
V Praze dne 17. září 2014

Č.j . : UST R 626/2014

Počet li st ů : 2

Zpráva ze zahnlll iční pracovní ces ty

Da tum: č tvrtek, I 1. září 20 14

Místo : Brati slava (Slovensko)

Úče l cest)' : Návš tě va Ústavu pama ti národa v Bratislavě a projednání možností a forem

vzájemné spolupráce .

Účastn íci cesty:

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Mgr . Světlana Ptáčníková

Mgr. Ondřej Matěj ka

Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D.

Stanislava Vodičková , DiS.

Přemys l Fialka

Ve čtvrtek l l. září 2014 byla podniknuta jednodenní služební cesta do Bratis lavy za účelem

návštěvy Ústavu pamatl národa (ÚPN) a jedn ání o možnostech a form ách vzájemné

spolupráce. Mezi představi tel i vedení ÚST RIABS a ÚPN byly projednány otázky souvisej ící

s poskytnutím kopíi vybraných archiválií (s akcentem na slovenskou temat iku) ze zdroj ů ABS

do archivu ÚPN pro studijní úče l y. Dále byla dískutována spolupráce na projektech v oblasti

vzděl áván í (proj ekt "Média v dějinách a ději ny v médií ch" financo vaný na zák ladě úspěšné

žádosti ÚST R v rámci evropského programu " Europe for Citizens") a výzkumu. V tomto

případ ě se jedna lo především o zapojení zás tupce ÚPN do spo l ečného projekto vého týmu

zaměřen é ho na sepsání děj in StB. Domluvena byla účast Mgr. Jerguše Sivoše, Ph.D., který se

také stane č l enem redakční rady Securitas Imperii , odborn ého periodik a vydávaného ÚSTR.

Ze strany ÚPN bylo rovněž přis l íbeno navrhnout zástupce do Vědecké rady ÚSTR.



Také se hovořilo o spolupráci na akcích souvisej ících s připomenutím 30. výročí velehradské

poutí z roku 1985 (výstava, konference a publíkace). Za tím účelem byl pořízen videozáznam

rozhovo ru s PaeDr. ThDr. Ondrejom Kraj ň ákom, Ph.D., předsedou Správní rady ÚPN. Ten se

v roce 1985 zúčastn i l výše jmenované pouti a během ní natočí1jedinečný videozáznam, který

dal k dispozici pro účely připravované výstavy . V neposlední řadě účastnicí jednání probrali

možnosti rozš í řen í putovní výstavy .Diktatura versus naděj e" o slovenské reálie a jejího

uvedení na Slovensku.
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