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Zpráva ze zahraničn í pracovní cesty

Datum: 14.-16. března 2016
Místo: Slovensko (Banská Bystrica)
Účel cesty: návštěva Muzea Slovenského národního povstání v Banské Bystrici,

seznámení se s jeho č i nností a projednání možností spolupráce
Účastn ici cesty:
Vedení ÚSTR: Zdeněk Hazdra, Ondřej Matějka, Blanka Mouralová
Vedení ABS: Světlana Ptáčn íková, Petr Zeman
Oddělení výzkumu 1938-1 945: Stanislava Vodičková , Markéta Doležalová, Jan
Vajskebr, Jan Machala, Jan Zumr
Oddělení výzkumu 1945-1 989: Milan Bárta, Martin Tichý, Ji ří Urban

Zástupci ÚSTR a ABS uskutečnili třídenni pracovní cestu do Banské Bystrice na
základě pozvání ředitele Muzea Slovenského národního povstání PhDr. Stanislava
Mičeva s cílem podrobněj i se seznámit s odbornou č in ností této instituce, která se
soustřeďuje především na období exístence tzv. Slovenského štátu v letech 1939
1945. V rámci programu, který připravil i slovenští kolegové, měli možnost
prohlédnout si zázemí Muzea SNP včetně nově vybudovaného vzdě lávacího centra
a obeznámit se jak s výzkumnými projekty, tak s marketingovými a vzd ělávacími

aktivitami. Rovněž absolvovali komentovanou prohlídku muzejní expozice
a d ig ita l izačn ího centra.

Představitelé ÚSTR, ABS a Muzea SNP dále projednali témata týkající se vzájemné
spolupráce. Shodli se zejména na následujících bodech:

Uzavř ít rámcovou smlouvu o spolupráci (v oblastí výzkumu, vzděláván í,

výměny publikací, pořádán í výstav a konferencí, zpřístupněn í archivních
materiál ů pro výzkumné účely apod.).

Pokračovat ve snaze (započaté již v roce 2015) získat z moskevských archivů

digitalizované kopie kartotéky československých válečných zajatců na území
někdej šího Sovětského svazu a další materiály důležité pro studium
československých děj i n v éře nacistické a komunístícké diktatury; za tímto
účelem uspo řádat workshop s cílem zintenzivnit toto úsilí a určit strategií
a společný postup odborných historických institucí z ČR a SR.

Uspořádat konferenci zaměřenou na komparací dějín Protektorátu Čechy
a Morava a Slovenského štátu (odboj , kolaborace, politický systém,
společnost , hospodá řstv í , kultura, propaganda, represivní aparát , politická
a vojenská emigrace... ); předběžný termín: říjen 2017; misto: Muzeum SNP
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V Praze zajistit uvedeni výstavy o propagandě v době Slovenského štátu,
kterou připravuje Muzeum SNP (vernisáž v září 2016 v Muzeu SNP, v Praze
předběžně koncem řijna 2016).

Připravit návštěvu pracovníků Muzea SNP v ÚSTR a ABS (patrně
v 2. polovině října 2016)

Reprezentanti ÚSTR a ABS zavitali též na Univerzitu Mateja Bela, kde ředitele ÚSTR
Zdeňka Hazdru a ředitelku ABS Světlanu Ptáčníkovou přijal proděkan pro vědu

a výzkum Fakulty politických věd a mezinárodnich vztahů prof. PhDr. Peter Terem,
Ph.D, jehož seznámili s činností obou institucí. Aktivity ÚSTR a ABS prezentovali i
studentům mezinárodnich vztahů. Ti také vyslechli přednášku historika Jana
Vajskebra zaměřenou na vznik a existenci Protektorátu Čechy a Morava, což bylo
vzhledem k datu 15. března přímo symbolické. Přednáška se setkala se značným

zájmem a v budoucnu se počítá s tím, že by na Univerzitu Mateja Bela mohli přijíždět

další badatelé ÚSTR představit výsledky svého výzkumu reflektujícího různé aspekty
nacistické okupace a komunistického režimu.
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