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Vaše značka:         

 

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

MÍSTO: Bratislava, Slovenská republika 

 

ÚČEL CESTY: studium archivního fondu Státní soud Bratislava, zejména prezidiálních a 
správních spisů fondu 

 

ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Alena Šimánková, Mgr. Karolína Šimůnková 

 

ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Karolína Šimůnková 

 

NAVŠTÍVENÉ  INSTITUCE: Státní oblastní archiv v Bratislavě 

 

TRVÁNÍ CESTY: 9. – 12. 11. 2015 (4 dny) 

 

DATUM VYHOTOVENÍ: 27. 11. 2015 

 

SCHVALUJE:  PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu 

 podepsáno elektronicky 

   



TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

  

ČÁST VŠEOBECNÁ: 

9. 11. 2015  

7:42 h odjezd z Hl. nádraží v Praze rychlíkem EC Jaroslav Hašek do Bratislavy (přechod státní hranice 
v 11:05 h), příjezd do Bratislavy v 11:50 h, ubytování v hotelu Tatra, následně odchod do Státního 
oblastního archivu v Bratislavě, Krížkova 7, objednání materiálu, vyřízení souhlasů s pořízením kopií 
apod. 

10. 11. 2015 

Celý den v badatelských hodinách ve Státním oblastním archivu v Bratislavě od 8:00 h do 15:30 h 

11. 11. 2015  

Celý den v badatelských hodinách ve Státním oblastním archivu v Bratislavě od 8:00 h do 15:30 h 

12. 11. 2015  

Odhlášení z hotelu, odjezd z Bratislavy v 10:10 h rychlíkem EC Hungaria, příjezd do Prahy ve 14:18 h 
(přechod státní hranice v 10:53 h) 

 

ČÁST ODBORNÁ:  

Ve třech dnech naší návštěvy ve Státním oblastním archivu v Bratislavě byly pořízeny se 
souhlasem ředitelky Státního oblastního archivu v Bratislavě dr. Pavlíkové reprodukce vybraných, 
v 21 kartonech uložených,  spisů prezidiální a správní agendy fondu Státní soud v Bratislavě. Jedná se 
o spisy, které se u fondu Národního archivu Státní soud Praha nedochovaly, takže k organizaci tohoto 
soudu máme z pražského fondu jen velmi málo informací. Fond Státní soud Bratislava ve své 
prezidiální a správní části obsahuje dokumenty týkající se chodu Státního soudu oddělení Bratislava, 
ale často také v kopiích/stejnopisech dokumenty k činnosti Státního soudu v Praze a Státního soudu 
oddělení Brno, které jsou tak jediným a neocenitelným zdrojem informací k personálnímu obsazení a 
organizaci činnosti Státního soudu v Praze. Celkem bylo pořízeno 3 603 kopií v objemu 6,87 GB pro 
interní potřebu Národního archivu a zpracování fondu. Fotografie jsou uloženy na 
S:\04\Pracovní\Šimůnková\FotoBratislava. Byly identifikovány mj. dokumenty oddělení propagačně 
ideologického Ministerstva spravedlnosti, které se ve stejnojmenném fondu v Národním archivu také 
nedochovaly, zápisy z celorepublikových porad předsedů soudů včetně pražského soudu, evidenční 
pomůcky, svodky typu hlášení hlavních líčení Státního soudu (Praha, Brno, Bratislava) apod.  

Dále byla se správcem fondu Mgr. Gubou a ředitelkou SOA v Bratislavě dr. Pavlíkovou 
předjednána jejich účast na konferenci příští rok v Praze na téma politické perzekuce a činnosti 
Státního soudu v padesátých letech minulého století a také návštěva v Národním archivu a 
seznámení s fondem Státní soud Praha. 
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