
STANOVY 
Slovenskej komisie vojenskej histórie (SKVH) 

pri Vojenskom historickom ústave 
 

 
§ 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

Slovenská komisia vojenskej histórie (SKVH) je dobrovoľným 
záujmovým združením, ktoré zastupuje vojenských historikov Slovenskej 
republiky (SR) v domácich kontaktoch ako aj v kontaktoch s vojenskými 
historikmi a organizáciami vojenských historikov v zahraničí. 
 

§ 2 
Členstvo v SKVH 

 
Členom SKVH môžu byť občania SR, vedeckí, výskumní a odborní 

pracovníci, zaoberajúci sa s vojenskou históriou, vojenským archívnictvom 
alebo vojenským múzejníctvom na základe podanej prihlášky. Kolektívnym 
členom SKVH môžu byť záujmové združenia, ktoré sa zaoberajú vojenskou 
históriou alebo jej propagáciou. O prijatí člena rozhoduje plenárne 
zhromaždenie alebo vedenie (výbor) SKVH. 

 
§ 3 

Vedenie a sídlo SKVH 
 

Vedenie (výbor) SKVH pozostáva z predsedu (prezidenta), z jedného 
alebo viacerých podpredsedov (viceprezidentov), z generálneho sekretára 
prípadne ďalších členov. Voľba vedenia (výboru) sa uskutočňuje podľa potreby, 
najmenej však raz za 5 rokov. Právo voliť majú všetci individuálni a kolektívni 
členovia. 

SKVH sídli vo VHÚ v Bratislave. 
 

§ 4 
Úlohy SKVH  

 
SKVH je v pracovných kontaktoch s Výborom Slovenskej historickej 

spoločnosti a historickými pracoviskami na Slovensku. 
SKVH sa schádza podľa potreby, minimálne však raz do roka na 

plenárnom zhromaždení. 
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SKVH udržiava kontakty s vedením Medzinárodnej organizácie 
vojenskej histórie  -  Commision Internationale d´ Histoire Militaire (CIHM) – 
International Commision of Military History (ICMH) a podľa rozhodnutia 
vedenia CIHM (ICMH) a Valného zhromaždenia sa podieľa na činnosti CIHM 
(ICMH). 

SKVH iniciuje a koordinuje prípravu  a  účasť svojich členov na 
svetových kongresoch vojenských historikov. 

SKVH nadväzuje kontakty a usporadúva vedecké podujatia so 
zahraničnými národnými komisiami vojenských historikov. 

SKVH informuje historickú obec o činnosti CIHM (ICMH) a svojej práci 
v nej prostredníctvom historických periodík (osobitne časopisom Vojenská 
história). 

 
§ 5 

               Členstvo v medzinárodných organizáciách 
 
SKVH je riadnym členom Medzinárodnej organizácie vojenskej histórie - 

Commision internationale d´ Histoire militaire (CIHM) – International 
Commision of Military History (ICMH). Vo svojej činnosti vychádza zo štatútu 
CIHM (ICMH), schváleného 15. 8. 1973. 

SKVH ako jeden z národných komitétov CIHM (ICMH) sa podieľa každý 
rok na svetovom kongrese vojenských historikov. 

SKVH navrhuje vojenských historikov zo SR do pridružených komisií 
CIHM (ICMH). 

SKVH má voči CIHM (ICMH) finančné záväzky vo forme stanoveného 
ročného členského poplatku, ktorý k 31. 12. 2003 činí 650 CHF. 

 
§ 6 

Hospodárenie SKVH 
  

SKVH nemá vlastné finančné prostriedky. 
Zabezpečenie bežnej činnosti SKVH (korešpondencia, telefón, 

kancelárske potreby), členský príspevok SKVH v CIHM (ICMH) ako aj 
náklady spojené s účasťou členov komisie - zamestnancov VHÚ na kongresoch 
a činnosti CIHM (ICMH) financuje VHÚ. 

 
§ 7 

Záverečné ustanovenia 
 

Stanovy SKVH a ich prípadné zmeny nadobúdajú platnosť po schválení 
plenárnym zhromaždením SKVH.  


