedeckej a odbornej činnosti VHÚ, hodnotí správy
a analýzy tejto činnosti, navrhuje opatrenia v predmetnej oblasti a vyjadruje sa
k edičnému plánu pracoviska. K prerokovaným problémom vypracováva návrhy
a odporúčania pre riaditeľa VHÚ.

3) VR sa vyjadruje k návrhom na delegovanie vedeckých pracovníkov
ústavu do odborných komisií, výborov a kolégií, redakčných rád odborných
časopisov či iných odborných periodík.

4) VR sa vyjadruje k návrhu oponentov vedecko-výskumných prác
zásadného charakteru a k zásadnejším záväzkom pracoviska voči domácim
a zahraničným organizáciám a inštitúciám.
5) VR má 15 členov vrátane externých spolupracovníkov z civilných
a vojenských historických pracovísk. Funkčné obdobie trvá 3 roky, pričom jeden
pracovník môže byť členom Vedeckej rady aj niekoľko funkčných období.
6) Členov VR menuje a odvoláva riaditeľ VHÚ.

7) V prípade uvoľnenia miesta vo VR v priebehu funkčného obdobia
riaditeľ VHÚ navrhne po konzultácii s Vedeckou radou nového člena, pokiaľ
možno z rovnakého pracoviska ako odstupujúci člen.

8) Vedenie VR tvoria predseda, podpredseda a tajomník; sú to pracovníci
VHÚ a sú volení členmi VR tajne zo svojich radov na zasadnutí VR. Predseda
zvoláva a vedie zasadnutie VR a navonok ju zastupuje. Podpredseda zastupuje
predsedu v prípade jeho neprítomnosti alebo z jeho poverenia v celom rozsahu
jeho právomoci. Tajomník vedie administratívnu agendu VR. Administratívne
práce pre vedeckú radu vykonáva sekretariát riaditeľa VHÚ.

9) VR sa schádza najmenej 2-krát za rok a rozhoduje za prítomnosti
minimálne polovice členov väčšinou hlasov. Ak o zvolanie požiada viac ako tretina
jej členov, predseda je povinný zvolať VR do 10 dní.
10)Tento organizačný poriadok je základnou normou činnosti VR a je pre
jej členov záväzný. Prípadné zmeny či doplnky musí schváliť VR a riaditeľ
Vojenského historického ústavu.
11)Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. marca 2013.
Zároveň ruší platnosť organizačného poriadku schváleného 15. mája 2001.

Schválené Vedeckou radou na jej 12. zasadnutí 21. januára 2013.

