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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:

Cesta byla zahájena dne 10. září 2017 v Praze na Hlavním nádraží, kde jsem v 11:48

nastoupil do vlaku EC 279 Danubius a do Bratislavy, Hlavní stanice, jsem přibyl téhož dne
v 15:50. Zpáteční jízdu jsem nastoupil dne 15. září 2017 na Hlavní stanici Bratislava
v 16:10 a na cestu se vydal vlakem EC 274 Jaroslav Hašek. Do Prahy, Hlavní nádraží,
jsem dorazil téhož dne ve 20:06.
Ubytován jsem byl v třílůžkovém pokoji v Centru účelových zariadení, stredisko Inštitút pre
verejnú správu, Ul. M. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava. Spojení do centra
Bratislavy, jakož i na obě cílové archivní instituce, se dá označit jedině jako rychlé a
dostupné. Nábytek sice byl staršího data, ale plně dostačoval.

ČÁST ODBORNÁ :

Podle původního plánu jsem chtěl od pondělí do čtvrtka bádat ve Slovenském národním
archivu (dále jen SNA) a v pátek, kdy je SNA zavřen, se přesunout do Vojenského
historického archivu v Bratislavě (dále jen VHA). Týden před příjezdem byla do SNA
kolegům zaslána objednávka archiválií. Žel, při příchodu do SNA jsem zjistil, že tato
objednávka nebyla připravena, resp. nebyla předána do badatelny, ba na dveřích viselo
oznámení, že daný týden bude studovna otevřena pouze v pondělí a úterý. Díky
kolegiálnímu a aktivnímu přístupu dr. Marka Púčika z badatelny jsem se po oba dny
svého studijního pobytu dočkal předložení 15 kartonů z rozličných fondů, díky čemuž
mohl být z podstatné části splněn původní badatelský zámysl. Kolegové v SNA mi sdělili,
že jako archivář mohu volně fotit a to též za použití stativu, nicméně dali zřetelně najevo,
že kdybych se obešel bez stativu, byli by raději, neboť ostatní badatelé nemohou využívat
toto zařízení. Jelikož jsem nechtěl obsluze badatelny způsobit zbytečné potíže,
fotografoval jsem pouze z ruky, což práci prodlužovalo a zdržovalo.
Nečekaný vývoj v SNA jsem se pokusil kompenzovat zvýšením své objednávky ve
Vojenském historickém archivu, který velmi operativně reagoval na posun termínu
plánované návštěvy a též na dodatečné navýšení objednávky. Nicméně během středeční
návštěvy VHA, kdy mi bylo předloženo vše, co jsem si objednal v množství daleko
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převyšující denní limit, jsem zvládl projít, nafotografovat a eventuálně naskenovat veškeré
předložené archiválie.
Kolegové z VHA trvali na předložení služebního průkazu, neboť z objednávky odeslané ze
služebního e-mailu opatřeného vizitkou dostatečně neplynula moje příslušnost ke státní
instituci. Díky služebnímu průkazu jsem však nemusel platit za povolení fotografovat.
Celkově lze hodnotit služební cestu do Bratislavy jako úspěšnou, neboť zejména ve VHA
jsem nalezl a rovnou též naskenoval několik dokumentů, které budou prezentovány na
připravované výstavě. Díky kol. Marku Púčikovi jsem mohl v SNA prohlédnout množství
archivního materiálu, ale kvůli nutnosti opakovaného fotografování si další čas vyžádá
roztřídění elektronických kopií dokumentů pocházejících ze 4 různých archivních fondů.
Nicméně je zřejmé, že i z SNA bude pocházet několik dokumentů, které se výborně hodí
do připravované výstavy.
Zbývající dny služební cesty byly využity částečně k třídění elektronických kopií digitalizátů
a dílem k načítání odborné literatury.
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