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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Košice, Slovensko
ÚČEL CESTY: Účast na konferenci a vernisáži výstavy
ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. David Hubený, Ph.D.
ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Zdeňka Kokošková, Mgr. David Hubený, Ph.D.
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Státní archiv Košice
TRVÁNÍ CESTY: 17. až 20. září 2018
DATUM VYHOTOVENÍ: 25. září 2018
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Dr. Kokošková zahájila cestu v pondělí 17. září 2018 vlakem ČD vyjíždějícím z Hlavního nádraží
Praha v 9:24, po přestupu v Púchově dorazila do Košic s menším zpožděním, tj. v 18:25.
Dr. Hubený zahájil cestu v úterý 18. září 2018 nočním vlakem Regiojet vyjíždějícím ve 21:48
z Hlavního nádraží Praha; do Košic přibyl ve středu 19. září 2018 v 6:14.
Společná cesta zpět započala ve čtvrtek 20. září 2018 na stanici Košice, odkud v 7:45 odjížděl
vlak Regiojet. Na Hlavní nádraží Praha dorazil téhož dne v 15:52.
Cesty proběhly bez mimořádných událostí a ubytování v hotelu Yasmin (placeném slovenskou
stranou) bylo vynikající.

ČÁST ODBORNÁ :
Během našeho pobytu v Košicích byly ve dnech 18.-19. září 2018 vyslechnuty referáty
konference „Na ceste k slovenskej štátnosti“ v prostorách historické radnice v Košicích. Zajímavé
příspěvky politiků (R. Schuster, P. Weiss), historiků a archivářů se týkaly nejen vzniku
samostatného Československa v roce 1918, ale i vzniku Slovenské republiky (1939 a 1993) a
také federalizace státu v roce 1968
S prof. Peterem Švorcem byla diskutována možnost budoucího umístění výstavy „Čtvrtstoletí
spolu. Československo a Podkarpatská Rus“ v prostorách prešovské univerzity. Oslovili jsme
rovněž košické kolegy a následně se nám podařilo s generálním ředitelem Slovenského
technického muzea Ing. Eugenem Labaničem dohodnut, že jmenovaná výstava by mohla být
představena v Košicích. (Za tímto účelem se ozval v pondělí 24. září 2018 náměstek generálního
ředitele Slovenského technického muzea Mgr. Ján Melich, kterému byly poskytnuty bližší údaje
k výstavě.)
S Mgr. Jánem Valem, PhD., z katedry archivnictví z bratislavské Univerzity Komenského byly
probrány možnosti účasti pracovníků Národního archivu na některých dalších aktivitách katedry.
Vernisáž výstavy „Na ceste k slovenskej štátnosti“ konaná v košické Kunsthalle byla, jakož i
samotné provedení výstavy, bylo nadmíru zdařilé. Dle sdělení ředitele SNA Mgr. Ivana Tichého,
PhD., se při přípravě velké výstavy mimořádně osvědčila komise zainteresovaných archivů, ve
které se o každém návrhu a dokumentu rozhodovalo konsensuálně, což zaručovalo nejširší
možnou spolupráci všech útvarů. V rámci výstavy se v témže objektu měly možnost prezentovat
prostřednictvím bannerových výstav všechny slovenské státní archivy.
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