
 
 
 
Zpráva ze služební cesty na Slovensko. 
 
Datum: 11.10.2007 
  Odjezd 5:00 od budovy NA, příjezd do Trnavy v 9:00hod;  
  Odjezd z Trnavy po 16. hod., příjezd k budově NA ve 20:30hod. 
Účastníci: PhDr. E. Benešová, dr.ing. Michal Ďurovič 
 
 
Služební cesta se uskutečnila na základě pozvání Ministerstva obrany SR a ředitele 
Vojenského archívu – Centrální registratury Trnava (dále jen VA-CR). 
 
VA-CR Trnava uspořádal slavnostní shromáždění u příležitosti 40. výročí působení VA-CR 
v Trnavě. Jednotlivé akce byly rozloženy do dvou dnů (11. a 12.10. 2007) a konaly se 
v Trnavě, sídle VA-CR a také na zámku Smolenice. Naše účast byla pouze jednodenní, 
zúčastnili jsme se odborné konference: „Rozvoj archivníctva a vojenského archivníctva – 
budovanie archívov v kontexte členstva SR v NATO a EÚ“ a následného slavnostního 
shromáždění příslušníků VA-CR a hostů. Tohoto shromáždění se zúčastnil také ministr 
obrany SR pan František Kašický. 
 
Odborná konference byla zahájena ředitelem VA-CR Josefem Petrášem v 10:00hod. Ředitel 
představil nejprve jednotlivé delegace (VA Bratislava, VHA Praha, NA Praha, delegace 
z Polska a Maďarska). Ve svém projevu vysoce ocenil pomoc, kterou poskytli pracovníci 
Národního archivu při projektování nové budovy VA-CR. Jednotlivé delegace pak 
informovaly o svém podílu při správě archivů NATO i bývalé Varšavské smlouvy. Na závěr 
konference byl představen (formou prezentace) projekt nové budovy VA-CR v Trnavě. 
Pomoc pracovníků Národního archivu byla oceněna předáním pamětní plakety, vydané u 
příležitosti 40. výročí VA-CR. 
 
Slavnostní shromáždění zahájil ředitel VA-CR, který nejprve představil hosty ministru obrany 
SR Fr. Kašickému. Ministr ve svém projevu vysoce ocenil význam vojenského archivnictví. 
Následovalo slavnostní udílení pamětních medailí pracovníkům VA-CR. Na závěr projevil 
pan ministr zájem o shlédnutí budovy a archiválií VA-CR. 
 
Slovenský rozhlas vysílal přímé vstupy z konference i ze slavnostního shromáždění 
v hodinových intervalech. 
 
Po ukončení slavnostního shromáždění jsme se rozloučili s ředitelem VA-CR J. Petrášem a 
s jeho zástupkyní ing. Němčíkovou.  
 
 
V Praze dne 17.10. 2007    PhDr. E. Benešová 
      Dr. Ing. Michal Ďurovič 


