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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Bratislava
ÚČEL CESTY: Seznámení s digitálním archivem MV SR
ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.; Ing. Miroslav Kunt, Bc. Jiří
Bernas, Mgr. Zbyšek Stodůlka
ZPRÁVU PODÁVÁ: Stodůlka
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Ministerstvo vnitra SR – Odbor archívov a registratúr
TRVÁNÍ CESTY: 24.-25. 10. 2016
DATUM VYHOTOVENÍ: 5. 12. 2016
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:

Cesta proběhla dle plánu, během cesty se nevyskytly žádné organizační problémy.

ČÁST ODBORNÁ :

Odbor archívov a registratúr MV SR dokončil v polovině tohoto roku projekt „Elektronický
archív MV SR“ financovaný z dotačního programu OPIS, který má zajistit dlouhodobé
uložení a zpřístupnění dokumentů v digitální podobě i digitálním reprodukcím z archiválií v
analogové podobě a to centralizovaně pro síť slovenských archivů. Zároveň sjednocuje postup
komunikace a poskytování služeb s využitím elektronické identifikace uživatelů pomocí
občanského průkazu v prostředí portálu elektronických služeb. Všechny funkcionality
elektronického archivu podrobně představila Mgr. Monika Péková; zvláště cenná byla
otevřená diskuse nad některými problémy řešenými i v Česku.
Rešerše v archivních pomůckách je dostupná i bez identifikace. Žadatel může podat vedle
vyplnění badatelského listu v elektronickém prostředí některé typy žádostí, které mohou být
také elektronicky vyřízeny: objednání archiválií ke studiu, zpoplatněné nahlížení do matriky,
žádost o vyhotovení reprodukce, souhlas s užitím vlastního reprodukčního zařízení nebo
povolení natáčet v prostorech archivu atd. Pro původce pak nabízí možnost výběru ve
skartačním a mimo skartační řízení včetně převzetí vybraných dokumentů v digitální podobě.
V současné době vytváří původce skartační návrh elektronickým vyplňováním věcných
skupin registraturních záznamů, připravuje se předávání těchto dat ve strukturované podobě
(datový balíček SIP).
Prostředí portálu je propojeno se spisovou službou archivů firmy Fabasoft eGov-Suite pro
zaznamenání veškeré komunikace archivů s původci a badateli. Objednávání ke studiu
v badatelnách včetně dohodnutí času návštěvy zvyšuje badatelský komfort.
Pro české prostředí jsou cenné zkušenosti s implementací elektronické identifikace, jejíž
zavádění se pro agendy veřejné správě plánuje v blízké budoucnosti.
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