Milí čitatelia,
s radosťou Vám predstavujem prvé číslo periodika SCIENCE & MILITARY. I napriek
tomu, že je to nový časopis, nevzniká na "zelenej lúke". Nadväzuje na 30 ročnú históriu
zborníkov, ktoré pravidelne vychádzali na pôde našej školy od roku 1976. Pôvodný Zborník
Vysokej vojenskej technickej školy vznikol z potreby existencie časopisu, ktorý by bol
platformou na prezentáciu vedeckých a odborných článkov učiteľov, vedeckých pracovníkov
a doktorandov predovšetkým Vysokej vojenskej technickej školy.
Zmena prostredia, ale i zmeny, ktorými prešla škola v posledných rokoch prirodzene
vyvolali požiadavku inovácie tohto časopisu. Nový názov a forma však nie je jedinou
inováciou. Našim zámerom je vydávanie atraktívneho, kvalitného vedeckého časopisu
z

oblasti

vojenstva,

ktorý

bude

prístupný

širokej

odbornej

verejnosti

doma

i v zahraničí. Cesta k jeho realizácii je uverejňovanie kvalitných vedeckých a odborných
článkov predovšetkým v anglickom jazyku. SCIENCE & MILITARY chce vytvoriť priestor na
publikovanie príspevkov slovenských a zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú základným
a aplikovaným výskumom v oblasti výzbroje a techniky ozbrojených síl, komunikačných
a informačných systémov, vojenskej logistiky, ekonomiky a manažmentu obranných zdrojov,
manažmentu ľudských zdrojov, národnej a medzinárodnej bezpečnosti, ale i ďalších oblastí,
ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vojenstvom. Zámerná tematická rôznorodosť prvého
čísla je dôkazom toho, že táto sféra je naozaj rozsiahla. V časopise chceme tiež uverejňovať
oznámenia o významných konferenciách a seminároch z oblastí, ktoré súvisia so zameraním
tohto periodika. Plánujeme vydávanie i monotematických čísel, v ktorých budú prezentované
vedecké výstupy z takýchto podujatí.
V tomto úvodnom čísle sme vytvorili špeciálny priestor pre dve osobnosti v oblasti vedy.
Jednou z nich je dlhoročný člen doterajšej redakčnej rady a bývalý rektor Vysokej vojenskej
technickej školy Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc. Druhou je prof. RNDr. Anatolij
Dvurečenskij, DrSc., člen novovzniknutej redakčnej rady tohto časopisu a riaditeľ
Matematického ústavu SAV, ktorý v tomto roku dostal ocenenie „Vedec roka Slovenskej
republiky. 2005“.
V mene redakčnej rady chcem zaželať časopisu SCIENCE & MILITARY kvalitné
príspevky, čitateľský záujem a pozitívny ohlas u odbornej verejnosti.
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