
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVOJ FILANTROPICKÉHO ÚSILIA  

AKO ODOZVA NA PERZEKÚCIU V ROKOCH 1939 - 1945 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCA 

 

 

TOMÁŠ DEMOČKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 

KATEDRA RÓMSKEJ KULTÚRY 

 

 

 

 

 

Študijný odbor: Sociálna práca 

 

 

 

 

Stupeň kvalifikácie: magister (Mgr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITRA 2007 

 

 



   

 

 

 

 



  3 

  

 

 

ABSTRAKT 

 

DEMOČKO, Tomáš: Holokaust a perzekúcia v rokoch 1939 – 1945. [Diplomová 

práca]/Tomáš Demočko. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva; Katedra rómskej kultúry. – Školiteľ: Mgr. Vlasta Fabianová. Stupeň 

kvalifikácie: Magister. – Nitra: FSVaZ, 2007.  

 

 

 Ţidovská otázka a jej riešenie na Slovensku počas II. svetovej vojny tvoria špecifickú, 

no neoddeliteľnú súčasť dejín slovenského štátu. Toto obdobie bolo obdobím antisemitizmu 

v kaţdodennej politike, na ktorú nedoplatili len Ţidia, ale dotkla sa aj širokej vrstvy 

obyvateľstva. Z tohoto dôvodu by sa malo o tomto probléme dnes hovoriť otvorene a triezvo. 

No často sme svedkami toho, ţe to tak nie je.  

 Začiatkom roka 1942 začínajú slovenskí fašisti za silného tlaku nemeckých protektorov 

robiť konkrétne prípravy na „konečné riešenie“ ţidovskej otázky, spočívajúce v násilnom 

vysťahovaní Ţidov zo Slovenska. Deportácie slovenských Ţidov do vyhladzovacích táborov 

na okupovanom poľskom území prebiehali od 25. marca do 20. októbra 1942, keby bolo 

násilne odvlečených necelých 58 000 osôb, z ktorých sa po vojne vrátilo iba okolo 800 ľudí. 

 V rámci deportačnej akcie vznikli na Slovensku prechodné koncentračné tábory, 

v ktorých sa sústreďovali Ţidovskí občania pred ich vysídlením z územia štátu. Koncentračné 

tábory sa naponáhlo vybudovali na bratislavskej Patrónke (veliteľ Vašina), v Seredi (veliteľ 

Vozár), v Novákoch (veliteľ Polhora), v Ţiline (veliteľ Marček) a v Poprade (veliteľ Petrík). 

Stáli zväčša na miestach, kde sa pôvodne plánovali vybudovať veľké ţidovské pracovné 

tábory, resp. v objektoch, ktoré na tento účel zapoţičala vojenská správa. 

 Na základe analýzy archívnych dokumentov ako aj svedectiev, môţeme skonštatovať, 

ţe perzekučné opatrenia sa stali realitou ţivota rasovo vylúčených a nepotrebných občanov. 

Nachádzame perzekučné zákazy od zákazu výkonu povolania, arizácie, drţby určitých 

predmetov aţ po zákaz rybolovu pre Ţidov. 

 Smutnejšou stránkou však zostáva 57 transportov zo Slovenska, kde zahynuli 

desaťtisíce perzekvovaných. Na dokrelenie situácie transportov uvádzam výrok vedúceho 14. 

odd MV Konku, ktorý vypracoval presný reţim vnútro-táborového ţivota a smernice pre 

prísun väzňov do koncentračných stredísk. V inštrukciách sa veľký dôraz kládol na 

psychologickú stránku akcie, ktorá mala prebiehať čo najpokojnejšie. Väzňom sa malo 

zdôrazňovať, ţe odchádzajú na práce. Na druhej strane však „ak by takéto uspokojujúce 

pôsobenie nepostačovalo, nech je zakročené, kde to bude treba, so všetkou rozhodnosťou 

a s pouţitím i tých najdrastickejších prostriedkov“. 

 Prvý slovenský štát sa stal vykonávateľom vôle nacistickej ríše. S poľutovaním musím 

povedať, ţe za aktívnej účasti vlády a občanov. 

 

 

Kľúčové slová: 

Perzekúcia, vyradenie, zákonná norma, nariadenie, vyhláška, zákaz, vyradenie, 

prenasledovanie, rasizmus, deportácie, Vláda SR, Tiso, Nemecká ríša, Ţidovské opatrenia, 

arizácia, holokaust, propaganda, likvidácia, pracovné tábory, útvary, strediská, pomoc, 

ukrývanie. 
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Predhovor 

 

 Ţidov prenasleduje utrpenie uţ z dávnych čias, keď boli v ešte v Egypte pod vládou 

faraóna. Z tohto zovretia sa im podarilo uniknúť no kto by predpokladal, ţe omnoho neskôr 

v čase tzv. „civilizovaného“ sveta ich postretnú oveľa väčšie hrôzy v podobe genocídy. 

Ţidia boli obyvateľmi Slovenského štátu, obyčajný ľudia, susedia, ktorí mali svoje radosti 

i starosti. Mnohí z nich boli lekári, významný ľudia, obchodníci. Darilo sa im vďaka 

príslovečnej ţidovskej sporivosti. Aj to malo za následok, ţe občania boli náchylnejší uveriť 

lţivej propagande vedenej z III. Ríše. Stali sa nepriateľmi štátu, niţšou rasou, neţelaným 

vredom na tele spoločnosti. Môţeme sa iba domnievať, čo všetko ovplyvnilo beh dejín, aké sú 

okolnosti toho, ţe slovenský štát vydal svojich občanov do rúk nacistického Nemecka. Tieto 

poznatky ma viedli k hlbšiemu zamysleniu nad podstatou holokaustu, alebo po hebrejsky šoah, 

teda veľkého nešťastia. 

 Slovenský štát, ktorý vznikol z vôle nacistickej diktatúry bol iba poslušným 

vykonávačom jej vôle. Dostali sme moţnosť stať sa dobrovoľným rukojemníkom vo vlastnom 

štáte, alebo si Nemci mohli podmaniť náš národ vojensky. Za lepšie sa videlo spolupracovať 

s dobyvačným Hitlerom, ktorý po roku 1942 jasne ukázal svoje plány s niţšími rasami, za ktoré 

on povaţoval aj Slovanov. Vo svojej práci som sa zameral aj na skúmanie zodpovednosti 

politikov, zvlášť prezidenta Tisa. 

 Deportácie Ţidov začali na oficiálnych poţiadavkách nemeckej vlády začiatkom roka, 

pri rokovaniach o kontingente slovenských pracovných síl do Nemecka v zmysle medzištátnych 

dohôd z 8. decembra 1939 a z 19. júna 1941 vyslovila poţiadavku podstatného zvýšenia počtu 

robotníkov (asi o 20 000). Slovenská vláda 21. januára vyhlásila, ţe nemôţe vyhovieť tejto 

poţiadavke. Na ďalšie naliehanie nemeckej komisie slovenský vládny splnomocnenec Dr. 

Izidor Koso navrhol, či by Nemecko neprijalo svoj súhlas, ţe prijme namiesto slovenských 

robotníkov 20 000 mladých, práceschopných Ţidov zo Slovenska. Ministerský predseda Tuka 

s návrhom nadšene súhlasil a spolu s ministrom vnútra Alexandrom Machom začali robiť 

prípravy na vysídlenie Ţidov zo Slovenska. 

Prvý transport šiel z Popradu 25. marca 1942. 1000 mladých dievčat „šlo na prácu“, no ich osud 

bol spečatený. Nasledovali ďalšie transporty – rodinné.  

 Moţno viesť polemiku nad zodpovednosťou Tisa, ako prezidenta. Protiţidovský zákon 

nepodpísal, ale dal súhlas k tomu, aby vláda konala počas jedného roka v tejto veci so všetkou 

razanciou. Tuka bol Himmlerov prisluhovač, preto robil, čo mal s nasadením aj s vlastnou 

iniciatívou.  

 Vznikli koncentračné strediská nielen vo svete ale aj na Slovensku: Nováky, Sereď, 

Vyhne, neskôr ďalšie, kde boli na prácu väznení Ţidia určený k neskorším deportáciám.  

Po úteku väzňov z Osvienčimu, Slovákov Rudolfa Vrbu (vlastným menom Waltera 

Rosenberga) a Alfreda Wetzlera, sa celý svet dozvedel o hrôzach nacistických táborov. No 

desaťtisíce duší našlo utíšenie bolestí aţ po smrti. 

 

 Počas štúdia a hľadaní dokumentačných materiálov som sa zoznámil s mnohými ľuďmi 

počnúc prof. Mešťanom, riaditeľom Ţidovského múzea v Bratislave aţ po preţivšiu holokaust 

M. J. zo Spišskej Novej Vsi. 

 

 Chcem na tomto mieste poďakovať všetkým, ktorý mi pri objasňovaní tragických 

okolností akokoľvek pomohli, zvlášť školiteľke Mgr. Vlaste Fabianovej za jej cenné poznatky. 
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Úvod 

 

 Za cieľ práce sme si zvolili rozobrať priebeh protiţidovských opatrení od ich začiatku po 

ich vrchol a dôsledky, taktieţ chceme načrtnúť postavenie rozhodujúcich osôb v tejto 

problematike. Budeme sa snaţiť porovnať jednotlivé opatrenia ako sa menili aj sprísňovali.

 Obsah bol vytvorený na základe jednotlivých fáz priebehu protiţidovských opatrení, 

ktoré sa začali uskutočňovať v autonómnom Slovensku. Nezamerali sme sa len čisto na to aké 

boli protiţidovské opatrenia, pretoţe treba pochopiť aké dôvody k ním viedli a čo tomu 

predchádzalo. Takýmto postupom kapitol hlbšie nazrieme do témy, objektívnejšie môţeme 

nahliadnuť do situácie, zistíme čím bol ţidovský kódex a z čoho sa vykryštalizoval, prečo 

vznikol, aký mal dopad. Preto pokladáme za potrebné vidieť problematiku od zlomu vypuknutia 

cez dané okolnosti po ďalší medzník ako deportácia, ktorá vychádzala z paragrafu ţidovského 

kódexu. 

 Predovšetkým chceme tieto skutočnosti rozobrať, súčasne i hľadať súvislosti 

porovnaním jednotlivých častí tejto práce pomocou analyticko-komparatívnej metódy v určitom 

chronologickom slede. Postupovať tak aby sme neodbočili od témy, ale aby sme vyuţili všetky 

moţnosti, ktoré nám táto práca poskytuje v jej obmedzenom rozsahu. 

 Preto vyuţijeme zdrojový aparát, ktorý máme k dispozícii. Avšak netreba sa spoliehať 

len na tieto dokumenty. Čo sa týka archívnych prameňov, v prípade zoznamov ich nemôţeme 

pokladať za priveľmi hodnoverné bez porovnania s inými dokumentmi. Mnohokrát nemuseli 

prebehnúť súpisy arizovaného či likvidovaného majetku dôkladne, musíme si uvedomiť, ţe aj 

v takýchto prípadoch sa mohli diať skutočnosti vďaka, ktorým nie je moţné vykonať úplné 

štatistiky bez odhadov. Treba prihliadať i na subjektívny postoj autorov literatúry, pretoţe 

vďaka neuvedeniu úplných poznatkov vznikajú mýty ako napr. prekvapenie Tisu kódexom. 

Zdrojový aparát nemusí byť za kaţdých okolností stopercentne dôveryhodný, treba brať 

v úvahu, ţe je dôleţité vyuţiť čo najviac prameňov pre zistenie istých skutočností. Nanešťastie 

to v tejto téme nie je úplne moţné, pretoţe sa zachovali najmä subjektívne výpovede Ţidov 

a väčšina historikov sa pri ţidovskej tematike venovala deportáciám alebo koncentračným 

táborom. 

 Dôsledky týchto protiţidovských opatrení boli obrovské a nepríjemné, nielenţe 

Slovensko pripravilo Ţidov o slobodu, ale platili za nich Nemcom kvôli deportácií, z ktorých sa 

uţ mnohý nevrátili. Deportáciu odôvodňovali opatrením zo ţidovského kódexu. To znamená, ţe 

vyvrcholením protiţidovskej politiky bola deportácia Ţidov do vyhladzovacích táborov. 

 Téma by sa dala vypracovať oveľa lepšie, keby bolo na ňu viacej priestoru. Takto sme 

len navrhli v obmedzenej forme ako by sa dalo postupovať a stručne rozobrali aj niektoré 

kapitoly. Snaţili sme sa poskytnúť čo najviac informácií, pokiaľ to bolo moţné. 

 Dostupnosť zdrojov bola v horšom stave ako sme očakávali. Archívnych prameňov 

existuje obrovské mnoţstvo, problém sa však vyskytoval v odborných periodikách, keďţe sa 

málo kto venoval v prácach o ţidoch protiţidovským opatreniam. Internetové stránky 

poskytovali Ţidovské dejiny najmä biblického charakteru, monografie bolo ťaţké zohnať 

moţno pre svoju obľúbenosť. Veľa ľudí zaujíma ,,drastické“ zaobchádzanie so Ţidmi.  

 Navrhujeme viac sa venovať tomuto problému, pretoţe človek by mal spoznať chyby 

ľudstva, reţimov, totality. Treba vyskúmať ešte mnoho okolností. Prečo sa Tuka v ničom 

nezastavil a čo viedlo Macha k rasistickej propagande, prečo ľudia na Slovensku tak ľahko 

podľahli aj keď im hrozil podobný osud. Prečo sa búrili len jednotlivé osoby, či boli všetci 

zaslepený rasovou propagandou alebo sa všetci báli. Bádateľ zaoberajúci sa touto témou by mal 

preskúmať mnohé dokumenty aj pohľady na vec zúčastnených, analyzovať ich a zároveň 

komparovať. 
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 1. Hitlerov nástup - Nastolenie nacistickej diktatúry v Nemecku 

Adolf Hitler, vodca nacistickej strany (Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany, 

NSDAP), stál od 30. januára 1933 na čele vlády. Ríšsky prezident Paul von Beneckendorff von 
Hindenburg ho menoval za ríšskeho kancelára. Franz von Papen, Hindenburgov dôverník, sa 

stal vicekancelárom. Spolu tvorili vládu tzv. národnej koncentrácie z Nemeckej nacionálnej 

ľudovej strany a Nacionálnosocialistickej strany. 

Hitler, deväť rokov po potlačení puču v Mníchove (9. 11. 1923), spolu s nacionálnymi 
socialistami stali na prahu moci a nadšene oslavovali svoje víťazstvo. Joseph Goebbels hovoril 

o historickom obrate v Nemecku. Večer prešlo 15 000 uniformovaných prívrţencov Adolfa 

Hitlera spolu s jednotkami stahlhelmu vo fakľovom sprievode Brandenburskou branou popri 

vysvietenej budove ríšskeho kancelára. V novej vláde stali proti ôsmim konzervatívnym 
ministrom traja nacionálni socialisti: Adolf Hitler, ríšsky minister vnútra Wilhelm Frick a 

minister bez kresla Hermann Goring. 

 

1.1 Odstránenie oponentov 

 V parlamente však tradičná pravica mala stále ešte väčšie zastúpenie ako jeho strana. 

Hitlerovi vlastne hrozilo, ţe bude kedykoľvek odvolaný, pretoţe nemohol rátať so stabilnou 

väčšinou: v takej situácii bola aj väčšina predchádzajúcich vlád. Keďţe chcel mať absolútnu 

moc, vymohol si od starého prezidenta Hindenburga rozpustenie parlamentu a urobil všetko 
pre to, aby zvíťazil vo voľbách 5. marca. V štátnom rozhlase sa intenzívne vysielala nacistická 

propaganda, priemyselné kruhy štedro financovali teatrálnu kampaň, nacisti sa predvádzali po 

uliciach a nedovolili nijaké opozičné manifestácie, v Prusku im pri tom pomáhala polícia, 

ktorú dal Goring nacistom úplne k dispozícii. 
 24. februára sa konala v sídle komunistickej strany policajná prehliadka. Goring tvrdil, 

ţe ma dôkazy o pripravovanom povstaní, ale keďţe ich nemohol predloţiť, obvinenie úplne 

prepadlo. Opätovne vyrukovanie mu umoţnil večer 27. februára 1933, kedy poţiar zachvátil 

budovu Reichstagu, nemeckého parlamentu, v Berlíne. Šéf pruskej polície Herman Goring 
kričal, ţe ide o komunistický zločin proti novej vláde a o začiatok revolúcie. Nariadil šéfovi 

Gestapa, aby postrieľať komunistických vodcov "tam, kde ich nájde" a aby dal okamţite 

povešať všetkých komunistických poslancov. Ríšsky prezident Hindenburg v zaujme obrany 

proti komunistickým aktom násilia, ktoré ohrozujú štát a ochrany národa a štátu zrušil dôleţité 
základné práva. Týkalo sa to osobnej slobody, práva na slobodne vyjadrenie odlišnej mienky, 

slobody tlače, spolčovania a zhromaţďovania a rešpektovania poštového a telefónneho 

tajomstva. Velezrada, podpaľačstvo a niektoré ďalšie zločiny sa mali v budúcnosti trestať 

smrťou. Ríšska vláda mohla pri obnovovaní verejného poriadku dokonca zrušiť krajinské 
vlády. (Lipták, 2000, s. 183) 

Na mieste činu bol zatknutý mladý holandský murár Marinus Van der Lubbe, psychicky 

narušený člen odštiepeneckej komunistickej skupiny. Skutočne sa pokúsil o zapálenie budovy 

Ríšskeho snemu, ale pouţil na to len vlastnú košeľu a je vylúčené, aby sa mu samému podarilo 
spôsobiť takú pohromu. Zmanipulovali ho. Do pivníc Reichstagu, ktoré boli v podzemí 

prepojené s Göringovým bytom, nacisti uloţili benzín a zápalný materiál. 

Van der Lubbe ako vinník nepostačoval, preto zatkli troch bulharských komunistov, 

medzi nimi Juraja Dimitrova, ktorý sa neskôr stal vedúcim Komunistickej internacionály a po 
roku 1945 ministerským predsedom Bulharska, Blagoja Popova a Vasila Taneva. Vedúci 

parlamentnej skupiny nemeckých komunistov Ernst Togler bol zatknutý. Proces, ktorý sa 

konal v Lipsku, sa skončil fiaskom. Van der Lubbe bol odsúdený na smrť a popravený, ale 

traja obvinení bulharskí komunisti boli 23. decembra vyhlásení za nevinných. Podporovala ich 
obrovská medzinárodná kampaň solidarity, ktorá sa netýkala Holanďana, lebo komunisti
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ho povaţovali za provokatéra. Pomohlo im najmä to, ţe obvinenia proti nim sa ukázali ako 

neopodstatnene. 

Lipský proces sa síce skončil nezdarom, ale napriek tomu stihli poţiar veľmi dobre 

vyuţiť. NSDAP tento čin vyuţila cieľavedome ako podnet na rozsiahlu vlnu zatýkania, 
smerujúcu predovšetkým proti komunistom.. Komunistická strana bola postavená mimo 

zákon, jej tlač zakázaná, vláda na dva týţdne (čiţe na dlhšie, ako zvyšok volebnej kampane) 

zastavila aj sociálnodemokratické denníky a veľkú časť liberálnych novín. Zatkla 4000 

komunistov a iných stúpencov opozície, medzi nimi aj poslancov, ktorí majú parlamentnú 
imunitu. 

Nasledovala vlna otvoreného teroru zakotvená zákonom z 28. februára 1933. V ten 

istý deň, 28. februára, Göring publikoval komuniké, v ktorom tvrdil, ţe sa pripravovali nove 

poţiare, ktoré mali vzbĺknuť v úradných budovách, múzeách, súkromných vilách a 
továrňach. Pronacistická tlač rozmnoţovala detaily o domnelom pláne povstania, ako únos 

ţien a deti policajtov, ktoré mali slúţiť ako ţivý štíť pred povstalcami, aby sa tak sťaţili 

represie. 

Uţ neexistovala opozičná tlač, ktorá by mohla protestovať. Časť voličov sa chytil a 
do pasce: 44 % hlasov nacistom stačilo, aby získali väčšinu v parlamente, ale povstalci 

NSDAP nemali ešte dvojtretinovú väčšinu, ktorú potrebovali, aby mohli zmeniť ústavu a 

nastoliť diktatúru. (Niţňanský, 2005, s. 165) 
 
1. 2 NSDAP získala dvojtretinovú väčšinu 

 Bola demokracia zachránená? Nie, pretoţe túto dvojtretinovú väčšinu darovala 23. 
marca nacistom ochabnutá a malo energická katolícka strana Zentrum. Hoci NSDAP vyšla z 

volieb víťazne, svoj volebný cieľ, absolútnu väčšinu, napriek silnému volebnému teroru SA, 

nedosiahla. Politický vývoj v Nemecku, poznačený terorom a svojvoľným zatýkaním, 

vyvrcholil 23. marca vydaním splnomocňovacieho zákona. Zákon bol v ríšskom sneme 
schválený v pomere 444 hlasov proti 94. Proti hlasovali len prítomní poslanci SPD. Z 81 

zvolených komunistických poslancov ríšskeho snemu bola uţ väčšina v "ochrannej väzbe" 

SA, takisto ako 26 poslancov SPD. Zákon splnomocňoval Hitlera najprv na obdobie štyroch 

rokov vydávať bez spolupôsobenia ríšskeho snemu zákony, a to aj také, ktoré by odporovali 
ustanoveniam weimarskej ústavy. Splnomocňovací zákon, ktorý nadobudol platnosť 24. 

marca, odstránil takmer všetky základné občianske práva. Parlamentný systém vlády fakticky 

zlikvidovalo zlúčenie zákonodarnej a výkonnej moci v podmienkach permanentného 

výnimočného stavu. Koniec weimarskej republiky bol spečatený. 
 Hitlerovi uţ zostalo len počkať na Hindenburgovu smrť 2. augusta 1934, aby sa stal 

jediným pánom krajiny. Tento 86-rocny ríšsky prezident nesplnil nadeje, ktoré do neho 

nemecká spoločnosť vkladala. Ako "stráţca ústavy" mohol totiţ nacionálnym socialistom 

prekaziť uzurpovanie statnej moci. Poţiar Ríšskeho snemu mu poskytol potrebnú zámienku 
na to, aby sa Hitler zbavil najrozhodnejších odporcov, a to so súhlasom obyvateľstva 

umlčaného násilím a zhypnotizovaného zdanlivo legálnym postupom. 

 

1.3 Nacistický ideologický program - „čistá rasa“ 

  Nacistická strana mala od roku 1921 svojho "vodcu" (Fuhrera) Adolfa Hitlera. Podľa 
fašistických ideológov sa spoločnosť skladala z najvyššieho vodcu (duce, führer, caudillo...) 

s nespochybniteľnou najvyššou autoritou a neobmedzenou mocou a ďalej z elity (zloţenej 

výlučne z muţov), ktorá sa zo spoločnosti vyčlenila svojimi schopnosťami. Zvyšok tvoria 

masy, ktoré musia byt' v zaujme vyššieho cieľa riadene a ovládané. 
 Nacizmus vyhlásil Germánov za "vyššiu rasu", ktorá jestvovala ako idealizovaný 

model národa uţ v minulosti. Podľa takýchto vízií boli napríklad predkovia Nemcov 

("Germáni") veľkým národom preto, ţe boli zbavení akýchkoľvek "nesúrodých", "cudzích" 

prímesi. K opätovnému dosiahnutiu mýtickej veľkosti a vznešenosti sa dá dospieť len novou 
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čistotou. Preto fašizmus velebil rasové cnosti a, naopak, odsudzoval akékoľvek miešania rás, 

kultúr či hoci myšlienok pripomínajúcich kozmopolitizmus (Chalupecký, 1998, s. 269). 

  Germáni mali utvoriť jeden štát bez "niţších rás"- Ţidov, nemeckých Cigánov 

(Sintiov), Rómov, o ktorých nacisti vyhlasovali, ţe sú zodpovední za všetko vnútorné zlo. 
Nevyhnutnosťou udajne bolo vydobyť si "Lebensraum" (ţivotný priestor), a to 

revanšistickou vojnou, ktorá zlomí mocenské povstanie, zničením Sovietskeho zväzu a 

predovšetkým ovládnutí národov celej východnej časti Európy - "menejcenných" národov- 

tak, ako sa na elitu a ovládané masy delili jednotlivci, tak sa rozdeľovali aj národy a celé 
rasy. Ţidmi boli podľa rasových zákonov nacistov nielen ti, ktorí sa hlásili k hebrejskému 

náboţenstvu. Stačilo, keď túto vieru vyznávali ich prarodičia. K tomu sa pridala koncentrácia 

moci v rukách jediného človeka, nenávisť' k parlamentarizmu, marxizmu, nepriateľstvo k 

demokracii, likvidáciu pacifizmu, rasizmus, expanzionizmus, čo formuloval Adolf Hitler v 
roku 1923 v knihe Mein Kampf (Môj boj), ktorú napísal vo väzení, kde strávil jeden rok 

namiesto piatich (kvôli prvému stroskotanému puču nacistických socialistov roku 1923). 

  Keď sa Hitler dostal k moci, prešiel od slov k činom. Bolo povolene zadrţanie bez 

sudu a pre stúpencov opozície boli otvorene tábory, 14. júla existovala uţ len jediná, 
nacistická strana, zrušila sa federálna štruktúra krajiny, ani miestna sprava sa odvtedy 

nevolila, ale bola menovaná. Obyvateľstvo bolo organizovane do početných organizácií. Aj 

kultúru bolo treba priviesť k rozumu - knihy ţidovských, marxistických a demokratických autorov 

od Einsteina po Wellsa, od Freuda po Zolu sa pálili na verejných miestach. 
  Roku 1935 práva Ţidov boli obmedzovane protiţidovskými Norimberskými zákonmi. 

Roku 1939 bol zákaz rozšírený na obchod, remeslo, vedenie podnikov. V zahraničnej politike 

sa mnoţili nelegálne akcie: remilitarizácia Porýnia roku 1936, anexia Rakúska a časti 

Československa roku 1938, Čiech roku 1939, potom prišiel útok na Poľsko, ktorý rozpútal 
druhu svetovú vojnu. 

 

1. 4 Počiatky rasového prenasledovania ţidovského obyvateľstva 

 Druhá svetová vojna bola najstrašnejšou vojnou v ľudskej histórii, zahynulo v nej vyše 

55 miliónov ľudí, čiastočne v boji, veľká časť pri brutálnych vyhladzovacích akciách. 

Základom koncepcie sveta propagovanej nacistickou ideológiou bol rasizmus, podľa ktorého 
árijská rasa je nadradená všetkým ostatným. 

 

1.4.1 Ţivotný priestor a rasizmus 

 Budúcnosť nemeckého národa závisela predovšetkým od uchovania čistoty árijskej 
krvi a od rozpínavosti nemeckého ľudu, ktorý jediný mal byt' schopný ovládnuť svet. Na 

dosiahnutie tohto cieľa mu bolo potrebne zabezpečiť ţivotný priestor na úkor iných, v 

porovnaní s nim menejcenných národov. V rámci tohto pohľadu boli Ţidia obvinení zo snahy 

nakaziť ostatne "rasy" a z úsilia ovládnuť svet obchodu, tlače alebo politiky. V tejto 
hierarchii rás boli "parazitmi", ktorých bolo treba vyhubiť v prvom rade. 

 Keď Hitler v roku 1933 uchopil moc, nacistická strana nemala vopred vypracovanú 

stratégiu v oblasti rasovej politiky. 

 V rokoch 1933-1939 malo prenasledovanie dvojakú formu. Od roku 1933 Ţidov 
postupne zbavovali práv a poniţovali, lebo podľa nacistov ohrozovali čistotu germánskej 

rasy. Nacisti bojkotovali ţidovské obchody, zaloţili prvý koncentračný tábor v Dachau, kde 

väznili Ţidov a protivníkov reţimu, najmä komunistov. Ţidia nemohli predovšetkým 

vykonávať niektoré povolania, verejné funkcie, jestvoval numerus clausus (uzavretý, 
obmedzený počet) na univerzitách (Niţňanský, 2005, s. 43). 

 

1.4.2 Norimberské zákony 

 Norimberskými zákonmi (15. 9. 1935) boli "biologicky" izolovaní od Árijcov. 
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Nemecký ríšsky snem, zvolaný do Norimbergu, prijal na norimberskom zjazde NSDAP 

aklamáciou (hromadný zjavný prejav súhlasu) tzv. zákon o ríšskych občanoch 

(Reichsburgergesetz) a zákon na ochranu nemeckej cti a nemeckej krvi. 

Tieto ustanovenia znamenali zákonné zakotvenie verejnej diskriminácie Ţidov, ktorú 
nacisti propagovali od roku 1933. Mali dať zdanie zákonnosti brutálnej diskriminácie Ţidov 

a umoţniť ďalšie zostrenie ich perzekúcie v Nemecku. 

 Zákony a z nich vyplývajúce ustanovenia degradovali nemeckých ţidov na občanov 

druhej kategórie, na ľudí s menšími právami. Ríšskym občanom mohol byt' iba ten, kto mal 
nemeckú alebo druhovo príbuznú krv. Zákon označoval za úplných Ţidov tých, ktorí mali 

najmenej troch ţidovských starých rodičov. Na určenie rasového pôvodu pritom postačovala 

aj náboţenská príslušnosť.  

 

1.4.3 Počiatky perzekúcie 

 Právna diskriminácia mala za následok spoločenskú izoláciu Ţidov v Nemecku. Ţidia 

nemali hlasovacie pravo a takisto nemohli zastávať nijaký verejný úrad. Tieto zákony 

zakazovali pod hrozbou trestu uzatvárať zmiešané manţelstvá medzi Ţidmi a Neţidmi, boli 

pozbavení nemeckej národnosti a občianstva, skonfiškovali im majetky, vylúčili ich z 

vysokoškolských štúdií, z určitých intelektuálnych a umeleckých profesii (v správe), mali 

zakázaný prístup na verejne miesta. Protiţidovské zákony boli vyhlásené v mene rasovej 

čistoty. 

Neskôr vláda nútila Ţidov emigrovať, no od nástupu nacistickej strany k moci sa sami 

snaţili zachrániť v emigrácii: roku 1933 ich ţilo v Nemecku 500 000, v roku 1938 Ţidov ostalo 
350 000. Prvá vysťahovalecká vlna bola zloţená predovšetkým z politických odporcov 

nacizmu. Politici, umelci a vedci odchádzali, aby sa vyhli hroziacemu zatknutiu a deportácie 

do koncentračných táborov. Ďalší odchádzali z politických alebo morálnych dôvodov na 

protest proti nacistickej diktatúre. Vyhnanci pokladali za svoju povinnosť zahraničie o 
rasistickom útlaku panujúcom v krajine, varovať pred expanzívnymi plánmi Hitlera a 

udrţiavať kontakt s odbojom v Nemecku. Po roku 1938 sa prenasledovanie zintenzívnilo: 

posielali ich do koncentračných táborov, vyvlastňovali a arizovali ich podniky a obchody, 

zaviedli pre nich osobitne občianske preukazy. (Kamenec, 2004, s. 74) 
 

1.4.4 Krištáľová noc 

"Krištáľová noc" (pomenovaná podľa mnoţstva rozbitých výkladných skríň) 9. 

novembra 1938 znamenala dramatické okamihy pre ţidovských občanov. Ríšsky minister 
Joseph Goebbels a vedenie strany NSDAP v celej krajine zorganizovali pogrom proti Ţidom. 

Jednotky SA a členovia NSDAP zapaľovali synagógy, plienili a ničili ţidovské obchody, 

rozličné zariadenia ţidovských náboţenských obci a súkromné byty, týrali a vraţdili Ţidov. 

Počas pogromu bolo deväťdesiat Ţidov zavraţdených, vyše dvadsaťsesťtisíc zatknutých a 
odvlečených do koncentračných táborov. 

NSDAP sa pokúšala výtrţnosti vydávať za spontánnu reakciu na atentát, ktorý spáchal 

7. novembra sedemnásťročný Ţid z Poľska Herschel Grunspan na nemeckého poradcu 

veľvyslanca v Paríţi Ernsta von Ratha. Nacistická strana však sama vydala takýto rozkaz: 
"Všetky ţidovské obchody majú byt' ihneď zničené príslušníkmi SA v uniformách... Ţidovské 

synagógy majú byt' ihneď podpálené." 

Herschel Grunspan zdôvodnil svoj čin tým, ţe jeho rodičov vypovedali z Hannoveru do 

Poľska. Nemecké úrady 28. októbra zatkli sedemnásťtisíc poľských Ţidov ţijúcich v 
Nemecku, dopravili ich k nemecko-poľským hraniciam, kde dostali v súlade s dekrétom 

varšavskej vlády do pasov špeciálne pečiatky, aby neboli zbavení štátneho občianstva. 

Postihnutí Ţidia nesmeli spočiatku vstúpiť do Poľska a cele dni sa ponevierali v hraničnom 

pasme. Atentát bol pre nacistov iba vítanou zámienkou na plánované zostrene prenasledovanie 
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Ţidov, ktoré sa začalo hneď po prevzatí moci NSDAP najrozličnejšími represiami, 

poniţovaním a vylúčením Ţidov z verejného ţivota (Čaplovič, 2000, s. 249). 

 
2. Rozhodnutie o genocíde - počiatky 

 V rokoch 1939 -1940 dochádzalo k represáliám hlavne v nedávno dobytom Poľsku 

(september 1939). Nariadili tu, ţe Ţidov treba z vidieka sústrediť' do väčších miest. V 

priebehu nasledujúcich dvoch rokov zriadili nacistické úrady v mnohých mestách na 
obsadených územiach vo východnej Európe, napríklad vo Varšave, Krakove, Lodţi, Vilniuse 

a Rige "ţidovskej štvrte", geta. Ţidia v nich museli ţiť' v stiesnenom priestore, oddelene od 

ostatného obyvateľstva, bez lekárskej starostlivosti a dostatku potravín a museli vykonávať' 

nútené práce. Podľa nariadenia 44/91 je na juh od rieky Visla zriadená uzavretá ţidovská 
oblasť'. Ubytovanie v gete je povinne. Všetci Ţidia z Krakova a okolia sú natlačení do 16 

štvorcových blokov. V gete je Ţidovská rada, ktorá pozostávala z 24 volených Ţidov osobne 

zodpovedných za realizáciu príkazov krakovského vedenia. Robila zoznamy pre rozdeľovanie 

pracovných úloh (tábor nútených prac Plaszow). Tieţ sa tu podávali sťaţnosti. 20. marca 
1941 vypršala lehota na vstup do geta. Od roku 1943 začali geta rušiť' (likvidácia 

krakovského geta bola 14. 3. 1943) a Ţidovských obyvateľov odváţali do táborov smrti. 

Taktieţ bol vypracovaný aj "plán Madagaskar", podľa ktorého mali byt' milióny Ţidov 

vyvezené na ostrov pod správou SS, ale tento projekt sa nerealizoval. 
 

2.1 Šesť rokov genocídy – „Šoah“ 

Vyhladzovanie Ţidov (šoah) – hebr. Veľké neštastie. 
 Prvými postihnutými Ţidmi boli Ţidia v Poľsku (3 000 000), v Nemecku (120 
000), v pobaltských krajinách (vyše 200 000), v Sovietskom zväze (vyše 700 000), v 
Československu (60000) a v Rakúsku (50 000). Potom vo Francúzsku (75 000), v 
Belgicku (24 000), v Holandsku (100 000), v Juhoslávii (60 000), v Nórsku (1 000) a v 
Grécku (60 000). Roku 1943 začali deportácie talianskych (9 000) a roku 1944 
maďarských Ţidov (180 000). Celkove 5 100 000 obeti. Najhorším rokom bol rok 1942, 
počas ktorého zahynulo 2 700 000 osôb. Zachránení boli Ţidia v Dánsku, vo Švédsku, vo 
Fínsku a v Bulharsku. Bulharskí Ţidia boli jednou zo štyroch ţidovských komunít v 
nacistami ovládanej Európe, ktorá sa počas druhej svetovej vojny vyhla deportáciám do 
táborov smrti v okupovanom Poľsku a túto vojnu preţila. Stalo sa tak napriek tomu, ţe 
Bulharsko bolo spojencom nacistického Nemecka a malo na svojom území aj nemecké 
jednotky. Skutočnosť, ţe bulharská vláda odmietla vydať Nemecku svojich ţidovských 
občanov, získala Bulharsku po vojne v spojených štátoch a najmä v medzinárodných 
ţidovských organizáciách veľké uznanie a sympatie. Na druhej strane však treba vidieť, 
ţe aj v Bulharsku existovali protiţidovské zákony a najmä ţe to boli pravé bulharské 
úrady, ktoré organizovali deportácie Ţidov z Macedónska a Trácie, keď sa tieto oblasti 
dostali v roku 1941 pod bulharskú správu ((Kováč, 1998, s. 221). 

 
2.1.1 Cigáni 

Vyhladených bolo aj 250 000 Cigánov, teda tretina z tohto obyvateľstva ţijúca roku 

1939 vo Francúzsku, Belgicku, Nemecku a Maďarsku. Nemecka armáda mala s Cigánmi 

"nakladať tak, ako so Ţidmi". 
 
2.1.2 Chorí a telesne postihnutí 

Duševne chorých, telesne postihnutých alebo invalidov likvidovali v rámci eutanázie. 
Počet obeti tejto politiky smerujúcej k likvidácii "chorých a spoločensky neuţitočných 
Ţivlov" sa odhaduje na 130 000. Najprv ich roztriedili v nemocniciach, potom ich poslali do 
vyhladzovacích stredísk (šesť ústavov na prevádzanie eutanázie na celom území) a nakoniec 
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ich zlikvidovali buď pouţitím morfia, alebo plynu, a ich mŕtvoly spálili v krematóriách. 

 
2.1.3 Slovania, "červenokoţci" 

Slovanov pokladali nacisti za "podľudí". Hitler hovorieval, ţe s nimi treba naloţiť' 
ako s "červenokoţcami". Poľská elita bola zdecimovaná uţ roku 1939 (dôstojníci, 
duchovenstvo a intelektuáli) a z 5 700 000 sovietskych občanov uväznených v rokoch 1941 
aţ 1945 zahynulo 3 300 000, čo je dôkazom premyslenej politiky fyzickej likvidácie. 

 
 
3. Prezident, vláda, Snem SR a Štátna rada o ţidovskej otázke 

 

Perzekúcia ţidovských obyvateľov na Slovensku v rokoch 1939-1945 bola jedným z 

najfrekventovanejších problémov vnútornej politiky vtedajšej Slovenskej republiky. 

Permanentne sa dotýkala všetkých oblasti verejného a spoločenského ţivota. Jej agendou sa 

systematicky a cieľavedome zaoberali, iniciovali a usmerňovali ju najvyššie ústavné organy. 

Štát viedol od svojho vzniku vnútornú vojnu proti 89 tisícom tunajších ţidovských občanov, 

ktorých označil za cudzí ţivel, za trvalého nepriateľa slovenského štátu, za nevyliečiteľné 

chorý národ, ktorý chce ţiť na úkor iných národov. V dôsledku citovaných hodnotení boli 

ţidovskí občania postupne zbavovaní hospodárskych, sociálnych, občianskych a nakoniec 

základných ľudských práv. Tento trend nevyhnutne a logicky viedol k tragédii, ktorá vyústila 

do deportácii a k následnému vyvraţdeniu troch štvrtín slovenských Ţidov. 

 

3.1 Zodpovednosť  

 

Za tento vývoj nesú priamu či nepriamu právnu, politickú i morálnu zodpovednosť (aj 

keď rozdielnou mierou vlastných konkrétnych krokov) najvyššie ústavné organy, ktoré 

vedome iniciovali, uskutočňovali, propagovali a odobrovali všetky antisemitské opatrenia 

štátu. Tragédia ţidovských občanov totiţ nezačala aţ pri deportačných vlakoch, ani pred 

bránami vyhladzovacích táborov, resp. plynových komôr - tam "iba" kulminovala. Jej zhubne 

korene treba hľadať uţ pri šírení nenávistnej, štátom podnecovanej a usmerňovanej 

protiţidovskej propagandy, pri prvých antisemitských krokoch, ktorých obludnú právnu 

kulisu vytvárali zákony a nariadenia, ideologicky zdôvodňované či ospravedlňované 

udajnými ţivotnými záujmami slovenského štátu a národa, občas dokonca aj náboţenskými 

dôvodmi. 

 Najvyššími Ustavnými zákonodarnými a výkonnými inštitúciami vojnového 

slovenského štátu boli: snem, vláda, prezident a Štátna rada. Všetky tieto organy sa 

podstatnou mierou podieľali na antisemitskej politike štátu - bez ohľadu na to, či ich členovia 

mali na tento problém rovnaký názor alebo či predvídali dôsledky "riešenia" ţidovskej otázky. 

Zásahy ústavných orgánov boli buď priame (vydávanie a najmä realizovanie stoviek zákonov, 

nariadení a vyhlášok), alebo nepriame: záväzné, oficiálne zaujatie stanovísk k právnej, 

politickej a morálnej stránke antisemitskej  politiky štátu, jej schvaľovanie, zdôvodňovanie, 

vysvetľovanie, občas i jej kritika. Napriek rozdielnemu postaveniu či právomociam najvyššie 

Ústavné organy štátu boli navzájom personálne i kompetenčne prepojene cez príslušnosť k 

funkcionárskym špičkám, k ideológii a ku kaţdodennej politickej praxi vládnucej štátostrany - 

HSĽS. Veď prvý predseda vlády a neskorší prezident Jozef Tiso bol zároveň aj predsedom 

HSĽS, ''vodcom národa". Druhy premiér Vojtech Tuka, podobne ako predseda snemu Martin 

Sokol, boli v uţšom vedení HSĽS ako aj v Štátnej rade. Väčšina ministrov, poslancov a 

členov Štátnej rady zároveň zastávala vysoké posty vo funkcionárskej hierarchii 

samovládnucej štátostrany, ktorá mala v ústave zakotvenú vedúcu úlohu v štáte a bola teda 

plne zodpovedná za všetko, čo sa v ňom udialo - teda aj za protiţidovskú politiku a jej 
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tragické dôsledky. Okrem toho, riešenie ţidovskej otázky sa stalo často pouţívaným 

nástrojom kompetenčného, mocenského i personálneho zápasu medzi uvedenými Ústavnými 

organmi, resp. medzi ich najvyššími predstaviteľmi. Niekedy je dosť ťaţké identifikovať 

výroky a skutky najvyšších ústavných činiteľov - z hľadiska ich štátnych alebo straníckych 

funkcii (Niţňanský, 2003, s. 197). 

 

 Zodpovednosť za tragédiu slovenských Ţidov celkom prirodzene padá na hlavy ľudí, 

ktorí počas druhej svetovej vojny stáli na najvyšších priečkach slovenskej politickej 

hierarchie, alebo sa zhodou okolností či vlastným pričinením dostali do funkcií, v ktorých 

ovplyvňovali dej udalostí.  

 

3.1.1 Galéria zodpovedných 

 

Jozef Tiso (1887 Veľká Bytča – 1947 Bratislava)  

 V rokoch 1898-1906 študoval na gymnáziu v Ţiline a Nitre, 1906-1910 na Pazmáneu 

vo Viedni. Roku 1918 vstúpil do Slovenskej ľudovej strany. Roku 1925 sa stal poslancom NZ 

a v rokoch 1927-1929 ministrom verejného zdravotníctva a telesnej výchovy. Po smrti 

Andreja Hlinku v polovici roku 1938 predseda HSĽS, neskôr šéf vlády Slovenskej krajiny, po 

14. marci 1939 predseda slovenskej vlády, 26. októbra 1939 prezident republiky. Predstaviteľ 

umierneného krídla HSĽS. Nedokázal sa postaviť proti radikálnemu riešeniu ţidovskej otázky 

na Slovensku, vo verejných vystúpeniach schvaľoval deportácie. V apríli 1945 emigroval, no 

bol vydaný do ČSR. Národný súd ho roku 1947 odsúdil na trest smrti, následne ho popravili 

obesením.  

 

Alexander Mach (1902 Slovenský Meder – 1980 Bratislava)  

 Študoval v rodisku a Nových Zámkoch, nedokončil štúdiá v kňazskom seminári v 

Ostrihome a Trnave. Venoval sa novinárskej práci, od roku 1922 sa angaţoval v SĽS. Od 

roku 1926 pracoval v Slováku, Slovenských ľudových novinách, Slovenskom týţdenníku a 

Slovenskej pravde. Najbliţší spolupracovník V. Tuku. 1924–1929 generálny tajomník HSĽS, 

člen Rodobrany. Roku 1938 obnovoval Rodobranu a zakladal HG. V rokoch 1938–1945 

poslanec snemu, 1938–1940 šéf Úradu propagandy. V rozličných obdobiach hlavný veliteľ 

HG. Od 29. 7. 1940 do apríla 1945 minister vnútra, od 17. 8. 1940 do 4. 9. 1944 súčasne 

podpredseda vlády, člen Predsedníctva HSĽS. Presadzoval dôslednú nacifikáciu politického 

systému na Slovensku, na čo vyuţíval HG a svoju publicistickú činnosť. Organizátor 

perzekučného systému vojnovej SR, vrátane rasového prenasledovania a organizovania 

deportácií. Po vypuknutí SNP sa jeho postavenie oslabilo, napriek tomu, ţe vystupoval proti 

obnoveniu ČSR, začal pomáhať perzekvovaným. V apríli 1945 emigroval, no bol vydaný a 

Národným súdom odsúdený na 30 rokov väzenia, trest mu neskôr zmenili na 25 rokov. Roku 

1968 bol omilostený, aţ do svojej smrti ţil v Bratislave.  

 

Vojtech Tuka (1880 Piarg – 1946 Bratislava)  

 Ľudovú školu absolvoval v Banskej Štiavnici, maturoval v Leviciach. Vysokoškolské 

štúdiá práva a štátnych vied absolvoval na univerzitách v Budapešti, Berlíne a Paríţi. V 

rokoch 1902-1907 bol policajným úradníkom v Budapešti, potom vysokoškolským 

pedagógom v Pécsi, 1914-1921 profesorom právnej filozofie a medzinárodného práva na 

Alţbetínskej univerzite v Bratislave. Od roku 1921 sa angaţoval v SĽS. Bol iniciátorom a 

autorom jej autonomistických koncepcií, od 1922 do 1929 šéfredaktor denníka Slovák, roku 

1923 zaloţil polovojenskú stranícku organizáciu Rodobrana. V rokoch 1925 aţ 1929 poslanec 

Národného zhromaţdenia. Roku 1929 ho odsúdili na 15 rokov za vlastizradu a špionáţ v 

prospech maďarskej iredenty. V roku 1938 sa vrátil na Slovensko, obnovil Rodobranu, stal sa 
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čestným veliteľom Hlinkovej gardy (HG). Aktívne vystupoval v rokovaniach s nacistami pri 

rozklade ČSR. V rokoch 1939–1945 profesor právnej filozofie a medzinárodného práva na 

Slovenskej univerzite, 1940-1942 jej prvý rektor. Zároveň zastával funkciu podpredsedu 

HSĽS a rozličné vládne posty (27. 10. 1939 – 4. 9. 1944 premiér, od 29. 7. 1940 súčasne aj 

minister zahraničných vecí). Presadzoval slovenský nacionálny socializmus, viedol radikálne 

krídlo HSĽS, vyuţíval svoju otvorenú kolaboráciu s nacistami na politický nátlak vnútri 

strany. Hlavný iniciátor rasových perzekúcií a deportácií rasovo prenasledovaných zo 

Slovenska. V marci 1945 emigroval, no vydali ho československým orgánom, odsúdili a 

popravili obesením.  

 

Anton Vašek (1905 Hrubá Borša – 1946 Bratislava)  

 Stredoškolské a vysokoškolské právnické vzdelanie ukončil v Bratislave. Aktívny v 

rôznych mládeţníckych a katolíckych spolkoch, člen HSĽS a HG. Od roku 1927 generálny 

tajomník Slovenského krajinského zväzu obcí, miest a okresov. Aktívny v publicistike, 1930–

1938 redaktor a zodpovedný redaktor Zpráv mesta Bratislavy a Hlasu slovenskej samosprávy. 

1939–1942 prednosta kontrolného a revízneho oddelenia Mestského úradu v Bratislave. Od 3. 

4. 1942 do 1. 9. 1944 prednosta 14. protiţidovského oddelenia ministerstva vnútra. 

Organizátor perzekúcií ţidovského obyvateľstva, riadil praktické a výkonné opatrenia na 

zabezpečenie deportácií, ideologicky a propagandisticky ich zdôvodňoval. Ako hlavný notár 

Mestského úradu v Bratislave od septembra 1944 do apríla 1945 otvorene kolaboroval s 

nemeckými okupačnými orgánmi. V roku 1946 ho Národný súd odsúdil na trest smrti 

obesením.  

 

Izidor Koso (1896 – 1978 Veselé nad Váhom)  

 1906–1914 študoval na gymnáziách vo Svätom Jure, Skalici a v sedmohradskom 

Temešvári. Roku 1918 absolvoval právo na Alţbetínskej univerzite – odchovanec V. Tuku. 

1918–1938 pracoval na rozličných postoch v štátnej správe. Od roku 1938 aţ do januára 1944 

bol šéfom prezídia ministerstva vnútra, 1944–1945 prednostom prezidiálneho oddelenia 

Úradu predsedníctva vlády. Skúsený, právne erudovaný úradník, politicky sa neangaţoval. 

Podieľal sa na organizovaní arizácie ţidovského majetku, spoluautor ţidovského kódexu. 

Roku 1948 ho Ľudový súd v Bratislave odsúdil na 18 rokov väzenia.  

 

Dieter Wolfgang Wislicény (1911 Regulowken – 1948 Bratislava)  

 Nedokončil štúdium teológie, v roku 1931 sa začal venovať politickej práci v NSDAP, 

od roku 1934 člen SS, od júna 1934 pracovník SD. Neskôr sa stal v RSHA zástupcom A. 

Eichmanna, od septembra 1941 nacistický poradca pre Ministerstvo vnútra SR a Ústredný 

hospodársky úrad so zameraním na riešenie ţidovskej otázky. Z nacistickej strany bol on 

hnacím motorom perzekúcií a deportácií ţidovského obyvateľstva zo Slovenska. V rokoch 

1943 a 1944 organizoval deportácie Ţidov v Grécku a od marca 1944 aj v Maďarsku. V 

rokoch 1945–1947 vypovedal pred medzinárodným tribunálom v Norimbergu. Roku 1948 ho 

odsúdil Ľudový súd v Bratislave na trest smrti.  

 

Franz Karmasin (1901 Olomouc – 1970 Steinach)  

 Zmaturoval roku 1919 v rodisku, vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru 

absolvoval v Českom Těšíne. Od roku 1926 pôsobil na Slovensku, kde sa angaţoval aj ako 

vodca nacistického hnutia v rámci nemeckej menšiny a funkcionár nemeckých spolkov a 

politických strán, najmä Sudetendeutsche Partei na Slovensku. Za túto stranu sa roku 1935 

stal poslancom Národného zhromaţdenia ČSR. Od roku 1937 zástupca Konrada Henleina. Po 

roku 1938 zaloţil Deutsche Partei, stal sa jej vodcom. 1938–1945 poslanec snemu, zároveň 

štátny tajomník pre záleţitosti nemeckej národnostnej skupiny na Slovensku. Člen SS, agent 
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SD. Informoval nemeckú stranu o riešení ţidovskej otázky na Slovensku, od roku 1940 ţiadal 

jej radikálne riešenie, sám bol v tomto smere aktívny. Pri arizácii presadzoval 

uprednostňovanie záujmov príslušníkov nemeckej menšiny. V roku 1945 emigroval do 

Nemecka. Roku 1948 ho Ľudový súd v neprítomnosti odsúdil na trest smrti. Zomrel v 

Nemecku ako dôchodca.  

 

3.1.2 Delegovanie moci 

Z ústavnoprávneho hľadiska sa logicky predpokladalo, ţe hlavne slovo v tzv. riešení 

ţidovskej otázky prípadne snemu, majúcemu ''vyniesť zákony, ktorými sa na Slovensku 

vyrieši otázka Ţidov", čím tato inštitúcia mala "získať' veľké zásluhy o zdravý vývoja 

národa". Snem SR sa však na riešení ţidovskej otázky nepodieľal v tej miere, aká sa mu 

povodne prisudzovala, hoci viaceré ním prijate právne normy zohrali v tomto smere 

medzníkovú úlohu. K ním patril zákon o pozemkovej reforme, zákon o ţidovských podnikoch 

a ţidoch zamestnaných v podnikoch (tzv. Prvý arizačný zákon), zákon o exekúciách, ale 

najmä ústavné zákony o splnomocnení vlády na riešenie ţidovskej otázky, resp. o 

vysťahovaní Ţidov z územia Slovenskej republiky. 

 

3.1.3 Paradox zákonnosti 

Antisemitskou normotvorbou snem pomáhal roztáčať a právne legalizovať nielen 

mechanizmus protiţidovskej politiky v kaţdodennej praxi reţimu, ale v mene prijatej 

ideológie sa vedome spreneveroval aj svojmu základnému poslaniu - ochrane práva. 

Napokon, priznávali to aj sami poslanci, keď konštatovali, ţe  právny poriadok sa tu porušuje 

len potiaľ, pokiaľ to vyţaduje ciel'. Dnes ţijeme také časy, ţe mnohokrát predpisy Ústavného 

zákona musia byt' odstranené. Na Slovensku bolo treba v duchu novej Európy vynášať mnoho 

nových zákonov a nariadení a slovenský parlament sa snaţil v zhode s hlavou štátu a vládou 

udierať na ne svoju pečať. Od roku 1943 sa Snem SR síce čiastočne snaţil revidovať niektoré 

svoje vlastne, ale najmä vládne protiţidovské právne normy, lebo pri splnomocňovaní vlády v 

sneme nikto nemyslel na také riešenie ţidovskej otázky, aké sa potom stalo. Tieto snahy o 

revíziu sa však nikdy nedotkli vlastnej morálnej podstaty tzv. riešenia ţidovskej otázky, sa ale 

iba márne pokúšali o nápravu ekonomických škôd, ktoré so sebou priniesol arizačný proces. 

Opodstatnenosť antisemitskej politiky štátu sa na pôde snemu nikdy nespochybnila, iba sa 

kritizovali jej niektoré metódy. Parlament, podobne ako všetky najvyššie ústavné organy 

štátu, nikdy uţ v sebe nenašiel dosť politickej odvahy, ani morálnych sí1 na revidovanie 

protiţidovskej ideologickej doktríny a jej praktických dôsledkov. 

 

3.1.4 Zodpovedné orgány 

Hlavnú úlohu pri praktickom uplatňovaní protiţidovských opatrení zohrala vláda a jej 

statne organy, resp. jej podriadene inštitúcie, akými boli Úrad propagandy, Hospodárska 

Úradovňa predsedníctva vlády, Ústredný hospodársky úrad, 14. oddelenie ministerstva vnútra, 

Ústredný úrad práce, atd. Vlada - aj keď z hľadiska jej jednotlivých členov názorovo dosť 

diferencovaná - však bola nielen realizátorkou, ale aj hlavným iniciátorom protiţidovských 

opatrení. Absolútna väčšina antisemitských právnych noriem mala totiţ formu vládnych 

nariadení, resp. nariadení s mocou zákona a ministerských vyhlášok. Ich iniciátori a autori 

otvorene deklarovali odmietnutie princípov demokraticko - liberálneho zákonodarstva a 

tvrdili, ţe rovnaké zákony môţu platiť pre všetkých ľudí len vtedy, keď sú všetci toho istého 

náhľadu a tých istých mravných zásad rovnaké zákony nemôţu platiť pre ľudoţrútov a 

civilizovaných ľudí, nemôţu ony platiť ani pre Ţidov a ostatných. 

 

3.2 Vláda ako výkonný orgán 
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Vláda hneď 14. marca 1939 dostala právomoci, aby v prechodnom čase vykonala 

všetko, čo je potrebne na udrţanie poriadku a na zabezpečenie záujmov Slovenského štátu. 

Rovnaké právomoci jej dával aj § 44 Ústavy - ak to bude vyjadrovať hospodársky, finančný 

politický záujem štátu. Snem síce do troch mesiacov mohol vládne nariadenia vetovať, ale v 

prípade protiţidovských opatrení toto právo ani raz nevyuţil. Na základe spomínaných 

splnomocnení boli ţidovskí občania uţ v prvom roku existencie štátu systematicky 

vylučovaní z verejného a ekonomického ţivota, všestranne spoločensky diskriminovaní. 

Konkrétne kroky, v tomto smere realizovali ţupné, okresne, notárske, resp. policajne úrady, 

priamo podliehajúce vláde. 

 Na jeseň 1940, po čiastočnej rekonštrukcii slovenského vládneho kabinetu, po vpáde 

nacionálnosocialistickej ideológie a jej metód do politickej praxe na Slovensku, vláda získala 

v "riešení" ţidovskej otázky ešte dôleţitejšiu, načas neotrasiteľnú pozíciu. Tu plne rešpektoval 

aj snem, keď Ústavným zákonom odovzdal vláde plne moci na jeden rok, aby celkom 

vylúčila ţidovských občanov zo slovenského hospodárskeho a sociálneho ţivota, a odobrala 

im majetok, lebo "riešenie ţidovskej otázky sa musí postaviť na úplné nove základy", musí sa 

riadiť "tempom dnešných čias" a "pri riešení tak naliehavej otázky treba pokračovať 

urýchlene". Tento ústavný zákon c. 210/1940 S1. z. podpísal aj prezident J. Tiso. 

 

3.2.1 Vydávanie nariadení a vyhlášok 

Po prijatí splnomocňovacieho zákona vyšli v priebehu jedného roka stovky nariadení a 

vyhlášok inšpirovaných predsedníctvom vlády, jednotlivými ministerstvami, resp. Ústredným 

hospodárskym úradom. Tieto kroky nielen završovali proces vyradenia Ţidov z 

hospodárskeho a verejného ţivota, odoberúc im všetok majetok, ale zbavili ich uţ aj 

základných občianskych, osobných a ľudských práv. Uvedený trend vyvrcholil v septembri 

1941 vydaním tzv. ţidovského kódexu (nariadenie č. 198/1941 S1. z.), ktorý sa stal jedným z 

najkrutejších antisemitských zákonov v moderných dejinách Európy a navyše postavil 

''riešenie'' ţidovskej otázky v slovenskom štáte na rasový princíp.  

 

3.2.2 Tuka, Mach – propaganda 

 Onedlho vláda -  najmä Vojtech Tuka z funkcie premiéra, resp. ministra zahraničných 

veci a Alexander Mach z funkcie ministra vnútra a zároveň aj hlavného veliteľa Hlinkovej 

gardy - pristúpila ku konkrétnej príprave a vzápätí k uskutočňovaniu deportácii slovenských 

ţidov do nacistických vyhladzovacích táborov. Spomínaní vládni predstavitelia sa nepodieľali 

na násilnom vysídľovaní ţidov iba po stránke organizačnej, ale túto akciu pripravovali a 

zdôvodňovali aj propagandisticky, vydávajúc ju za jeden z hlavných predpokladov šťastnej 

budúcnosti štátu a národa. Navyše, deportácie zdôvodňovali ako určitú kompenzáciu niţšieho 

počtu slovenských robotníkov v Ríši alebo ako náhradu za nasadenie vyššieho počtu 

slovenských vojakov na východnom fronte. Aj keď sa vo vládnom kabinete vyskytli 

pochybnosti o právnej a morálnej stránke deportácií, po Tukovom a Machovom vysvetlení či 

nátlaku "nerobili sme zasadne námietky proti tomu. Vládny kabinet najmä prostredníctvom 

14. (tzv. ţidovského) oddelenia MV - určoval priebeh a tempo transportov, všestranne 

zabezpečoval ich organizáciu, finančné krytie, dopravu, atd.. Od marca do októbra roku 1942 

bolo zo Slovenska do vyhladzovacích táborov deportovaných 57 628 ľudí - asi dve tretiny 

Ţidov ţijúcich na území vtedajšej Slovenskej republiky. Za kaţdú vysťahovanú osobu 

zaplatila slovenská vláda Nemecku 500 ríšskych mariek (asi 5 000 slovenských korún). Popri 

tom jednotlivé ministerstva, ako aj Ústredný hospodársky úrad, podliehajúci predsedníctvu 

vlády a neskôr ministerstvu hospodárstva, udeľovali pracovne povolenia, ktoré boli dočasnou, 

aj keď neistou ochranou pred násilným vysídlením mimo územie štátu (Kamenec, 2003, s. 

140). 
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3.2.3 Ďalšie kroky vlády 

Aj po skončení prvej etapy deportácii na jeseň 1942 ostala vláda najdôleţitejším 

Ústavným organom, ktorý usmerňoval ďalšie kroky v "riešení" ţidovskej otázky. Stále platila 

téza čo najprísnejšie postupovať proti ţidom, lebo aj keď majú výnimky sú nebezpečný vred 

na tele Slovenska, ničitelia zdravého a triezveho úsudku nasej pospolitosti. Napriek tomu, ţe 

niektorí radikálni členovia vlády sa na jar 1943 snaţili o pokračovanie deportácií, transporty 

sa uţ nepodarilo obnoviť. Pod vedením vlády sa na Slovensku vybudovali a existovali 

ţidovské pracovne tábory a strediska. Vláda ďalej dohliadala na dodrţiavanie 

predchádzajúcich protiţidovských diskriminačných nariadení, robila opakovane súpisy Ţidov, 

ktorí zostali, preverovala ich pracovne povolenia a zároveň sa neúspešne snaţila naprávať 

rastúce ekonomické škody z arizačného procesu. Na jar 1944 uskutočnila násilnú evakuáciu 

zostatku ţidovských obyvateľov zo Sarišsko-Zemplínskej ţupy na stredne a zapadne 

Slovensko. Po nemeckej okupácii slovenského územia na jeseň 1944 sa vládne organy opäť 

podieľali nielen na nenávistnej antisemitskej propagande, ale čiastočne aj na zatýkaní a 

deportovaní zvyšku slovenských ţidov do nacistických vyhladzovacích, resp. koncentračných 

táborov a na pochody smrti. 

 

3.3 Postavenie Tisa 

 Na "riešení" ţidovskej otázky sa od októbra 1939 podieľal aj prezident republiky Jozef 

Tiso. O právnej, politickej a morálnej zodpovednosti prezidenta za tragédiu slovenských 

ţidov sa uţ takmer šesťdesiat rokov v historiografii, v historickej publicistike a v slovenskej 

spoločnosti vášnivo diskutuje, vytvárajú sa najrôznejšie legendy, ktoré sa najčastejšie rodia z 

ideologických pohnútok alebo z nedostatočného poznania dobových faktov a súvislostí. 

Ústava dávala prezidentovi značné moţnosti, aby zasahoval aj do tzv. riešenia ţidovskej 

otázky. Hlava štátu totiţ schvaľovala všetky zákony prijate snemom a mohla sa k nim 

vyjadriť, resp. ich vrátiť na opätovné prerokovanie. Treba konštatovať, ţe prezident Jozef 

Tiso podpísal všetky protiţidovské zákony (vrátane Ústavných zákonov č. 210/1940 S1. Z., 

ktorý na jeden rok splnomocňoval vládu "riešiť" ţidovskú otázku a ústavného zákon č. 

68/1942 S1. z. - o vysťahovaní Ţidov) a okrem jednej výnimky (pri zákone o ţidovských 

podnikoch a ţidoch zamestnaných v podnikoch - 113/1940 S1.z.) ani raz nezasiahol do ich 

znenia. Navyše, J. Tiso do októbra 1939 ako premiér podpisoval všetky protiţidovské 

nariadenia vlády. 

 

Tisov kresťanský postoj 

 8. augusta 1940 sa v Bratislave konalo zasadnutie tajomníkov HSĽS. Predseda strany 

a prezident republiky Dr. J. Tiso vo svojom prejave neobišiel ani ţidovskú otázku. Po 

niekoľkých útokoch a apeloch zo strany ţidovských náboţenských obcí, ţe to, čo sa 

praktizuje so Ţidmi, nie je kresťanské, vo svojom prejave na to reagoval takto:  ... v listoch 

mne adresovaných písali mi Ţidia, či to, čo robíme je kresťanské. Dalo mi to podnet na 

uvaţovanie a pomyslel som si: Vy mňa chcete učiť kresťanstvu? To však nie je argument, 

argumentom je, ţe národu nedám zahynúť pre ţidovskú pospolitosť. Mne je národ viac ako 

Ţidia, čo by ich bolo koľko, i keď vidím, ţe národ by preto mohol utrpieť ţivotné škody, vtedy 

si ja po kresťansky poviem: najprv seba a potom teba. Nič nespravodlivého sa tu nerobí. ... Za 

to, čo robí strana, za to zodpovedáme svojím svedomím, lebo všetko sa robí podľa zásad 

spravodlivosti. 

Podľa tohoto vyjadrenia  Dr. Tisu bolo jeho svedomie v najlepšom poriadku.  Toto 

vyhlásenie malo veľmi veľký vplyv aj na široké vrstvy obyvateľstva, keď prezident, profesor 

etiky a zároveň rímskokatolícky kňaz a biskup prehlási, ţe to, čo sa robí v štáte je v poriadku 

a dokonca to súhlasí aj s kresťanskými pravidlami.  Na tento jeho prejav sa odvolávali často aj  

mnohí politici. Slová o úplnej kresťanskej spravodlivosti a morálke prebiehajúcich 
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protiţidovských opatrení sa J. Tiso nikdy a nikde nepokúsil verejne ani trochu korigovať. 

Tisove názory o kresťanskom si počínaní so Ţidmi preberala verejnosť prostredníctvom 

časopisov, ktoré priam podčiarkovali slová „nič nekresťanské a neľudské“. 

 

 

3.3.1 Prezidentské výnimky 

 Často sa argumentuje faktom, ţe Jozef Tiso nepodpísal tzv. ţidovský kódex 

(nariadenie e. 198/1941 S1. z.). Tato právna norma mala však formu nariadenia prijatého v 

rámci plných moci vlády pri "riešení" ţidovskej otázky. Toto splnomocnenie vlády 

vychádzalo z ústavného zákona. c. 210/1941 S1. Z., ktorý prijal Snem SR a podpísal 

prezident. Tým obidva menovane ústavné organy delegovali všetky právomoci vláde, čo ich 

však nezbavuje politickej zodpovednosti za tento krok. Prezident vládne nariadenia a 

nariadenia nikdy ani v iných, "neţidovských" prípadoch nepodpisoval, lebo mu to neukladala 

ústava. Jozef Tiso však text tzv. ţidovského kódexu poznal uţ pred jeho prijatím a 

prostredníctvom prezidentskej kancelárie sa k nemu aj vyjadril. Neprotestoval proti jeho 

zneniu, iba si vyhradil pravo, aby mohol davať výnimky spod jeho platnosti. Znenie, rasový a 

antihumánny charakter tohto vládneho nariadenia však nikdy verejne nespochybnil. Naopak, 

vo viacerých svojich oficiálnych prejavoch či verejných vystúpeniach Jozef Tiso 

ospravedlňoval a schvaľoval všetky protiţidovské opatrenia vrátane deportácií, vysvetľujúc 

ich udajnými záujmami národa a štátu, či dokonca náboţenskými dôvodmi: "Národu nedám 

zahynúť pre ţidovskú pospolitosť. Mne je národ viac ako Ţidia. Ja si po kresťansky poviem, 

najprv seba a potom teba (Mannová, 2003, s. 286). 

 

3.3.2 Kontroverznosť kňaza 

Za dielo nepriateľskej propagandy označil aj správy o krutých opatreniach vlády 

protiviacich sa princípom ľudskosti voči osobám pre ich národnosť a náboţenstvo." 

Deportácie vysvetľoval a ospravedlňoval  uvoľnením ţidov na prace do Nemecka. 

Prezidentova politická zodpovednosť za "riešenie" ţidovskej otázky sa zvyšuje ešte faktom, 

ţe Jozef Tiso stal na čele samovládnucej štátostrany a z tejto funkcie bol aj najvyšším 

veliteľom Hlinkovej gardy, ktorá sa aţ do konca existencie slovenského štátu veľkou mierou 

podieľala na surovej realizácií antisemitských nariadení. Morálna zodpovednosť prezidenta 

zas vyplýva z faktu, ţe ako kňaz, ktorý mal nespornú autoritu v spoločnosti, odobroval 

protiţidovskú politiku štátu, ospravedlňujúc ju aj udajnými náboţenskými dôvodmi. 

 

3.4 Postavenie Štátnej rady 

Štátna rada, ktorá podľa pôvodných predstav mala byť jedným z najdôleţitejších 

ústavných organov štátu s ďalekosiahlymi kontrolnými právomocami, bola tieţ občas 

konfrontovaná s procesom "riešenia" ţidovskej otázky na Slovensku. 

Členovia Štátnej rady, ktorí na tomto fóre reprezentovali politické, ekonomické, kultúrne a 

cirkevne elity spoločnosti, sa síce k danému problému vyjadrovali iba príleţitostne, ale 

spravidla k jeho najcitlivejším medzníkom, akými bola arizácia a hlavne deportácie Ţidov do 

vyhladzovacích táborov. Štátna rada bola v totalitnom reţime z aspektu jej praktických 

právomoci v podstate diskvalifikovaná na poradný, no nikoho nezaväzujúci ústavný organ. 

Napriek tomu svojimi vyjadreniami a deklarovanou morálnou autoritou mohla čiastočne 

ovplyvniť aj priebeh "riešenia" ţidovskej otázky. Ani v tejto inštitúcii však nedošlo k 

spochybneniu "oprávnenosti" diskriminácie, resp. perzekúcie ţidovských obyvateľov, lebo 

"ţidovské občianstvo svojou svetovou organizáciou rozkladá spoločensky poriadok a 

boľševizovaním podrýva civilizáciu a dôstojnosť ľudstva. 

Na pôde Štátnej rady sa najčastejšie objavila kritika na adresu niektorých 
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metód, ktoré štátne organy pouţívali proti ţidovským občanom, osobitne voči konvertitom. 

Kritika sa spočiatku dotýkala hlavne arizačného procesu, ktorý sa zvrhol do korupčných afér a 

nekontrolovateľného poškodzovania hospodárskych záujmov štátu: "V našich mestách ten 

nacionálny idealizmus uţ nejestvuje. Mesta ţijú v znamení, ţe ţidovská otázka je vecou 

arizátorov a ich záujmov. 

 

3.4.1 Vyjadrenie Štátnej rady k deportáciám 

V marci 1942, na začiatku deportácií, došlo na rokovaní Štátnej rady k varovaniu, ţe 

tento akt je v rozpore nielen s hospodárskymi záujmami štátu a porušuje slovenské i 

medzinárodné právne zásady, ale sa aj prieči zákonu prirodzenému a Boţiemu a vyvoláva 

všeobecné pohoršenie. Po búrlivej polemickej diskusii však Štátna rada neodmietla začínajúce 

deportácie, iba odporučila prezidentovi, aby udeľoval výnimky najmä konvertitom, resp. 

prejavila starosť o moţnosť vykonávania náboţenských povinnosti deportovaných ţidovských 

konvertitov v ich „nových“ domovoch. V neskoršom období Štátna rada sa vyjadrovala 

k ţidovskej otázke iba sporadicky a na novú vlnu deportácií v jeseni 1944 uţ vôbec 

nereagovala. Morálnu, no aj politickú zodpovednosť a z nej vyplývajúci postoj Štátnej rady k 

deportáciám, resp. k celému riešeniu ţidovskej otázky (Lipták, 2000, s. 183). 

 

3.5 Záver zodpovednosti ústavných orgánov 

Najvyššie Ústavné organy slovenskej republiky ako inštitúcie nesú teda plnú, aj keď 

rozdielnu právnu, politickú a morálnu zodpovednosť za tzv. riešenie ţidovskej otázky na 

slovenskú a jeho tragické následky. Publikovane materiály túto skutočnosť plasticky 

dokumentujú, rekonštruujú a zároveň naznačujú tragiku tohto procesu, logicky vyúsťujúceho 

do masových vráţd a následnej traumy slovenskej spoločnosti. Pritom činnosť týchto 

inštitúcií nebola z aspektu ich personálneho zlozenia názorovo monolitná, nemenná, ale bola 

diferencovaná a v postojoch k "riešeniu" ţidovskej otázky prešla svojim vnútorným vývojom, 

ovplyvneným zahraničnými i domácimi politickými či ideologickými faktormi. 

 

4. Legislatívna dynamika 

Etapy právnych úprav ţidovskej otázky v období slovenského štátu: 

 

4.1 Etapa 1 

1. etapa. Od 14.3. 1939 do prijatia Ústavy 21. 7. 1939 protiţidovskej nariadenia boli vydávané 

vo forme vládnych nariadení a to na základe zákona c. 1/1939 S1. z. o samostatnom 

Slovenskom štáte, ktorým v § 4 bola vláda splnomocnená, aby nariadeniami vykonala všetko, 

čo je v prechodnom čase potrebne na udrţanie poriadku a na zabezpečenie záujmov 

Slovenského štátu. 

 

4.2 Etapa 2 

2. etapa. Od prijatia Ústavy 21. 7. 1939 do 11. 9. 1940 bola prevaţná časť protiţidovských 

predpisov vydávaná vo forme nariadení s mocou zákona a to na základe § 44 Ústavy 8R.  

V tomto období len niektoré protiţidovské predpisy vyšli v tom čase vo forme zákona. Bol to 

predovšetkým zákon číslo 113/1940 81. z. o ţidovských podnikoch a o ţidoch zamestnaných 

v podnikoch (tzv. prvý arizačný zákon) a zákon c. 163/1940 81. z. o dočasnej úprave exekúcií 

a konkurzov zavedených na návrh Ţidov. 

 

4.3 Etapa 3 

3. etapa. Od 11. 9. 1940, keď nadobudol platnosť ústavný zákon c. 210/1942 S1. z., ktorý 

vládu splnomocnil na obdobie jedného roka "riešiť'' problematiku Ţidov. Prijatím tohto 
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ústavného zákona prezident i snem SR splnomocnili vládu, aby riešila situáciu Ţidov podľa 

svojho presvedčenia, preto tieto dva ústavné organy do situácie Ţidov potom skoro 

rok nezasahovali. splnomocňovací ústavný zákon totiţ znemoţňoval Snemu SR do troch 

mesiacov rokovať o jednotlivých vládnych nariadeniach, čo umoţňovala Snemu Ústava v 

prípade "obyčajných" vládnych nariadení. 

 d 11. 9. 1940 do 11. 9. 1941 vyšli skoro všetky protiţidovské opatrenia vo forme 

nariadení na základe tohoto ústavného zákona, vrátane nariadenia c. 198/1941S1. z. - tzv. 

ţidovského kódexu. 

 

4.3.1 Zriadenie Ústredného hospodárskeho úradu 

 Vláda po prijatí Ústavného zákona c. 210/1940 S1. z. následne prijala nariadenie č. 

222/1940 S1.z., ktorým v podstate delegovala svoje právomoci na vytvorený Ústredný 

hospodársky Úrad (ďalej UHU). Tento následne realizoval väčšinu protiţidovskej agendy, 

vrátane likvidácií a arizácií ţidovských obchodov a podnikov podľa nariadenia c. 303/1940 

81. z. (tzv. druhy arizačný zákon). Nariadenie c. 198/1941 81. z. - tzv. ţidovský kódex - dal 

rozsiahlu právomoc niektorým administratívnym Úradom. UHU v arizačných a 

hospodárskych otázkach, ministerstvu vnútra (vytvorenému 14. oddeleniu - tzv. ţidovskému) 

v otázkach policajných a bezpečnostných. Obidva Úrady vydávali na základe tohto poverenia 

vykonávacie ustanovenia vo forme vyhlášok v Úradných novinách. 

Kým nevyšiel tzv. ţidovský kódex, vydávalo ministerstvo vnútra (ďalej MV) svoje vyhlášky 

na základe zákona c. 190/1939 S1. z. o verejnej správe vnútornej. 

 

4.4 Etapa 4 

4. etapa. Po 11. 9. 1941 do konca existencie Slovenskej republiky. Po uplynutí platnosti 

splnomocnenia vlády podľa Ústavného zákona 210/1940 SI. z. nastal zase stav, aký existoval 

pred 11. 9. 1940. 

 Predpisy o úprave niektorých otázok penzijného poistenia Ţidov súkromných 

zamestnancov vo vyšších sluţbách boli vydané vo forme zákona (zákon č. 278/1941 Sl. z.), 

taktieţ aj predpisy o zabezpečení hospodárenia na poľnohospodárskych nehnuteľnostiach 

Ţidmi obhospodarovaných (zákon č. 108/1942 Sl. z.), ako aj predpisy o obmedzení Ţidov pri 

osvojení (zákon č. 138/1942 Sl. z. ). 

Nariadenia vo vzťahu k deportáciám realizovala vláda najprv na základe § 22 nariadenia č. 

198/1941 (tzv. ţidovského kódexu). Deportácie Ţidov, keďţe čiastočne znamenali zmenu 

ustanovení ústavy, boli podporene vydaním ústavného zákona (Ústavný zákon č. 68/1942 SI. 

z.) (Niţňanský, 2003, s. 180). 

 

4.5 Protiţidovské opatrenia na Slovensku 

 3. septembra 1941 z iniciatívy Vojtecha Tuku slovensky snem prijal zákon, ktorý 

splnomocňoval vládu urobiť všetko na vylúčenie Ţidov z hospodárskeho a sociálneho ţivota. 

Vylúčenie Ţidov z politického ţivota a obmedzenie ich vplyvu v hospodárskej oblasti 
priniesli uţ predchádzajúce zákonné normy. 

Vlada Slovenskej republiky vydala 9. septembra 1941 protiţidovské nariadenie o právnom 

postavení Ţidov, známe pod názvom Ţidovský kódex. Tento zákon sa pripravoval v 

súčinnosti s nacistickým Nemeckom a jeho odborníkmi na "ţidovskú otázku". 
Tak ako v Nemecku aj na Slovensku mala byť ţidovská otázka vyriešená s "konečnou 

platnosťou". Slovenskí katolícki biskupi protestovali proti nariadeniu osobitným 

memorandom zo 7. októbra 1941. 

 Na základe tohto zákona sa začali v marci 1942 deportácie Ţidovského obyvateľstva 
z územia Slovenska. Násilne bolo deportovaných 58 tisíc slovenských Ţidov. Väčšinu z nich 

nacisti v koncentračných táboroch povraţdili (Mánnová, 2003, s. 287). 
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4.5.1 Ţidovský kódex 

 Ţidovský kódex bol vládnym nariadením, ktoré hovorilo o právnom postavení ţidov. 

Taktieţ súborom protiţidovských opatrení. Po vzniku prvej Slovenskej republiky 14. 3. 1939 

sa pokladalo za potrebné nájsť riešenie na tzv. ţidovskú otázku. Tomu predchádzal článok 

o Ţidoch, ktorý napísal Jozef Tiso do časopisu Slovák. Po tomto uverejnení, začalo prúdiť do 

novín mnoho protiţidovských článkov. Vláda J. Tisu mala snahu postupovať podľa tzv. kľúča 

štyroch percent, čo znamenalo pomer ţidovského obyvateľstva k ostatnému. Pojem ţid bol 

vymedzený podľa náboţenského princípu. Obmedzila sa účasť v niektorých slobodných 

povolaniach v 1. vládnom nariadení vydanom 8. 4 1939 (Škvarna, 1999). 

 

4.5.2 Ţltá hviezda pre Ţidov  

 Súčasťou nacistickej ideológie bolo tzv. učenie o čistej rase. Pokladali sa za 

nadradenú rasu a boli presvedčení, ţe Ţidia sú menejcenná rasa. 

Postavenie Ţidov v Nemecku sa neustále zhoršovalo. Podľa nového nariadenia museli všetci 
Ţidia starší ako šesť rokov nosiť na odeve ţltú. šesťcípu hviezdu s nápisom ŢID (JUDE). To 

platilo aj v obsadenom Poľsku (1. 9.1941). 

 

4.5.3 Postup protiţidovských opatrení 

 Práva Ţidov sa začali obmedzovať postupne a sústavne, odňali im ţivnostenské 

Licencie, skonfiškovali poľnohospodársku pôdu, zhabali domový majetok (4, s. 248). Do 

septembra 1947 sa počet vládnych nariadení obmedzujúcich postavenie Ţidov zvýšil na 

štyridsaťsedem. 15. 4. 1940 bol vydaný prvý arizačný zákon. Arizácia znamenala proces, pri 

ktorom sa odoberali majetky ţidom. Z tohto procesu získavali najviac mnohý členovia 

Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), predovšetkým funkcionári a príslušníci 

Hlinkových gárd (HG). O podiel z majetku sa hlásili aj slovenskí Nemci. Keď začala vojna 

proti ZSSR protiţidovské opatrenia sa urýchlili. Nielenţe boli Ţida obviňovaný zo všetkých 

hriechov kapitalizmu, ale ich obvinili aj zo ,, ţidoboľševizmu”. Zaviedlo sa nosenie 6-cípej 

hviezdy ako označenie ţidovského obyvateľstva. Platili obmedzenia pohybu, zákaz chodenia 

do parkov, kín, na verejné miesta i do miestností, vysťahovanie z niektorých ulíc, 

sústreďovanie do pracovných táborov. Protiţidovské opatrenia dosiahli taký rozsah, ţe 

správna rada v nich nemala prehľad (Lipscher, 1992). 

 Nový predseda vlády V. Tuka a minister vnútra A. Mach poţadovali rýchle riešenie 

tzv. ţidovskej otázky. Rokovanie na stretnutí veliteľov HG v auguste 1941 za predsedníctva 

Macha malo za výsledok ţiadosť o zavedenie norimberských rasových zákonov na 

Slovensku. Opatrenia vyšli z vlády, z Tukovej kancelárie. 

4.6 Arizácia 

 Arizácia podnikov prebiehala pomerne chaoticky. Hodnota podnikov (tzv. likvidačná 

hodnota alebo tzv. obecná hodnota), ktorú mali arizátori za prebrané podniky zaplatiť, bola 

stanovovaná Ústredným hospodárskym úradom. V praxi bola táto hodnota určovaná pomaly, 

účelovo a nedošlo ani k jednému prípadu zaplatenia celej hodnoty arizovaného podniku. Štát 

arizáciou podnikov utrpel obrovské hospodárske škody aj tým, ţe mnohé podniky  arizátori 

priviedli ku krachu (spolu s pohľadávkami iných subjektov). 

 V roku 1940 bolo na Slovensku asi 12 300 podnikov vo vlastníctve Ţidov. Celkovo 

bolo arizovaných asi 2300 podnikov.  Podniky, ktoré neboli arizované, boli likvidované. 

Likvidácie postihli asi 10 000 ţidovských podnikov. 

 

4.6.1 Likvidácia podnikov 



  25   

     Jednou zo súčastí procesu  „vyraďovania Ţidov z hospodárskeho a sociálneho ţivota“ 

boli likvidácie ţidovských podnikov.  Za prvé likvidácie podnikov moţno označiť odňatie  

cca 500  ţivnostenských oprávnení Ţidov vykonávať hostinskú a výčapnícku činnosť ( 

nariadenie vlády č. 40/1939 Sl.z.) ako aj odobratie cca 700 ďalších oprávnení rovnakého 

druhu na základe nariadenia vlády č.169/1939 Sl.z. 

 Dňa 25.4.1940 prijal Slovenský snem zákon č. 113/1940 Sl.z. o ţidovských podnikoch 

a Ţidoch zamestnaných v podnikoch, známy aj ako „prvý arizačný zákon“. Podstatou tohto 

zákona bolo stanovenie podmienok prevodu ţidovského majetku na Neţidov, teda arizácie 

(arizácia – podľa dobového termínu „árijec“).  

 Podniky, ktoré nemali byť arizované, boli likvidované. V § 3 zákona sa uvádza: 

„Ţupný úrad môţe podrobiť revízii ţivnostenské oprávnenia Ţidov a odníme ich, ak zistí, ţe 

sú proti majiteľovi  odôvodnené námietky z hľadiska verejného záujmu, alebo sa vyskytnú 

dôvody, ktoré vyţadujú odstránenie hospodársky nezdravého vplyvu“.  Podľa § 4 sa mala 

likvidácia takéhoto podniku vykonať do 3 mesiacov od doručenia likvidačného rozhodnutia 

(ktoré vydával ţupný úrad, prípadne ministerstvo hospodárstva).  

 Zákon č. 113/1940 Sl. z. platil iba 3 mesiace (do septembera 1940). Počas platnosti 

uvedeného zákona sa na jeho základe likvidovalo 229 ţidovských podnikov.  

 Ústavným zákonom č. 210/1940 Sl. z. z 3. 9.1940 splnomocnil Slovenský snem vládu 

Slovenskej republiky, aby „robila všetky opatrenia, ktoré sú potrebné, aby sa vylúčili Ţidia zo 

slovenského hospodárskeho a sociálneho ţivota a aby majetok Ţidov prešiel do vlastníctva 

kresťanov“ (§ 1, ods. a, ods. b).  

 Dňa 16. 9.1940 bol nariadením č. 222/1940 Sl. z. zriadený Ústredný hospodársky úrad 

na čele s Augustínom Morávkom, v ktorého právomoci bolo „aby podľa osobitných predpisov 

vykonal všetko, čo je potrebné pre vylúčenie Ţidov zo slovenského hospodárskeho a 

sociálneho ţivota a pre prevedenie majetku Ţidov do vlastníctva krasťanov“ (§2, ods. 1). 

Ústredný hospodársky úrad prevzal pôsobnosť ţupných úradov a Ministerstva hospodárstva 

vo veciach vyraďovania Ţidov. Rozhodnutia ÚHÚ boli konečné (§ 4, ods 1.). 

 Dňa 30.11.1940 vydala vláda Slovenskej republiky nariadenie č. 303/1940 Sl.z. o 

ţidovských podnikoch, (známe aj ako tzv. „druhý arizačný zákon“). V § 5 sa uvádza: 

„Ústredný hospodársky úrad môţe cieľom vylúčenia Ţidov a ţidovských zdruţení zo 

slovenského hospodárskeho a sociálneho ţivota  nariadiť:  

 

- likvidáciu ţidovského podniku, 

- prevod podniku Ţida alebo ţidovského zdruţenia na neţida alebo neţidovské zdruţenie... 

 

 V § 9 bola Ústrednému hospodárskemu daná právomoc úradu určiť podmienky a 

spôsob likvidácie, pričom sa mohol odchýliť od predpisov platných o pokračovaní pri 

likvidácii. Podľa toho istého paragrafu sa rozhodnutie o likvidácii a jej podmienkach malo 

byť uverejnené  v Úradných novinách „na útraty majiteľa podniku“.  

 Dňa 5.8.1941 vydal predseda Ústredného hospodárskeho úradu Augustín Morávek 

Vyhlášku č. 333/1941 o všeobecných podmienkach a spôsobe likvidácie ţidovských podnikov 

pomocou likvidátorov. Podľa § 2 mal  likvidátor zaistiť majetok patriaci k podstate podniku. 

Zaistenie malo byť  „rýchle, prekvapujúce a účinné, aby hodnoty neunikli“.  

 

 Okamţite pod doručení rozhodnutia o likvidácii mal likvidátor prevziať od majiteľa 

podniku kľúče a vyhotoviť zoznam hnuteľností. Zistené peňaţné hodnoty mal likvidátor 

zapísať do tzv. zoznamu A. Do zoznamu B mal zaznamenať tovar, suroviny a materiál, 

nachádzajúci sa v podniku. Zariadenie slúţiace na technickú prevádzku boli spisované do 

zoznamu C. Zoznam D mal obsahovať hnuteľnosti, ktoré nepatrili majiteľovi podniku 

(splácané, zapoţičané a pod.) a zoznam E aktíva (zmenky, dobierky a i.).  
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 Právne nároky podniku  osobného a vecného charakteru (patenty, koncesie, uţívacie 

práva) mali byť zaznamenané do zoznamu F.   

 Likvidátor následne speňaţil spísaný hnuteľný majetok a získané prostriedky mal 

uloţiť na viazaný účet v peňaţnom ústave. Z týchto prostriedkov boli uspokojené pohľadávky 

veriteľov a vyplatená odmena likvidátora, ktorá činila 20% z hodnoty, najviac však  6 000,- 

Ks  

 O prevedenej likvidácii likvidátor vyhotovil Správu, ktorú predkladal Ústrednému 

hospodárskemu úradu. 

 

     

4.6.2 Likvidačná lehota 

 Časové obdobie, ktoré plynulo od doručenia, neskôr vyhlásenia, rozhodnutia o 

likvidácii. Počas tohoto obdobia mala prebehnúť samotná likvidácia podniku. Po uplynutí 

likvidačnej lehoty zaniklo ţivnostenské oprávnenie pôvodného majiteľa. Dlţka likvidačnej 

lehoty sa menila. Z pôvodných 3 mesiacov (Zákon č. 113/1940 Sl. z.) po 15 aţ 8 dní od 

vyhlásenia likvidácie  v Úradných novinách (podľa vyhlášky ÚHÚ č. 333/1940 ). 

 

     

4.6.3 Likvidátor 

 Úradne poverená osoba, ktorá bola po zloţení sľubu bola oprávnená vykonať 

likvidáciu podniku. Za vykonanie likvidácie likvidátorovi prináleţala finančná odmena. 

 

     

4.6.4 Právne predpisy arizácie 

 Arizáciou sa nazýval prevod majetku Ţidov na Neţidov (v dobovej terminológii 

"árijcov"). Rozlišuje sa arizácia podnikov, domov a bytov, poľnohospodárskych majetkov, 

bankových účtov atď. Ústav pamäti národa sa v prvej fáze zaoberal arizáciou podnikov. 

 Arizáciu podnikov upravovalo niekoľko právnych predpisov vydaných  v priebehu 

rokov 1939 – 1942 na Slovensku. Za začiatok arizačného procesu podnikového majetku 

moţno povaţovať menovanie dôverníkov a dočasných správcov do priemyselných, 

obchodných a remeselných podnikov (vl. nariadenie č. 137/1940 Sl. z. a následné úpravy), 

ktorého hlavným účelom mala byť príprava záujemcov o arizáciu podniku na podnikanie. 

 V apríli roku 1940 bol schválený zákon č. 113/1940 Sl. z. (účinný od 1. 6. 1940) o 

ţidovských podnikoch a Ţidoch zamestnaných v podnikoch (tzv. "prvý arizačný zákon, ktorý 

definoval "ţidovský podnik", prikazoval označenie "ţidovských podnikov" a upravoval 

podmienky za akých mali byť tieto podniky prevedené do vlastníctva Neţidov 

(t.j."arizované"), alebo likvidované. 

 Zákon umoţňoval  úplnú (prevedenie celého podniku na nového vlastníka), ako aj 

čiastočnú arizáciu (s ponechaním účasti pôvodného vlastníka v podniku). Arizácia podnikov 

bola v právomoci ţupných úradov a Ministerstva hospodárstva. Bola moţná aj tzv. 

"dobrovoľná arizácia" (arizácia na základe dohody, potvrdenej zmluvou medzi pôvodným 

majiteľom a arizátorom s určením podielov v podniku). Arizácia sa netýkala továrenských 

podnikov. Podľa zákona č.113/1940 Sl. z. bolo arizovaných cca 50 podnikov. 

 Po mocenských zmenách na Slovensku v lete 1940 a posilneniu pozície radikálov na 

slovenskej politickej scéne, došlo na jeseň 1940 aj k radikalizácii arizačného procesu. 

Slovenský snem sa ústavným zákonom č. 210/1940 Sl. z. na jeden rok vzdal zasahovania do 

procesu "vyraďovania Ţidov z hospodárskeho a sociálneho ţivot" a splnomocnil vládu, aby v 

tomto procese vykonala potrebné opatrenia. Bol zriadený Ústredný hospodársky úrad, ktorý 

prevzal  arizačnú agendu  v oblasti podnikového majetku do svojej výhradnej právomoci. Boli 

vydané nové právne predpisy upravujúce arizáciu. Arizáciu podnikov upravovalo nariadenie 
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vlády č. 303/1940 Sl. z. o ţidovských podnikoch. Podľa tohto nariadenia bola moţná len 

nútená arizácia. Arizácii podliehali aj továrenské podniky. Pri čiastočnej arizácii bol zníţený 

podiel pôvodného vlastníka (podiely pôvodných vlastníkov boli postupne ďalšími úpravami 

zniţované, aţ napokon k 1. 4. 1942 úplne zanikol akýkoľvek podiel Ţidov na podnikovom 

majetku na Slovensku). 

  

 Arizátori mali do 120 dní od doručenia rozhodnutia o arizácii zaplatiť sumu rovnajúcu 

sa likvidačnej (alebo obecnej hodnote podniku)  na štátom blokovaný (viazaný) účet 

pôvodného majiteľa. Tieto ustanovenia prevzalo aj nariadenie č. 198/1941 Sl. z. z 9. 9. 1941 o 

právnom postavení Ţidov známe aj ako "ţidovský kódex". Právne predpisy počítali aj s 

prevodom nehnuteľností patriacich k podnikom. 

 

4.7 Výsledok protiţidovskej snahy na Slovensku 

 Dňa 9. 9 1941 vyšiel Ţidovský kódex ako vládne nariadenie podľa vzoru  

norimberského rasového zákona, na to dohliadal H. Globke. Ktorý navštívil Bratislavu v 

dňoch od 2. do 8. 9 1941. Tiso toto vládne nariadenie nepodpísal. Nariadenie 198/1941 Slov. 

zák. bolo jedným z najrozsiahlejších zákonodárnych diel, ktoré vyšlo na Slovensku. 

Obsahovalo 270 paragrafov. Ustanovenie 1 vymedzovalo pojem Ţid. Za Ţida sa pokladala 

osoba, ktorá mala podľa rasy najmenej troch ţidovských starých rodičov a ţidovským starým 

rodičom bol vtedy, ak patril k izraelitskému vierovyznaniu. V kódexe sa nachádza pojem 

miešanca čiţe Neţidia, pre nich platili len zákony, v ktorých to zákonodarca výslovne 

uviedol. Bol tu zákaz manţelského zväzku medzi Ţidom a Neţidom. Vedomý 

mimomanţelský styk sa trestal ako prečin.  

 Prezident J. Tiso si presadil paragraf 255, v ktorom sa hovorí o moţnosti udeliť 

výnimku a úplne alebo čiastočne oslobodiť od tohto nariadenia. Kaţdý paragraf znamenal iný 

zákon.  

 Dňa 7. 10 sa katolícky biskupi zišli na porade v Nitre. Protestovali proti nariadeniam 

ako nemoţnosť uzatvárať manţelstvá medzi Ţidmi a Neţidmi a pokrstenej ţidovskej mládeţi 

študovať na stredných a vysokých školách. Episkopát ţiadal pozmeniť kódex, aby zodpovedal 

katolíckemu učeniu. No dal sa odbiť nezáväzným sľubom, ţe prezident podľa paragrafu 255 

učiní výnimku, tam kde je to správne. Vydanie Ţidovského kódexu prijali ríšskonemecké 

oficiálne miesta so zadosťučinením. 

Vyvrcholením protiţidovskej politiky bola deportácia Ţidov do vyhlazovacích táborov. HG s 

organizáciou pri Deutsche Partei Freiwillige Schutzetaffel a ţandári dováţali Ţidov do 

sústreďovacích táborov v Bratislave, Ţiline, Seredi, Novákoch, Poprade. Prvý transport odtiaľ 

do Poľska sa uskutočnil 25. 3 1942, deporty pokračovali do októbra 1942. Vyviezli 57628 

občanov Slovenska. Snem zbavil vysťahovaných štátneho občianstva, za kaţdého vláda 

prispela 500 mariek Nemecku ako ,,usídľovací poplatok“. 

 
 

 

5. Ţidovská komunita na Slovensku 1938 – 1945 

 Ţidovská komunita v období existencie vojnovej Slovenskej republiky zaţila podobne 

ako iné európske komunity genocídu v podobe holokaustu. Početnosť tejto komunity sa 

pohybovala okolo 89.000 obyvateľov (podľa sčítania v roku 1930 - to bolo pribliţne 135.000 

obyvateľov), pričom po I. Viedenskej arbitráţi v novembri 1938 sa pribliţne 40.000 Ţidov 

dostalo na územia, ktoré získalo s pomocou nacistického Nemecka a fašistického Talianska – 

Maďarsko. (Kováč, 1999, s. 268) 

 Vyuţívajúc oslabenie Československej republiky po Mníchovskom diktáte sa k moci 

na Slovensku dostala Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS) a 6. 10. 1938 bola vyhlásená 

autonómia Slovenska.  
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Uţ v Ţiline sa 6. 10. 1938 v Manifeste slovenského národa ozvalo ako z dielne Jozefa 

Goebbelsa: "...Vytrváme po boku národov bojujúcich proti marxisticko-ţidovskej ideológii 

rozvratu a násilia".  

 Autonomistický reţim sa následne za niekoľko týţdňov premenil za aktívnej účasti 

predstaviteľov HSĽS v reţim jednej strany, ale aj jednej predstavy o politickom, kultúrnom, 

ale nakoniec aj duchovnom a náboţenskom vývoji v štáte.  

5.1 Viedenská arbitráţ  

 Na pozadí všeobecne antidemokratických zásahov sa začal prejavovať aj 

antisemitizmus. Uţ v jeseni 1938 došlo k radikálnemu zásahu proti ţidovskej komunite - 

deportáciám viac ako 7 500 Ţidov na územie, ktoré po Viedenskej arbitráţi okupovalo 

Maďarsko. Tieto deportácie boli bezprostrednou reakciou Jozefa Tisu a predstaviteľov HSĽS 

na I. Viedenskú arbitráţ (2. 11. 1938), ktorou slovenská autonómna vláda utrpela svoju prvú 

zahraničnopolitickú poráţku. Tiso a jeho spolupracovníci potrebovali v tej chvíli nájsť 

"obetného baránka" zodpovedného za územné straty. Tým sa stali Ţidia. Deportácie boli v 

podstate formou kolektívneho trestu. Xenofobický pocit vedúcej politickej elity HSĽS "byť 

obeťou" viedol k nenávisti a priniesol uţ vtedy bezohľadné a neľudské "riešenie". Ţidovská 

komunita na Slovensku vykreslená ako "neslovenská a protislovenská" bola vtedy jedinou 

minoritou, ktorá nemala ochranu. Autonómna vláda postihla tých, na ktorých si trúfala.  

5.2 Začiatok antisemitizmu 

 Zmena politiky vo vzťahu k ţidovskej komunite na Slovensku je od jesene 1938 

evidentná. V radoch HSĽS bol badateľný klasický predvojnový antisemitizmus, ktorý však v 

parlamentnej demokracii nemohol dostať charakter štátnej politiky. Prejavy antisemitizmu 

môţeme nájsť vo viacerých rovinách. V národnej (prípadne jazykovej) rovine chcela 

nacionalisticky orientovaná HSĽS vykresliť Ţidov ako "nenárodný" ba "protislovenský" 

element, ktorý v období Rakúsko-Uhorska pomáhal pomaďarčovať Slovákov. Túto rovinu 

podopieralo aj to, ţe Ţidia sa po vzniku I. ČSR nehlásili všetci k slovenskej národnosti a ako 

dorozumievaciu reč pouţívali nemecký jazyk, jidiš i maďarčinu.  

 Ţidovská komunita sa po vzniku Slovenskej autonómnej krajiny dostala do 

nezávideniahodného postavenia. Zrazu boli len nástrojom, na ktorom reţim uskutočňoval 

svoje predstavy o ,,riešení“ ţidovskej otázky. Táto nenávisť voči Ţidom nevznikla zo dňa na 

deň. Postupne sa začali vykonávať protiţidovské opatrenia za účelom tzv. riešenia ţidovskej 

otázky (Niţňanský, 2006). 

 Treba si uvedomiť, ţe vplyv na Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu (HSĽS), ktorá 

o sebe prehlasovala, ţe ona jediná môţe zachrániť Slovensko malo do značnej miery 

Nemecká ríša, no tieţ situácia, ktorá sa vyvinula v krajine zaplavenej propagandou. Táto 

strana vykonávala rôzne protidemokratické zásahy. 

 V priebehu druhej svetovej vojny a autonómneho Slovenského štátu sa páchal na 

ţidovskej komunite zločin. Tieto kroky proti slobode sa legalizovali právnymi normami. 

Z toho vyplýva, ţe začalo vznikať protiţidovské hnutie, ktoré malo rasové podklady tzv. 

antisemitizmus (Kamenec, 2001). 

 Ten sa začal šíriť vo viacerých rovinách. V národnej, ktorá spočívala v náklonnosti 

Ţidov k Maďarom, ich jazyku. Tieţ v hospodárskej, politickej rovine, no vyvrcholením bolo 

vyradenie Ţidov nielen z ekonomického ţivota, ale to malo slúţiť za podklad pre rasové 

prenasledovanie.  
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5.2.1 Hospodársky antisemitizmus 

 Významnou rovinou, ktorú HSĽS ventilovala v slovenskej politike od predvojnového 

obdobia bol hospodársky antisemitizmus. Ţidia na Slovensku predstavovali klasickú strednú 

vrstvu, boli aj výrazne zastúpený ako mestské obyvateľstvo. Slováci predstavovali najmä 

roľnícku kultúru, preto aj na dedinách mali Ţidia zastúpenie v ţivnostiach, hostincoch a pod. 

Ţidia boli z tohto pohľadu vykresľovaní ako úţerníci a vykorisťovatelia Slovákov. 

Antisemitizmus môţeme nájsť aj v rovine politickej. Ţidia najmä z hľadiska konzervatívnej, 

národnej a klerikálnej HSĽS boli predstaviteľmi liberálnej, prípadne aj ľavicovej politiky 

(Lipták, 2000, s. 211).  

5.2.2 Konfesionálny antisemitizmus 

 Popri takýchto prejavoch antisemitizmu existoval aj klasický konfesionálny 

antisemitizmus - v zmysle "Ţidia zabili Krista". Keďţe na Slovensku sa ku katolicizmu alebo 

iným kresťanským náboţenstvám hlásila prevaţná väčšina obyvateľstva, takýto typ 

antisemitizmu mohol mať ohlas.  

 Ţidovská komunita na Slovensku sa takto po vzniku autonómie Slovenska veľmi 

rýchlo dostala do pozície občanov druhej kategórie. Pre vládnucu elitu HSĽS prestali byť 

Ţidia patnermi pre diskusiu o ich ďalšom osude. Stali sa len objektom, na ktorom reţim 

realizoval svoje predstavy o "riešení" ţidovskej otázky. Ako dôkaz tohto jednania moţno 

uviesť, ţe uţ v januári 1939 vytvorila vláda komisiu pre riešenie ţidovskej otázky, pričom jej 

členom nebol ţiadny zástupca ţidovskej komunity na Slovensku.  

5.2.3 Radikálny verzus umiernený antisemitizmus 

 Medzi radikálmi (V. Tuka, A. Mach) a umiernenými (prezident J. Tiso) v radoch 

HSĽS v ich antisemitizme bol rozdiel najmä z hľadiska rýchlosti vyraďovanie ţidovskej 

komunity z občianskeho, politického, kultúrneho ţivota v štáte. Umiernení chceli pouţiť pri 

"riešení" ţidovskej otázky princíp "nummerus clausus" - teda obmedziť ich vplyv a 

postavenie na 4% (toto číslo predstavovalo pribliţne ich početnosť vo vzťahu k majoritnej 

komunite). Radikáli chceli vyradiť ţidovskú komunitu na Slovensku za kaţdú cenu nehľadiac 

na ekonomické či profesionálne straty.  

 V marci 1939 vznikol slovenský štát ako dôsledok nacistickej expanzionistickej 

politiky v strednej Európe. "Riešenie" ţidovskej otázky sa stalo jednou z najdôleţitejších úloh 

v novom štáte.  

5.2.4 Politická definícia Ţida 

 Veľmi rýchlo došlo k prvým právnym zásahom do ţidovskej komunity. Uţ apríli 1939 

na základe vládneho nariadenia 63/1939 bola prijatá prvá definícia ţidovského občana, ktorá 

síce vychádzala z konfesionálneho princípu "kto je, alebo bol izraelitského vierovyznania, i 

keď po 30. októbri 1918 prestúpil na niektorú kresťanskú vieru". Ale na druhej strane mal aj 

časť, ktorá hovorí: "Kto je, alebo bol bez konfesie a pochádza aspoň z jedného rodiča 

izraelitského vierovyznania". Týmto sa dostávame ale k otázke pôvodu - teda v prenesenom 

zmysle v podstate rasy. Toto nariadenie však uţ usmerňovalo aj počet ţidovských občanov v 

niektorých povolaniach - redaktori, advokáti. V tomto trende sa následne pokračovalo. Vláda 

obmedzila počet ţidovských lekárov, lekárnikov. Na druhej strane je relevantné, ţe pre 
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realizáciu tejto právnej normy bolo pouţité zmocňovacie zákonodárstvo. To znamená, ţe 

väčšina právnych úprav, ktoré sa týkali ţidovskej komunity bola prijaté nie ako zákony, ale 

vládne nariadenia s mocou zákona, keď vláda bola zmocnená takého nariadenia vydávať. 

Okrem "usmerňovania" počtu v rozličných povolaniach Ţidia stratili svoje politické i 

občianske práva. Spočiatku prevládla konzervatívna línia aj v hospodárskych zásahoch proti 

ţidovskej komunite. Dochádzalo k tzv. "dobrovoľnej" arizácii, k arizácii s menšinovým 

podielom "neárijského" spolumajiteľa a pod. Na jar 1940 bol potom prijatý zákon 113/1940 - 

tzv. prvý arizačný zákon. Začal aj podstatný zásah do ţidovského pozemkového vlastníctva 

(Mannová, 2003, s. 286).  

5.3 Nemecko určilo smer 

 K radikálnemu obratu došlo v lete 1940. Nacistické Nemecko po víťazstve na Západe 

jasne určilo svojim satelitom ich miesto a medze pôsobenia. V júli 1940 J. Tiso sa stretol s A. 

Hitlerom v Salzburgu, kde nacistická strana autoritatívne presadila zmeny vo vládnych i 

straníckych funkciách a tým posilnila postavenie radikálov na Slovensku. Slovenskí politici sa 

mali viac snaţiť realizovať nacistické ideí v domácej politike a pevnejšie budovať totalitný 

reţim. Nehovoriac o tom, ţe bliţším naviazaním na Nemecko sa ešte prehĺbila ich 

kolaborácia. Jedným s prejavov novej situácie bolo radikálnejšie "riešenie". Slovenský snem 

ústavným zákonom 210/1940 poveril vládu riešením ţidovského problému na jeden rok a 

odovzdal jej tým plné moci - včítane vydávania vládnych nariadení, ktorými "regulovala" 

vláda ţidovskú komunitu. Tým sa znovu realizoval systém zmocňovacieho zákonodárstva - 

vláda len vládnymi nariadeniami - nie zákonmi mohla jeden rok zasahovať do existencie a 

ţivota ţidovskej komunity. Keďţe snem Slovenskej republiky ústavný zákon 210/1940 

prerokoval a prijal a prezident ho následne podpísal - nemôţu sa zbaviť politickej 

zodpovednosti za to, akým spôsobom vláda jeden rok "riešila" ţidovskú otázku (Niţňanský, 

1993, s. 192).  

5.3.1 Cesta arizácie 

 Na Slovensko popri iných nacistických poradcoch (beráteroch) prišiel D. Wisliceny - 

poradca pre ţidovskú otázku. Jeho filozofia "riešenia" ţidovskej otázky bola jednoduchá: 

"...ţidovský majetok na Slovensku nesmie byť zašantročený, lebo musí byť jasné, ţe keď ţidom 

sa vezmú obchody a majetok musí sa v nejakej forme pre nich nájsť ventil. Týmto ventilom 

môţe byť vysťahovanie zaloţené na veľkom formáte." Tým bola vymedzená cesta od arizácií a 

likvidácií ţidovských podnikov k deportáciam Ţidov.  

5.3.2 Ústredný hospodársky úrad a vládne nariadenie 303/1940 

 Uţ v septembri 1940 bol vytvorený nový orgán Ústredný hospodársky úrad (na čele s 

A. Morávkom), ktorý podliehal priamo predsedovi vlády V. Tukovi, ktorý mal riešiť najmä 

hospodárske vyraďovanie ţidovskej komunity na Slovensku - arizácie a likvidácie ţidovských 

obchodov a firiem. Po prijatí vládneho nariadenia 303/1940 (tzv. druhý arizačný zákon) 

nastala rozsiahla pauperizácia Ţidov na Slovensku.  

 Na ministerstve vnútra bolo vytvorené tzv. ţidovské oddelenie (14. oddelenie), ktoré 

usmerňovalo protiţidovské opatrenia v oblasti občianskej a verejnej. Práve toto oddelenie v 

roku 1942 organizovalo deportácie do vyhladzovacích táborov.  
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 Ţidia sa museli stať povinne členmi Ústredne Ţidov, ktorá ich zastupovala, resp. im 

skôr oznamovala jednotlivé vládne nariadenia a predpisy jednotlivých ministerstiev, prípadne 

centrálnych úradov.  

5.3.3 Následky arizácie 

 V rokoch 1940 - 41 nastali rozsiahle sociálne zmeny v ţidovskej komunite spôsobené 

arizáciami, likvidáciou ţidovských podnikov a ţivností, ako aj zákazom vykonávať rozličné 

povolania. Z pribliţne 12 300 ţidovských firiem bolo arizovaných len pribliţne 2 000. 

Ostatné boli likvidované. Predmetom arizácia sa stalo pribliţne 100 000 ha pôdy a stovky 

ţidovských domov. Týmto vláda vytvorilo masu pauperizovaných Ţidov, o ktorých sa štát 

zrazu musel starať - resp. nejakým spôsobom im vytvoriť pracovné príleţitosti. Spomínaná 

Ústredňa Ţidov sa pokúsila pribliţne 10 000 z nich rekvalifikovať - túto akciu však vláda na 

začiatku roku 1942 zastavila.   

 Rozsah procesu ochudobnenia ţidovskej komunity si moţno predstaviť aj z dôvodovej 

správy k vládnemu návrhu zákona o Fonde pre zriaďovanie a udrţovanie podnikov pracovnej 

povinnosti Ţidov, ktorého tvorcom bolo ministerstvo vnútra 1. 4. 1942. Podľa tejto správy z 

88.951 Ţidov (podľa vládneho nariadenia číslo 198/41 bolo Ţidov - 89.053), ktorí tvorili 

pribliţne 22.000 domácností - z nich bolo zárobkovo činných 32.527 osôb (36,3%). Ďalších 

4.000 Ţidov ţilo z výťaţku svojho majetku bez vykonávania akejkoľvek zárobkovej činnosti. 

(teda spolu 41 %). Arizáciou a likvidáciou firiem a podnikov ako aj zamietnutím pracovných 

povolení a inými protiţidovskými opatreniami bolo vyradených: 22.267 osôb a 2.500 osôb 

(zo 4.000) stratilo moţnosť ţiť z výťaţku svojho majetku. (24.767 - to znamená 71,7%). 

Podľa dôvodovej správy bolo pribliţne 2/3 z nich hlavami rodín, poťaţne domácností. Správa 

uzatvára, ţe v podstate 16.000 domácností (teda 72% z pôvodného počtu 22.000) rodín ostalo 

bez moţnosti získania obţivy. Pri prepočte to znamená pribliţne 64.000 Ţidov. 

 

5.4 Snahy o zriadenie get, pracovná povinnosť 

 V roku 1941 vyhláškou ministerstva vnútra z 2. 4. 1941 boli vytvorené pracovné 

strediská a pracovné útvary pre práceschopných Ţidov, ktorí boli vyradení z hospodárskeho 

ţivota na základe arizácií, likvidácií ţidovských podnikov prípadne aj na základe zákazu 

výkonu povolania. 4. 7. 1941 potom vládnym nariadením 153/1941 vláda určila podmienky 

pre pracovnú povinnosť Ţidov od 18. do 60 rokov. Ţidia boli nútení vykonávať práce ako im 

prikázal Ústredný hospodársky úrad. Na septembri 1941 existovalo 80 takýchto stredísk, v 

ktorých pracovalo 5440 ţidovských robotníkov.  

 Snahy o vytvorenie gét, či veľkých pracovných táborov na území Slovenska boli však 

v roku 1941 veľmi rýchlo opustené - na ich vytvorenie bolo treba finančné prostriedky. 

Prostriedky, ktoré boli Ţidom odobraté by museli byť pouţité na ich zachovanie na Slovensku 

- týchto prostriedkov však uţ nebolo - arizácie a likvidácie ţidovského majetku znamenali nie 

prevod tohto majetku do "árijských" rúk, ale jeho rozkradnutie (Mlynárik, 2005, s. 159).  

5.4.1 Vyraďovanie Ţidov zo spoločnosti 

 Zásahy do majetku boli len jednou stránkou vyraďovania ţidovskej komunity. Ţidia 

postupne stratili napr. moţnosť študovať na stredných a vysokých školách. Na základných 

školách boli pre nich vytvorené osobitné triedy. Namiesto vojenskej sluţby boli pre nich 

vytvorené osobitné pracovné útvary. Bol regulovaný celý ich ţivot. Nesmeli navštevovať 

verejné priestory (napr. parky, plavárne a pod.), museli sa odsťahovať z určitých častí mesta 
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(nesmeli bývať na uliciach či námestiach pomenovaných po A. Hlinkovi či A. Hitlerovi). 

Bola pre nich zavedená ranná i večerná policajná hodina, dokonca vymedzený čas kedy mohli 

nakupovať. Nesmeli vlastniť mnohé veci kaţdodennej potreby - od rádioprijímačov cez 

fotoaparáty a automobily aţ po rybárske prúty a i. Od septembra 1941 museli všetci Ţidia od 

6 rokov nosiť označenie - šesťcipú ţltú hviezdu.  

 Z hľadiska právneho treba podotknúť, ţe vláda vyuţívajúc svoje právomoci, ktoré jej 

umoţňoval ústavný zákon 210/1940 prijala v septembri 1941 vládne nariadenie 198/1941 - 

tzv. Ţidovský kódex - rozsiahlu právnu normu, ktorá vychádzala z rasových princípov a 

regulovala celý ţivot ţidovskej komunity na Slovensku.  

 Rozsiahly proces diskriminácie ţidovskej komunity pritom prebiehal v ovzduší 

hysterickej antisemitskej propagandy v tlači i rozhlase. Dochádzalo aj k brutálnym fyzickým 

útokom, zneucťovaniu synagóg i ţidovských cintorínov. Organizátorom i realizátorom 

väčšiny týchto akcií bola Hlinkova garda a Freiwillige Schutzstaffel (paramilitantné jednotky 

Deutsche Partei) ako aj lumpenproletárske ţivly.  

 Deportácie Ţidov v roku 1942 boli vyvrcholením politiky antisemitizmu slovenských 

politických orgánov - vlády, ale aj snemu a Štátnej rady (v neposlednom rade aj prezidenta). 

Boli logickým dôsledkom predchádzajúceho jednania zo ţidovskou komunitou - jej 

pauperizáciou. Chudobným Ţidov sa štát potreboval zbaviť.  

5.4.2 Vplyv HSĽS a HG na protiţidovských opatreniach 

 Protiţidovské opatrenia sa stali súčasťou protidemokratických zásahov. Krajinská 

vláda rozpustila ţidovskú stranu, nariadila vysťahovanie chudobných Ţidov z Bratislavy. Na 

tomto sa podpísal aj vtedajší predseda Dr. Tiso. Postupne, ale rýchlo začal vznikať ich nárast. 

Obrovský podiel mala na tomto HSĽS. Navrhujeme, aby boli viac preskúmané záleţitosti 

okolo vedúcich osôb HSĽS, pretoţe i tu sa nachádzali rozdielne názory umiernených 

a radikálnych. Bolo by potrebné porovnať ich vzťahy aj chovanie sa v situáciách týkajúcich sa 

protiţidovských opatrení, ktoré naberali rýchle tempo (Lipscher, 1992). 

 Mali by sme rozobrať taktieţ najvplyvnejšie prvky, ktoré vplývali na budúcnosť 

Ţidov, ich postavenie v spoločnosti a brať do úvahy ich rozdelenie do dvoch skupín v rámci 

viery. Ani Tiso neostal bez aktivity, 28. februára 1939 uverejnil článok o Ţidoch, potom sa 

rozpútala záplava protiţidovských článkov. Jedným z nich bol napríklad článok Ţidovská 

pracovná povinnosť podľa ţidovského poňatia, kde autor píše, ţe väčšina Ţidov chce len 

obchodovať a nie pracovať. Tento článok vystihuje mentalitu vtedajšej doby i keď ho treba 

brať s rezervou, nemôţeme ho nechať bez povšimnutia (Augustin, 1993). 

 Radikálne riešenie ţidovskej otázky poţadovali Nemci a Hlinkova garda (HG). Ale 

všetky vrstvy chceli z tohto čo najviac vyťaţiť. Musíme spraviť analýzu vrstiev obyvateľstva 

vo všetkých rovinách, porovnať ich, aby sme si vedeli predstaviť kto v tom akú úlohu 

zohrával. Je totiţ otázne ako máme vnímať slovíčko všetci. Čo sa týka vymedzenia pojmu 

,,Ţid“ obsahovalo ho vládne nariadenie 63 z 18. apríla 1939 Slov. zák. V tomto období ešte 

nespočívalo len na rasistickom podklade, ale aj na náboţenstve. (Lipscher, 1992) 

5.4.3 Ţiadosť o zavedenie norimberských zákonov 

 Rokovanie na stretnutí veliteľov HG v auguste 1941 za predsedníctva Macha malo za 

výsledok ţiadosť o zavedenie norimberských rasových zákonov na Slovensku. Opatrenia 
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vyšli z vlády, z Tukovej kancelárie. Dňa 9. 9 1941 vyšiel Ţidovský kódex ako vládne 

nariadenie podľa vzoru norimberského rasového zákona. V týchto úsekoch našej práce je 

predovšetkým dôleţité podotknúť, ţe v ţidovskom kódexe išlo o súbor protiţidovských 

opatrení, v mnohých prípadoch o ich sprísnenie. Navrhujeme zistiť okolnosti prečo sa 

ţidovské opatrenia na Slovensku tak radikálne zostrovali, či to spočívalo len vo vedení vlády. 

To, ţe prezident Tiso vládne nariadenie nepodpísal neznamená, ţe s ním nesúhlasil. Prezident 

J. Tiso si presadil paragraf 255, v ktorom sa hovorí o moţnosti udeliť výnimku a úplne alebo 

čiastočne oslobodiť od tohto nariadenia. Kaţdý paragraf znamenal iný zákon (Lipscher, 

1992).  

 

6. Nútené práce na Slovensku v období 1. Slovenskej republiky 

 

 1. Slovenska republika vznikla 14. marca 1939 ako konjunkturálny produkt 

nacionálnej politiky a z Hitlerovho príkazu. Ako satelitný útvar síce mala navonok svoju 

samostatnosť, no v skutočnosti bola nútená úzko koordinovať s ríšskou vládou svoju 

zahraničnú, vojenskú, ale aj vnútornú politiku. 

 

 Niektorí radikálni predstavitelia Slovenského štátu sa nikdy netajili svojim obdivom k 

nacistickému Nemecku. Verejne sa vyjadrovali o potrebe zriadiť na území nového štátu 

koncentračné tábory, v ktorých by boli internovaní skrytí a otvorení odporcovia reţimu, ale aj 

rôzne spoločensky nekonformne ţivly. Velebili sa predovšetkým brachiálne metódy, ku 

ktorým nabádala fašistická a nacistická ideológia, a to ako protiklad dedičstva liberalizmu - 

bezbrehých demokratických diskusii, ktoré nič neriešia a k ničomu nevedú. 

 

6.1 Neprijateľné znaky Hitlerovho národného socializmu 

 Ľudácky reţim však okrem obdivu k hitlerovskému národnému socializmu nachádzal 

v ňom znaky neprijateľné aj pre Slovákov. Išlo predovšetkým o odmietavý postoj nacistov k 

náboţenstvu a kresťanstvu ako takému. Horlili za spoločnosť zbavenú od odľudšteného 

kapitalizmu, ale aj od národného komunizmu, ktorý v súlade so značne pomýlením a v 

Európe prevládajúcim názorom povaţovali za ţidovskú teóriu. Teda akási tretia cesta, 

motivovaná pápeţskými encyklikami, rešpektujúca súkromné vlastníctvo, avšak podriadene 

spoločnosti. V intenciách týchto ideologických predstáv a pod vplyvom protiţidovského 

ošiaľu, ktorý bol prijímaný od nacistov, museli byť Ţidia ako údajní nositelia kozmopolitizmu 

a boľševizmu zbavení hospodárskych, politických a vôbec občianskych práv. No ani v 

období, keď rasový ošiaľ vrcholil, teda v čase prijatia ţidovského kódexu, ktorý ľudácka 

propaganda kvalifikovala ako definitívne riešenie Ţidovskej otázky na Slovensku, nebolo 

zmienky o fyzickej likvidácii či genocíde. Niet pochýb, ţe riešenie Ţidovskej otázky malo 

silnejúcu tendenciu. Po tom, ako Ţidia boli zbavený majetkových či hospodárskych práv, 

ďalšie obmedzenia sa týkali občianskych a ľudských práv. Vyvrcholením perzekúcie 

nesporne boli pokusy o ich násilnú internáciu v pracovných táboroch, getách a transporty 

tisícov ţidovských rodín mimo územia Slovenska. 

 

6.1.1 Slovenská delegácia v pracovnom tábore v Poľsku 

 Riešenie ţidovskej otázky však nemoţno chápať izolovane, ale ako súčasť širšie 

rozvinutej hry, ktorej obsahom bolo dôkladné "zoskrutkovanie" celej spoločnosti. Cieľom 

prevýchovy spoločnosti bolo dosiahnutie nového politického myslenia, ktoré pôjde súbeţne 

so stranou, vodcom a povedie k budovateľskej prací. 

 Represie voči Ţidom aţ po ich táborovú izoláciu boli teda súčasťou celkového 

pretvárania spoločnosti, avšak nerátalo sa s takými dramatickými dôsledkami, aké uplatnili 
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nacisti. Potvrdzuje to okrem iného stanovisko slovenskej delegácie, ktorá v júli 1941 

navštívila ţidovský pracovný tábor v Poľsku. Túto formu riešenia označila pre Slovensko za 

nevyhovujúcu, keďţe pomery v tábore povaţovala za neľudské a nekresťanské. Pritom nacisti 

ukázali delegácii len tú najmiernejšiu formu, pretoţe masová fyzická likvidácia Ţidov sa ešte 

len pripravovala. 

 

 Skutočnosť, ţe na Slovensku sa nakoniec pristúpilo k budovaniu pracovných táborov v 

Novákoch a Seredi podľa vzoru nemeckých táborov a k výstavbe ţidovských giet v 

jednotlivých mestách, ako aj k následným deportáciám celých ţidovských rodín, svedčila o 

dvoch zásadných záleţitostiach: 

1. ľudácka vláda drastickú sociálnu situáciu ţidovských občanov, ktorú im vytvorila 

protiţidovskými zákonmi, nebola schopná riešiť tradičnými metódami;  

2. nacistická ríša stupňovala svoje poţiadavky voči jej satelitom. V protiţidovskej politike sa 

teda objavil nový prvok vyvolaný tlakom zvonka, a to ako dôsledok závislosti vnútornej 

politiky štátu od jeho zahraničnopolitickej orientácie. Bol však aj logickým vyústením 

dovtedajšej protiţidovskej politiky (Lipták, 2000, s. 211). 

 

6.1.2 Princípy výchovy, prevýchovy a princíp práce 

 Sústreďme však pozornosť na dominantne sledovaný problém - nútené prace v období 

I. Slovenskej republiky, a to predovšetkým ich príčiny a motívy, ktoré tu spolupôsobili. Ako 

sme uţ naznačili, jestvovali prinajmenšom dva dôvody, ktoré akoby oprávňovali ľudákov 

zakladať donucovacie zariadenia pracovného charakteru. Obidva dôvody boli obsiahnuté v 

princípoch národnosocialistickej ideológie. Išlo o princíp sústavnej výchovy a prevýchovy a 

princíp práce. Uţ ľudácki socialisti rozšírili právo na prácu ako dedičstvo liberálnej 

spoločnosti o povinnosť pracovať. Zavedenie všeobecnej pracovnej povinnosti bolo 

motivované predstavou, ţe ţivenie nezamestnaných a nepracujúcich občanov ako dôsledku 

kapitalistického podnikania je veľkým luxusom, ktorý si spoločnosť nemôţe dovoliť. Táto 

myšlienka sa však vývojom nepotvrdila. Ukázalo sa, ţe ekonomický efekt nútených prác ako 

jednej z foriem nútenia k práci nebol taký, ako sa očakávalo.  

 

6.1.3 Tábor ako prostriedok zlepšiť situáciu v rodinách asociálov 

 Jedným z proklamovaných cieľov táborovej koncentrácie prevaţne asociálnych ţivlov 

malo byť zlepšenie materiálnej situácie ich rodín. V skutočnosti sa dosiahol úplne opačný 

efekt. V normálnych podmienkach mohli zaradenci počas rôznych sezónnych prác získavať 

naturálne produkty (napr. obilie pri ţatve, palivové drevo pri lesných prácach a pod.). V 

dôsledku ich núteného sústredenia v pracovných útvaroch, v ktorých boli zárobky také nízke, 

ţe po odpočítaní rôznych zráţok sa zaradenci stavali dlţníkmi firiem, dostali sa ich rodiny do 

skutočne biedneho rozpoloţenia. Nevyhnutným dôsledkom bola podpora rodín zaradencov. 

Naviac treba povedať, ţe medzi zaradencami jednoznačne prevaţovali občania Rómskeho 

pôvodu, ktorí predstavovali nekvalifikovanú pracovnú silu s nízkou pracovnou morálkou. 

Takmer otrocká práca v katastrofálnych ubytovacích, stravovacích a zdravotných 

podmienkach viedla u uţ predtým podvyţivených zaradencov, vrátane árijských asociálov, k 

sústavnému poklesu pracovného výkonu. Beţným zjavom boli hromadné úteky z pracovných 

útvarov, ako aj snaha vyhnúť sa práci aj za cenu úmyselného zmrzačenia. Hovoriť v tejto 

situácii o ziskovosti nútených prac povaţujeme za značne nepresne, keďţe absolútne 

ukazovatele po porovnaní s naznačenými skutočnosťami vyznievajú úplne inak (Vavrinský, 

2004, s. 12). 

 

6.2 Ekonomický profit útvarov pre asociálov 
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 Na druhej strane na nútených prácach predsa len niekto profitoval. Ich osobitosťou v 

období I. Slovenskej republiky totiţ bolo, ţe zriaďovateľom útvarov bol Ústredný úrad práce 

ministerstva vnútra, ktorý aj prostredníctvom Ţandárskych staníc zabezpečoval výber a 

dodavky zaradencov, ale prevádzku útvarov mali na starosti zamestnávateľské firmy. Tie v 

snahe maximalizovať zisk redukovali náklady na úkor ubytovacích, stravovacích a 

pracovných podmienok zaradencov.  

 

 Otrasné svedectva o ţivote vo východoslovenských táboroch poskytujú výpovede 

priamych účastníkov. Väčšina zaradencov bola nedostatočne odetá a obutá, takţe prace 

vykonávali bosí a spolovice nahí. Kaštieľ v Hanušovciach či baraky v Bystrom boli 

zahmyzene a zaradenci spávali buď na holých doskách, alebo po troch vţdy na dvojici 

slamníkov. Strava pozostávajúca z trochy čiernej kávy a zemiaka na raňajky, zemiakov alebo 

fazule na obed a na večeru opäť zo zemiakov a kávy bola hlboko pod minimálnou potrebou 

fyzicky pracujúcich, takţe sama osebe limitovala moţnosť vyšších pracovných výkonov. 

Firma sa usilovala - zväčša veľmi neúspešne riešiť klesajúcu výkonnosť, a to jednak 

zvyšovaním denných pracovných noriem (z 15 kubíkov zeminy na 30 - 35 m3 zeminy) alebo 

fyzickým nátlakom. Hoci fyzické tresty neboli oficiálne povolene, tvorili beţnú súčasť 

denného programu. Moţno vôbec hovoriť o ekonomickom prínose takto organizovaných 

nútených prác, keď vyhladovaní a vysilení zaradenci umierali? Sporný však bol nielen 

hospodársky efekt. Naznačený spôsob organizácie nútených prác, ktorý bol vo 

východoslovenských útvaroch predsa len jedinečný, ale od ostatných sa líšil len formálne, uţ 

bezprostredne ohrozoval aj druhý princíp nútených prac - prevýchovu prácou (Vrzgulová, 

2002, s 75). 

 

6.3.1 Zaraďovanie do útvarov na základe ústavného zákona 

 Väčšina ľudí, ktorí prešli pracovnými útvarmi v období 1. Slovenskej republiky a 

podarilo sa im ujsť, sa stávala odporcami reţimu. Aj z tohto dôvodu reţim postupne 

upúšťal od týchto výchovných metód a hľadal razantnejší spôsob na vyriešenie 

problému tzv. asociálov. Treba však povedať, ţe medzi asociálmi jednoznačne 

prevaţovali občania Rómskeho pôvodu, takţe problematika asociálov stále viac splývala 

s riešením predovšetkým rómskej otázky. Uvedená skutočnosť sa v literatúre dosť 

často interpretuje ako perzekúcia realizovaná na rasovom základe, porovnateľná s 

prenasledovaním v Nemeckej ríši či perzekúciou voči Ţidom. Domnievame sa, ţe 

takáto interpretácia dostatočne presne nevystihuje meritum veci. Jestvuje viac dôkazov 

o tom, ţe rudácky reţim sa prinajmenšom do roku 1944 bránil uplatniť plošný prístup 

k riešeniu rómskej otázky. Určujúcim kritériom k Rómom bol ich prístup k práci, resp. k 

trvalému pracovnému pomeru. Potvrdzuje to napr. znenie ústavného zákona o štátnom 

občianstve z 25. 9. 1939, kde na rozdiel od Ţidov, ktorí boli zo štátneho občianstva 

vylúčení plošne, voči Rómom sa uplatňoval dvojitý prístup. Za tzv. cudzí ţivel boli 

povaţovaní iba tí Rómovia, ktorí nemali trvalý pracovný pomer. Nič nové v tomto 

smere nepriniesla ani nová vyhláška ministerstva vnútra z 19. 9. 1942 o organizačnom 

poriadku pracovných útvarov, keďţe definovaním pojmu asociálny ţivel ukladala zaraďovať 

do pracovných útvarov len Rómov mimo pracovného pomeru, a to spolu s tzv. árijskými 

asociálmi. 

 

 Po troch rokoch neúspešných pokusov o prevýchovu nepracujúcich Rómov  

muţov v pracovných útvaroch (na ţeny sa zaraďovanie do pracovných útvarov nevzťahovalo) 

a pod tlakom verejnosti (zvlášť z východného Slovenska) poukazujúcej na parazitný spôsob 

ţivota tohto "sťahovavého" elementu, reţim pristúpil k násilnej koncentrácii celých rómskych 

rodín do pracovného tábora, presnejšie zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom. Ten však, 
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podobne ako plánovaný pracovný útvar v Krupine nemal byť priestupnou stanicou na ich 

vysťahovanie, ale rómskou kolóniou fungujúcou ako samostatná hospodárska jednotka. Niet 

pochýb, ţe išlo o radikálne a nedemokratické metódy, konečne, k nim sa reţim hlásil. 

Nemoţno však hovoriť, ţe išlo o podobný postup ako voči Ţidom a uţ vôbec nie o 

mechanické uplatňovanie nacistických metód pri riešení rómskej otázky. Známy Himmlerov 

rozkaz zo 16. decembra 1942 a vykonávacie nariadenie z 29. januára 1943 0 sústreďovaní 

Rómov vo vyhladzovacom tábore v Osvienčime, tykajúce sa nielen Rómov a miešancov z 

ríše, ale aj celej okupovanej Európy vrátane satelitov, nenašli na Slovensku uplatnenie. 

Ľudácky reţim sa uspokojil len s prevzatím niekoľkých čiastkových podnetov a aj tie uplatnil 

v domácich pomeroch v značne voľnej interpretácii. Moţno teda povedať, a v ďalšom 

výklade to ukáţeme, ţe v úsilí o riešenie problematiky tzv. asociálov, t. j. prevaţne rómskej 

otázky, išlo o prístup vo svojej podstate zhodný s prístupom uplatňovaným v povojnových 

reţimoch (Fotta, 2006, s. 98). 

 

6.3.2 Branný zákon 

 Ako sme sa pokúsili ukázať, vznik donucovacích zariadení pracovného charakteru 

nebol vyvolaný len potrebou naplniť ducha vládnucej ideológie, ale sledoval predovšetkým 

riešenie akútneho nedostatku pracovných síl. Preto legislatíva sledujúca perzekúciu tzv. 

cudzích ţivlov, politických odporcov a rôznych asociálov, sa postupne modifikovala tak, aby 

pomohla riešiť tento problém. Napr. prvé diskriminačné opatrenia voči Rómom realizovane 

uţ v období slovenskej autonómie zakazovali drţať a predávať kone, ako aj ostatné dopravné 

prostriedky, a rušili kočovnícke listy, čím sledovali "pripútanie" Rómov k domovským 

obciam a vytvorenie priestoru na ich účinné včlenenie do pracovného procesu. Ďalším 

vládnym nariadením s mocou zákona o dočasnej úprave pracovnej povinnosti z 29. 5. 1940 

bol princíp všeobecnej pracovnej povinnosti ďalej konkretizovaný, keďţe ukladal Ţidom a 

Rómom prepusteným podľa branného zákona (18. 1. 1940) z brannej moci vykonávať v 

pracovných útvaroch prace v prospech obrany štátu ako náhradu brannej výchovy. Opäť treba 

poukázať, ţe tak branný zákon, ako aj spomínané vládne nariadenie plošne postihovali 

výlučne Ţidov pretoţe za Rómov povaţovali "asociálne" ţijúcich Rómov, t. j. ţijúcich 

kočovným spôsobom ţivota a bez trvalého pracovného pomeru. To isté vládne nariadenie z 

29. 5. 1940 ukladalo nútiť do práce aj všetky nezamestnané a neúplne zamestnané osoby vo 

veku od 18 do 60 rokov. Kaţdý, kto sa vyhýbal práci alebo do prikázanej prace bezdôvodne 

nenastúpil, mal byť vojenskou správou zaradený do pracovnej sluţby, resp. sústredený v 

pracovných útvaroch. Tým sa nútená táborová koncentrácia rozširovala aj na tzv. árijských 

asociálov. 

 

 Moţno povedať, ţe touto právnou normou dostali nútené práce v ére Slovenského 

štátu svoju základnú podobu. V ďalšom období uţ prechádzali len nepodstatnými zmenami. 

Treba ešte dodať, ţe nešlo len o opatrenia perzekučného charakteru, ako sa to zväčša 

interpretuje. Zámerom bolo nielen prinútiť k práci rôzne asociálne ţivly, ale aj vytvoriť 

pracovné príleţitosti pre značne mnoţstvo ţidovských osôb, ktoré v dôsledku protiţidovských 

opatrení zostali bez prace a vlastného príjmu. Zriaďovanie ţidovských pracovných stredísk 

bolo teda v danej situácii v súlade so záujmami ţidovských občanov. Aj keď išlo 

o donucovacie zariadenia pracovného charakteru, ţidovskí zaradenci sa práci v strediskách 

nevyhýbali, lebo boli k práci v nich donútení skôr ekonomicky, ako politicky. Pracovné 

strediská budované na zásadách sebestačnosti dosahovali preto aj značnú prosperitu. Naproti 

tomu asociáli boli do donucovacích zariadení pracovného charakteru odkázaní z rozhodnutia 

politických miest, a to aj preto, ţe sa práci všemoţným spôsobom vyhýbali. 

 

6.3.3 Tábor pre politických väzňov 
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 Pôvodne mal na základe vládneho nariadenia z 24. 3. 1939 vzniknúť prvý pracovný 

útvar pre politických väzňov v zaisťovacom tábore v Ilave. Podľa niektorých prameňov 

mal byť jediným realizovaným projektom tábora pre politických väzňov na Slovensku, na čo 

ho predurčovalo jeho umiestnenie v dobre stráţenej väznici miestneho hradu, 

slúţiacej na tento účel uţ v 19. storočí. Zrejme z tých istých dôvodov patril spolu s 

táborom v Novákoch a Ústí nad Oravou k táborom s najdlhšou históriou. V období 1. 

Slovenskej republiky, keďţe bol mimo povstaleckého územia, fungoval od 30. marca 

1939 do 15. decembra 1944. Ilavský zaisťovací tábor sa však nakoniec nestal pracovným 

útvarom v pravom zmysle slova. Jeho hlavným zameraním bola izolácia politických odporcov 

reţimu, a to predovšetkým takých, ktorí boli pre svoje zmýšľanie kvalifikovaní ako 

nepriatelia reţimu. Zaistenie v tábore malo znemoţniť očakávanú trestnú činnosť. Donútenie 

k práci malo byť uţ len doplnkom vlastného zaistenia (Vagačová, 2006, s. 101). 

 

6.3.4 Definovanie asociálov 

 Odlišné motívy stáli v pozadí vzniku donucovacích zariadení pracovného charakteru. 

Podľa citovanej vyhlášky ministerstva vnútra z 19. 9. 1942 zmyslom táborovej koncentrácie 

bolo vyuţitie pracovnej sily, tzv. asociálnych ţivlov. Pod týmto dvojslovným pomenovaním 

sa rozumeli osoby vyhýbajúce sa práci, neplniace povinnosti voči svojim rodinám a boli 

svojim správaním spoločnosti na priťaţ, ale aj osoby šíriace poplašné správy a osoby, ktoré sa 

z ideových alebo hospodárskych príčin dostali do konfliktu s reţimom. Medzi týmito osobami 

boli výslovne uvedení Rómovia mimo pracovného pomeru. Takéto široké vymedzenie obsahu 

pojmu asociálny ţivel umoţňovalo zaraďovať do pracovných útvarov aj ľudí, ktorí neboli 

asociálmi vo vlastnom význame, ale miestnym úradom povereným výberom asociálov boli z 

rôznych dôvodov nepohodlní. 

 

 Výber tzv. asociálov vykonávali notárske úrady, ţandárske stanice a obecná 

samospráva, a to na základe určenia asociálneho charakteru tej-ktorej osoby komisionálnym 

konaním. Určení a zaevidovaní asociáli boli dohola ostrihaní, odhmyzení a vybavení 

pracovným odevom, obuvou, bielizňou, prikrývkou o potravinami na dva dni; potom prešli 

odvodovým pokračovaním. Odvedení, iba zdraví a práceschopní asociáli boli následne 

transportovaní do pracovných útvarov, kde boli rozdelení na skupinu Rómov a skupinu 

ostatných zaradencov. 

 

6.4.1 Vznik pracovných táborov pre asociálov 

 Po organizačnej stránke boli pracovné útvary podriadene ústrednému úradu prace 

ministerstva vnútra. Ostrahu útvarov zabezpečovala ţandárska expozitúra, ktorej veliteľ bol aj 

najvyšším orgánom pracovného útvaru. Najniţšou jednotkou pracovného útvaru bolo 

pracovne druţstvo, zloţené z vedúceho a šiestich zaradencov. Tri aţ päť druţstiev tvorilo 

pracovnú čatu a všetky pracovne čaty dohromady tvorili pracovný útvar. 

 Keďţe hlavným zámerom táborovej koncentrácie bolo vyuţitie pracovnej sily 

zaradencov, pracovné útvary sa zriaďovali v oblastiach s trvalým nedostatkom pracovných síl. 

Zväčša išlo o práce v lesoch, na výstavbe a rekonštrukcii strategicky významných cestných a 

ţelezničných komunikácii a prace na výstavbe hydrocentrál na Váhu a v Ústí nad Oravou. Uţ 

v roku 1941 na základe vyhlášky ministerstva vnútra z 2. 4. 1941, ktorá povoľovala 

ústrednému úradu prace zriaďovať okrem pracovných stredísk aj pracovné útvary, vznikli 

zariadenia tohto charakteru v obci Očová pri Zvolene a v obci Most na Ostrove v 

Bratislavskej ţupe. Zaradenci v pracovnom útvare v Očovej počas existencie útvaru od mája 

do novembra 1941 pracovali pre riaditeľstvo štátnych lesov V Ţarnovici - Lesná správa 

Vígľaš; zaradenci z pracovného útvaru V Moste na Ostrove zabezpečovali výstavbu cestných 

komunikácii Následne vznikli tábory V Dubnici nad Váhom, Niţnom Hrabovci, Veľkých 
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Kapušanoch n V Lipníkoch V okrese Prešov. Útvary na východnom Slovensku zabezpečovali 

práce na ţeleznici Prešov – Vranov - Stráţske, pričom v posledne uvedenom boli od 1. 7. 

1941 do 10. 12. 1941 prechodne sústredení Ţidia. Prešovskí Ţidia údajne na ťaţkú fyzickú 

prácu neboli vhodní, preto aj s ohľadom na vysoké percento onemocnení boli prepustení 

domov. Sezónny charakter prác však spôsobil, ţe aj ostatné tábory boli výnosom ministerstva 

vnútra z 20.11. 1941 rozpustené. Výnimkou bol len útvar v Dubnici nad Váhom, ktorý podľa 

niektorých zdrojov mal fungovať nepretrţite aţ do jeho pretvorenia na spomínaný zaisťovací 

tábor pre Rómov (15. 11. 1944). (Kamenec, 2006, s. 99) 

 

 Pôvodne mali byť pracovné útvary v roku 1941 určené výlučne na koncentráciu 

árijských asociálov, pretoţe pre Ţidov a neárijských asociálov mali byť zriadene osobitné 

pracovne útvary. Kontrola ministerstva vnútra (konkrétne pracovného útvaru V Moste na 

Ostrove 19.6. 1941) však ukázala, ţe v tamojšom pracovnom útvare sa nachádzali aj Ţidia a 

najmä Rómovia. Podobná situácia bola aj v pracovnom útvare v Očovej. 

 

6.4.2 Osobitné pracovné útvary pre Rómov 

 So zriadením osobitných pracovných útvarov pre Rómov sa v roku 1941 skutočne 

počítalo. Dialo sa tak na základe iniciatívy firmy Slovenské čadičové kameňolomy. Tá v máji 

1941 poţiadala ministerstvo vnútra o zriadenie pracovného útvaru vo svojich kameňolomoch 

v katastroch obci Krupina a Dobrá Niva. Ţiadosti bolo vyhovene a 6. 8. 1941 sa začalo s 

budovaním pracovného útvaru v Krupine. Ako sme však uţ uviedli, nešlo o pracovný útvar v 

pravom zmysle slova, ale skôr o uzavretú a stráţenú rómsku kolóniu, v ktorej by boli 

sústredené celé rómske rodiny. Pritom muţská časť by povinne a trvalo pracovala v 

kameňolomoch v Krupine, Dobrej Nive a Sáse, zatiaľ čo ţeny by robili práce doma alebo v 

útvarových zariadeniach, napr. v kuchyni, práčovni, ošetrovni a pod. Zmyslom takejto 

koncentrácie celých rómskych rodín mala byť ich prevýchova k pracovitosti a vôbec 

k produktívnej činnosti zaisťujúcej ţivobytie. Nie je bez zaujímavosti, ţe v pôvodnom 

projekte sa počítalo aj s výstavbou kostola a školských budov. Aj keď sa od týchto zámerov 

neskôr z finančných dôvodov upustilo, boli to hlavne finančné a materiálové ťaţkosti, ktoré 

spôsobili, ţe s prevýchovou celých rómskych rodín v osobitných pracovných útvaroch sa ani 

v roku 1941 a ani neskôr nezačalo. 

 

6.4.3 Obnovené pracovné útvary 

 V roku 1942 boli pracovné tábory opäť obnovené. Uţ 1. 4. 1942 bol aktivovaný 

útvar v Lipníkoch, avšak uţ len pre asociálov; fungoval aţ do 1. 6. 1943, keď zaradenci 

boli premiestnení do útvaru Petič (obec Chmeľov v okrese Giraltovce). Po dokončení 

ţeleznice Prešov - Stráţske boli zaradenci premiestnení v roku 1944 na západné 

Slovensko na inú stavbu ţeleznice. Z dokumentov sa však nedá zistiť, či išlo o nútené 

práce. V letných mesiacoch 1942 vznikli útvary v Jarabej (okres Brezno) a ďalšie útvary na 

východnom Slovensku - v Bystrom nad Topľou, Hanušovciach nad Topľou, Ptíčí a v obci 

Niţný Hrabovec. 

 

6.4.4 Špecifiká východoslovenských útvarov 

 Na rozdiel od pracovných útvarov z roku 1941 sa východoslovenské pracovné útvary 

vyznačovali vysokou koncentráciou zaradencov. Podľa výsledkov odvodových 

komisií malo byť v čase od júla do polovice septembra odvedených 2 682 osôb. 

Zistiť však presne, koľkí ľudia z nich boli do pracovných útvarov skutočne zaradení 

a nasadení na práce, je z dokumentácie nemoţné. Koncom roka boli zaradenci z týchto 

východoslovenských útvarov sústredení do útvaru v Bystrom nad Topľou, ktorý 

zostal v prevádzke aj v zimných mesiacoch. Po dokončení prac boli zaradenci 
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presústredení do útvaru v Dubnici nad Váhom a novovzniknutých útvarov v roku 

1943 v Ilave, Revúcej a v Ústí nad Oravou. V posledne menovanom útvare boli v 

období od 1. 11. 1943 do februára 1944 internovaní ukrajinskí utečenci, ktorí tu po odpykaní 

trestu za ilegálny prechod hraníc vykonávali nútené práce. Od mája, resp. júna aţ do 31. 12. 

1944, keď bol tábor zlikvidovaný, nútené práce na Oravskej priehrade vykonávali len 

asociálne osoby. Tábor bol súčasne poslednou inštitúciou tohto druhu, pretoţe ďalšie 

pracovné útvary ministerstvo vnútra uţ neotvorilo. 

 

Prehľad pracovných útvarov na Slovensku v rokoch 1941 -1944 

 

 P. č. Pracovný útvar Vznik Zánik Obnovenie Zánik 

 1. Očova 26.5.1941 
20. 11. 

1941 
  

 2. Most na Ostrove 10.6.1941 
10. 12. 

1941 
  

 3. 
Dubnica nad 

Váhom 
1941 

15. 11. 

1944 
  

 4. Niţný Hrabovec ? ? 1.8.1942 3. 10. 1942 

 5. Veľké Kapušany ? ?   

 6. 
Lipníky (okres 

Prešov) 
1. 7. 1941 

10. 12. 

1941 
1. 4. 1942 1. 6. 1943 

 7. 
Petič (okres 

Giraltovce) 
1. 6. 1943 1944   

 8. 
Jarabá (okres 

Brezno) 
3. 7. 1942 

21. 11. 

1942 
  

 9. 
Bystré nad 

Topľou 
1. 7. 1942 24. 7. 1943   

 10. 
Hanušovce nad 

Topľou 
1. 7. 1942 8. 11. 1942   

 11. Ptíčie 1. 7. 1942 8. 11. 1942   

 12. Ilava 1. 4. 1943 
21. 12. 

1943 
  

 13. Revúca 10.3.1943 10.6.1944   

 14. Ústie nad Oravou 

 

1. 11. 1943 

 

18.2.1944 

 

15.5.1944 

 

31.12.1944 

 

 

6.4.5 Zánik pracovných útvarov táborového typu  

 Likvidáciou pracovného útvaru v Ústí nad Oravou v decembri 1944 nútené práce 

realizované v pracovných útvaroch v období 1. Slovenskej republiky fakticky zanikli. Musíme 

však pripomenúť, ţe išlo len o jednu z foriem prinútenia k práci, predstavujúcu iba malé torzo 

z celého radu opatrení, ktorými ľudácky reţim realizoval prinútenie k práci. Zistiť presný 

počet postihnutých je vzhľadom na neúplnosť a celkovú neusporiadanosť archívnych 

materiálov takmer nemoţné. Podľa našich odhadov prešlo asi štrnástimi donucovacími 

zariadeniami pracovného charakteru pribliţne 3 - 4 tisíc osôb. 

 

 Neberieme pritom do úvahy ţidovské pracovné strediská, ţidovské pracovné tábory, 

internačné tábory a zaisťovací tábor v Dubnici nad Váhom; rovnako nepočítame za nové 

pracovné tábory obnovene pracovne útvary v Lipníkoch a v Niţnom Hrabovci. 
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6.5 Inštitút Ţidovského internačného tábora 

 Koncentračné tábory internačného, ale najmä pracovného charakteru tvorili v čase 

druhej svetovej vojny organickú súčasť "riešenia" ţidovskej otázky na Slovensku. Aj tu 

totalitný reţim hneď od začiatku zaviedol do politickej praxe inštitút koncentračného tábora 

ako jeden zo zastrašujúcich a eliminačných prostriedkov namierený proti svojim skutočným 

odporcom alebo iba fiktívnym, no potrebným nepriateľom. Je príznačné, ţe antidemokratické 

systémy, vyhlasujúce prácu za prostriedok dosiahnutia slobody (Arbeit macht frei) či za 

,,matku pokroku“, práve jej prostredníctvom surovo prenasledujú alebo fyzicky priamo 

likvidujú svojich oponentov. Pracovné tábory preto patrili počas totalitného systému na 

Slovensku k najpouţívanejším perzekučným prostriedkom vládnutia. 

 89 tisíc ţidovských občanov, ktorí sa po štátoprávnych, politických i hraničných 

zmenách v rokoch 1938 - 1939 ocitli na území novoutvoreného slovenského štátu, označil 

tunajší vládnuci reţim za nebezpečného nepriateľa štátu a národa. Na základe danej 

klasifikácie ich pod záštitou apriórnej "kolektívnej viny" postupne zbavoval politických, 

hospodárskych, sociálnych, občianskych, a nakoniec, aj základných ľudských práv. 

Koncentračné a pracovné tábory v tomto systematickom procese všeobecnej degradácie 

jednej časti obyvateľstva hrali veľmi dôleţitú politickoperzekúčnu a vari aj ideologickú 

úlohu. V rámci nich sa realizovali nútené práce ako forma trestu i "prevýchovy" zároveň. 

 Vytvorenie táborov pre Ţidov bolo podmienené predstavou vládnej elity, ţe Ţid je 

najväčší nepriateľ slovenského národa, a preto musí byť izolovaný. S týmto návrhom sa 

spojila poţiadavka nasadiť Ţidov na nútené práce. Súviselo to s vtedajšími predstavami 

predstaviteľov vládnucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ţe Ţidia nie sú schopní fyzicky 

(manuálne) pracovať, resp. sa vyhýbajú akejkoľvek "uţitočnej" práci. Táto predstava 

korešpondovala s autochtónnym antisemitizmom na Slovensku a jeho predstavou Ţida ako 

parazita v spoločnosti. 

 Problematika ţidovských pracovných táborov v období slovenského štátu je úzko 

spätá s problematikou pracovnej povinnosti Ţidov, ktorá jej predchádzala. 

Ešte pred vznikom slovenského štátu sa v radoch HSĽS (K. Mederly) objavil návrh ,,O 

zaistení sociálnej a hospodárskej rovnováhy v súvise so ţidovskou otázkou", v ktorom sa 

počítalo s nútenými prácami ako s jedným z trestných opatrení proti Ţidom.  

 

6.5.1 Prvé internačné tábory pre Ţidov (1938) 

 Prvé tábory na území Slovenska (Veľký Kýr a Miloslavov) boli internačného 

charakteru a vznikli v ,,krajine nikoho" na slovensko-maďarských hraniciach uţ v období 

autonómie Slovenska po nútenom vyvezení pribliţne 8 500 Ţidov zo Slovenska na základe 

nariadenia J. Tisu. 

 Krátko po vytvorení slovenského štátu sa v radoch Hlinkovej gardy objavili prvé 

predstavy o nutnosti vytvorenia ţidovských táborov.  

 Prvé pracovné tábory diskriminačného resp. perzekučného charakteru pre Ţidov 

vznikali od leta 1939 na Slovensku v armáde. Vládnym nariadením č. 150 z 21. 6. 1939 boli 

všetci Ţidovskí vojaci preradení z vojenskej prezenčnej sluţby do osobitných pracovných 

útvarov. Rozsiahlejšie "vyuţitie" ţidovských vojakov v rámci tohto nariadenia nastalo v čase 

vojny proti Poľsku na jeseň 1939, keď vznikli tábory napr. v Plaveckom Podhradí, v 

Humennom a i.  

 O vytvorenie "civilných" ţidovských pracovných táborov perzekučného charakteru sa 

snaţili radikálnofašistické sily vo vládnom tábore, osobitne Hlinkova garda. Hlavný veliteľ 

HG a od leta 1940 aj minister vnútra, A. Mach, podal v septembri 1939 návrh na zriadenie 

veľkých pracovných táborov väzenského typu. V tomto období sa objavili aj viaceré vládne 

návrhy na vytvorenie ţidovských pracovných táborov, ktoré sa však nerealizovali. 
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6.5.2 Legitimita vzniku pracovných ţidovských táborov  

 Začiatkom roku 1940 sa pokúsila s iniciatívou vyjsť Hlinkova garda. V rámci brannej 

výchovy nariadilo Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy vytvoriť ţidovské pracovné skupiny, 

ktoré mali pracovať pri odpratávaní snehu, na ihriskách a podobne. Z tejto "činnosti" sa 

jednotlivci mohli vykúpiť. V priebehu februára a marca 1940 vznikli takéto dočasné pracovné 

skupiny v 20 okresoch, avšak po zásahu štátnej moci boli zlikvidované. Toto úsilie Hlinkovej 

gardy môţeme skôr chápať ako poniţovanie ţidovskej komunity ako nasadenie Ţidov na 

práce. 

 18. 1. 1940 vyšiel Branný zákon Slovenskej republiky, na základe ktorého boli Ţidia a 

Cigáni dňom 31. januára vyradení z brannej moci a bola im pridelená 24-mesačná pracovná 

povinnosť. Samotná prezenčná sluţba sa podľa tohto zákona členila na vojenskú a pracovnú. 

Prví nováčikovia nastúpili do prezenčnej pracovnej sluţby v januári 1940. Zaradení boli do 

jednotlivých peších plukov. Od marca 1941 boli sústredení v VI. robotnom prápore, ktorý 

vznikol v rámci Pracovného zboru ministerstva národnej obrany. Aj tu sa na nich vzťahovali 

všetky diskriminačné a perzekučné opatrenia vyraďujúce Ţidov z beţného spoločenského 

ţivota. 

 29. 5. 1940 vyšlo vládne nariadenie č. 130 s mocou zákona o dočasnej úprave 

pracovnej povinnosti Ţidov. V ňom sa uţ konkrétne hovorilo, ţe Ţidia (§ 1 vl. nar. c. 63/1939 

SI. z.) ...sú povinní namiesto brannej výchovy vykonávať práce v prospech obrany štátu, ktoré 

urči ministerstvo národnej obrany. Pracovná povinnosť trvá 2 mesiace v roku. Z tejto 

pracovnej povinnosti sa Ţidia mohli ešte vykúpiť. Finančne celu "akciu" zabezpečovali 

samotní Ţidia, resp. aj ich náboţenské organizácie. 

 V rokoch 1940/1941, najmä po prijatí arizačných nariadení (zákona č. 113 SI. z. z 

roku 1940 a vládneho nariadenia č. 303 SI. z. z roku 1940), sa na Slovensku objavila masa 

pauperizovaných Ţidov, ktorá sa stala pre slovensky štát nepohodlnou záťaţou, ako aj 

sociá1nym problémom. Centrálne ţidovské organizácie (od septembra 1940 to mohla byt' 

jedine Ústredňa Ţidov) sa snaţili tomuto nebezpečiu čeliť vytváraním tzv. preškoľovacích 

stredísk. Ich frekventanti sa mali v remeselníckych a poľnohospodárskych kurzoch 

rekvalifikovať a pokúsiť nájsť si zamestnanie na Slovensku, alebo sa pripravovať na ţivot v 

tých krajinách, do ktorých sa chceli v budúcnosti vysťahovať. Preškoľovacie kurzy prebehli 

asi na 100 miestach a prešlo nimi okolo 10 tisíc ľudí. Aj toto úsilie však vyšlo nazmar, lebo 

absolútna väčšina frekventantov, grupujúcich sa v prvom rade z mladých ľudí, bola v roku 

1942 hneď v prvých transportoch zo Slovenska vyvezená do vyhladzovacích táborov. 

  

6.5.3 Prerod ţidovských pracovných útvarov na pracovné strediská 

 V priebehu roka 1941 došlo na Slovensku k viditeľnému obratu pri vytváraní nútených 

ţidovských pracovných útvarov. Súviselo to s podstatnou radikalizáciou ,,riešenia" ţidovskej 

otázky a s výrazným rastom totálne spauperizovanej masy "neárijských" obyvateľov, ktorí sa 

zrazu stali pre štát veľmi nepríjemnou sociálnou záťaţou. Hľadali sa prostriedky, spôsoby a 

metódy, ako týchto hospodársky a spoločensky degradovaných ľudí zaradiť do nejakej 

produktívnej, štátu prospešnej činnosti. Na tejto akcii mali záujem nielen Úrady, ale aj 

Ústredňa Ţidov, ktorá musela nezamestnaných ţidovských občanov ţiviť a inak materiálne 

podporovať. 

 Z tohto dôvodu vydalo ministerstvo vnútra 2. 4. 1941 vyhlášku č. 137 (ktorá 

nadväzovala na spomínané nariadenie č. 130/1940), na základe ktorej vznikali "pracovné 

strediska pre práceschopných Ţidov vyradených z hospodárskeho ţivota". Právna norma 

určila povinnosť akejkoľvek práce ţidovským muţom vo veku od 18 do 60 rokov. Pracovne 

strediská a pracovné útvary sa zriaďovali na miestach, ktoré určil Ústredný úrad práce. Prvé 

stredisko vzniklo uţ v apríli 1941 v Stráţskom a v septembri 1941 ich existovalo uţ 80. 
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Pracovalo tu takmer 6 000 ţidovských robotníkov. Strediská sa spravidla vytvárali pri 

stavbách komunikácii, meliorácií, pri regulácií riek a iných zemných prácach. Najviac 

pracovných stredísk vzniklo na východnom Slovensku, kde bola najväčšia hustota ţidovských 

obyvateľov odkázaných na sociálnu podporu. Vládol v nich poloväzenský reţim, boli stráţené 

príslušníkmi ţandárstva, HG alebo Freiwillige Schutzstaffeln. Táboroví zaradenci podliehali 

všetkým dobovým protiţidovskými právnym normám. Koncom roka 1941 dochádza k 

stagnácii a napokon k rozpusteniu týchto ţidovských pracovných útvarov pod zámienkou 

nepriaznivého zimného počasia, ktoré skutočne sťaţovalo stavebné prace. Hlavným dôvodom 

ich likvidácie bol však fakt, ţe v danom období sa vo vládnych kruhoch uţ rozhodlo o inom 

spôsobe ,,riešenia" ţidovskej otázky: začali sa konkrétne prípravy na deportovanie 

slovenských Ţidov mimo územie štátu. 

 Medzitým však vláda ďalej regulovala pracovnú povinnosť Ţidov a 4. 7. 1941 vyšlo 

nariadenie č. 153 o pracovnej povinnosti Ţidov. Týmto nariadením vláda rozhodla, ţe ,,Ţidia 

... vo veku od 18 do 60 rokov sú povinní konať práce, ktoré im prikáţe Ústredný úrad práce. 

 

6.5.4 Snaha o zriadenie ţidovských get a veľkých pracovných táborov 

 Vo vládnych kruhoch sa objavovali v tejto dobe stále viac návrhy na vytvorenie 

veľkých pracovných táborov, ba dokonca geta na Území Slovenska. Zriaďovanie get a 

pracovných táborov sa stalo aktuálnym na jeseň 1941 v súvislosti s násilným vysťahovaním 

asi sedem tisíc bratislavských Ţidov do prikázaných miest na Slovensku, ktoré sa však tomu 

vehementne bránili. Veľké pracovné tábory mali vzniknúť v desiatich slovenských lokalitách 

- najmä na miestach uţ nefunkčných či nepouţívaných vojenských objektov, resp. bývalých 

kúpeľných zariadení, čo by však vyţadovalo značné finančné náklady na potrebné adaptačné 

práce. Pre ich krytie vláda nemala ani dosť finančných prostriedkov, ani politickej vôle tým 

viac, ţe uţ pripravovala deportácie. 

 V auguste 1941 minister vnútra A. Mach s viacerými predstaviteľmi tohto ministerstva 

na Slovensku hľadal vhodné priestory na výstavbu ţidovských táborov. Nakoniec boli 

vybrané Sereď a Nováky, kde predtým existovali priestory, ktoré patrili ministerstvu národnej 

obrany, a ktoré mali byť adaptované pre ţidovské pracovné tábory. Ţidia mali v týchto 

táboroch pracovať na základe schváleného nariadenia 153/1941 S1. z. zo 4. 7. 1941. Výstavba 

táborov začala v spolupráci s Ústredňou Ţidov na jeseň 1941. 

Spomínané nariadenie 153/1941 S1. z. sa v podstate stalo súčasťou § 22-4 tzv. ţidovského 

kódexu - správneho vládneho nariadenia č. 198/1941 S1. z., ktorý bol prijatý 9.9. 1941. 

 

 Autochtónny slovenský antisemitizmus reprezentovaný vtedajšou vládnou politikou sa 

prekríţil s nacistickým holokaustom. Nemecká strana sa v novembri 1941 obrátila na svojich 

satelitov na Slovensku, v Chorvátsku a Rumunsku s otázkou, či môţe deportovať ich Ţidov - 

štátnych príslušníkov menovaných štátov z územia III. ríše do giet na východ. Po ich súhlase 

nasledovali deportácie z územia Slovenska (i Chorvátska) do Generálneho guvernmentu. 

 V zmysle smerníc ministerstva vnútra rozostavané ţidovské pracovné tábory v 

Novákoch a Seredi okrem svojej pracovnej časti sa stali aj koncentračnými strediskami na 

sústreďovanie Ţidov pred ich deportáciami zo Slovenska. 

 Následne 1. 4. 1942 Prezídium ministerstva vnútra odvolávajúc sa na spomenutý § 22 

vládneho nariadenia č. 198/1941 SI. z. (tzv. Ţidovského kódexu) vydalo vyhlášku o "zriadení 

ţidovských pracovných táborov", ktorá mala 7 paragrafov. Podľa § I "Cieľom vyuţitia 

pracovnej sily Ţidov na hospodárskom procese priamo nezúčastnených a cieľom 

organizovania ich prace v zmysle § 22...zriaďujem pracovné tábory v Seredi, Novákoch a 

Vyhniach". Vyhláška v § 2 určovala "Príslušníkmi pracovných táborov sú Ţidia, prikázaní 

Ministerstvom vnútra do táborov podľa § 22. nar. č. 198/1941 SI. z. Pracovné podmienky 
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prikázaných Ţidov určí Ministerstvom vnútra menovaný vládny komisár." V § 3 bolo jasne 

povedané "Ţidia v pracovných táboroch vykonávajú prácu, ktorá sa im prikáţe...". 

 Ústredné vedenie a dozor v táboroch vykonávalo ministerstvo vnútra prostredníctvom 

vládneho komisára pracovných táborov. Na čele jednotlivých pracovných táborov stál 

komisár pracovného tábora, ktorý podliehal vládnemu komisárovi. Komisárov táborov 

menoval minister vnútra. 

 Poriadkovú sluţbu a bezpečnostný dozor v tábore vykonával určený táborový veliteľ 

Hlinkovej gardy s pomocou gardistov po dohode s komisárom tábora. V marci 1944 gardistov 

vystriedali ţandári. 

S vládnym komisárom pri zriaďovaní a spravovaní ţidovských pracovných táborov musela 

spolupracovať aj Ústredňa Ţidov. Ako pomocný orgán komisára tábora bola v kaţdom tábore 

v marci 1943 zriadená ţidovská rada, menovaná Prezídiom ministerstva vnútra zo 

"zaradencov" tábora. 

 

6.6.1 Uznesenie vlády na zriadení troch veľkých ţidovských pracovných táboroch 

 Na základe tohto vládneho nariadenia potom v rokoch 1942 - 44 existovali na 

Slovensku tri ţidovské pracovné tábory v Seredi, Novákoch a vo Vyhniach. 

 

 Výstavba a prevádzka táborov sa finančne zabezpečovala prostredníctvom fondu 

"ministerstvo vnútra - pracovná povinnosť Ţidov". Fond bol dotovaný najmä z výnosu práce 

príslušníkov ţidovských pracovných táborov a jednotlivým táborom poskytoval prostriedky 

vo forme investičných a prevádzkových pôţičiek. Produkčná kapacita táborov bola dosť nízka 

a začala sa zvyšovať aţ po skončení deportácii v októbri 1942. 

K 1. 1. 1943 bolo v ţidovských pracovných táboroch 2 574 Ţidov. Pobyt v táboroch však ani 

naďalej negarantoval Ţidom automatickú záchranu pred deportáciami do Generálneho 

guvernmentu. 20. 1. 1943 nariadilo 14. oddelenie ministerstva vnútra komisárom jednotlivých 

táborov, aby v dennom rozkaze Ţidom oznámili, ţe v prípade opakovania dezercii 

ministerstvo vnútra stratí záujem o existenciu táborov a "zlikviduje ich tým, ţe Ţidov 

vysťahuje (rozumej deportuje)". Väzni v pracovných táboroch boli v permanentnom ohrození, 

lebo boli prvými potenciálnymi obeťami hrozby obnovenia deportácií v roku 1943, resp. na 

jar 1944, pretoţe nevlastnili ţiadne hospodárske či iné ochranné výnimky. Čiastočnú 

"záchrannú funkciu" pracovných táborov si dobre uvedomovala aj Ústredňa Ţidov, ktorá im 

preto poskytovala všestrannú pomoc a vo svojich memorandách adresovaných na viaceré 

centrálne slovenské úrady, poukazovala na ich výhodnosť a prínos pre hospodárske potreby 

štátu. 

 

6.6.2 Ţidovské táborové dielne 

 V roku 1943 sa situácia v ţidovských pracovných táboroch stabilizovala. Táborové 

dielne, ktorých produkčná kapacita stále stúpala, sa stali významnou súčasťou hospodárskeho 

ţivota slovenského štátu. Ich výrobná činnosť sa usmerňovala tak, aby bola v súlade s 

poţiadavkami domáceho trhu, no pritom nebola na úkor slovenských pracovných síl a 

podnikov. Z pracovných táborov sa postupne vytvorili dobre organizovane hospodárske 

jednotky, z ktorých ťaţil štát. Svoje výrobky totiţ dodávali prednostne a za reţijné ceny 

jednotlivým ministerstvám. a im podriadeným zloţkám (napr. armáde, ţandárstvu, colným 

úradom, ţelezničiarom), štátnym podnikom, verejným inštitúciám a úradom. Vysoká 

produktivita táborových dielni bola podmienená faktom, ţe všetci väzni, okrem najmenších 

detí, resp. úplne práceneschopných rodinných príslušníkov, sa podieľali na výrobe. 

Dovoľovalo to neobyčajne široké zameranie táborových dielni. Prednosta 14. oddelenia (tzv. 

ţidovského) ministerstva vnútra A. Vašek charakterizoval ţidovské pracovné tábory 

nasledovne: " tábory vydrţujú sa z výťaţku práce vlastných rúk ich príslušníkov a preto všetci 
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príslušníci táborov, pokiaľ nie sú bezpodmienečne nutní pre vnútornú potrebu tábora sú 

zapojení do "zárobkových" pracovných jednotiek tábora. Ţivot v táboroch je vybudovaný na 

podklade vrchnostensky riadeného kolektívneho hospodárenia. Zamestnávateľom táborového 

robotníctva je tábor ako hospodárska a pracovná organizácia Ministerstva vnútra. Príslušníci 

tábora nedostávajú priamo odmenu za svoju prácu. Výťaţok ich prace plynie do pokladnice 

tábora. Za vykonanú prácu poskytuje tábor svojim príslušníkom všetky nutne ţivotné potreby: 

byt, stravu, pracovne šatstvo, obuv a pod.“ (SNA, fond Ministerstvo vnútra, šk. 570, 143-

16/2-1/44).  

  

  

6.6.3 Ţidovské pracovné strediská 

 Od konca roka 1942 do augusta 1944 existovali na Slovensku aj ţidovské pracovné 

strediská, ktoré fungovali na podobnom princípe ako ţidovské pracovne tábory. Boli v nich 

internovaní mladi muţi, ktorí sa vrátili z prezenčnej sluţby vo vojenských pracovných 

útvaroch, alebo sa im nejakým spôsobom podarilo v roku 1942 vyhnúť deportáciám, hoci 

nemali ţiadne ochranné výnimky. Ţidovské pracovné strediská sa zriaďovali a premiestňovali 

podľa poţiadaviek jednotlivých firiem do rôznych lokalít, kde väzni vykonávali fyzicky 

náročné zemné práce. Počet "zaradencov" v ţidovských pracovných strediskách dosiahol 

okolo 650 osôb, ktoré pracovali vo viac ako desiatich miestach na Slovensku - najmä pri 

stavbe kanálov, hydrocentrál, ciest a v tehelniach. 

 

 V roku 1944 bol pokus vytvoriť ďalší pracovný tábor v Krupine, kam mali byť 

internovaní ţidovskí občania, síce s niektorými výnimkami, no museli sa vysťahovať z 

východného Slovenska, kde sa pribliţoval východný front. Pre domáce politické a vojenské 

udalosti sa však tento plán uţ nerealizoval. Po vypuknutí Slovenského národného povstania 

boli ţidovské pracovne tábory a strediská rozpustené. Ich bývali "zaradenci", podobne, ako 

zvyšok ţidovských obyvateľov na Slovensku, vlastniacich rôzne výnimky, sa však opäť 

dostali do smrteľného nebezpečia, lebo s príchodom nemeckých okupačných vojsk začala aj 

druhá etapa deportácií slovenských Ţidov do nacistických koncentračných táborov, resp. na 

"pochody smrti". Okolo 1 000 Ţidov bolo zavraţdených po okupácii krajiny priamo na 

Slovensku. Uväznení Ţidia sa sústreďovali v sereďskom tábore obnovenom Nemcami, odkiaľ 

začali odchádzať koncom septembra 1944 transporty. 

 

6.7.1 Ţidovský pracovný tábor v Novákoch 

 S výstavbou tábora sa začalo 2. 10. 1941, a to na miestach, ktoré sa nachádzali asi 5 

km severovýchodne od obce Nováky. Vznikol adaptovaním bývalých vojenských skladov, 

ktoré ministerstvo vnútra prebralo od ministerstva národnej obrany. Tie sa však postupne 

búrali a nahrádzali novými budovami. Koncom novembra 1941 sa v tábore sústredilo uţ 386 

ţidovských robotníkov. O stravu sa starala Ústredňa Ţidov, ktorá tu zriadila ľudovú kuchyňu. 

Ţivotné podmienky tu však boli na nízkej úrovni. 

 Veliteľ tábora preto občas vydával priepustky na nedeľu do miesta bydliska. Dňa 3. 3. 

1942 sa stal komisárom tábora gardista Mikuláš Polhora, bývalý ,zamestnanec Úradu 

propagandy. V súvislosti s deportáciami bolo začiatkom apríla 1942 v tábore 68 gardistov, v 

auguste 1942 stúpol ich počet aţ na 120. Viacerí z nich sa na Ţidoch dopúšťali rôznych 

násilností. 

 

 Po začatí deportácií v marci 1942 boli Ţidia v tábore sústreďovaní do dvoch od seba 

oddelených a prísne izolovaných táborov. V prvom tzv. koncentračnom tábore boli sústredení 

Ţidia určení na deportovanie. Ţidia prichádzali do koncentračných stredísk tri dni pred 

odchodom transportu, ich batoţina nesmela prekročiť 50 kg. Ľudia tu ţili v neľudských 
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podmienkach, ktoré u nich ešte vystupňovali šok z neistej budúcnosti. Z tábora v tomto 

období odchádzali dva druhy transportov: 1. Transporty vysťahovalecké, ktoré smerovali 

priamo do Poľska. Z Novák odišli spolu dva vysťahovalecké transporty, prvý 30. 3. 1942 a 

druhy 11. 6. 1942. Zatiaľ nepoznáme presný počet osôb deportovaných z tábora, podľa 

odhadov ich bolo asi 4-5 tisíc. 2. Transporty miestne, ktorých cieľom bolo sústreďovanie 

Ţidov v rámci Slovenska. 

 Osadenstvo druhého tábora tvorili ţidovskí robotnici, ktorí aj v apríli 1942 pokračovali 

v práci na dobudovaní budov a výrobných podnikov. Od 22. 4. sem sústredili aj ich rodinných 

príslušníkov. Postupne prešli rekvalifikáciou a zapojili ich do výrobného procesu v 

budujúcich sa táborových dielňach. Čo sa týka ţivotných podmienok v tábore, tie boli počas 

tohto obdobia na veľmi nízkej úrovni. Ľudia spávali na pričniach a slame, strava pripravovaná 

v poľných kuchyniach bola nedostačujúca a často jednotvárna. Na veľmi nízkej úrovni bola 

tieţ hygiena. Ani tieto osoby však neboli úplne v bezpečí pred hrozbou deportácii, o čom 

svedčí aj fakt, ţe z nich doplňovali transporty, v prípade ak v koncentračnom stredisku chýbal 

predpísaný počet osôb. Podľa súpisu z 3. 9. 1942 bolo v tomto pracovnom tábore uţ 1 009 

osôb, z čoho bolo 397 muţov, 349 ţien, 227 detí do 14 rokov a 136 osôb nad 60 rokov. 

 Po skončení deportácií v októbri 1942 pokračovala výstavba táborových budov a 

zariadenia. Tábor postupne adaptoval a upravil tri z bývalých 5 muničných objektov MNO. 

Vo februári 1943 bol z tábora odvolaný J. Polhora, ktorého okrem iného obviňovali z príliš 

benevolentného správania sa k Ţidom. Nahradil ho stráţmajster ţandárstva Jozef Švitler, 

ktorý prišiel priamo zo 14. tzv. ţidovského oddelenia ministerstva vnútra. Mocenskou 

zloţkou tábora bola naďalej Hlinkova garda, začiatkom roku 1943 tu bolo stále 19 gardistov. 

Ich počet však klesal, čo súviselo so stabilizáciou pomerov V tábore, ale tieţ s mnoţiacimi sa 

priestupkami a krádeţami samotných gardistov. Na jar 1944 došlo k ich vystriedaniu 

ţandármi, ktorí boli k kvalifikovanejší aj zodpovednejší. Zároveň mali zabrániť stúpajúcim 

dezerciám z tábora. Tieto predpoklady sa však nenaplnili, keďţe v tomto období sa reţim v 

tábore čiastočne uvoľnil. Podľa svedkov ţandári svoje úlohy plnili len formálne, k Ţidom sa 

chovali korektne. Do značnej miery sa pod to podpísal rozklad mocensko-represívneho 

aparátu pred vypuknutím Slovenského národného povstania. V tomto období stúpal počet 

"zaradencov". V júli 1943 tu bolo sústredených uţ 1 530 osôb, čo predstavovalo 53 % 

osadenstva všetkých troch táborov, z toho 849 muţov a 681 ţien. Deti vo veku do 14 rokov 

bolo v tábore 171. V júli 1944, teda v období tesne pred rozpustením tábora, stúpol počet osôb 

v tábore na 1 679. 

 Obyvatelia tábora si od začiatku uvedomovali, aké nebezpečenstvo im hrozí v prípade 

obnovenia deportácií. Z toho dôvodu sa viacerí rozhodli zobrať osud do vlastných rúk. 

Niektorí z tábora dezertovali v snahe emigrovať do susedného Maďarska, iní v tábore 

organizovali ilegálne hnutie. Pašovali sem zbrane, spolupracovali s ilegálnou Komunistickou 

stranou Slovenska v Novákoch.  

Výrobná činnosť v tábore bola hlavným argumentom jeho existencie, ale tieţ podmienkou 

humanizácie pomerov v ňom. Medzi zárobkovo činné podniky, ktoré sa v tábore vytvorili, 

patrili: 1. konfekčné krajčírstvo, 2. čiapkárstvo, 3. brašnárstvo, 4. kartonáţ, 5. koţušníctvo, 6. 

kefárstvo, 7. kovodielňa, 8. čalúnnictvo, 9. zámočníctvo, 10. jemnomechanická dielňa, 11. 

klampiarstvo, 12. tokárstvo, 13. oddelenie ručných prác, 14. oddelenie tkania kobercov, 15. 

šnurkárstvo, 16. fotografická dielňa, 17. nádennícke prace, 18. chov angorských zajacov, 19. 

spracovanie angorskej vlny, 20. tkáčovňa, 21. automechanická dielňa, 22. stolárska dielňa. 

Výraznejší nárast výroby v Novákoch nastal na jeseň 1942 po skončení deportácií. Najväčší 

percentuálny podiel na táborovej výrobe malo krajčírstvo. Okrem remeselnej výroby tábor 

vykonával tieţ poľnohospodársku činnosť. Tato zloţka výroby nepatrila do sféry zárobkovej 

činnosti, len sa snaţila napĺňať princíp táborovej sebestačnosti. V roku 1942 nedostávali Ţidia 

ţiadnu mzdu, pracovali len za ubytovanie a stravu, od roku 1943 dostavali pracovne odmeny 
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vo výške 4 Ks na osobu a deň, ktorá sa čiastočne zvýšila po zavedení tzv. prémiového 

systému (v Novákoch dosiahla priemer 7. 63 Ks), čím sa však na Ţidoch vynútilo vyššie 

pracovné nasadenie. 

 Úmerne so stupňujúcou sa výkonnosťou táborových dielní sa podarilo vybudovať 

znesiteľné ţivotné podmienky v tábore. Vybudovala sa kanalizácia, vodovod, kúpeľne s 

teplou a studenou vodou, spoločné toalety. Na strednom objekte sa podarilo vybudovať 

centrálnu ošetrovňu, ktorá sa spojila s provizórnou nemocnicou. Liečili sa tu ľahšie prípady, 

ťaţšie sa posielali do ţidovskej nemocnice v Seredi. V tábore bola aj zubná ošetrovňa. 

Postupne sa zlepšovala aj strava. Vybudovala sa vlastná pekáreň, udiareň, diétna kuchyňa, 

zabíjal sa vlastný dochovaný dobytok. Strava však napriek tomu neobsahovala dostatok 

kalórií a nebola ani dostatočne výţivná. Následky sa dostavili v podobe rôznych ţalúdočných 

ochorení. Rozšírené boli rôzne srdcové ochorenia a trauma. Bol to predovšetkým dôsledok 

duševnej nerovnováhy ľudí, ktorí ţili v uzavretom priestore a v neustálom strachu z neistej 

budúcnosti. Časté boli tieţ ochorenia z prepracovanosti. 

 V tábore ţili aj deti a mládeţ. Provizórna škola, ale tieţ opatrovne a jasle existovali v 

nováckom tábore uţ v decembri 1942. Oficiálne boli školy v táboroch zriadene v januári 

1943. Ministerstvo vnútra týmto rozhodnutím sledovalo najmä snahu odbremeniť matky 

pracujúce v táborových dielňach. Na vyučovanie sa vzťahovali tie iste predpisy ako pre 

ostatne verejne ľudové školy. Udrţovateľom školy bol školský a kultúrny odbor Ústredne 

ţidov v Bratislave, ktorý platil všetky náklady spojene s prevádzkou školy. V tábore vznikla 

trojtriedna základná škola. V škole pôsobili štyri učiteľské sily. V rámci praktického 

vyučovania boli ţiaci zapojení aj do pracovného procesu v dielňach. Letné prázdniny mohli 

deti tráviť mimo tábor v ţidovských rodinách, ktoré však museli hradiť všetky náklady s tým 

späté. Neskôr boli v tábore zriadené tieţ detské opatrovne a jasle. 

 O tom, ţe ani v stiesnených podmienkach monotónneho táborového ţivota, väznení 

Ţidia nepodľahli strachu z neistej budúcnosti a neprestali ţiť ako ľudia, svedči bohatá paleta 

kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v tábore. Kultúrne aktivity sa koncentrovali do 

táborovej jedálne. Obľúbené boli večierky ľudových piesni a začali sa organizovať divadelné 

predstavenia. Vďaka zbierke Ústredne Ţidov sa organizovali tieţ rôzne spoločenské hry. 

Mnohí ľudia si vo večerných hodinách našli čas aj na vzdelávanie. Vytvoril sa 

samovzdelávací odbor, v rámci ktorého sa usporiadali rôzne kurzy . V tábore vznikla tieţ 

kniţnica, vďaka zbierkam Ţidov ţijúcich na slobode. Zo športových aktivít sa pestoval najmä 

volejbal, stolný tenis, kolky, hádzaná, futbal, ale tieţ plávanie v bazéne, ktorý si zaradenci 

vybudovali z táborového materiálu. Podobne si vyrobili aj športové potreby. V tábore 

existoval tieţ náboţenský ţivot, rešpektovali sa najmä poţiadavky pokrstených Ţidov. 

Bohosluţby mohli Ţidia vykonávať v okolitých obciach. Počas veľkonočných a vianočných 

sviatkov bolo v tábore voľno, ktoré sa však muselo nadpracovať. 

 Na druhý deň po vypuknutí SNP 30. augusta 1944 bol tábor rozpustený, časť Ţidov 

vytvorilo vlastnú jednotku a odišlo do povstania. 

 

6.7.2 Ţidovský pracovný tábor v Seredi 

 S výstavbou tábora sa začalo 18.9. 1941. Aj v tomto prípade sa vyuţili vojenské 

objekty, ktoré sa mali postupne rekonštruovať. Ţivotné podmienky robotníkov, určených na 

výstavbu tábora, boli podobne ako v Novákoch, veľmi zle. Preto aj tu robotníkom udeľovali 

priepustky. 

 Od marca 1942 boli aj v tomto tábore Ţidia sústredení do dvoch skupín. Uţ koncom 

marca 1942 sa tu nachádzalo 295 osôb určených na prácu v tábore. Ich počet stúpol po 

príchode rodinných príslušníkov a v auguste tu bolo uţ 520 ľudí. Komisárom tábora sa 

2.3.1942 stal Jozef Vozár. V tom čase sa tu nachádzalo 55 gardistov. Podľa povojnových 

výpovedi sa gardisti aj tu dopúšťali rôznych násilnosti, najmä na Ţidoch určených na 
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deportovanie. Prvý transport z tábora odišiel 29. 3. 1942, keď bolo deportovaných 1 000 

muţov a chlapcov z tunajšieho strediska. V apríli z tábora odišli ďalšie dva transporty (12. 4. 

odišlo 1 075 osôb, 2. 4. 1 001 osôb). Ďalšie transporty z tábora odišli uţ len ako doplnky do 

Ţiliny, asi najväčší dňa 11. 6. - 681, posledný 20. 8. 1942. Podľa dostupných archívnych 

dokumentov bolo zo Serede deportovaných 4160 ľudí. Ťaţko však tvrdiť, či ide o presné 

číslo. 

 Podľa súpisu k 1. 9. 1942 bolo v tábore 736 ľudí. Z toho 397 muţov a 339 ţien. Z nich 

bolo 111 mladších ako 14 rokov a 106 starších ako 59 rokov. Podľa štatistiky o všetkých 

táboroch k 30. 6. 1943 bolo v tábore 1 056 "zaradencov", z toho 430 ţien a 626 muţov. Na 

druhej strane, keďţe ubytovacie kapacity v tábore boli obmedzene, na rozdiel od tábora v 

Novákoch, sa uţ výraznejšie nezvýšili. V júli 1944 tu bolo 1 181 ľudí. 

V septembri 1942 prišlo k zmene vo funkcii komisára tábora. Jozefa Vozára vystriedal Imrich 

Vašina, bývalý veliteľ tábora v bratislavskej Patrónke. Podľa spomienok viacerých bývalých 

táborových "zaradencov" išlo o zvlášť' surového človeka, ktorý sa okrem toho na úkor tábora 

aj obohacoval. Počet gardistov sa aj v tomto tábore postupne zniţoval, na konci marca 1944 

ich konalo sluţbu uţ len šesť. V tomto čase nastala aj tu k výmene gardistov za ţandárov. 

Veliteľom tábora sa stal Jozef Pilník, toho však uţ v máji vystriedal Jozef Juraj Matuščín, 

ktorý tuto funkciu vykonával aţ do rozpustenia tábora. Vďaka týmto zmenám sa aj v Seredi z 

pohľadu Ţidov uvolnil dovtedy pomerne prísny reţim. 

 V Seredi v roku 1944 stúpal počet dezercií. Formovalo sa tieţ ilegálne hnutie a Ţidia 

sa pripravovali na moţnosť ozbrojeného povstania. Rozsah a intenzita týchto príprav však 

nebola taká veľká ako v Novákoch. Tábor v Seredi mal veľmi nepriaznivú strategickú polohu. 

Podzemnej organizácii sa nepodarilo nadviazať' intenzívne kontakty s partizánskym hnutím. 

Ani spolupráca so ţidovskou samosprávou nebola taká úzka, v tábore napriek tomu existovali 

tri ilegálne organizácie: Komunistická strana Slovenska, Hašomer Hacair a Makabi Hacair. 

Viacerí z nich sa aktívne zúčastnili Slovenského národného povstania. 

 Zatiaľ čo v roku 1942 sa výroba v tábore len rozbiehala, celkový obrat v roku 1943 bol 

vyše 17 miliónov korún. Tábor tak dosiahol ešte vyšší obrat ako v Novákoch. Na druhej 

strane, keďţe jeho kapacity sa uţ výraznejšie nezvyšovali, v roku 1944 ho novácky tábor v 

ukazovateľoch obratu preskočil.  

AJ v tomto tábore sa postupne podarilo vytvoriť znesiteľné ţivotné podmienky. Uţ v júli 

1942 sa sem premiestnila bývala Ţidovská nemocnica v Bratislave. Mala 22 izieb, kde bolo 

moţné prijať 120 aţ 150 pacientov. Pracovalo tu 6 lekárov a 10 školených ošetrovateliek. 

Nemocnica od začiatku zápasila s finančnými problémami, keďţe fungovať musela na 

princípe sebestačnosti z príspevkov pacientov. V máji 1943 bola nemocnica prebudovaná na 

táborovú nemocnicu pre všetkých príslušníkov ţidovských táborov. Nemocnica bola 

oprávnená prijať aj Ţidov mimo táborov, tí si však museli náklady na liečbu hradiť sami. 

Zdravotný stav v tábore bol podobne ako v ostatných táboroch podľa oficiálnych hlásení 

uspokojivý, čo však bolo len relatívne. Celkovo boli ľudia z veľkej pracovnej záťaţe 

prepracovaní, časté boli psychické problémy. Vyskytli sa tieţ rôzne choroby ako brušný týfus, 

záškrt a čierny kašeľ, a to aj napriek očkovaniu. Problémom bola voda, ktorá nezodpovedala 

hygienickým normám. 

 Postupne sa rozvinula aj kultúrna činnosť. Telocvične oddelenie začalo pracovať uţ v 

septembri 1942, keď komisár tábora povolil hrať na táborovom dvore futbal. Divadelné 

oddelenie zahájilo svoju činnosť kultúrnym večierkom 5. a 6. 12. 1942. Záujem o túto formu 

rozptýlenia bol veľký, jednotlivé predstavenia sa opakovali. Obľúbenou formou oddychu vo 

večerných hodinách boli tieţ spoločenské hry stolný tenis, šach, domino atd. Vo voľnom čase 

sa bolo moţné v rámci moţnosti aj vzdelávať podobným spôsobom ako v Novákoch. 

Kniţnica začala v tábore fungovať uţ v novembri 1942. V tábore existoval tieţ náboţenský 

ţivot, aj tu sa rešpektovali najmä poţiadavky pokrstených Ţidov. 
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 Škola bola v tábore zriadená v novembri 1942, oficiálne však aţ v januári 1943. Pre 

školu boli stanovení, dvaja od októbra 1943 traja, učitelia a mala dve triedy. V rámci 

praktického vyučovania boli ţiaci tieţ v tomto tábore zapojení aj do pracovného procesu v 

dielňach. To iste platilo aj o moţnosti tráviť prázdniny mimo tábor v ţidovských rodinách. 

Pre najmenších boli v tábore zriadene tieţ jasle a detské opatrovne. 

Napriek tomu, ţe v Seredi sa pokus o povstanie nepodaril, brány tábora boli otvorene 30. 8. 

1944 na priamy rozkaz Okresného ţandárskeho veliteľstva v Trnave. 2. 9. 1944 bol tábor 

obsadený nemeckým vojskom. Tým sa začalo najtragickejšie obdobie existencie tábora. 

Nacisti totiţ uţ začiatkom septembra obnovili jeho činnosť. Uţ 14. 9. tu bolo 1 500 väzňov. 

Nebol to však uţ len tábor pre Ţidov. Stráţnu sluţbu tu okrem ţandárov vykonávalo tieţ vyše 

30 príslušníkov SS. Z tábora v tomto období začali opäť odchádzať deportačné vlaky. 

Následne do marca 1945 bolo zo Serede deportovaných viac ako 12 000 Ţidov. 

 

6.7.3 Ţidovský tábor vo Vyhniach 

 Tábor vo Vyhniach bol najmenším, ale aj najstarším ţidovským táborom. Jeho vznik 

súvisí s prvými deportáciami v nacistickom Nemecku. Na Slovensko sa dostali v roku 1940 

muţi zo siedmeho transportu, ktorý odišiel do Niska 1. 11. 1939 z Ostravy, ale za rieku San sa 

uţ nedostal z dôvodu padnutej drevenej provizórnej lávky cez  San pri obci Zarzecze. 

Transport sa preto dočasne ocitol v Hornom Sliezku. 14. 12. 1939 Ţidovská ústredná 

úradovňa na Slovensku (bývalí sionisti zo Ţidovskej strany, ďalej ZÚÚ) dala ţiadosť' na 

ministerstvo vnútra (ďalej MV), aby 275 Ţidov z tábora Sosnowiec mohlo prísť na 

Slovensko. 29. 1. 1940 dostala ŢÚÚ od MV povolenie, aby títo Ţidia prišli do kúpeľov 

Vyhne,99 kde mali byt' ubytovaní a následné im mala byt' umoţnená emigrácia zo Slovenska. 

8. 2. 1940 prišiel do Vyhní transport z Poľska a v kúpeľoch bol vytvorený tábor pod názvom 

"Ţidovská vysťahovalecká skupina". Priamy dozor nad táborom na rozdiel od neskôr 

vytvorených ţidovských pracovných táborov v Seredi a Novákoch mal okresný náčelník v 

Novej Bani, ktorý mohol vydávať aj priepustky na opustenie tábora. Hlavný dozor realizovalo 

miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy vo Vyhniach na čele s Izidorom Luptovskym. Tábor bol 

zriadený a financovaný za peniaze ţidovskej medzinárodnej organizácie American Jewish 

Joint Distribution Commitee (skrátene American Joint), ktorá sa zameriavala na pomoc pri 

emigrácii najmä Ţidov z Nemecka. Išlo teda o akciu American Joint-u, ktorému pritom 

pomáhala ZÚÚ. 

 Pri príchode týchto Ţidov z Poľska na Slovensko MV určilo štyri presné podmienky, 

za akých mohli ostať vo Vyhniach. 

 1/ V zozname uvedené osoby môţu sa zdrţať na území Slovenskej 

republiky po dobu 2 - 3 mesiacov na mieste, ktoré im bude dodatočné určené, 

 2/ v ţiadosti označené organizácie sa postarajú o náklad spojený s ich ubytovaním za 

dobu pobytu na území Slovenskej republiky, za obvyklých podmienok určených Slovenskou 

národnou bankou, 

 3/ stráţnu sluţbu u týchto osôb bude prevádzať Hlinkova garda na vlastný 

náklad uvedených organizácií, 

 4/ v pripojenom zozname uvedené osoby budú v určený čas prevzaté na 

hraniciach zástupcom polície a zástupcom organizacií. 

  

 MV predpokladalo, ţe ich pobyt na Slovensku bude trvať len niekoľko mesiacov, v 

priebehu ktorých sa celá táto skupina vysťahuje. Podobný vývoj predpokladali aj ZÚÚ a 

American Joint. Situácia sa však vyvinula inak. Najviac dokumentov z prvého obdobia tábora 

(8. 2. 1940-14. 2. 1942) sa zachovalo o pohybe, resp. sledovaní Ţidov mimo tábora. Uţ 13.2. 

1940 odišli piati zástupcovia týchto Ţidov do Bratislavy, kde na cudzineckom oddelení 
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policajného riaditeľstva v Bratislave mali rokovať o vyriešení "potrebných otázok 

vyhnancov". 

 12.2. 1940 bol vyhotovený prvý súpis týchto Ţidov v tábore. Nachádza sa v ňom 205 

muţských mien, z nich však len 200 ostalo v tábore. To by znamenalo, ţe oproti 

predchádzajúcim počtom (260, alebo 275) na Slovensko - resp. do Vyhni prišlo len 205 osôb. 

V súpise zo 16. 9. 1940 je ale zapísaných uţ 224 muzov.104 V súpise zo 16. 12. 1940 je 

dokonca 228 muţov, z ktorých 68 bolo mimo tábora. Ich neprítomnosť bola zdôvodnená v 

podstate tromi spôsobmi: dovolenka, delegácia v Bratislave, alebo nemocnica Bratislava, 

pripadne Piešťany. V hlásení NÚ vo Vyhniach MV z 20. 2. 1941 je uvedený pribliţný počet 

250 ľudí v tábore. Porovnávaním týchto zoznamov môţeme aspoň orientačné uväzovať o 

tom, ţe sa predsa len niektorým z nich v priebehu roku 1940 podarilo odísť (emigrovať) zo 

Slovenska. 

 V zoznamoch B a C, ktoré boli vyhotovené v marci 1942 pred deportáciami Ţidov zo 

Slovenska, nájdeme ešte z pôvodných muţov, ktorí sú v zozname z februára 1940 112 mien v 

tábore Vyhne. Na základe súčasných znalostí však nemoţno jednoznačné povedať', ţe 

všetkým muţom sa podarilo emigrovať. V zozname A z roku 1942 sa nachádza 89 ţenských 

mien, pričom nie je jasne, kedy tieto Ţidovky prišli do Vyhni.  

 

 V období prípravy deportácii Ţidov zo Slovenska v roku 1942 sa udiali zmeny aj v 

tábore vo Vyhniach. Deportácie postihli aj časť osadenstva tábora. 

14. 2. 1942 ministerstvo vnútra zmenilo charakter tábora. Vyhne boli zaradené medzi 

pracovné tábory (podobne ako Nováky a Sereď) a veliteľom tábora sa stal 15. 2. 1942 na 

základe rozhodnutia Hlavného veliteľstva HG Jan Gindl. Ţidia museli začať' okamţite 

pracovať od 6 - 12 hodiny so ¼ hodinovou prestávkou a od 14 - do 20 hodín so 1/4 hod. 

prestávkou. Podľa dokumentov je zrejme, ţe o tábore neboli dobre informovaní ani na 

ministerstve vnútra a dokonca ani v ÚŠB. 

 Po vzniku pracovného tábora došlo medzi vládnym komisárom I. Luptovským a 

veliteľom tábora J. Gindlom k sporom o to, čo majú Ţidia robiť. J. Gindl presadzoval, aby 

pracovali na renovácii kúpeľov, resp. výstavbe bazénu, čo zdôvodnil tým, ţe Ţidia v tábore sú 

dlţní za ubytovanie v tábore Štátnym kúpeľom vo Vyhniach. Udaj o dlhu je podmienený tým, 

ţe v roku 1941 bola na kúpele uvalená dočasná správa a ich správcom sa stal C. Kňazovicky, 

tamojší notársky tajomník a kúpele boli poštátnene. 

 Začiatkom roku 1943 bolo v tábore 187 muţov a 113 ţien, teda 300 osôb. Hlavným 

zamestnaním v tábore v roku 1942 bola stavebná činnosť pre štátne kúpele, najmä stavba uţ 

spomínaného bazéna.  

 V roku 1943 sa počet "zaradencov" v tábore zvýšil na 364, z toho bolo 230 muţov a 

134 ţien. V tomto roku sa nachádzali v tábore nasledovné dielne: Stolárstvo - čalúnnictvo, 

tokárstvo, konfekcia, ručné práce, čiapkárstvo, brašnárstvo, chemická výroba. Celkový obrat 

za rok 1943 bol 7.290.458,- Ks., čo predstavovalo 18,75% obratu všetkých táborov. V tomto 

roku boli vo Vyhniach pristavené a adaptované chemická, stolárska a zámočnícka dielňa. 

Muţi v tomto období pracovali týţdenné 53 hodín, ţeny 48. Príslušníci tábora nedostávali 

priamo odmenu za svoju pracú. Tábor poskytoval svojim príslušníkom nutné ţivotné potreby 

- byt, stravu, prípadne pracovné šatstvo a minimálne vreckové. Stravná jednotka bola 7,- Ks, 

neskôr 8,- Ks. V tábore sa nachádzali pre menšie deti opatrovňa, v ktorej bola jedna učiteľka a 

15 deti. Do školy chodilo k 2 učiteľom 27 detí. Vyučovalo sa 6 hodín. Deti do 10 rokov boli v 

škole 9 hodín, deti nad 10 rokov 7 hodín a 2 hodiny vykonávali ľahšiu prácu.  

 V auguste 1944, keď začalo SNP, tábor ukončil svoju činnosť a uţ nebol obnovený. 

Časť obyvateľov tábora sa stala obeťou vraţdenia v zime 1944/45. 

 Aj keď bol tábor vo Vyhniach najmenším pracovným táborom na Slovensku, pravé 

jeho dejiny a dve etapy jeho vývoja (prvá etapa 8. 2. 1940 – 14. 2. 1942 vysťahovalecký 
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tábor, 14. 2. 1942 pracovný tábor)  akoby charakterizovali určitý typ osudov Ţidov v čase 

holokaustu. Od neistoty "experimentálnych" deportácii, k pokusu o útek prostredníctvom 

emigrácie k neistote pracovného tábora, z ktorého ich mohli kedykoľvek vyviesť do tábora, z 

ktorého pre väčšinou deportovaných nebolo návratu. 

 
 

7. Začiatok plánovanej a systematickej likvidácie Ţidov 

 Obyvatelia krajín okupovaných Nemeckom a Ţidia zo zemi Paktu troch boli utláčaní 

a vykorisťovaní. Milióny ľudí museli pracovať pre nemecké vojnové hospodárstvo. Kaţdý 

odpor bol kruto potlačený a aj najmenšie podozrenie mohlo znamenať smrť. Sústavne 
dochádzalo k popravám rukojemníkov.  

 

7.1 Nemecká okupácia 

Nemecká okupácia bola najstrašnejšou na Východe: obyvatelia týchto oblasti sa 
museli nielen skloniť pred nemeckou nadvládou, ale musel z nich byť vykorenený 

boľševizmus a "slovanskí podľudia" sa mali stať otrokmi Nemcov. V priebehu vojny sa 

Hitler a najfanatickejší rasisti z jeho okolia rozhodli prenasledovať Ţidov okupovaných krajín 

s cieľom vykynoţiť ich. Roku 1941 sa tak začala systematická a plánovaná likvidácia Ţidov. 
V tomto roku sa Nemecko, ktoré uţ bolo vo vojne proti ZSSR, rozhodlo, ţe povedie dvojitý 

ideologický (antikomunistický) a biologický (Ţidia boli sústavne spájaní s boľševikmi) boj. 

V tom čase začali "zásahové oddiely"- osobitné vojenské jednotky (pribliţne 3 000 vojakov) 

- úlohu postrieľať vo východných oblastiach všetky "neţiaduce ţivly". Odhaduje sa, ţe od 
leta 1941 do januára 1942 dosiahol počet obetí týchto masakier 750 000. 

Vyvraţďovanie na východe 

Keď roku 1941 vpochodovali nemecké vojska do Sovietskeho zväzu, zastrelili 

mnohých Ţidovských obyvateľov. Len v osade Babij jar zastrelili nemeckí policajti 
guľometmi 33 000 ţidovských muţov, ţien a deti (Celková bilancia ukazuje, ţe počas týchto 

drastických rokov Nemci usmrtili pribliţne milión ţidovských detí). Od roku 1941 zakladali 

vyhladzovacie tábory, kde deportovaných masovo vraţdili o čom budeme pojednávať 

v samostatnej kapitole. 
 

7. 2 Konferencia vo Wannsee 

 Dňa 20. januára 1942 sa konala na pracovisku Interpolu v Berlíne Am Grossen 

Wannsee č. 56-58 za predsedníctva vedúceho Hlavného úradu ríšskej bezpečnosti 

Reinharda Heydricha konferencia, ktorá mala objasniť konečné riešenie ţidovskej otázky 

(Endlosung). Rozhovory sa tykali len organizačných otázok, pretoţe o samom konečnom 
riešení uţ bolo rozhodnuté dávno predtým. Účastníci sa rozhodli o odsune všetkých 

Ţidov z Európy na Východ. Výnimkou mali tvoriť iba Ţidia nad 65 rokov, ťaţkí vojnoví 

invalidi a Ţidia s vojenskými vyznamenaniami. Pre tých sa plánoval odsun do Terezína. 

Rokovalo sa aj o miešancoch a zmiešaných manţelstvách. Podľa toho sa miešanci 1. 
stupňa mali povaţovať za Ţidov a mali byt' podľa moţností sterilizovaní. miešanci 2. 

stupňa mali byt' postavení na úroveň čistokrvných Nemcov, ale s tým obmedzením, ţe 

voči príbuzným tejto skupiny, pokiaľ by boli svojim správaním nápadní, sa malo 

postupovať ako voči Ţidom. 
 

7.2.1 Konečné riešenie ţidovskej otázky 

Hoci sa na konferencii ani raz nezaprotokovalo slovo likvidácia, všetkým 

prítomným je jasný hlbší zmysel týchto ustanovení. Heydrichov koncept, proti ktorému 
nikto nenamietal, nenechal nikoho na pochybách, ţe konečné riešenie znamená úplnú 

fyzickú likvidáciu Ţidov v Európe. V tom duchu znie aj rozkaz, ako sa ma so Ţidmi 
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zaobchádzať: V rámci konečného riešenia sa majú Ţidia s príslušným sprievodom a 

vhodným spôsobom pracovne nasadiť na Východe. Vo veľkých pracovných kolónach, 

rozdelení podľa pohlavia, budú práceschopní Ţidia pracovať na výstavbe ciest. 

Predpokladá sa, ţe týmto spôsobom uţ počas presunu prirodzenou cestou väčšina z nich 
zahynie. So zvyškom, pri ktorom pôjde pravdepodobne o najodolnejších jedincov, treba 

zaobchádzať tak, aby sa nemohli pri prípadnom prepustení stať zárodkom ďalšieho 

rozšírenia ţidovstva. Hoci sa konečné riešenie schválilo aţ na konferencii vo Wannsee, v 

skutočnosti bola tato akcia uţ v plnom prúde (Vavrinský, 2004, s. 16). 
 

7.2.2 Eichmanove pohotovostné oddiely 

Eichman bol poverený vykonávaním celej operácie. Pohotovostný oddiel A v 

pasme armádnej skupiny Sever povraţdil v období do novembra 1941 16 421 Ţidov, 
pohotovostný oddiel B armádnej skupiny Stred 45 467, pohotovostný oddiel C pri 

armádnej skupine Juh do decembra 95 000 a pohotovostný oddiel D na Kryme 92 000 

Ţidov.  

 

8. Deportácie, transporty 

 Ţidia na Slovensku sa veľmi rýchlo stali objektom nacistického "konečného riešenia". 

Slovenská strana prijala nemeckú ponuku, aby vyviezla Ţidov zo Slovenska na územie 

okupovaného Poľska. Uţ 2. 12. 1941 podpísal Tuka v Bratislave s vyslancom nacistického 

Nemecka H. E. Ludinom dohodu o deportovaní Ţidov - slovenských štátnych príslušníkov, 

ktorí sa nachádzali na území Ríše spolu s nemeckými Ţidmi. Tuka sa uţ vtedy zaviazal, ţe 

slovenská strana za kaţdého deportovaného zaplatí 500,- RM. Nemecká strana ani 

nepredpokladala, ţeby sa na Slovenskej strane vyskytli nejaké problémy. S patričnou 

spoluprácou a podporou mohlo dôjsť k deportáciám. 

 

Zoznam ţidovských transportov zo Slovenska: 

1. 26.3  Poprad - Oswiecim               

2. 27.3  Ţilina – Lublin 

3. 28.3  Patrónka – Oswiecim 

4. 30.3  Sereď – Lublin 

5. 31.3  Nováky/Prievidza – Lublin 

6.      2.4  Patrónka – Oswiecim 

7.      3.4  Poprad – Oswiecim 

8.      5.4  Ţilina – Lublin 

9.  12.4  Trnava – Lublin, Lubartow 

10. 13.4  Sereď – Oswiecim 

11. 14.4  Nitra – Lublin, Lubartow 

12. 16.4  Nitra – Lublin, Rajowiec 

13. 17.4  Ţilina, Trnava – Oswiecim 

14. 19.4  Ţilina – Oswiecim 

15. 20.4  Nitra – Rajowiec 

16. 22.4  Sereď – Lublin (Naleczow) 

17. 23.4  Poprad – Oswiecim 

18. 24.4  Ţilina – Oswiecim 

19. 27.4  Nové Mesto n. V. – Lublin (Naleczow) 

20. 29.4  Ţilina – Oswiecim 

21.    5.5  Trebišov – Lublin, Lubartow 

22.    6.5  Michalovce – Lukow 

23.   7.5  Michalovce – Lukow 
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24.   8.5  Michalovce – Zil. Niedzyrzec bei Warschau 

25. 11.5  Humenné – Cholm 

26. 12.6  Ţilina – Cholm 

27. 13.5  Prešov – Deblin 

28. 14.5  Prešov – Deblin 

29. 17.5  Bardejov – Pulawy 

30. 18.5  Bardejov – Lublin (Naleczow) 

31. 19.5  Vranov n. T. – Lublin (Naleczow) 

32. 20.5  Medzilaborce – Pulawy 

33. 23.5  Prešov (Sabinov, Biraltovce, Lipiani) – Rajowiec 

34. 24.5  Bardejov, Stropkov – Rajowiec 

35. 25.5  Poprad – Rajowiec 

36. 26.5  Ţilina – Lublin (Naleczow) 

37. 29.5  Spišská Nová Ves – Lublin, Izbyca na Visle 

38. 30.5  Poprad – Lublin, Izbyca na Visle 

39.   1.6  Poprad – Lublin, Sobibor 

40.      2.6  Lipt. Sv. Mikuláš – Lublin, Sobibor 

41.     5.6  Bratislava, Ţilina – Lublin, Sobibor 

42.    6.6  Ţilina - Lublin, Sobibor 

43.   7.6  Ţilina, Bratislava - Lublin, Sobibor 

44.   8.6  Zvolen, Kremnica - Lublin, Sobibor 

45. 11.6  Nováky - Lublin, Sobibor 

46. 12.6  Ţilina, Sereď - Lublin, Sobibor 

47. 13.6  Poprad - Lublin, Sobibor 

48. 14.6  Ţilina, Nováky - Lublin, Sobibor 

49. 19.6  Ţilina – Oswiecim 

50.    3.7  Ţilina – Oswiecim 

51. 10.7  Ţilina – Oswiecim 

52. 17.7  Ţilina – Oswiecim 

53. 24.7  Ţilina – Oswiecim 

54. 31.7  Ţilina – Oswiecim 

55. 18.9  Ţilina – Oswiecim 

56. 22.9  Ţilina – Oswiecim 

 

 Transporty č. 55 a 56 sú ručne dopísané. Chýba transport č. 57 z 20.10.1942, preto 

moţno povedať, ţe tento zoznam vznikol pred týmto transportom – na konci septembra – 

prípadne na začiatku októbra 1942. 

SNA, fond 209 (ÚŠB), kartón 864 – 1 

 Na nemecký zoznam poukazujú aj dátumy jednotlivých transportov. Transporty 

vychádzali zo Slovenska o jeden deň skôr. (Niţňanský, 2003, s. 220)   

 

8.1.1 Tukova a Machova reč k deportáciám na zasadnutí vlády 

 S otázkou deportácií vystúpili predseda vlády V. Tuku a minister vnútra A. Mach na 

zasadnutí slovenskej vlády 3. 3. 1942. Následne Tuka v Štátnej rade 6. 3. 1942 kde o 

deportáciach povedal: "...Otázka Ţidov má byť vyriešená postupne vysťahovaním a to do 

oblasti Ukrajiny. Uţ nám aj označili, kde majú byť umiestnení. Ţidia tým, ţe opustia územie 

nášho štátu prestanú byť štátnymi občanmi Slovenskej republiky. So sebou môţu vziať na 14 

dní jedenia. Slovenská republika je povinná s kaţdým Ţidom odovzdať 500 RM. 

Vysťahovacia akcia Ţidov začne mesiacom marcom a končí asi v mesiaci auguste 1942. Bola 

však z našej strany vyhradená podmienka, aby Ţidia, ktorí sú prekrstení boli v novom domove 
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umiestnení vo zvláštnych osadách od ostatných Ţidov separovane, kde budú mať svojích 

duchovných a svoje kostoly."  

 

8.1.2 Návrh ústavného zákona 

 Na zasadnutí vlády 24. 3. 1942 predostrel minister vnútra A. Mach návrh ústavného 

zákona o vysťahovaní Ţidov, ktorý bol zaslaný na prerokovanie Snemu Slovenskej republiky. 

Snem SR ústavný zákon 68/1942 o vysťahovaní Ţidov prerokoval aţ v 15. 5. 1942, pričom 

bol do zákona včlenený paragraf, ktorý umoţňoval časti Ţidov z dôvodu "sociálnej 

potrebnosti" - určitých zamestnaní (napr. lekár, zverolekár, lekárnik a pod.), pracovného 

povolenia - udelenie výnimky, ktorú mohol udeliť prezident republiky (deportovaní neboli ani 

rodinní príslušníci týchto Ţidov). Od marca 1942 do októbra 1942 odišlo zo Slovenska 58 

transportov a bolo deportovaných 57 628 osôb (2/3 ţidovského obyvateľstva). Aţ na niekoľko 

stoviek z týchto väčšina zahynula (Mlynárik, 2005, s 190).  

 

8.1.3 Vysídľovací poplatok 

 Deportovaní podľa ústavného zákona zbavení štátneho občianstva, mohli si so sebou 

zobrať len 50 kg presne určeného hnuteľného majetku. Slovenská vláda za kaţdého ako 

"osídľovací" príspevok zaplatila nacistickému nemecku 500,- RM (pribliţne 5.000,- Sk vo 

vtedajšej mene). Ústavný zákon legalizoval deportácie.  

V rámci 5. spoločného rokovania nemeckého a slovenského vládneho výboru z 10. - 30. 9. 

1942 bol prijatý protokol, v ktorom v bode 31 je pojednané aj o deportáciach Ţidov, resp. o 

majetkových problémoch.  

Slovenská vláda platila za deportácie prostredníctvom clearingového účtu (Warenkonto). 

Dokumenty ukazujú, ţe to bolo najmenej 200 milionov Sk (teda 20 milionov RM).  

 

8.2 Tiso k deportáciám 

 V auguste 1942 pred odchodom posledných troch transportov zo Slovenska vystúpil k 

problematike Ţidov na doţinkovej slávnosti v Holíči aj prezident J. Tiso: "Ešte by som sa 

zmienil o jednej otázke, ktorá sa spomína, a to o otázke ţidovskej. Vraj, či je to kresťanské, čo 

sa robí. Je to ľudské? Nie je to rabovka? Ale pýtam sa ja: Je to kresťanské, keď sa národ 

slovenský chce zabaviť svojho večného nepriateľa, Ţida? Je to kresťanské? Láska k sebe je 

príkazom boţím, a tá láska k sebe mi rozkazuje, aby som od seba odstránil všetko to, čo mi 

škodí, čo mi ohroţuje ţivot. A ţe Slovákovi ţidovský ţivel ohroţoval ţivot, myslím, o tom 

nikoho netreba presvedčovať. Nedávno naši páni dostali do rúk starú knihu, v ktorej boly 

popísané mestá uhorské i hornouhorské. Tam bolo napísané, koľko vtedy v roku 1840 bolo 

Ţidov na Slovensku v mestách. Vo veľkých mestách, ako je Ţilina, Nitra a iné, bolo vtedy 30-

40 Ţidov. A za 100 rokov sa to zdesaťnásobilo! Bolo ich stále viac a akých! Nie na poli, ale v 

úradoch, v bankách a na všelijakých vysokých miestach sedeli Ţidia. Títo odčerpávali 

dôchodok slovenskej zeme, slovenskej práce pre seba. Mali sme zistené, ţe 38% národného 

dôchodku mali Ţidia. Vtedy, keď tri milióny národa maly 62%, vtedy 5% Ţidov malo 38% 

národného dôchodku! A ten pomer medzi národom a ţidovstvom sa stále rozširoval. Bolo by 

to vyzeralo ešte horšie, keby sme sa neboli vzchopili v čas, keby sme sa neboli od nich očistili. 

A urobili sme tak podľa príkazu boţieho: Slovák, shoď, zbav sa svojho škodcu!"  

 

8.3.1 Podplatenie Wislicenyho neprinieslo efekt 

 Stanovisko radikálov a konzervatívcov sa týmto dostalo skoro na rovnakú platformu. 

Deportácie boli jednoznačne zločinom proti ľudskosti, porušením domácich i 

medzinárodných právnych noriem. Zabrániť sa im snaţili niektorí predstavitelia Ústredne 

Ţidov aj pomocou podplácania (napr. nemeckého berátera D. Wislicenyho). Ak však 

analyzujeme zbytok ţidovskej komunity, ktorý ostal na Slovensku musíme povedať, ţe vláda 
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sa zbavila pauperizovaných Ţidov a tí, ktorí tu ostali boli profesne potrební, prípadne 

pracovali v ţidovských pracovných táboroch a strediskách (pribliţne 4.000), kde 

predstavovali ekonomický prínos (Kováč, 1998, s. 228).  

Na Slovensku po deportáciach ostalo ani nie 20.000 Ţidov. Pred deportáciami utieklo do 

susedného Maďarska 6.-8.000 ţidovských spoluobčanov a pribliţne 2.000 sa ukrývalo na 

území Slovenska. Mnohí z nich boli potom v roku 1944 deportovaní z územia Maďarska do 

vykynoţovacích koncentračných táborov. Prípadne znovu v roku 1944 utekali nazad na 

Slovensko.  

 

8.3.2 Obnovenie deportácií  

 Na jeseň 1944 - po príchode nacistickej armády na územie Slovenska, ktorá potláčala 

SNP - došlo k obnoveniu deportácií. Realizáciu tentoraz prenechala slovenská strana plne 

nacistickému Nemecku. Neboli rešpektované ţiadne predchádzajúce výnimky. Zo Slovenska 

bolo v tejto druhej etape 1944-45 deportovaných 13.500 Ţidov, pričom asi 1000 ţidovských 

osôb bolo popravených priamo na území Slovenska. Pribliţne 10.000 ţidovských občanov sa 

zachránilo vďaka pomoci slovenského obyvateľstva (Kováč, 1998, s. 231).  

 

8.4 Koncentračné tábory 

Hitler sa vo svojom prejave 30. januára verejne priznal k tomuto likvidačnému 

programu, keď za jeden z výsledkov vojny vyhlásil likvidáciu celého ţidovstva v Európe. 
Všetkých európskych Ţidov mali odviesť do zvláštnych vyhladzovacích táborov v 

obsadenom Poľsku a tam ich usmrtiť. Organizovali rozsiahle razie, ako napríklad vo 

Varšave a v Paríţi v lete 1942, aby zatkli ţidovské rodiny. Natlačených do vagónov 

nákladných vlakov ich preváţali stovky kilometrov bez jedla a pitia do tovární na smrť 
(Osvienčim, Treblinka, Sobibor, Terezin, Bergen - Belsen, Lublin - Majdanek, 

Ravensbruck, Buchenwald, Nordhausen, Dachau, Brezinka, Mauthausen, Chelmno, 

Rogoznica či Szutowo). Máloktorí z nich tušili, ţe ich tam čaká smrť. Mnohí zomreli uţ 

počas cesty. Väčšinu tých, ktorí cestu preţili - deti, starých a chorých poslali priamo do 
plynových komôr. V niektorých táboroch museli zdraví väzni vykonávať nútené, 

vysilujúce prace: oblečení v pásikavých uniformách, s číslom vytetovaným na predlaktí, 

morení hladom sa museli podriaďovať' šikanovaniu, týraniu a mučeniu dozorcov. Preţiť' 
mohli spočiatku len silní, práceschopní muţi a ţeny. Ti sa napokon upracovali na smrť, 

alebo na nich robili kruté lekárske pokusy. Tieto ţivotne podmienky sprevádzané 

organizovanou podvýţivou a epidémiami spôsobovali aţ 90- percentnú úmrtnosť 

(Johnson, 1996, s. 473). 
 

8.4.1 Vývoj nacistických vyhladzovacích táborov 

Vo vyhladzovacích táboroch sa v tom čase uviedol do prevádzky ozajstný priemysel 

smrti. V plynových komorách týchto táborov sa spočiatku pouţívali výfukové plyny z 
nákladných automobilov (tak to bolo v tábore Chelmno) alebo silní insekticíd Cyklón B 

(Belzec, Sobibor, Treblinka, Osvienčim - Birkenau a Lublin - Majdanek). Prvé z týchto 

táborov boli v prevádzke v rokoch 1941- 1944 a ich jediným cieľom bolo vyhladzovanie 

väzňov. 
Proces usmrtenia je dobre známy a nesporný: Ľudí odviedli priamo z vlaku do 

plynových komôr, ktoré vydávali za sprchy. Kapsuly Cyklónu B boli uloţené v potrubiach a 

spôsobili udusenie. Po otvorení dverí odobrali mŕtvolám všetko (zlate zuby, okuliare, ba aj 

vlasy), čo sa dalo pouţiť v nemeckom priemysle. Tela potom spálili v krematóriách, alebo 
keď sa na konci vojny tempo týchto prac zrýchlilo pochovali v spoločných hroboch. Iné 

tábory (napríklad Osvienčim a Lublin) neboli určené len na vyhladzovanie: obete plynových 

komôr (Ţidia, ale aj Cigáni) tu ţili spolu s politickými alebo inými väzňami, s 

homosexuálmi, svedkami Jehovovými (Niţňanský, 2005, s. 157). 
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8.4.2 Koncentračný tábor Osvienčim  

  Najväčší nacistický vyhladzovací koncentračný tábor. Vznikol na základe rozkazu H. 

Himmlera z 27. apríla 1940. Po dobudovaní ho tvorili: materský vedúci tábor (Stammlager 
Auschwitz), tábor v Brezinke Birkenau určený na hromadnú likvidáciu väzňov v plynových 

komorách, tábor v Monowiciach (Buna) určený pre výstavbu továrenských komplexov na 

výrobu syntetickej gumy a 45 pobočných závodov. Veliteľmi tábora boli: R. Höess, A. 

Liebehenschel a R. Baer. 
V Osvienčime zahynulo vyše štyroch miliónov ľudí, príslušníkov mnohých národov z 

krajín okupovaných fašistami, rôzneho politického i náboţenského presvedčenia, rozličných 

politických tried a vrstiev, rôzneho veku, povolania, muţi, ţeny i deti. 

Tento nacisticky tábor bol určený predovšetkým na hromadne likvidovanie celých národov 
(najmä slovanských) a tzv. rasovo menejcenných skupín. Prvý transport poľských 

politických väzňov sem prišiel 14. júna 1940. Za päť mesiacov (od októbra 1941 do februára 

1942) tu zahynulo 8 320 sovietskych zajatcov. 

 
8.4.3 Prvá hromadná poprava plynom 

Na jar 1942 uskutočnili nacisti prvý pokus hromadnej popravy plynom, ktorej 

obetami sa stalo 600 sovietskych zajatcov a 250 väzňov z táborovej nemocnice. V plynovej 

komore pouţili cyklón B. 
Väzňov dopravovali do tábora v uzavretých nákladných vlakoch, bez zabezpečenia 

stravy a základných hygienických podmienok. Po príchode do tábora, cez bránu s cynickým 

nápisom "Práca oslobodzuje" (Arbeit macht frei), sa museli väzni, pokiaľ ich hneď neotrávili 

v plynových komorách a nespálili, podrobiť registrácii. Kaţdému vytetovali na predlaktí 
ľavej ruky číslo. 

 

8.4.4 Práca v tábore 

 Väzni pracovali pri vonkoncom nedostatočnej strave aţ 12 hodín denne v 
poľnohospodárskych, hydinárskych podnikoch a zúčastňovali sa na výstavbe objektov 

koncentračného tábora. Veľa ich pracovalo v priemyselných podnikoch, ktoré vyrábali 

vyzbroj pre nemeckú armádu. Popri otrockej práci ich kruto týrali a pouţívali na 

pseudolekárske pokusy, na skúšanie nových liečiv a otravných látok vyrobených v IG -
Farben. 

 Ţivot tábora organizovala sprava tábora: komandatúra, politické oddelenie, vedenie 

tábora, pracovne oddelenie, administratíva, nemocnica. Okrem toho bola vytvorená 

samospráva väzňov, ktorú tvorili zločinci. Z nich jedna skupina zabezpečovala dozor nad 
väzňami vo voľnom čase a druha skupina pri práci. 

V jednotlivých barakoch boli osobitne miestnosti na odpykávanie trestov, tzv. tmavé komory, 

v ktorých sa dalo iba stať. Za kaţdý priestupok (napr. pokus o útek, o získanie potravín, za 

fajčenie) boli väzni vystavení brutálnemu mučeniu, ktoré sa často skončilo popravou 
(obesením, zastrelením) (Mlynárik, 2005, s. 121) . 

Napriek ťaţkým podmienkam pracovala tu od roku 1940 poľská a od roku 1943 

medzinárodná ilegálna odbojová organizácia. Organizovala vzájomnú pomoc väzňom, ich 

úteky, udrţiavala spojenie s ilegálnym hnutím vonku a odovzdávala informácie o 
hitlerovských zločinov v tábore. 

 

8.4.5 Pochod smrti 

 Pred príchodom Sovietskej armády snaţili sa fašisti zahladiť všetky stopy po 
spáchaných zločinoch. V januári 1945 evakuovali tábor. Počas tzv. pochodu smrti zahynuli 

tisícky väzňov. Potom príslušníci SS vyhodili do povetria 2 krematória, zapálili 30 barakov, 

v ktorých boli sklady s osobnými predmetmi bývalých väzňov. Deň pred oslobodením 
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koncentračného tábora vyhodili do povetria poslednú plynovú komoru. Ich cieľom bolo tábor 

zlikvidovať. 

 

8.4.6 Oslobodenie tábora 

 Dňa 27. januára 1945 oslobodili tábor vojaci Sovietskej armády 1. Ukrajinského 

frontu pod velením maršala I. S. Koneva. V deň oslobodenia tu bolo 7 600 takmer celkom 

vyhladovaných väzňov, z toho 180 detí. Pred príchodom sovietskych vojakov stráţne oddiely 

opustili tábor s pribliţne 98 000 zajatcami. (v prílohe zvukový záznam) 
Dna 2. júla 1947 vláda Poľskej ľudovej republiky prijala zákon, na základe ktorého na 

miestach bývalého koncentračného tábora zriadili múzeum, od roku 1960 aj so samostatnou 

československou expozíciou. Roku 1967 v Osvienčime odhalili Pomník obetiam bývalého 

nacistického tábora. 
 

8.5 Koncentračný tábor Terezín 
 
 Terezín, mesto v Severočeskom kraji (okres Litoměřice) pri ústi Orne do 

Labe. 
 

8.5.1 História tábora 

 Pôvodne to bola vojenská pevnosť postavená Jozefom II. (nazvaná po Márii Terézii) 

spolu s pevnosťou Jozefov na doplnenie obranného systému severozápadných hraníc 
rakúskej monarchie proti Prusku (Malá pevnosť). Roku 1887 sa stal Terezin posádkovým 

mestom. Malú pevnosť prebudovali na väznicu. 

 V čase druhej svetovej vojny, od roku 1940 Malú pevnosť vyuţívalo praţské gestapo 

na väznenie a fyzickú likvidáciu odporcov okupačného reţimu, antifašistov. Spočiatku 
väzňov rozváţali do iných väzníc a koncentračných táborov, neskôr tu zriadili samostatný 

koncentračný tábor. Prešlo tade 33 000 väzňov, z nich bolo 2 500 popravených alebo 

ubitých. Veliteľom Terezina bol Heinrich Jockl (odsúdený a popravený koncom r. 1946 v 

Litoměřiciach). 
 

8.5.2 Zriadenie tábora 

V novembri 1941 zriadili v meste geto pre rasovo prenasledovaných občanov z 

okupovanej Európy. Od februára 1942 z mesta vysídlili všetko české obyvateľstvo 
neţidovského pôvodu a celý Terezín sa stal najväčším koncentračným táborom na území 

Československa pre Ţidov a osoby zo zmiešaných manţelstiev. 

Za tri a pol roka prešlo getom 160 000 ľudí, z ktorých priamo v Terezíne zahynulo 

následkom hladu, chorôb, tyrania a poprav 34 000. Roku 1944 sa začala výstavba podzemnej 
muničnej továrne - Baňa Richard v Litoměřiciach. Aj tu vznikol koncentračný tábor, ktorým prešlo 

viac ako 140 000 väzňov, z nich 4 500 zahynulo. 

V Terezíne ešte 2. mája 1945 na priamy rozkaz K. H. Franka popravili 56 českých 

vlastencov, zväčša významných predstaviteľov antifašistického hnutia ľavicovej orientácie. 
Dna 3. mája prevzal tábor pod ochranu Medzinárodný červený kríţ a 5. mája sa ujali správy 

tábora samotní väzni. Sovietska armáda oslobodila Terezin 8. mája 1945. Po skončení 

karantény bolo z tábora repatriovaných 24961 väzňov pochádzajúcich z viac ako 30 štátov. 

Všetky objekty koncentračného tábora dnes tvoria Pamätník Terezin, národnú kultúrnu 

pamiatku. 

 
8.5.3 Vzbura 

Napriek všetkému, všetci väzni dennodenne vystavení poníţeniu ľudskej dôstojnosti, 

presiaknutí pachom státitisícov a státitisícov spálených duší, oslabení brušným či škvrnitým 
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týfusom, dyzentériou, flegmónmi alebo omrzlinami dokázali nájsť v sebe odvahu a silu 

postaviť sa proti neznesiteľným podmienkam. Svedčí o tom povstanie vo varšavskom gete či 

vzbura väzňov v Treblinke 

 

8.5.4 Povstanie vo varšavskom gete 

Vo varšavskom ţidovskom gete vypuklo 11. apríla 1943 povstanie. Bolo odpoveďou 

na akciu dvoch práporov SS, ktoré vtrhli do geta, aby zhromaţdili jeho obyvateľov a 
pripravili ich na transport do koncentračných táborov. Ţidia kládli zúfalý odpor. Zo všetkých 

striech padali na útočníkov zápalné fľaše, takţe sa z geta museli spočiatku stiahnuť. O 

niekoľko hodín však zaútočili s podporou delostrelectva a nasledujúci deň pouţili aj 

plameňomety. Systematicky podpaľovali jeden dom za druhým. Mnoho obyvateľov zahynulo 
v plameňoch, ďalší prišli o ţivot tak, ţe vyskakovali z okien horiacich domov. Zvyšok Nemci 

pozajímali a odviedli v dlhých kolónach k ţidovskému cintorínu. Izolované skupiny 

pokračovali v boji aţ do 23. mája. Začiatkom júna sa v ruinách a v kanalizačnom systéme 

geta skrývali uţ len jednotlivci. Dôsledkom povstania bolo rozsiahle prenasledovanie Ţidov v 
Poľsku. Pred vojnou ţilo vo Varšave pol milióna Ţidov, od začiatku vojny pribudlo asi 200 

000 utečencov. Okolo geta bol postavený štvormetrový múr dlhý 18 km. Nedostatok 

priestoru bol stiesňujúci. 

Na vstup a výstup z geta bol potrebný osobitný preukaz. Pri všetkých bránach stali 
nemecké stráţe. Napriek tomu sa mnohým Ţidom, predovšetkým deťom, podarilo tajne 

opustiť geto a získať v meste potraviny. Pri odhalení hrozila okamţitá smrť zastrelením. 

Prídely potravín boli drasticky zredukovane, Ţidom sa vôbec neprideľovalo mäso, 

mlieko, masť ani vajcia. Kaţdý dostal na mesiac iba 2 kg chleba. Kto pracoval mimo geta, 
dostaval osobitne peniaze platne v gete, za ktoré prakticky nebolo moţné nič kúpiť. Stovky 

ľudí zahynuli hladom na uliciach. V januári 1943 sa v gete vytvoril výbor hnutia odporu. 

Rozšírila sa správa, ţe od júla 1942 odváţali do plynových komôr v táboroch Majdanek a 

Treblinka niekedy aţ 12 000 Ţidov. 
 

8.5.5 Vzbura väzňov v Treblinke 

V Treblinke bolo v rokoch 1942 - 1943 na ploche niekoľkých futbalových ihrísk (400x 

600m) usmrtených viac ako 700 000 ľudí, kaţdý deň niekoľko tisíc. Po príchode transportu 

okamţite nasledovala cesta do plynových komôr. Ani selekcia tu, na rozdiel od Osvienčimu, 

neprebiehala, ţiadne tetovania, hneď dezinfekčný kúpeľ a kremačné pece.  

2. augusta 1943 sa sedem stoviek ubitých, poníţených a zbedačených treblinských 

väzňov, vyzbrojených niekoľkými zloţito získanými granátmi, piatimi puškami, revolverom a 

zápalnými fľašami, vzbúrilo. Sebazabíjajúca a osamotená revolta nemohla skončiť inak ako 

rýchlou smrťou väčšiny vzbúrencov, predsa sa jej podarilo treblinský stroj na smrť natoľko 

ochromiť, ţe ho rýchlo potom prestali Nemci pouţívať. 

9. Zachraňovali Ţidov 

9.1 Postoje cirkví 

 Pomoc ţidovským obyvateľom bola orientovaná rôznymi smermi a spôsobmi. Jedni 

ich ukrývali do pivníc, iní ich zamestnávali vo svojich drobných podnikoch. Tí, ktorí mali 

moţnosť zmeniť im doklady, postarali sa o zmenu ich totoţnosti, ďalší im pomáhali pri 

útekoch. Takto by sme mohli vymenovať celú radu šľachetných činov pri záchrane Ţidov.  

Faktom je však aj to, ţe nie vţdy sa podarilo zachrániť ţidovských občanov. V kaţdej dedine 

či meste sa vţdy našli udavači, ktorí hlásili HG a jednotkám SS, kde a u koho  sa skrývajú 

Ţidia. Pri zásahoch jednotiek SS boli často so Ţidmi zatknutí a popravení aj slovenskí 

evanjelici.  
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 Ţidia, ktorí preţili II. svetovú vojnu, boli veľmi vďační obyvateľstvu za pomoc pri 

záchrane ich ţivota. 

 

9.1.1 Evanjelická cirkev 

Problémy okolo prestupov a krstov Ţidov 

 Jedným z moţných únikov pred ţidovským kódexom a deportáciami do 

koncentračných táborov bolo pokrstenie a prestúpenie na kresťanskú vieru.  Evanjelická 

cirkev počas tohoto obdobia pokrstila veľa Ţidov. No nie všetci prestúpili z vnútorného 

presvedčenia. Ţidia sa hrnuli k hromadným krstom niekedy len preto, aby si zachránili svoj 

ţivot. V tom čase to bolo pochopiteľné, no veľa z nich sa dalo pokrstiť len kvôli tomu, aby 

zachránili svoje veľké majetky. 

 Na tento problém v cirkvi poukazoval aj ţilinský farár Fedor Rupeldt a ţiadal cirkevnú 

vrchnosť, aby v tejto veci nejak zakročila. Vo svojom liste z 25. septembra 1941 adresovanom 

biskupskému úradu Západného dištriktu hovorí, ţe k nemu prichádza mnoho Ţidov, ktorí 

chcú byť pokrstení čo najnenápadnejšie, bez akéhokoľvek osvedčovania pred zborom, ba 

dokonca ak by to bolo moţné aj bez pokrstenia, len aby čím skôr dostali osvedčenie o tom, ţe 

sú kresťania. Častou príčinou toho, ţe sa nechceli dať verejne pokrstiť bolo to, ţe by to 

poškodilo ich obchodom. Majetní Ţidia boli ochotní zaplatiť i veľké čiastky peňazí, len aby 

boli pokrstení. Fedor Ruppeldt takéto počínanie nazval hotové kupčenie s krstom. Z tohoto 

dôvodu vyzýval aj predstaviteľov cirkvi, aby sa ustálila určitá časová lehota na prípravu ku 

krstu a aţ po nej môţe byť inoveriaci pokrstený.  

 Neskoršie vypracoval aj štatút o prijímaní inoveriacich do Evanjelickej a. v. cirkvi na 

Slovensku, ktorý predloţil generálnemu biskupskému úradu, aby tento bol prijatý generálnym 

konventom a vydaný v podobe úpravy pre zbory, presbytériá a farské úrady. Generálny 

konvent doporučoval biskupom, aby na základe priloţeného štatútu doplnili aj svoj Pastiersky 

list. 

 Na podobný problém upozorňovali aj hlohovskí cirkevníci, keď 22. marca 1942 

napísali biskupovi Čobrdovi list. Upozorňovali ho na to, ţe Ţidia sa dávajú krstiť len zo 

zištných dôvodov. V liste stálo: Veď Ţidia sami hovoria, ţe idú k nám len preto, ţe sa môţu 

stať obratom ruky kresťania. Ţiadali biskupa, aby stanovil určitú lehotu vyučovania a ţe 

potom sa ukáţe, kto naozaj úprimne chcel prestúpiť do evanjelickej cirkvi. Zdôrazňovali aj 

ten fakt, ţe keď pre Ţidov nastanú lepšie časy, tak všetci opäť húfne budú vystupovať 

z cirkvi. V tomto zbore musela byť veľmi vyostrená nálada proti Ţidom, pretoţe záver listu sa 

niesol v duchu, ţe so Ţidmi nechcú mať nič spoločného.  

 No nielen v ţilinskom a hlohovskom zbore boli problémy okolo krstov a prestupov. 

Celá hromada sa vyskytla na Spiši, kde v zboroch sa nachádzala prevaţná časť nemeckej 

menšiny, ktorá razantne odmietala krsty Ţidov.  

 8. júla 1942 evanjelický a. v. seniorský úrad v Poprade – Veľkej poslal sťaţnosť 

nemeckému ako aj slovenskému úradu v Spišskej Novej Vsi, v ktorej stálo:  

 Dôstojný pán farár! Keďţe sme sa dozvedeli, ţe ste mali v úmysle predošlej nedele 

v našom kostole Ţidov krstiť, sme nútení Vám z naloţenia dôstojného pána seniora 

(Kirchenrat) a vo svojom vlastnom mene dať na známosť toto: Zakazujeme Vám v našom 

chráme Boţom, ktorý je dedictvo po našich predkoch, Ţidov krstiť a krsteným Ţidom alebo 

s nimi akékoľvek funkcie vykonávať, lebo nedáme svoj chrám Boţí v dôsledkoch istého 

konjunkturálneho zjavu pošpiniť potupou a hanbou. Podľa rozlukového zákona dávame svoj 

chrám Boţí slovenským domácim vo viere ochotne k dispozícii; so ţidovským národom, či je 

krstený alebo nie, nechceme a nemôţeme mať nič spoločného. Ako sa k veci staviate Vy, je 

nám bočné. Nám ide len o to, aby náš chrám Boţí nebol zneuţívaný.  Tento list nám dokazuje, 

ţe nemeckí cirkevníci na Spiši sa k Ţidom správali veľmi agresívne. Boli nainfikovaní 

protiţidovskou propagandou, ktorá premohla aj ich kresťanské zásady. 
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 Rozpory medzi slovenským a nemeckým veriacim ľudom nastali aj v Krompachoch. 

Tu 19. júla 1942 mala byť konfirmovaná Blaţena Guttmanová. No predstavení nemeckej 

evanjelickej cirkvi so skupinou FS, prekazili obnovenie krstného sľubu konfirmandky, 

znesvätili priebeh bohosluţobného obradu a obvinili slovenských evanjelikov z nelojálnosti 

voči tvorcom novej Európy.  Podobné prípady sa stávali skoro vo všetkých slovensko-

nemeckých zboroch. Ţidia tu boli stále odmietaní a povaţovaní za nepriateľov. 

 Týmto prípadom sa zaoberalo aj generálne presbytérium, ktoré sa konalo 11. augusta 

1942 v Bratislave. Biskup Dr. Samuel Št. Osuský poznamenáva, ţe zakročil u biskupa 

nemeckej ev. a. v. cirkvi na Slovensku Scherera, ktorý uznal, ţe Nemci nemajú právo miešať 

sa do našich vecí, ale upozorňoval na to, ţe také funkcie, ako krsty a konfirmácie Ţidov sa 

majú odbavovať ticho a nie okázalo, lebo to budí pohoršenie u nemeckých evanjelikov.  

 

9.1.2 Evanjelické sirotince v boji o záchranu ţidovských detí  
 V týchto neľahkých časoch svoje útočisko a záchranu našlo aj 26 detí ţidovského 

pôvodu v evanjelickom sirotinci v Liptovskom Sv. Mikuláši. Farárom, ktorý tu vtedy pôsobil 

bol Vladimír Kuna (nar. 20. 10. 1904, zomrel 22. 8. 1996). Zároveň bol aj správcom sirotinca. 

Za tento humánny čin bol vyznamenaný medailou cti s právom zasadiť strom v Háji 

spravodlivých na Vrchu Pamiatky v Jeruzaleme inštitúciou Yad Vashem.  

 Evanjelický posol ale aj Cirkevné listy stále prinášali správy o činnosti tohoto 

sirotinca. Sirotinec bol podporovaný prevaţne veriacim ľudom Slovenskej evanjelickej a. v. 

cirkvi. Toho sú dokladom aj uverejnené zoznamy prispievateľov na stránkach Evanjelického 

posla. Podľa zápisnice zo seniorálneho konventu Liptovského seniorátu dary a zbierky činili 

celkom peknú sumu 355 724,- Ks.  Okrem veriacich na chod sirotinca prispievali Robotnícka 

sociálna poisťovňa v Bratislave, Penzijný ústav súkromných úradníkov a Okresná 

starostlivosť o mládeţ. 

 V oficiálnych správach a záznamoch sa nikde nedozvedáme o tom, ţe by sa v sirotinci 

nachádzali ţidovské deti. Je to pochopiteľné, pretoţe situácia to nedovoľovala. Ţidovské deti 

často v záznamoch figurovali pod iným menom, ba  aj ich osobné údaje falšovali, aby mohli 

vôbec v sirotinci byť. Ak sa v zápisniciach z konventov spomína nejaká pomoc ţidovským 

deťom, tak veľmi opatrne, aby slovo Ţid tam vôbec ani nefigurovalo. Zápisnica 

z dištriktuálneho konvetu v Štubnianskych Tepliciach o pomoci ţidovským deťom hovorí: 

Náš liptovsko-sv. mikulášsky sirotinec i pri všetkých ťaţkostiach dnešných časov nehatene 

vykonával a vykonáva svoju záchrannú a vychovávateľskú prácu.  

 

 Druhým útočiskom záchrany bol aj evanjelický sirotinec v Modre, ktorého správcom 

bol v rokoch 1934-1943 dištriktuálny farár Bohumil Kadlečík (narodený 4. 11. 1895, zomrel 

5. 1. 1961). Sirotinec konal svoju šľachetnú činnosť pod duchovným dohľadom miestneho 

farára Júliusa Dérera (narodený 23. 5. 1895, zomrel 26. 12. 1963) V sirotinci našli útočište 

v rokoch 1942-1944 deti ţidovského pôvodu v počte 34.  

 O modranskom sirotinci a záchrane ţidovských detí sa zachovalo v archívoch viacej 

dokumentov ako o mikulášskom. V archíve GBÚ ECAV na Slovensku sa nachádza kópia 

listu č. 478 zo dňa 11. septembra 1950, ktorým správa sirotinca ešte pred jeho zlikvidovaním 

oznamuje farskému úradu v Modre menoslov dietok  neárijského pôvodu, ktoré boli 

v sirotinci umiestnené v rokoch 1942-1944. 

 Najmladšie prijaté dieťa do sirotinca malo iba dva roky. Najstaršie bolo 14- ročné. 

Medzi deťmi boli aj dvojičky Gertrúda a Viera Kaufmanové. Pred vypuknutím SNP našlo 

útočište v sirotinci 26 detí. Predstavitelia sirotinca často riskovali svoju slobodu a ţivot. Táto 

skutočnosť vyzdvihuje ich hrdinský postoj prameniaci v kresťanskom humanizme.  



  60   

 Modra bola oslobodená aţ v jarných týţdňoch roku 1945. Doţili sa deti v sirotinci 

oslobodenia alebo krvilačnými silami boli odhalené? Ak preţili oslobodenie v sirotinci, vrátili 

sa domov k svojim rodičom pokiaľ nezahynuli v koncentračných táboroch. 

 Počas vojny v modranskom sirotinci pôsobil aj Prof. Dr. Karol Gábriš, toho času 

miestny kaplán. Na jeseň 1944 prevzal vedenie sirotinca a našiel tam medzi 101 deťmi aj 25 

detí ţidovského pôvodu. Na toto obdobie spomína takto: 

 „Situácia sa zhoršila, keď v januári 1945 do spodného traktu novej budovy sirotinca 

sa nasťahovali Nemci. Boli to príslušníci SA- komanda, jeho letecká zloţka. Nemcom záleţalo 

na vypátraní kaţdého Ţida u nás. Trnuli sme, čo bude, keď zistia, ţe máme v sirotinci ţidovské 

deti - ale deti sme preč nedali. Prvé, čo sme urobili, bolo to, ţe sme im zmenili mená. Z vtedy 

typických ţidovských mien Ţidov na Slovensku, sme urobili slovenské mená a tieto mená sme 

dali ako označenie kaţdému dieťaťu nad jeho postieľku. Ţidovským deťom sme zakázali hrať 

sa pred veľkou sálou, v ktorej boli Nemci, aby im neboli na očiach a aby sa nepreriekli. 

Nemci presne pred príchodom fronty vedeli, ţe máme ţidovské deti. A tu sme zaţili zvláštnu 

pomoc Boţiu. Medzi Nemcami bol jeden z ich vedúcich bývalý evanjelický farár. Povedal 

nám, ţe vie o ţidovských deťoch a ţe môţeme čakať represálie. No súčasne - a to bolo 

prekvapivé- poradil mi, aby som na jeho pokyn z Modry odišiel, lebo som mal byť odvedený 

s ustupujúcimi Nemcami. Nemci sa uţ chystali na ústup. Pýtam sa: „A čo deti?“ odpoveď 

znela: „Uţ na ne nebude čas, boli by príťaţou.“ Tri dni pred príchodom frontu mi dal najavo, 

ţe treba odísť. Odišiel som s manţelkou do Bratislavy a deti ostali v starostlivosti sestier 

diakonís. Toľko zo spomienok Prof. Dr. Karola Gábriša. Nemci i napriek sľubovaným 

represáliám ţidovské deti neodviedli. Sirotinec ostal nedotknutý a ţidovské deti boli 

zachránené.  

9.1.3 Vatikán a deportácie 

 Neexistoval jednoznačný postoj katolíckej cirkvi k tzv. riešeniu ţidovskej otázky ako 

aj k deportáciám v roku 1942. Medzi postojom biskupa J. Vojtaššáka alebo biskupa Gojdiča 

sa podľa uverejnených domácich i zahraničných dokumentov roztvorili dosť veľké názorové 

noţnice. Z dokumentov sme informovaní o nesúhlase episkopátu k deportáciám. 

 Pri hodnotení vtedajších postojov treba vychádzať aj z toho, ţe išlo o dobu pred II. 

Vatikánskym koncilom. Keď ešte stále platila téza o „kolektívnej vine Ţidov za ukriţovanie 

Jeţiša. Týmto sa katolíci na Slovensku nelíšili od príslušníkov tejto komunity v iných častiach 

Európy. 

 Vzťahy medzi Vatikánom a vojnovou SR boli poznamenané aj politikou 

antisemitizmu. 

 V tom ohľade je veľmi dôleţitá informácia,  ktorú chargé d´affaires G. Bruzio poslal 

z Bratislavy do Vatikánu uţ 27. 10. 1941. Získal ju od M. Buzalku, a dotýkala sa situácie na 

východnom fronte. Podľa Buzalkových kaplánov:“...Ţidov ihneď zastrelia (tvrdí sa, ţe aj 

civilov ţidovského pôvodu systematicky zabíjajú bez ohľadu na pohlavie a vek)“. 

 V období samotnej prípravy deportácií Burzio intervenoval u Tuku. 9. 3. 1942 

a v práve kardinálovi Maglionemu, ktorá bola iste ovplyvnená predchádzajúcim tvrdením 

uviedol: „Deportácia 80 000 osôb do Poľska napospas Nemcom sa rovná odsúdeniu veľkej 

ich časti na istú smrť.“ 

 Nasledovalo niekoľko intervencií diplomatických zástupcov Vatikánu v rôznych 

štátoch v prospech Ţidov na Slovensku. 

 Vatikán sa pokúsil zastaviť deportácie aj verbálnou nótou vojnovej SR. V nóte zo 14. 

3. môţeme doslova čítať: „...Štátny sekretariát chce veriť, ţe táto správa nezodpovedá 

pravde, pretoţe nepovaţuje za moţné, ţe by sa v krajine, ktorá sa chce riadiť katolíckymi 

princípmi, mali uplatniť také poľutovaniahodné opatrenia s takými bolestnými následkami pre 

mnoho rodín.“ V predvečer začiatku deportácií sa potom Burzio stretol v Bratislave aj 
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s prezidálnym šéfom MZV J. Mračnom. Ani následný príchod vyslanca K. Sidora z Ríma, 

ktorý sa stretol s Tisom i Tukom, však deportácie nezastavil. 

 O váţnosti hodnotenia situácie vypovedajú aj poznámky Msgr. Tardiniho vo Vatikáne, 

ktorý 27. 3. 1942 napísal: „Neviem, či zákroky dokáţu zastaviť...bláznov! A blázni sú dvaja. 

Tuka, ktorá koná a Tiso, kňaz, ktorá nechá konať“! 

 Burzio v správe z 31. 3. 1942 zaznamenal aj realizovanie deportácií najbrutálnejším 

spôsobom. Burzio tu hodnotil aj postoj biskupa Vojtaššáka v Štátnej rade 26. 3. 1942: 

„...monsignor Vojtaššák namiesto toho, aby sa postavil proti nehumánnemu plánu, zaujal 

úplne pasívny postoj, obmedziac sa na nepodstatné námietky. Potom po rozhovore s iným 

biskupom naznačil, ţe podľa jeho mienky by bolo lepšie, keby sa cirkevná vrchnosť nemiešala 

do tejto otázky, aby nekládla prekáţky vláde a prezidentovi republiky, ţe Ţidia sú najhoršími 

nepriateľmi Slovenska, ţe i tak sa budú veci vyvíjať svojím smerom...“ 

 Na túto správu odpovedal Maglione Burziovi 18. 4. 1942: „ Je zbytočné zdôrazňovať, 

ţe som ich vzal na vedomie s hlbokým zármutkom, také skutky sú hanbou predovšetkým pre 

katolícku krajinu.“ 

 Burzio informoval Vatikán aj o pastierskom liste katolíckych biskupov, ktorý vyšiel 

v Katolíckych novinách. 

 Neskôr Burzio zaslal do Vatikánu list biskupa Gojdiča zo 16. 5. 1942, ktorý sa podľa 

dnešného stavu poznania najkritickejšie zo slovenských duchovných vyjadril k deportáciám 

Ţidov. „Hlboko nás zarmútili krutosti, ktorých sa dopustili pri deportácii Ţidov na východe 

Slovensku orgány takzvanej Hlinkovej gardy, poverené vykonávaním nariadenia o deportácii 

nešťastného ţidovského ľudu. Barbarstvá páchané na tom biednom ľude prevyšujú kaţdú 

nehumánnosť a pripomínajú nám činy komunisticko-boľševické v Rusku, Španielsku 

a v Mexiku.“ Gojdič navrhol, aby Vatikán prinútil Tisa alebo odstúpiť z úradu, alebo aby bol 

nútený vrátiť sa do svetského stavu. 

 Burzio zaslal do Vatikánu aj ústavný zákon 68/1942 Sl. z., ktorý schvaľuje deportáciu 

Ţidov z územia republiky, zbavuje ich slovenského občianstva a nariaďuje konfiškáciu ich 

majetku. K prijatiu samotného zákona len krátko poznamenal: „Ţiaľ, ako ma informovali, za 

prijatie zákona hlasovali aj niektorí duchovní – poslanci parlamentu, iní sa zdrţali 

hlasovania, ale nikto nehlasoval proti.“ 

 Slovenský vyslanec vo Vatikáne K. Sidor sa dostal do ťaţkej aţ nemoţnej situácie, 

keď mal zdôvodňovať deportácie. 

 Dokumenty tejto proveniencie na jednej strane dokazujú, ţe Vatikán mal informácie 

o vraţdách Ţidov v zázemí východného frontu. Tieto správy dostal Burzio od slovenských 

duchovných. Ako diplomatický zástupca Vatikánu bol presvedčený, ţe deportovaní Ţidia zo 

Slovenska idú v podstate na smrť. Intervencie Vatikánu však ani v štáte, ktorí sa hlásil ku 

katolicizmu nedokázali deportácie zastaviť. 

9.1.4 Grekokatolícka cirkev 

 Prichádza strastiplné obdobie druhej svetovej vojny. Začínajú etnické a rasové 

prenasledovania, deportácie do koncentračných táborov, partizánske návštevy, či prestrelky. 

Je to obdobie, kedy treba počítať aj s nebezpečenstvom následnej perzekúcie, väzením. Ale 

treba pomôcť človeku bez ohľadu na občiansku, či náboţenskú príslušnosť. A tu sa Michal 

Mašlej prejavuje ako skutočne dobrý človek. Podľa svojich moţností pomôţe kaţdému - 

Nemcovi, Rusovi, Ţidovi, veriacemu alebo neveriacemu človeku. 

 V týchto rušných chvíľach bol Michal Mašlej veľkou oporou pre svojich veriacich. 

Keď prišlo na najhoršie, prihováral sa ľuďom, aby vytrvali, aby neupadali vo svojej viere, aby 

si pomáhali nielen navzájom, ale aby pomohli tým, čo potrebujú pomoc viac ako oni. 

 Keď nastalo prenasledovanie Ţidov, bolo im treba nejako pomôcť. Otec Michal sa so 

ţidmi poznal, ale na popud otca biskupa Gojdiča sa s nimi dostal do uţšieho kontaktu. 
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Spočiatku to bola len poţiadavka, aby ich krstil. Otec biskup dal jemu a niektorým ďalším 

kňazom povolenie, aby ich pripravili na prijatie sviatosti krstu, pokrstili a vydali im krstne 

listy. 

 Vo vyhodnotení protokolu bývalého gréckokatolíckeho biskupa Gojdiča sa píše: 

„Gojdič vo svojom protokolárnom výsledku vypovedá, ţe vedel o tom, ţe nepriateľské ţivly, 

ktoré sa dostali na územie ČSR ilegálne, sa nemôţu udrţať na našom území bez platných 

osobných dokladov a preto dal príkaz niektorým gréckokatolíckym farárom v diecéze, aby 

hore menovaným osobám vydávali falošné krstne listy, na základe ktorých získavali potom 

ďalšie osobne doklady a dokonca svedectvo o československom občianstve. Pokiaľ sa 

pamätám, vystavovali tieto krstne listy títo gréckokatolícki farári: 

 

HROMIAK Vladimír v Ujsku, okres Stara Ľubovňa, 

MASLEJ Michal v Olšavici, okres Levoca, 

ROKVIC Viktor v Maťovciach, okres Veľké Kapušany,  

MANKOVIC Irenej v Šome, okres Sabinov.“ 

 

 Mimo gréckokatolíckych duchovných prichádzali na východné Slovensko aj civilne 

osoby bez osobných dokladov a preto dal gréckokatolíckemu kňazovi Jozefovi Sirkovi z 

Jarembiny, okres Stará Ľubovňa, súhlas k tomu, aby v prípade potreby takéto osoby vybavil 

potrebnými dokladmi, čo on tieţ vykonával. 

 Vo vyhodnotení sa tieţ píše, ţe Mašlej na príkaz Gojdiča vystavoval falošné krstne 

listy osobám, ktoré prešli ilegálne hranice Poľska a Ukrajiny.  

 V odpise matrík z roku 1942 sa nachádza záznam o krstoch v tomto roku. Zo 

štyridsiatich ôsmych pokrstených bolo len dvadsať detí. Ostatných dvadsaťosem bolo ţidov, 

ktorí vystúpili zo ţidovskej cirkvi. 

9.2 Neznámi známi 

9.2.1 Michal Mašlej 

 Tak to začalo. Ale potom, keď ich začali vyváţať, tak bolo potrebné ich aj ukrývať. 

Nebolo to jednoduché. Vyţadovalo si to veľa odvahy ísť v noci do niekoľko kilometrov 

vzdialeného lesa, kde na rúbanisku nad Podpročom bola ţidovská rodina s polo zmrznutým 

dievčaťom. A ešte viac, keď musel s nimi prejsť cez nemecké hliadky a potom ich ohriať, 

nakŕmiť a ukryť. Na tieto "potulky" po okolí sa vyberal sám, alebo s nejakým silnejším 

chlapom, ktorý mu pomohol často s nevládnymi ľuďmi. 

 Prvými, ktorých kňaz Michal prichýlil bola rodina Hartmanova zo Sabinova - starý 

pán Hartman, jeho ţena Alica a švagriná, pani Labonekova. 

 V poradí druhou rodinou, ktorá prišla do dediny, bola rodina Ľudovíta Fuchsa zo 

Stropkova. V rokoch 1939 - 1945 za Slovenského štátu, keďţe boli ţidovskej národnosti, 

patrili aj oni k rasovo prenasledovaným a vzťahovali sa na nich rasové zákony. Pred 

deportáciami do poľských táborov však bola rodina chránená, pretoţe boli lekárnici. 

Lekárnikov mal štát malo, preto si ich chránil a tak dostali prezidentskú výnimku. Chránila 

ich tzv. "ţltá  legitimácia ". Bola to "šťastná situácia vo veľkom nešťastí", pretoţe počas 

deportácií bolo vyvezených 60 tisíc ľudí z 80-tich tisíc, teda veľké percento ľudí na ktorých sa 

vzťahovalo rasové zákonodarstvo. 

 Pán Andrej Filo, syn Ľudovita Fuchsa (rodičia si v roku 1945 zmenili meno Fuchs na 

Filo), spomína na toto obdobie takto: „Paralelne s prenasledovaním prebiehala aj vojna a 

rodičom bolo jasne, ţe keď sa vojenské dianie (frontová línia) priblíţi k Stropkovu, miestu ich 

bydliska, tak mesto obsadí nemecké vojsko a potom ich uţ nebude chrániť ani prezidentská 

výnimka. Preto sa rozhodli, ţe musia obdobie prechodu vojny preţiť niekde inde, kde ich 
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nepoznajú. Keby boli išli tam, kde by ich spoznali, znamenalo by to pre nich nebezpečenstvo. 

Rozhodli sa hľadať takéto miesto. Na fare v Olšavici sa uţ vtedy zdrţiavali manţelia 

Hartmanovci zo Sabinova a pani Labonekova, ktorí boli ich vzdialení príbuzní. Cez nich a cez 

nejakých ďalších spoločných známych sa rodičia dozvedeli o existencii pána farára a jeho 

ochote pomáhať. Kontakt s kňazom Michalom Mašlejom nadviazal otec. Odcestoval do 

Olšavice. Najprv do Spišského Podhradia a potom do Olšavice vozom, ktorý si najal. Tam ho 

navštívil a poţiadal o pomoc. Ta im bola sľúbená a veľmi nezištne a veľmi rozsiahle a účinne 

v neľahkej situácii aj poskytnutá. To im umoţnilo preţiť neľahké časy. Do Olšavice prišli 

koncom jola alebo začiatkom augusta 1944. V rámci hľadania miesta poslali svojho syna 

Andreja do Lednického Rovného k známemu lekárovi, lebo povodne mali ísť tam. Rozhodnutie 

sa však zmenilo a Andrej prišiel do Prešova, kde uţ bola matka s jednou ich laborantkou, 

ktorá sa tieţ musela evakuovať a tak išla s nimi. Z Prešova išli taxíkom a poslednú časť cesty 

na voze. Otec prišiel za nimi s mesačným alebo dvojmesačným oneskorením.“ 

 V lete 1944 Stropkov uţ podliehal evakuácii pred blíţiacim sa frontom. Ešte nebol 

obsadený, ale evakuácia sa naň uţ vzťahovala. V Stropkove ţil pán Vaško, ktorý mal 

podobnú rodinu ako bola rodina Fuchsova. Bol však o niečo starší, jeho manţelka bola o 

niečo mladšia a syn dva a pol aţ tri roky starší. On im dal svoje doklady - rodný a krstný list, 

svedectvo o občianstve, ktorých kópie nebol problém vystaviť. Jediným problémom bol však 

občiansky preukaz (legitimácia), ktorý bol preukazom totoţnosti a ten im dať nemohol, lebo 

mal iba jeden a podoba sa nezhodovala. Legitimácie obstaral otec na obecnom úrade v 

Stropkove, ktorý v tom čase vydával občianske preukazy. Stropkovský notár sa poznal s 

otcom, takţe keď išiel za ním s tým, ţe potrebuje preukazy pre rodinu, ale nevyplnené a 

orazitkované, tak mu ich vydal. Tieţ ho poučil o spôsobe vyplňovania. S týmito preukazmi 

preţili do oslobodenia Olšavice. Skutočný Vaško v rámci evakuácie odišiel do Lemešian a v 

rámci očakávaných udalosti rodina lekárnika Fuchsa zo Stropkova zmizla, cestou sa pretvorila 

na Vaškovcov a do Olšavice prišla trojčlenná rodina Vaškovcov, ktorí evakuovali zo 

Stropkova. 

 Preukazy ktoré mali, boli s razítkom stropkovskeho notárskeho úradu a bolo treba ich 

overiť. Mašlej, ktorý bol informovaný o ich skutočnej totoţnosti, išiel s celou rodinou na 

preverenie do Torysiek na obvodný notársky úrad a do Levoče na gestapo, kde potvrdil, ţe 

rodinu pozná a totoţnosť sedí. Na legitimáciách boli ich skutočné fotografie, ale mena boli 

falošné. Pán Ľudovít Fuchs sa volal Aladár Vaško, narodený 18. apríla 1894, bol teda o sedem 

rokov starší, pani Irena Fuchsova, rodená Keszlerova sa volala Gabriela Vaškova, rodená 

Line, narodená 8. novembra 1909, teda šesť' rokov mladšia a Andrej sa volal Jozef Aladár 

Vaško, narodený v januári 1929, teda o dva roky starší. 

 Keďţe fara uţ bola obsadená, Mašlej im zaobstaral ubytovanie u Anderáka. Neprišli 

ako skrývajúci sa, ale ako evakuanti, nemuseli sa teda ukrývať. U Anderáka im dali k 

dispozícii prednú izbu a prijali ich ako ľudí, ktorým treba pomôcť. Bývali u nich ako 

podnájomníci, pohybovali sa po okolí a v nedeľu chodili do chrámu. So skrývajúcimi sa 

Ţidmi sa stretávali, ale nebolo to nejaké pravidelne stretávanie sa, lebo oni sa ukrývali. 

Vedeli, ţe v dedine je veľký počet skrývajúcich sa a na takúto dedinu to bol dosť vysoký 

počet. 

 Postupne do dediny prichádzali ďalší Ţidia, niekedy s celými rodinami. Dovtedy sa 

ukrývali v horách, ale hlad a zima ich prinútili zísť do dediny. Ľudia ich prijali do svojich 

domovov a ukrývali ich kde sa dalo - v senníku, na povale, v drevárni alebo v komore... Keď 

prišli do dediny Nemci, chodili z domu do domu a hľadali partizánov a Ţidov, ale nikde nič 

nenašli. 

 Ľudia prichádzali ešte pred vypuknutím Slovenského národného povstania, ale tieţ 

neskôr. Dokonca ešte v januári 1945, asi dva týţdne pred oslobodením, keď bola dedina 

obsadená nemeckými vojakmi, podarilo sa do dediny prepašovať skupinu asi desiatich ľudí, 
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ktorí sa ukrývali v okolitých lesoch. V tejto skupine bol prešovský lekárnik, spoluţiak rodičov 

Andreja Fila Ignac Kopp s manţelkou a dvoma deťmi, Erikou a Egonom. Pan Kopp sa asi v 

roku 1949 vysťahoval aj s rodinou do Izraela. 

 Ukrývajúci sa vonku príliš nepohybovali a keď vyšlí, muselo to mat' nejakú váţnu 

príčinu. Mašlej na nich apeloval, aby príliš neriskovali, "nepromenadovali sa“  po dedine, ale 

radšej "nech sedia niekde zašití“ a nedajú o sebe vedieť, lebo po potlačení povstania prišla do 

Olšavice nemecká jednotka. V tom čase bolo v Olšavici tridsať aţ päťdesiat vojakov a vyše 

sto ľudí rasovo prenasledovaných. Bola to napätá situácia, veľmi nebezpečná a riskantná. 

Ukrývanie Ţidov bola ilegálna činnosť. Všeobecné sa vedelo o tom, ţe sa v dedine ukrývajú 

Ţidia, ale nehovorilo sa o tom. 

 

 Kňaz Mašlej zohrával v tomto období dôleţitú úlohu. Na príkladnej pomoci, ktorú 

poskytli obyvatelia obce prenasledovaným Ţidom i Neţidom, mal najväčšiu zásluhu. Bol to 

človek s mimoriadnou prirodzenou autoritou, ktorý poţíval v svojom prostredí veľkú úctu. 

Vyznačoval sa tieţ veľkou húţevnatosťou a cieľavedomosťou. Pre jeho vzťah ku kaţdému s 

kým prišiel do kontaktu bolo charakteristické, ţe v ňom videl blíţneho a z jeho náboţenského 

presvedčenia vyplývalo, ţe láska k blíţnemu bola jeho základným ţivotným postojom. Všetky 

svoje vynikajúce vlastnosti plne uplatnil v pomoci ľuďom, ktorí boli na ňu odkázaní. Dôveru, 

ktorú mal u svojich veriacich, dokázal zúţitkovať na to, aby oni prijali jeho postoj a spolu s 

nim pomáhali prenasledovaným. Skrývanie sa bola psychicky veľmi náročná situácia a všetci 

títo ľudia v nej museli ţiť'. Niektorí strácali nervy a niektorí nádej, psychické sily ich 

opúšťali, niektorí moţno aj vystrájali. Týchto ľudí bolo treba povzbudzovať. Veľa sa im 

prihováral, povzbudzoval ich a udrţiaval v nich nádej na preţitie. Staral sa o nich ako vzorný 

pastier o svoje ovečky. Mal duševnú silu a schopnosť ľudí povzbudiť, odhodlanie 

zachraňovať. Kde na to všetko bral sily? Jeho zdrojom bola zrejme láska k blíţnemu a nebol 

to nejaký predpísaný, učebnicový alebo „naliňajkovaný" príklad, ale otec Michal bol tým celý 

"prešpikovaný“. Bol to jeho postoj ku kaţdému človeku s ktorým sa stretol a on ho takýmto 

spôsobom realizoval. Ako kňaz mal svoju pracú a preto nebol nápadným, keď chodil po 

dedine a vošiel do hociktorého domu. Niektorých bolo treba navštevovať menej, no boli aj 

takí, ktorých bola treba dennodenne znova kriesiť k ţivotu. Kde bral čas na návštevy, to bola 

ďalšia otázka. 

 Vo farskej drevárni bolo vţdy plno dreva a tak tam medzi drevom urobili bunker a 

všetci Ţidia, ktorí boli na blízku sa tam stiahli počas príchodu kontroly. Často počas veľkých 

mrazov utekali len tak ako boli a nestihli na seba nič obliecť, takţe si toho vytrpeli naozaj 

dosť. Boli tam cely deň a niekedy aj viac. 

 Na kontroly chodili aj ţandári. V staničnej sluţobnej knihe Ţandárskej stanice v 

Toryskách sú záznamy o zbieraní Ţidov a o raziách na Ţidov. Neboli však úspešné a 

prebiehali bez kladného výsledku. Ich hľadanie bolo márne, nenašli nikoho. Vţdy keď mala 

prísť kontrola, Ţidia sa ukryli a ľudia nič neprezradili. Dňa 25. júla 1942 urobili ţandári 

obchádzku za účelom prehliadky lesov, chát a miest, kde by sa mohli ukrývať Ţidia a 

protištátne ţivly. Obišli obec Torysky, Vinnu, Javorinku, les Brinky, obce Závada a Uloţa, 

vilu Sivý a vrátili sa cez Vyšné Repaše do Torysiek. Na druhý deň 26. júla 1942 prešli obce 

Niţné Repaše, Olšavica, vrch Spišsku, Ţdiar, obec Brutovce, Jalinku - les, Podproč. Vrátili sa 

cez Olšavicu, pričom zašlí do dvoch Olšavských mlynov, Niţné Repaše a obchádzku ukončili 

v Toryskach. Z prehliadok sa vrátili vţdy na druhy deň. Pri prehliadke lesov, chát a iných 

skrýši, kde by sa boli mohli ukrývať Ţidia a iné protištátne ţivly, nebolo nič záväzné zistene.  

 Koľko ţidov sa ukrývalo v dedine, to sa nevedelo, lebo ľudia sa báli k tomu priznať 

dokonca aj pred susedom. Tieţ aj kňaz Michal im vravieval, aby radšej o tom pred nikým 

nehovorili, ţe ukrývajú Ţidov. Ak ich aj niekto zbadal mali povedať, ţe je to niekto z rodiny. 

Bolo to takto jednoduchšie, lebo Ţidia sa často krát prezliekali do vecí, ktoré im dali domáci. 
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Ţeny do ţenských sukni a "jobiek", chlapi zasa do "chološní" a "húň". Ale aj napriek všetkým 

opatreniam všade vládol strach z toho, čí pri prehliadke Nemci náhodou niekoho nenájdu. 

Keby sa tak bolo stalo, a keby boli Nemci niekoho našli, neboli by sa nič pýtali, ale zobrali by 

celú rodinu, ak nie celú dedinu. 

 Uţ od začiatku II. svetovej vojny sa tvorila v Levočskom okrese ilegálna skupina z 

príslušníkov všetkých bývalých československých politických strán. Počiatky sa datujú uţ od 

roku 1939 a boli ukryte pod plášťom spoločenského schádzania sa v hostinci Jana Hrica na 

Novej ulici. 

 K samému povstaniu v Levoči došlo 29. augusta 1944 po nadviazaní spolupráce 

Revolučného národného výboru v Levoči s miestnou posádkou. Revolučný národný výbor v 

tento deň prevzal do svojej moci verejnú správu, zaistil exponovaných miestnych občanov 

nemeckej a maďarskej národnosti, previedol mobilizáciu branných síl v Levoči a vyslal 

jednotku dobrovoľníkov do boja smerom na Keţmarok. Povstanie však trvalo len tri dni. 

Mnohí odišli do hôr a odtiaľ' domov alebo sa pridali k povstaniu. 

 Po rozídení sa miestnej vojenskej posádky v Levoči sa väčšina členov Revolučného 

národného výboru a komunistickej strany v Levoči utiahla do levočských hôr, kde vytvorili 

bojovné jednotky. Svoj tábor mali nad Toryskami. Odtiaľ podnikali akcie a prepady na 

nemecké vojenské ciele do celého šíreho kraja. Nemci obsadili Levoču aţ 3. septembra 1944. 

Po tomto začalo hneď veľké zatýkanie a transportovanie miestneho obyvateľstva 

československy orientovaného do nemeckých koncentrákov, odkiaľ sa mnohí nevrátili. 

 Mnohí rasovo prenasledovaní občania sa ukrývali v horských dedinách, menovite v 

Toryskach, Niţných Repašoch, Brutovciach a v Olšavici, kde len tamojší gréckokatolícky 

farár Michal Mašlej ukrýval na štyridsať takýchto občanov. Tam sa zdrţiaval aj predseda 

Revolučného národného výboru Michal Belák, ktorý bol však Nemcom vyzradený a 

odvlečený do koncentráku, kde zahynul. Mnohí mu radili, aby sa ukryl, ale on odmietol. 

Odvolával sa na to, ţe keď' sa ukryje a budú ho hľadať, tak ktohovie koho nájdu a môţe byt' z 

toho veľké nešťastie. Takţe keď si poňho prišli, z toho domu, kde býval ho zobrali a ďalej uţ 

nehľadali. 

 Partizánsku jednotku v Levočských horách obyvateľstvo všemoţne podporovalo. 

Počas Slovenského národného povstania horlivo a nebojácne, často s nasadením vlastných 

ţivotov, ilegálne pracovali ako veriaci, tak i kňazi proti nemeckým okupantom. Z početných 

treba tu aspoň spomenúť: dp. Emila Zorvana, dp. Mikulasa Rojkovica, dp. Irenea Bacinského, 

otca Michala Mašleja a iných ako z radov kňazov, tak i veriacich.  

 Otec Michal nezachraňoval len ţidov, ale pomáhal aj partizánom. Ako sám uvádza vo 

svojej správe „Ilegálna činnosť gréckokatolíckych kňazov a veriacich počas SNP ", uţ od 

roku 1939 aţ do oslobodenia, t.j. 25. januára 1945, kedy bola obec Olšavica oslobodená, 

vyvíjal sústavne a nepretrţite ilegálnu činnosť. V roku 1939 ako správca fary v Olšavici 

prepoţičal svoju faru ako centrum ilegálnych schôdzok protifašistickej skupine, ktorej členmi 

boli medzi inými dr. Karol Bedrna, ktorý sa v roku 1944 stal veliteľom partizánskej jednotky 

v Toryskách, ďalej Michal Belak, referent Okresného úradu v Levoči, súdruh Balint, učiteľ v 

Levoči, dr. Mikuláš Roţnay, okresný lekár v Levoči, súdruh Hebelka, súdruh Michal Ondruš 

a iní.  

 S nasadením vlastného ţivota mal po celu dobu spojenie s partizánskou skupinou, 

ktorú spolu s veriacimi podporoval finančné, potravinami, liekmi, dokonca aj zbraňami, ktoré 

prevzal od súdruha Bedrnu. Tieţ ukrýval početné rodiny partizánov, ktorí ilegálne pracovali 

proti nemeckým okupantom. Treba tu uviesť aspoň niektorých: manţelka doktora Bedrnu so 

synom, rodina Michala Beláka, rodina súdruha Bozoza, rodina doktora Rojkovica.72 Keď 

boli východoslovenské jednotky rozbite a povstanie bolo neúspešné, musela z Levoče utiecť 

aj rodina Karola Bedrnu. On so starším synom odišiel k partizánom do Torysiek a jeho 

manţelka s mladším synom prišla do Olšavice. S ňou mal otec Michal najväčšie problémy, 
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lebo bola na tom nervovo veľmi zle, hoci v Olšavici boli ľudia, ktorí boli v oveľa ťaţšej 

situácii. Pohybovala sa medzi Niţnými Repašami a Olšavicou, lebo nijaké miesto jej nebolo 

dosť bezpečne. Bedrna sa po vojne stal sudcom, ktorý súdil a odsúdil pri zinscenovanom 

procese nášho nezabudnuteľného otca biskupa Pavla Petra Gojdiča. Je to veľmi smutne, lebo 

Bedrna môţe ďakovať otcovi Michalovi a skrze neho otcovi biskupovi za to, ţe jeho 

manţelka našla v Olšavici azyl. Za to sa otcovi biskupovi odplatil takýmto trpkým spôsobom. 

 V krátkosti sa zmieňuje o jednom skutočnom a krutom prípade, ktorý sa stal na jeseň 

roku 1944. Jeden deň pred večerom prišli do dediny príslušníci SS z neďalekej Brezovice, kde 

mali hlavne komando a obkľúčili celú obec. Bolo ich asi tridsať. Po obkľúčení obce vykonali 

domove prehliadky, prezreli stodoly, drevárne, sýpky, ale márne. Nikoho nenašli a tak dali 

ráno vybubnovaním dali príkaz, aby sa všetci chlapi od osemnásť do šesťdesiat rokov 

zhromaţdili na farskom dvore. Keď uţ boli všetci zoradení, postavili pred nich niekoľko 

guľometov a veliteľ SS vyzval prítomných, aby prezradili, kde sú v obci ukrytí partizáni a iní 

ilegálne ukrývajúci sa ľudia. Tuto výzvu veliteľ opakoval trikrát, ale nikto nereagoval. Vtedy 

zvýšeným hlasom a s hnevom opakoval výzvu ešte raz s pripomenutím, ţe ak ukrytých 

partizánov neprezradia, dá povel k streľbe s tým, ţe všetci zahynú. Vtedy sa nečakane 

prihlásil miestny roľník Jan Repasky a povedal: "Pani, my partizánov neukrývame, ale keď 

niekto v noci príde a bez nášho vedomia sa niekde ukryje, my za to predsa nemôţeme. Veď 

ste celu noc hľadali a nikoho ste nenašli!" Veliteľ sa po tomto prehlásení uspokojil a 

prítomných rozpustil. Pravda však bola opačná. Len na fare bolo v tom čase ukrytých asi 

deväť partizánov a v obci bolo viac ako sto ilegálne činných a rasovo prenasledovaných osôb. 

Treba tu pripomenúť, ţe takúto nebezpečnú ilegálnu činnosť vyvíjali  mnohí občania  vo 

východoslovenskom kraji. Svedčia o tom početné uznania a vyznamenania, ktoré boli udelene 

za takúto činnosť najvyššími predstaviteľmi štátu.  

 Samotnému Michalovi Mašlejovi, vojakovi v zálohe, účastníkovi národného odboja za 

oslobodenie, udelil prezident Československej republiky dna 24. augusta 1947 uznanie za 

vynikajúce vojenské činy mimo boja - Československú vojenskú medailu za zásluhy I. stupňa. 

 Pán Andrej Filo spomína, ako v tu noc jeho rodičia tŕpli a rozmýšľali, čo sa asi deje v 

dedine, koho chytili a čo prezradil. Vyšetrovanie neminulo ani ich rodinu. Keď k nim Nemci 

prišli, pýtali sa odkiaľ sú a pre čo prišli do partizánskeho kraja, keď evakuovali zo Stropkova. 

Nechýbalo veľa a bolo by to s nimi skončilo zle. 

 Krátko nato sa do Olšavice nasťahovala nemecká jednotka, ktorá zabezpečovala 

odkrývanie a stavbu zákopov. Chceli sa ubytovať v dedine. Otec Michal nadviazal kontakt s 

nemeckým veliteľom a navrhol, ţe im s tým pomôţe, keďţe vedel, ţe v dedine sú ukrývajúci 

sa. Vojakov umiestnil tak, aby neboli tam, kde boli ţidia. Hlavný stan mali uprostred dediny. 

Pani Labonekova vystupovala ako gazdiná otca Michala. Nemala ţiadne papiere, takţe keby 

si niekto zmyslel legitimovať ju, tak by s ňou bol koniec. No nikomu to nenapadlo, veď bola 

gazdinou pána farára. 

 Keď tuto nemeckú jednotku odsunuli, prišla ďalšia, po nej zasa ďalšia alebo 

prechádzali frontové jednotky. Takţe ľudia ţili v neustálom strachu. Nikdy nevedeli čo sa 

bude diať na druhy deň. 

 Keby boli vtedy Nemci vedeli, ţe pod ich hlavným stanom na fare sa ukrývajú Ţidia, 

určite by neboli prijali pohostinnosť otca Michala, ale boli by sa k nemu správali úplne inak. 

Nemci boli pomerne nároční stravníci, ale ľudia z dediny stále niečo doniesli, takţe boli 

celkom spokojní. Otec Jozef Mašlej spomína, ako jednu noc bol spolu so ţidmi aj on v pivnici 

pod dufartom. Na vchode do pivnice bol zatiahnutý starý diván a tak nebolo vidieť tento 

úkryt. Ale keďţe v pivnici bola veľká tma, otec Jozef tam naťahal s baterkou svetlo, aby na 

seba mohli v tej tme aspoň vidieť, keďţe sa nemohli nahlas rozprávať, iba ak šepotom. Bolo 

tam viacej ľudí a išlo im doslova o ţivot. Jediná, ktorá ostala vonku, bola pani Labonekova, 

ktorá vystupovala ako jeho manţelka. Otec Michal chodil v tieto posledne dni vţdy v 
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reverende a aspoň takýmto spôsobom si u Nemcov získaval rešpekt. Otec Jozef Mašlej 

spomína, ţe musel sedieť pod posteľou, lebo všade bolo plno vojakov a nedalo sa tam vôbec 

chodiť. 

 V čase prechodu jednej nemeckej jednotky sa v Olšavici nachádzal pán Belák s 

rodinou, ktorý nebol rasovo prenasledovaný, ale musel utiecť z Levoče kvôli svojmu 

angaţovaniu sa za povstania. Čo robil predtým, to ich nezaujímalo, pre nich bolo hlavne, ţe je 

to človek, ktorý vie nemecky a tak im robil tlmočníka. 

 V posledných dňoch pred koncom vojny, keď prechádzali cez dedinu frontové 

jednotky, tak jedna prišla priamo na faru, bol to najväčší dom v dedine. Na fare zo štyroch 

izieb, ktoré boli v prednej časti domu obsadili dve. V jedálni mali hlavný stan a dali si tam 

zaviesť telefón. Tu prijímali hlásenia a vydávali rozkazy. Krátko pred ich príchodom sa 

premiestnila rodina Fuchsova na faru. Keďţe sa to uţ nedalo vrátiť späť, ostali tam spolu s 

Hatmanovcami a otcom Michalom, takţe na fare bolo v čase príchodu nemeckej jednotky 

šesť ľudí, ktorí boli Nemcami hľadaní. Pán Andrej spomína, ţe jeho otec sedel vedľa v izbe 

pri dverách a počúval o čom rozprávajú, aké rozkazy prijímajú a vydávajú. Otec a matka 

študovali na nemeckej univerzite v Prahe, takţe dobre vedeli nemecky, ale nerozprávali, lebo 

by to vzbudilo podozrenie, ţe sú Ţidia. Kde sa v ňom nabrala odvaha počúvať, to vedel len on 

sám, lebo keby boli Nemci otvorili dvere a našli ho tam, boli by ho zastrelili. Keď potom 

prišla do Olšavice československá jednotka, hlásil sa u veliteľa s tým, ţe vypočul nemecké 

telefonické spravodajstvo a ţeby ich chcel o tom informovať. Podal im hlásenie a osoţné 

informácie o rozdelení zbraní, o delostreleckých hniezdach. Niektoré miesta vedel situovať 

a ukázať na mape. 

 Koľko ľudí sa ukrývalo v dedine, bolo vidieť aţ ráno 25. januára, keď prišla 

československá jednotka, ktorá bola súčasťou armádneho zboru, ktorému velil generál Ludvik 

Svoboda. Otec Michal prišiel pred "Pašky", kde sa zišla cela dedina, spolu so svojim 

„podnájomníkmi“. Niektorí vraveli, ţe ich bolo päťdesiat, ale nakoniec ich bolo viac ako sto. 

Ale najpresnejšie to vedel otec Michal, ktorý ich do dediny priviedol a rozdelil do rodín. 

V obci sa ukrýval aj doktor Immerblum zo Spišského Podhradia, ktorý sa obrátil s prosbou o 

pomoc na otca biskupa Gojdiča a ten ho nasmeroval na otca Michala. Od otca biskupa 

Gojdiča sa mu teda dostalo pomoci. Vďaka otcovi Michalovi sa aj zachránili, vlastne všetci, 

ktorí sa v Olšavici skrývali, preţili. Bola to pestrá zmes rasovo a politicky prenasledovaných a 

evakuantov, ktorí sa v Olšavici 25. januára 1945 šťastne dočkali oslobodenia. 

 Otec pána Andrej a Fila po oslobodení zostavil zoznam skrývajúcich sa. Bolo na ňom 

asi päťdesiat mien, ale nebol úplný. Bolo v ňom asi 30 - 35 rasovo prenasledovaných, zvyšok 

tvorili árijské rodiny z Levoče (Belák, Hebelka, Bedrna) a jedna evakuovala rodina z 

Medzilaboriec. Z mien ţidovských rodín si Andrej Filo pamätá Immerblumovcov a 

Offenbergovcov zo Spišského Podhradia, tieţ Szantovcov. 

 

 Keď prešiel front, všetci boli voľní. Mohli sa vrátiť do svojich domovov. Mnohí sa 

neskôr vysťahovali do Ameriky, alebo odišli do Izraela. Rodina Andrej a Fuchsa sa vrátila do 

Stropkova. Otec neskôr odišiel do Košíc a Andreja poslali do školy v Prešove. Matka ostala v 

Stropkove, ale len do tej doby, kým sa neskôr nenašiel niekto kto by prebral lekáreň, kto by 

nastúpil na ich miesto. Potom prišla do Košíc aj matka a keď Andrej dokončil školu, potom aj 

on, a rodina bola zasa spolu. 

  

 V 60-tych rokoch sa pán Andrej Filo dozvedel o existencii ocenenia YAD VASHEM. 

Bolo to najvyššie izraelské vyznamenanie, ktoré mal štát pre cudzích občanov. Povedal si, ţe 

je ako stvorené pre Michala Mašleja, pretoţe treba ukázať ľuďom príklady toho, ţe v našej 

krajine neboli len takí, ktorí deportovali, ale aj takí, ktorí pomáhali a ţe pred ľudí netreba 

postaviť len negatívne príklady, ale aj pozitívne. Pre neho bol otec Michal Mašlej stelesnením 
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statočného človeka, ktorý v tých hrozných dobách zmobilizoval v sebe obrovskú psychickú 

silu a odhodlanie na odpor proti neľudskému prenasledovaniu nevinných ľudí. Videl v ňom 

symbol odporu, ktorý prejavovali mnohí ľudia na Slovensku proti fašistickej a rasistickej 

politike vládnych organov Slovenského štátu a po jeho obsadení nemeckým vojskom aj proti 

Veľkonemeckej ríši. Jeho vyznamenanie by poslúţilo na zviditeľnenie príkladu tých 

obetavých ľudí, ktorí nehľadeli na osobne rizika a nebezpečie a pomáhali nevinne 

prenasledovaným. Dostala by sa mu tým verejná vďaka za to, ţe poskytol nasledovania hodný 

príklad na potrebnosť i moţnosť vzájomnej úcty a spolunaţívania. 

 V roku 1995 dostal otec Michal od The Hidden Child Foundation Praha - Nadácie 

skrývané dieťa, in memoriam, diplom. V Košiciach na ţidovskom cintoríne, pri príleţitosti 

50. výročia oslobodenia od nacistickej hrôzovlády, ho prevzal synovec otca Michala Mašleja, 

Jozef Mašlej. 

 Prítomný bol aj košický rabín, ktorý bol pôvodom z Izraela. Ten sľúbil, ţe sa bude 

angaţovať vo veci Yad Vashem, keď odíde domov na dovolenku. Po návrate ho informoval, 

ţe podľa poriadku tohto vyznamenania nejde o organizačné práce, ale o faktickú záchranu. 

Rabín navrhol napísať ešte jeden doplnok. Krátko nato došlo k rozhodnutiu udelenia 

vyznamenania. Medzi udelením a odovzdaním prešlo asi jeden a pol roka. Keby bolo 

odovzdávane v Izraeli, bol by ho odovzdával prezident. Keďţe to bolo v domovine 

vyznamenávaného, medailu a čestný diplom "Spravodlivý medzi národmi", veľvyslanec 

štátu Izrael v zastúpení prezidenta, Nathanel Meron, na Bratislavskom hrade dňa 18. mája 

1999.  

 

 

9.2.2 Oskar Schindler 

 

 Oskara Schindlera mnohí vykresľujú ako cynika, gamblera, alkoholika, sukničkára, 

podvodníka, či predstaviteľa nacistického Nemecka, ktorý svojím konaním podporil 

myšlienku novodobého otrokárstva. 

Pre iných je symbolom odporu reţimu choromyseľného manipulátora, hrdinom, ktorý dokázal 

nevšedným spôsobom zachrániť ţivoty tým, ktorých by inak čakalo nič, iba plyn. Oskar 

Schindler sa narodil 28. apríla 1908 v meste Svitavy v Rakúsko-Uhorsku. So ţidovskou 

komunitou prišiel do kontaktu ešte ako dieťa, keď dom Schindlerovcov susedil s domom 

tamojšieho rabína 

 Jeho synovia sa stali Oskarovými najlepšími kamarátmi. Schindlerovci patrili k 

najváţenejším rodinám v meste, ale v dôsledku ekonomickej krízy v 30. rokoch 

zbankrotovali. Nezamestnaný Schindler, ako mnoho iných, sa stal členom nacistickej strany. 

Bol aj pri tom, keď nemecké jednotky SS vtrhli do Poľska. Moţno to bolo preto, ţe uţ vtedy 

videl finančný zisk, ktorý so sebou prináša kaţdá vojna, a moţno si to vôbec neuvedomoval.  

 

 V kaţdom prípade sa ale veľmi rýchlo dostal do spoločnosti šéfov Gestapa. Najala si 

ho aj nemecká tajná sluţba, pre ktorú mal zhromaţďovať materiály o Poliakoch. Získal tak 

výborné kontakty, ktoré neraz vyuţil vo svojej kariére. Československo a svoju manţelku 

Emíliu neskôr opustil a presťahoval sa do Krakova. Schindler mal v rukách obrovskú moc.  

 

Stál na čele nemeckej fabriky 

 Po čase sa postavil do čela nemeckej fabriky na výrobu emailového tovaru neďaleko 

ţidovského geta, kde v princípe zamestnával ţidov. V tom čase boli najlacnejšou pracovnou 

silou. Postupne, ako nacisti začali verejne terorizovať ţidov aj kaţdého, kto nespĺňal ich 

poţiadavky, Schindler pochopil situáciu. K ţidom začal pristupovať ináč ako iba k lacnej 

pracovnej sile. Zrazu to boli pre neho aj matky, otcovia a deti. Rozhodol sa zachrániť ich.  
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 Vďaka vysokým úplatkom a konexiám sa mu podarilo svojich zamestnancov uchrániť 

pred okamţitou, moţno rýchlou, ale krutou a potupnou smrťou. Veliteľom nacistického 

pracovného tábora Plašov bol v tom čase dôstojník jednotiek SS Amon Goeth. Podmienky, v 

ktorých jeho obyvatelia ţili, spôsobili, ţe preţiť v ňom dlhšie ako mesiac bol malý zázrak.  

 

 Goeth vyuţíval rána na to, aby si zastrieľal na ţivé terče - deti, hrajúce sa v tábore. 

Streľbu často pouţíval aj na zvýšenie pracovného tempa. Schindler ale prešiel Goethemu cez 

rozum. Keď ţiadal, aby "jeho ţidia" boli presťahovaní do subcampu, odkiaľ by nemuseli 

cestovať do práce a mohli tak viac robiť,Goeth súhlasil 

 

Schindler tajne pašoval lieky do fabriky 

 Znamenalo to, ţe ich nebude môcť terorizovať a priamu kontrolu nad nimi prebral 

Schindler. Ten dokázal zohnať jedlo aj lieky z čierneho trhu a prepašovať ich do fabriky. 

Stráţe boli samozrejme podplatiteľné a aj keď bol Schindler dvakrát zatknutý a preverovaný 

Gestapom, Goeth mu nikdy nič nedokázal. Nakoniec zrealizoval všetky svoje podnikateľské 

ambície. Faktom ale je, ţe peniaze, ktoré zarobil, do veľkej miery investoval do ţivotov 

Ţidov. Uplácal nacistických veliteľov, len aby jeho zverencov nechali na pokoji.  

 

 Z obchodného hľadiska sa dá povedať, ţe si ich ţivoty kupoval ako tovar, ale nemusel. 

S tým, čo zarobil, nemusel brať ohľad na nikoho a nič. Do jeho továrne neďaleko Plašova 

mali nacistické jednotky vstup povolený, ale nie kaţdého vpustili dovnútra. Dostal sa tam iba 

ten, kto mal osobné povolenie od Schindlera. V jeho továrni boli robotníci o polovicu menej 

hladní, ako v iných pracovných táboroch 

 

Potraviny kupoval za veľké peniaze na čiernom trhu 

 Zatiaľ čo tam ich denný príjem kalórií nepresiahol deväťsto, u Schindlera to bolo 

dvetisíc. Keď nevedel zaobstarať potraviny pre svojich zamestnancov ináč, kupoval ich za 

veľké peniaze na čiernom trhu. Starých ľudí, ktorí by inak išli na smrť, registroval ako 

mladíkov a deti ako dospelých. Právnikov, lekárov aj umelcov uvádzal ako mechanikov, 

alebo obrábačov kovov, len preto, aby ich zachránil. Nikoho tam nebili, nevraţdili.  

 

 V tom čase ţidia denne zomierali v pracovných táboroch v Treblinke či Osvienčime. 

Keď Nemcov zatlačili, Plašov a jeho satelitné tábory rozpustili a zavreli. Schindler presne 

nevedel, čo spraviť, ale rozhodol sa vyuţiť svoje kontakty v Krakove a Varšave a napokon 

odcestoval na pomoc "svojim ţidom" do Berlína. Napokon dostal povolenie presťahovať celú 

svoju fabriku z Plašova do Brna v okupovanom Československu 

 

Presťahoval 1098 ľudí, čím ich zachránil pred smrťou 

 Všetkých svojich zamestnancov presťahoval so sebou. Kaţdý z 1 098 robotníkov zo 

Schindlerovho zoznamu dal prednosť sťahovaniu pred istou smrťou, ktorá postretla 25-tisíc 

muţov, ţien a detí z iných fabrík v Plašove. Ich ţivoty vyhasli v plynových komorách 

Osvienčime, iba šesťdesiat kilometrov od Plašova 

 Aţ do oslobodenia na jar roku 1945 vyuţil Oskar Schindler všetky legálne aj 

nelegálne prostriedky na záchranu svojich ľudí. Neváhal predať ani šperky svojej manţelky 

Emílie. Z peňazí zriadil vo fabrike tajné sanatórium, v ktorom sa mali ţidia liečiť. Na 

pacientov tam dozerala Schindlerova manţelka. Tým, ktorí nepreţili, pripravili skromný, ale 

ţidovský pohreb.  

 

 Po vojne sa objavili informácie, ţe Schindler do zamestnancov investoval asi štyri 



  70   

milióny nemeckých mariek, čo bola na tú dobu enormná suma. Schindlerovci ţili vo veľkej 

vile neďaleko fabriky. Jej riaditeľ totiţ chápal strach, ktorý v robotníkoch spôsobovala 

predstava nečakanej návštevy jednotiek SS. Tento zvyk, byť im stále nablízku, si zachoval 

ešte z čias fabriky v Plašove, keď ju neopúšťal ani v noci.  

 

Schindlerovi ľudia vyrábali falošné pasy 

 V brnianskej fabrike sa vyrábala munícia pre Wehrmacht sedem mesiacov. Za celý ten 

čas ale nevyrobili nič funkčné. Miesto toho Schindlerovi ľudia zhromaţďovali nacistické 

uniformy a vyrábali falošné pasy. V tomto období poslalo Gestapo do jeho továrne ďalších sto 

ţidov z Belgicka, Maďarska a Holandska. V máji 1945 sa do Brna dostali Rusi. 

 

 V predvečer príchodu oslobodzovacej armády zhromaţdil Schindler všetkých 

zamestnancov do jednej miestnosti a rozlúčil sa s nimi. Oznámil im, ţe sú slobodní a on sa 

teraz stane utečencom. 

 "Moje deti, ste zachránené, Nemecko vojnu prehralo," vyriekol magické slová 

vlievajúce do duší nádej a radosť. Následne ich poprosil, aby nerabovali okolité domy a 

všetkým dokázali, ţe nesympatizujú s terorom. Kaţdý z nich mal dostať podiel z jeho fabriky 

a k tomu fľašu vodky. 

 O piatej hodine ráno svoju továreň opustil. Po vojne odišiel Schindler so ţenou, svojou 

milenkou a niekoľkými Ţidmi do Buenos Aires. Doma totiţ pre neho nebolo miesto. 

Schindlerovci sa usadili a stali sa z nich farmári. Finančne ich podporovala ţidovská 

organizácia Joint and Thankful Jews, ale Schindlerovi samému sa uţ viac nedarilo.  

 

Zomrel v chudobe a samote na zlyhanie pečene 

 V roku 1957 zbankrotoval a odcestoval do Nemecka. V bývalom ohnisku nacizmu 

preţil sedemnásť rokov v chudobe a samote. Zomrel v roku 1974 na zlyhanie pečene vo 

Frankfurte nad Mohanom. Ţelal si byť pochovaný v Jeruzaleme. V súlade s jeho poslednou 

vôľou, previezli jeho pozostatky do Izraela 

 Emília Schindlerová zomrela v roku 2001 v berlínskej nemocnici. O jeho čine 

prehovoril ním zachránený ţid - Poldek Pfefferberg, ktorý Schindlerovi pomáhal počas celého 

obdobia. Potomkovia tých, ktorých pred 62 rokmi zachránil, dnes ţijú po celom svete. Len v 

USA, Európe a Izraeli sa k menám zo Schindlerovho zoznamu hlási viac ako šesťtisíc Ţidov. 

 

 Nikto presne nikdy nezistí, čo sa skrývalo za jeho samaritánstvom. Sú to ale dobré 

skutky, nie pekné slová, ktoré robia človeka. Nezáleţí na tom, ţe na konci ţivota 

zbankrotoval, jeho ţivot bol pre mnohých víťazstvom nad Hitlerom a smrťou. Komisia pre 

rozpoznávanie spravodlivých mu za to pri pamätníku Yad Vashem v Izraeli udelila titul 

Spravodlivý medzi národmi.  

 

 

9.2.3 Raoul Wallenberg 

 Ako sa dá zachrániť stotisíc ľudských ţivotov? Odpoveď počas II. svetovej vojny 

našiel mladý švédsky diplomat Raoul Wallenberg. V nacistami okupovanej Budapešti pred 

istou smrťou zachránil Ţidov, ktorých surová nacistická mašinéria pod vedením Eichmanna 

posielala na istú smrť. Bol to správny muţ na správnom mieste, človek mnohých talentov, 

ktoré vyuţil pre iných. Nezastavili ho fašisti, podarilo sa to však osloboditeľom Maďarska z 

Červenej armády. Ak by Wallenbergovi neskríţili cestu sovietski vojaci, mohol sa teraz doţiť 

90 rokov. 

 Raoul Wallenberg sa narodil v roku 1912 v Stockholme. Jeho rodina bola váţená a 

bohatá. Otec zomrel pred jeho narodením. Raoulovej výchove sa venoval starý otec, ktorý 
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pracoval v diplomatických sluţbách a tak chlapec od malička cestoval. Architektúru 

vyštudoval v Spojených štátoch a po príchode do Švédska sa stal obchodníkom. Uţ pred 

vojnou sa zaujímal o Ţidov a rok strávil v Palestíne, kde sa zoznámil s nemeckými 

uprchlíkmi, ktorí opúšťali vlasť z rasových dôvodov. 

 Vo Švédsku potom viedol exportnú firmu. Keď sa dozvedel , v akom ohrození sú 

Ţidia v Budapešti, navrhol spoluprácu stockholmskej organizácii, ktorá sa pokúšala zachrániť 

Ţidov z okupovaných území. Stal sa mimoriadnym zástupcom pre humanitárne záleţitosti na 

švédskom veľvyslanectve v Budapešti. Na jar v roku 1944 prišiel mladý Wallenberg do 

Budapešti. 

 Keď bol Wallenberg v Budapešti na svojej záchrannej misii, mal len 32 rokov. Vyslal 

ho tam, na základe vlastnej pohnútky, švédsky kráľ a americký výbor pre utečencov. V 

Maďarsku musel príjemný mladý muţ veľmi rýchlo objaviť svoje druhé ja. Ľudia z jeho 

okolia ho poznali ako pokojného a vtipného intelektuála, z ktorého sálalo ľudské teplo. 

Pri rokovaniach s nacistami sa však menil na agresívneho chlapa, ktorý kričal, vyhráţal sa. S 

veľkým hereckým talentom vedel aj pochlebovať, alebo podplácať - podľa toho, čo si 

okolnosti vyţadovali. 

 V Budapešti musel konať bleskovo. Začiatkom roku 1944 tam ţilo asi 700-tisíc Ţidov. 

Keď do mesta prišiel, bolo ich tam uţ len 230-tisíc. Konca vojny sa doţila asi polovica z nich, 

z toho asi stotisíc vďačí za ţivot práve Wallenbergovi. 

Wallenberg vymyslel pre Ţidov tzv. „Schutzpass“ – ochranný pas alebo glejt , podľa ktorého 

sa jeho majiteľ chystal emigrovať do Švédska a bol preto uţ pod švédskou ochranou. 

Wallenberg mal povolených vytlačiť 4 500 týchto pasov, dal ich vyrobiť oveľa viac. Keď mu 

kolegovia dohovárali, vyhlásil : „Prišiel som zachrániť národ“. 

 Pre Raoula malo väčší zmysel zachraňovať ţivoty iných ako vlastný ţivot. V tom čase 

pôsobil v Budapešti aj Adolf Eichmann. S Wallenbergom sa párkrát stretol.. Išlo o to, kto 

bude rýchlejší. Wallenberg sledoval zo svojho auta odchádzajúce transporty. Akonáhle vlak 

zastavil v najbliţšej stanici, išiel k vozňom a väzňom rozdal švédske pasy.  

 Raoul raz stál na streche nákladného vlaku a aj keď vlak mal uţ odpískaný odchod, 

rozdával glejty. Stačilo málo, ak by sa vlak pohol alebo aby stratil rovnováhu alebo aby 

zablúdila nemecká guľka. Tak zachránil tisíce ľudí, ktorých šanca na preţitie bola nulová. V 

Osvienčime, kam mali transporty maďarských Ţidov namierené, sa v tom období uţ nerobili 

selekcie a celé transporty končili v plyne. Eichmann, uvedomujúc si Wallenbergovu silu, 

počet transportov denne zvyšoval. V tom čase sa však situácia na fronte menila. Jeseň 1944 

však pre Ţidov v Budapešti nepriniesla veľa dobrého. Nemci rozmiestnili okolo Budapešti 

štyri obrnené divízie a mesto odovzdali tzv. Šípovým kríţom. Bola to fanatická katolícka a 

fašistická organizácia, ktorej hlavným cieľom bolo vyvraţdiť všetkých ţivých Ţidov. 

Predseda Ferenc Szálasi pochádzal z Košíc. Ozajstné jatky sa ešte len začali. Dunaj sa sfarbil 

na červeno. Popravy boli pre Šípové kríţe novým športom. Zabíjali Ţidov v trojiciach. 

Vyzliekli ľudí donaha, zviazali, postavili do Dunaja a zastrelili prostredného. Wallenberg sa 

aj teraz snaţil vytrhnúť z pazúrov smrti toľko Ţidov, koľko sa dalo. 

 O pár dní maďarský minister vnútra na naliehanie Eichmanna zakázal uznávať cudzie 

pasy, nadobudnuté Ţidmi maďarskej národnosti. To bol koniec Schutzpasov. Wallenberg 

vymyslel niečo iné. Prehovoril barónku Kéményovú, manţelku ministra zahraničia, aby jej 

manţel vo veci niečo urobil. Minister na veľké naliehanie vydal vyhlásenie, ktorým obnovil 

platnosť cudzích pasov, zrušil nosenie ţltej hviezdy a zaručil ochranu domov bezpečia, ktoré 

medzitým skupoval Wallenberg. 

 Jeho protivníkom bol Adolf Eichmann, postrach, ktorý Ţidov likvidoval so strojovou 

presnosťou. Napriek tomu sa Švédovi podarilo vraţednú mašinériu často obalamutiť. Nemci 

ho dokonca obdivovali. Pozorný Wallenberg vyuţíval ich „slabosť“ pre poriadok a dobrú 

organizáciu - nechal vytlačiť pre Ţidov modroţlté pasy s tromi korunkami, pečiatkami a 
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podpisom. Právne a úradne nemali ţiadnu platnosť, nemeckí úradníci však dali Ţidom s 

týmito dokumentmi na čas pokoj. 

 

 Keď sa v októbri 1944 do maďarskej metropoly vrátil Eichmann a začal novú vlnu 

transportov, vymyslel Wallenberg nový trik. V Pešti zriadil pre Ţidov „švédske domy“, kde 

našlo úkryt asi 15-tisíc ľudí. Nasledovali ho diplomati aj z iných štátov. 

Šípové kríţe pokračovali v jatkách. Eichmann odkazoval Wallenbergovi, ţe ho dá zabiť ako 

psa, čo Wallenbergovi neubralo vôľu ďalej Ţidom pomáhať. Kvôli nedostatku vagónov sa 

Eichmann rozhodol, ţe ţidovské rodiny, určené na otrockú prácu, musia absolvovať cestu 

pešo. Začiatkom decembra začali tzv. pochody smrti, pri ktorých museli Ţidia dôjsť na 

rakúsku hranicu bez teplého oblečenia a stravy. Tí, ktorí sa zrútili, boli zastrelení. 

 Wallenberg sa snaţil zmierňovať utrpenie ľudí v internačných táboroch tým, ţe im 

nosil lieky, jedlo a teplé deky. V záverečnej fáze sa staral o zachránených Ţidov aj tak, ţe pre 

nich zriaďoval spomínané tzv. azylové domy, ktoré prehlásil za súčasť švédskeho 

veľvyslanectva, aby zabránil útokom. 

 

 Kde bral svoje odváţne nápady? Bol to scestovaný človek s veľkými skúsenosťami a 

kvalitným vzdelaním. Narodil sa v Štokholme do jednej z najbohatších rodín v krajine a 

podľa rodinnej tradície sa mal stať bankárom. Priťahovala ho však architektúra, ktorú 

absolvoval v Spojených štátoch. Predtým doma vyštudoval odbor ruština - kreslenie. 

Napokon sa však z neho stal obchodník - krátko pôsobil v Haife v pobočke dánskej banky. V 

roku 1941 sa vo Švédsku stretol s maďarským Ţidom Kolomanom Lauerom, ktorý viedol 

exportnú firmu, a skoro sa stal jeho spoločníkom. Spoznal aj Maďarsko, ktoré bolo začiatkom 

vojny pre Ţidov ešte bezpečným miestom. To sa však veľmi rýchlo zmenilo, keď Maďari 

opustili nacistickú koalíciu. 

 Záver jeho misie v Budapešti bol veľmi nebezpečný - išli po ňom maďarskí fašisti, 

Nemci boli stále nervóznejší. Na mesto dopadali bomby, Sovieti sa blíţili. Ďalej distribuoval 

lieky a dokázal z transportných vlakov v posledných minútach vytiahnuť na vymyslené 

dokumenty aspoň niekoľkých Ţidov. 

 „Nemám inú voľbu. Nemôţem sa vrátiť do Štokholmu s vedomím, ţe som nespravil 

všetko preto, aby som zachránil tak veľa Ţidov, ako bolo moţné“, povedal kolegovi zo 

švédskeho veľvyslanectva v Maďarsku Perovi Angerovi. Ten ho ţiadal, aby sa radšej skryl, 

lebo mu idú po krku nyliašovci. Namiesto toho sa púšťal do stále riskantnejších operácií. 

Veliteľovi nemeckých jednotiek v Budapešti poslal po podplatenom vysokopostavenom 

policajtovi nótu, v ktorej ho upozornil, ţe ak nezabráni masakre, tak ho po vojne obesia ako 

vojnového zločinca. Zabránil tak plánovanému vraţdeniu v gete. 

 Historickým paradoxom je, ţe smrť Wallenbergovi nepriniesli Nemci, ktorí aţ do 

dobytia Budapešti rešpektovali jeho diplomatický pas, ale Sovieti. Posledná veta, ktorú 

Wallenberg povedal svojmu priateľovi, je aţ filmová: „Nie som si istý, či som ich hosť, alebo 

väzeň. Ale do ôsmich dní sa vrátim.“ Potom odišiel s ruskou eskortou za veliteľom 

sovietskych vojsk do Debrecínu a nikto z jeho známych ho uţ nikdy nevidel. 

„Potvrdilo sa, ţe zatknutie Wallenberga nariadil samotný Stalin, ale jeho motív zostáva 

nejasný,“ napísala po desiatich rokoch skúmania spoločná švédsko-ruská komisia. 

Rusi ho zrejme povaţovali za špióna. Oficiálna verzia znie, ţe zomrel vo väzení KGB v 

moskovskej Ľubjanke 17. júla 1947 na infarkt. Objavili sa však svedectvá bývalých väzňov, 

ţe Wallenberga stretli aj po roku 1947. Ruské archívy raz moţno prinesú odpoveď, ako tento 

statočný Švéd skončil. Bez ohľadu na to je však Wallenberg legendou zasluhujúcou si úctu a 

rešpekt. 
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 Po Raoulovi ostali spomienky, vďačnosť a pomníky. Raoul sa stal legendou a 

symbolom víťazstva ľudskosti nad brutalitou totalitnej moci, aj keď jedna z takýchto totalít ho 

navţdy pochovala. 

 V Parku Raoula Wallenberga v Budapešti pri najväčšej ţidovskej synagóge v Európe 

na Dohány ulici je kovový strom. Na listoch kovovej vŕby sú vyryté mená. 

V druhom novembrovom týţdni 2004 odhalili aj v Bratislave na Zámockej ulici pomník 

Raoulovi Wallenbergovi. O vybudovanie pomníka sa zaslúţila Spoločnosť kresťanov a Ţidov. 

 

10. Memento 

10.1 Smrť Anny Frankovej v tábore Bergen -  Be1sen 

 
  Anna Franková bola ţidovská dievčina, ktorá sa narodila vo Frankfurte. Ako 
štvorročná roku 1933, keď nacisti prevzali moc, emigrovala s rodinou do Holandska. Počas 

nemeckej okupácie neboli ani tam v bezpečí. Frankovi sa obávali, ţe ich odvlečú do 

koncentračného tábora. Museli sa teda skrývať'. Rodine sa spočiatku darilo skrývať v jednej 

amsterdamskej rodine. V malej skrýši pod otcovou kanceláriou spolu s ďalšími štyrmi 
rodinami ţili dlhé mesiace. Potravinami ich zásobovali otcovi zamestnanci a priatelia. V 

skrýši plynul čas veľmi pomaly, často vznikali hádky. Anna Frankova si do denníka 

zapisovala, čo zaţila, čo si myslela a cítila. V roku 1944, krátko pred skončením vojny, ich 

rodinu predsa objavili. Nacisti deportovali všetkých do tábora smrti Osvienčim. Krátko pred 
koncom vojny Annu odviezli do tábora Bergen - Belsen, kde zomrela 12. 3. 1945 ako 

šestnásťročná na týfus spolu s tisíckami iných Ţidov. Anna Frankova sa stala svedkom jednej z 

posledných veľkých vyhladzovacích akcii. Po vojne Annin denník našli a v roku 1947 ho 

vydali. Odvtedy toto dielo prečítali milióny ľudí. 
 

10.2 Gizela Fleischmannová (1892 – 1944)  

  Pochádzala z Bratislavy. Krátko po začiatku deportácií Ţidov zo Slovenska v marci 

1942, sa v rámci Ústredne Ţidov podieľala na zaloţení ilegálnej Pracovnej skupiny (tzv. 
Vedľajšia vláda, Nebenregierung). Pod jej vedením sa zamerala na organizovanie pomoci, 

keď sa prostredníctvom americkej záchrannej organizácie Joint  všemoţne usilovala 

o prerušenie, resp. zastavenie deportácií do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Ako 

prvá informovala Medzinárodný Červený kríţ o tragickej situácii slovenských Ţidov 
v Poľsku. Ako nepriateľská osoba bola sledovaná Ústredňou Štátnej bezpečnosti. 

V septembri 1944 bola zatknutá a deportovaná do Serede a v októbri 1944 do Osvienčimu, 

kde bola okamţite popravená zastrelením. 

 
 

10.3 Pamätník v Seredi 

L. Zajac 

 Prišli sme na slávnostné odhalenie pamätníka obetiam holocaustu, deportovaným z 

koncentračného tábora v Seredi do vykynoţovacích táborov. Bol som väzňom tohto tábora v 

jeho najťaţšom období, keď ho po vypuknutí Povstania prevzal nemecký Sicherheitsdienst a 

keď veliteľom seredského tábora bol povestný SS-Hauptsturmführer Alois Brunner, jeden z 

najsurovejších vrahov v Eichmannovej druţine. 

 Z tohto miesta vypravovali deportačné vlaky do Osvienčima, Sachsenhausena, 

Ravensbrücku a nakoniec do Terezína. Vyviezli 13 500 ľudí, z ktorých 10 000 zahynulo. K 
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obetiam tejto deportačnej vlny treba pripočítať aj osoby, ktoré nacistické bezpečnostné 

jednotky pri raziách v horách a mestských skrýšach svojím Sonderbehandlungom zavraţdili 

na mieste. Odhalujeme pamätník, ktorý nahradzuje viac ako desaťtisíc náhrobných kameňov 

mŕtvym bez hrobu. Pamätník tu bude stáť nielen ako symbol našej úcty k obetiam, ale aj 

preto, aby sa na túto tragédiu nikdy nemohlo zabudnúť. 

 Hlavným dodavateľom väzňov do seredského tábora bola špeciálna protiţidovská 

jednotka Sicherheitsdienstu, ktorá sídlila na Edlovej, dnes Podjavorinskej ulici. Tu 

zhromaţďovali ţidovské osoby, zadrţané při raziách a domových prehliadkach. 

Subdodavateľmi ţidovských väzňov pre Edlovú ulicu boli aj príslušníci Pohotovostných 

oddielov Hlinkovej gardy i Ústredňa štátnej bezpečnosti, ktorá mala k dispozícii evidenciu 

Ţidov a zrejme aj sieť svojich udavačov. 

 Brunner sa osobne zaangaţoval za prevezenie Gizely Fleischmannovej z ilavského 

väzenia do Serede a zaradil ju do najbliţšieho transportu s označením R.u. (Rückkehr 

unerwünscht). Gizela bola smelá organizátorka ţidovského odporu a ţidovskej svojpomoci. 

Simon Wiesenthal pri svojej návšteve v Bratislave tuto odváţnu ţenu označil za slovenskú 

Janu z Arcu. Jana z Arcu bola upálená na hranici, Gizela Fleischmannová splynovaná v 

Osvienčine. Zaslúţila by si, aby v Bratislave, kde pôsobila, jej menom pomenovali ulicu alebo 

aspoň uličku. 

 Mňa zo seredského tábora zaradili do takzvaného sonderkommanda, do skupiny 20 

väzňov vo veku od 20 do 30 rokov, ktorú eskortovali do Bratislavy na vykopávanie 

nevybuchnutých leteckých bômb v zimnom prístave po nálete amerických bombardérov na 

rafinériu Apolo. Väznili nás na bratislavskej Kuchajde, v priestoroch jediného pracovného 

práporu, ktorý z pracovného zboru MNO po povstaní zostal v Hašíkovej armáde. Dôstojníci 

wehrmachtu, a tým menej stráţcovia väzňov, s nami otrokmi, okrem pracovných povelov, 

nekomunikovali. Iba raz, keď bol s nami sám, nás dôstojník-pyrotechnik povzbudzoval, ţe v 

juţnom Francúzsku, kde vykonával rovnakú činnosť, väzni vydrţali vyše 6 mesiacov. My 

sme bomby vykopali skôr, bolo ich zrejme menej. 

 Dnešná Slovenská národná galéria v Bratislave na Vajanského nábreţí bola pôvodne 

kasáreň. Na prelome rokov 1944- 45 tu boli ubikácie nemeckých jednotiek. Veliteľ kasárne si 

vyţiadal od Brunnera 20 väzňov na sobotné generálne čistenie rajónov, čo znamenalo chodby 

a najmä záchody. Brunner dal k dispozícii svoje Aussenkommando. Za revu, nadávok, 

kopancov a namierených automatov sme drhli záchody a chodby. Tu som plne pochopil, ako 

bolia uráţky a poníţenia, čo môţe aj zdravého mladého muţa dohnať k samovraţde. 

Nemecký veliteľ zrejme potreboval odreagovať strach z blíţiacej sa neodvratnej poráţky a 

posledný raz chcel vychutnať, ako chutí neobmedzená moc nad podľudmi. 

 Po asanácii bratislavského zimného prístavu od leteckých bômb nás eskortovali späť 

do Serede, kde sme čakali na transport. Tu prítomného starostu mesta Sereď bude asi 

zaujímať, ţe medzi väzňami koncentračného tábora bol seredský občan, pán Müller. Mal 

zrejme aj kontakty s občanmi mimo tábora, lebo mal vţdy čerstvé informácie o priebehu 

vojny, šíril optimizmus a nádej. Čas pracoval pre nás. A znamenal nádej na záchranu ţivotov. 

 Začiatkom marca 1945 sme v dobytčích vagónoch nastúpili cestu do Terezína, kde 

sme sa naozaj doţili oslobodenia. Zo svojich "spolucestujúcich" v našom vagóne spomínam si 

na Inţ. Mikuláša Gregora, rodáka z východného Slovenska, vysokoškolského profesora, 

vynikajúceho vedca a pedagóga. Zo zamreţovaných vetracích okienok nášho vagóna sme 
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videli, ţe sa vezieme cez Prahu, a teda asi do Terezína. Spolucestujúci doktor Ladislav Blum 

nám opakovane spieval áriu Jeníka z Predanej nevesty v českom znení. L. Blum sa potom stal 

špičkovým spevákom v libereckom divadle a hlavným kantorom praţskej ţidovskej 

náboţenskej obce. Všetci "cestujúci" v našom vagóne boli statoční ľudia, ktorí nikdy neprišli 

do konfliktu so zákonom, kým platili demokratické poriadky. 

 Malá náhodná vzorka z jedného deportačného vagóna ukazuje, aký cenný ľudský 

potenciál stratila nielen slovenská ţidovská komunita, ale celé Slovensko. Holocaust bol 

nielen najväčšou masovou vraţdou nevinných, nielen zločinom proti ľudskosti, ale aj proti 

krajine, ktorá bola a je naším domovom. 

(Prejav L. Zajaca pri odhalení pomníku 22.12.1998 v Seredi.) 

 

10.4 Zachraňovali ţidovských spoluobčanov 

Debnár prišiel vtedy za mojou mamou a prosil ju o ukrytie v sene na povale. Mama veľmi 

uvaţovala, ale povolila. D. Debnára nenašli, ostatní z jeho rodiny sa tieţ zachránili 

preoblečení do dedinského. Tretí náš brat Martin bol v ten deň u snúbenky Márie. Ona spolu 

s mamou Zuzanou Stecíkovou celý čas (1944/45) skrývali 3-člennú rodinu Spitzerovcov 

a starali sa o ňu aţ do oslobodenia. (Z listu Ing. Pavla Králika, ţijúeho v Bratislave) 

 

Troch ţidov zachránila aj naša obec Šamudovce v okrese Michalovce, konkrétne Pavol 

Smirga a jeho manţelka Zuzana, evanjelici. Zachránili Adolfa Šimonoviča a jeho synka Ička 

ako aj Adolfa Grossmanna. V posledné 3 dni a 3 noci pred príchodom ruských vojakov bol 

som s nimi v ich skrýši, vydal som o tom svedectvo Múzeu ţidovskej kultúry v Bratislave. 

Záchrancovia, manţelia Smirgovce, uţ neţijú, ale ţijú ich dcéry v Michalovciach – Anna 

a Eva. (Z listu Mgr. Jána Paulova z Trenčína) 

 

Opatrovala som a tak i zachránila ţivot jednému ţidovskému dieťaťu. Mám o ňom 3 rodné 

listy. Prvý vyhotovený 20. 12. 1943, ale vydaný 21. 7. 1944, narodené dieťa Nadeţda – Mária, 

narodená 15. 12. 1943. Meno rodičov: Artur Friedman a Margita Weissenstein, Sečovce. 

Druhý je z Turč. Sv. Martina, vyhotovený 20. 12. 1943, meno dieťaťa len Nadeţda, rodičia 

ako pri prvom a vydaný je 28. 12. 1943, Hlohovec. Dieťa narodené 15. 12. 1943, menom 

Mária – Anna, rodičia pod menom Jozef Tirpák, matka Anna Tóthová, Hlohovec. Dieťa som 

prevzala od rodičov, ktorí šli do hôr do úkrytu a nechali ho u nás. Malo 10 mesiacov a bolo 

u nás celý rok. Krátko nato boli jeho rodičia prezradení a zastrelení. Boli sme mladí manţelia 

a vlastné deti sme ešte nemali. Čiastočne hovorím po nemecky a to sa Nemcom páčilo, tak 

som sa vţdy šťastne z toho dostala. Potom dieťa od nás vzali krstní rodičia Baumgartnerovci 

do Kladna, v roku 1945. Odvtedy o dievčatku nič nevieme. (Z listu Zuzany Dzúrovej 

z Demänovej) 

 

V roku 1944 sme s manţelom Jánom ukrývali 3-člennú ţidovskú rodinu Kramerovú z Vrútok. 

Keď uţ bolo oslobodené východné slovensko, manţel s neterou ich dopravili na toto miesto do 

bezpečia. Nie sme drţiteľmi nejakého vyznamenania. Mali sme dobrý pocit, ţe sme niekomu 

pomohli a zachránili mu to najcennejšie, ţivot. Manţel v roku 1949 zomrel, ja teraz bývam 

u dcéry v Bratislave. Ešte k zachrnánenej rodine: starali sme sa o ňu tak, ţe sme ju zásobovali 

potravinami, vodou a ostatnými vecami, ale vţdy neskoro v noci, aby to nikto nevidel, oni 

z domu – novopostaveného, ale nami ešte neobývaného, nevychádzali. (Z listu Anny Ilavskej, 

r. Sendeckej z Vaţca) 
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Bývala som s mojimi rodičmi v Topoľčanoch, kde bol otec riaditeľom banky. V roku 1941, 

keď začali prenasledovať ţidov, sme bývali v bankovej budove, zväčša obývanej ţidovskými 

rodinami. Ţili sme vštci vo veľmi dobrom vzťahu. Zvlášť sme sa stýkali s fleischmannovcami, 

ktorí mali dcéru a syna v mojom a bratovom veku. Preto bolo pre nás nepochopiteľné, ţe by 

sme mali týchto ľudí stratiť. Môj otec ich trikrát dostal zo sästredenia na deportáciu. 

Medzitým ho ako evanjelika, a nie gardistu, preloţili (degradovali) do Bratislavy. Po čase 

sme dostali správu, ţe Fleischmannovcov odviezli do Ţiliny do zberného tábora. Ţiaľbohu, 

otcove konexie tam uz nesiahali. Moji rodičia sa vrátili aj s rodinou Fleischamannovcov. Toto 

sa udialo v roku 1942 na jeseň. Manţelov sme ubytovali u nás, dcéra Licka bola umiestnená 

v evanjelickom internáte a syn Ivan v evanjelickom sirotinci tieţ v Modre. S menšími 

komplikáciami preţili šťastne túto dobu aţ do oslobodenia. Môj otec ako bankový riaditeľ 

zachránil ţidovským občanom veľa peňazí. Bol tieţ presbyterom v Nitrianskej Strede za čias 

pána farára Bogyaya, kde pokrstili veľa ţidovských občanov, ktorým bol môj otec krstným 

otcom (samozrejme aj Fleischamnnovcom). Po roku 1948 ho ako nestranníka perzekuovali 

a uväznili, to uţ Fleischmannovci – Fabianovci odišli do Izraela. Stále sme s nimi v kontakte, 

boli sme u nich na návšteve. S Lickou ţijúcou v Amerike a s Ivanom, ktorý ţije v Izraeli, sme 

stále v písomnom styku, obaja s manţelskými partnermi boli u nás. Na ich podnet som v roku 

1992 dostala vyznamenaie Spravodlivý medzi národmi, taktieţ moji rodičia in memoriam. (Z 

listu Ľubice Černákovej z Bratislavy) 

 

Ozývam sa za mojich rodičov (zosnulého) Michala a Máriu Škultétyovcov z Bánoviec nad 

Bebravou, ktorí pomohli ţidovským občanom počas Slovenského štátu. Vtedy ţili v Závade 

pod Čiernym vrchom v osade Šebenov laz, po vojne si postavili dom v Bánovciach. Počas 

vojny skrývali rodinu Levych z Čiernej Lehoty, ktorá vojnu preţila aj zásluhou mojich 

rodičov. Horšie bolo s rodinou Teschnerovou z Trenčianskych Teplíc. Prišli v jesení 1944 

a prosili o pomoc. Otec tejto ţidovskej rodiny bol ťaţko chorý a do rána corobe podľahol. 

Pozostalých (matku, syna a dcéru) otecko vystrojil cez hory do Trenč. Teplíc – cesta trvala 3 

dni. Mŕtveho musel otecko tajne pochovať. V Tepliciach boli Teschnerovci prezradení 

a odvlečení do Terezína. Utrpenie preţili. Moji rodičia nevedeli vtedy ani len ich mená, aţ do 

roku 1990, keď ich syn Ján nečakane objavil pri našom dome (aj so sestrou ţijú v Kanade). 

Zvítanie po toľkých rokoch bolo dojímavé, to treba vidieť. Ján vybavil všetko tak, aby moji 

rodičia dostali vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi. Stalo sa tak v jeseni 1992. Ţiaľ, 

otecko sa toho nedoţil, lebo v tom roku v júni zomrel, mamička je 3. rok po cievnej príhode – 

nehovorí a sama nechodí. (Za rodičov napísla ich dcéra Oľga Škultétyová, ktorá býva 

v Bánovciach nad Bebravou s matkou sa stará o ňu.) 

 

V Závaţnej Porube sa ukrývalo mnoho ţidov. U nás doma ich mal otec zmapovaných ako 

richtár. Museli sme pre nich vybavovať všeličo, najmä informácie sme zabezpečovali 

pomocou notára Bolského v L. Jáne. Moje spomienky sa viaţu len na Grossmanovcov 

z Prešov. Mali kníhkupectvo a papierníctvo Pallas. U nich po nástupe do Vyššej školy 

staviteľskej som 2 – 3 mesiace „za odmenu“ býval. Ďalej to boli manţelia Gregorovci 

s dcérkou. Bývali u susedov. Záchrancovia boli Ján Jurečka so ţenou Máriou, uţ neţijú, ich 

dcéry Zdenka Kabzanová a Vierka Brantalová výbajú v Z. Porube. Dcéra Gregorovcov sa 

teraz menuje Amira Kish a ţije v Izraeli (bola tu s mamkou). Boli aj ďalší zachránení 

u Jurečkovcov (Tatovcov), Lešťanovcov, u Martina Niňaja atď. (Z listu Tomáš Niňaja zo 

Ţiliny) 

 

Nedá mi nenapísať Vám o mojej dobrej tete, sestre mojej matky. Volala sa Mária Kusková, r. 

Vyšná, vydala sa do Prosieka pri L. Mikuláši a zomrela ako 87 – ročná. Vlastných detí 
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nemala, zdravotne tieţ nebola na tom najlepšie, ale vţdy pomáhala kaţdému. Ţila 

v priateľstve s kaţdým a tak aj v L. Mikuláši mala veľa známych ţidov. Podrobnosti Vám 

neviem napísať, veď aj ja mám uţ po osemdesiatke. Ale viem toľko, ţe týchto ţidov schovala – 

iste nie sama, pomáhali aj iní – v Prosieckej doline v bunkri, kde im v batohu na chrbte 

vynášala potraviny. Tieţ viem, ţe v noci pre nich piekla chlieb a nosila im ho v čase i nečase. 

Riskovala vlastný ţivot aj tým, ţe vo vlastnom dome zachránila mladého ţida (pomenovala ho 

Hugo). Títo ľudia hrôzy vojny preţili, neskoršie odišli do Palestíny, ale na tetu Kuskovie 

nezabudli, ona tieţ na nich v dobrom spomínala. Aj mne bola druhou mamou: moja zomrela, 

keď som mal sotva 8 rokov, bolo nás 9 detí, otec sa druhý raz neoţenil. Bývali sme v dedinke 

Niţitovce, zaliali ju vody priehrady L. Mara. (Z listu Adolfa Šlauku s manţelkou, teraz 

ţijúcich v Bratislave) 

 

Pripájam sa spomienkami na dva prípady ţidovských spoluobčanov. V prvom prípade ide 

o záchranu dvoch chlapcov, ktorých ukrývala Anna Valašeková po povstaní, keď gardisti 

odvliekli do koncentračného tábora rodičov týchto detí. Bola to rodina Mórica Neumana, 

vtedajšieho riaditeľa chemickej továrne v Slovenskej Ľupči, pani Valášeková odviezla detí do 

jej rodného Pukanca, tam u nej preţili. S rodičmi sa predtým dohodla, ţe ak oni vojnu 

nepreţijú, ona sama dezdetná, si chlapcov osvojí. Pán Neuman sa však vrátil (jeho manţelka 

v koncentráku zahynula) a deti si zobral, pravdepodobne ţijú u nás. A druhý prípad poznám 

zo spomienok manţelky dr. Zaidnera z B. Bystrice, zubného lekára. Táto pani s vďakou 

spomínala na ţenu, ktorá ju zachránila – Pavlínu Krumovú, hostinskú zo Sl. Ľupče: po 

príchode z hôr, v zime, ju chorú, s omrznutými nohami vo svojom byte opatrovala ako vlastnú 

sestru – bolo to veľmi riskantné, veď v hostinci sa striedali rôzni ľudia. Manţelka dr. 

Zaidnera vojnu preţila. Bola by som vďačná, keby sa na tieto šľachetné panie nezabudlo. (Z 

listu Adely Holécyovej zo Slovenskej Ľupče) 

 

V obci Mudrovce, okr. Košice vidiek, ukrývali traja bratranci počas vojny, v rokoch 1944-45, 

ţidovských spoluobčanov. Išlo o môjho otca Jána Tomčíka – skrýval dr. Firschta zo Sečoviec, 

druhým bol Andrej Illenin – meno ukrývaného si uţ nepamätám, a tretím Juraj Illenin – 

u neho sa skrýval pán Gottlieb z Keceroviec. (Z listu Jána Tomčíka z Košíc) 

 

U nás sme pomáhali „vo veľkom“. Zásluhu na tom má moja, teraz uţ nebohá matka, vdova, 

ktorá z toho nikdy nemala výhody, ani nám deťom nedovolila si uplatniť akékoľvek zásluhy, 

najväčšou odmenou jej bolo, ţe všetci sa zachránili a spomínajú na nás, pokiaľ oni či ich 

potomkovia čšte ţijú. Mnohí sú v Izraeli, ich adresy neviem – z našj rodiny sa to nikto 

nepokúšal zistiť, aţ teraz ja, na Váš podnet. Medzi zachránenými boli: MUDr. Elena 

Mayerová – ak ešte ţije, môţe byť v Nemecku, MUDr. Muller – Izrael, riaditeľ KÚNZ Eugen 

Lowy s manţelkou – Prešov, ich dcéra Oľga v Prahe a dcéra Ľubica v Košiciach (ţijú), brat 

E. Lowyho Viliam s manţelkou Blankou a dcérou Jucinkou – Izrael, Konclinger – Kenedy – 

Kendický (otec) s manţelkou Arankou Juszkovičovovou a deťmi Ţuţinkou (ţije v Košiciach), 

Fredym (ţije v USA) a jeho adoptívny syn Janči Lefkovič – ten ţije v Košiciach atď, atď. 

(Napísala Magdaléna Misútová, r. Olejárová, ţijúca teraz v Košiciach) 

 

Bývali sme v Prešove na ulici, t. č. uţ asanovanej. Ak niekto hľadal nocľah, poslali ho k nám. 

Takto prišiel v auguste 1944 aj ţidovský asi 20-ročný chlapec Ondrej. Otec ho zamestnal 

u koní. V dome nás bolo 10 detí, Ondrej medzi nás zapadol. Pochádzal niekde zo Zemplína. 

Po oslobodení mesta v januári 1945 Ondrej odišiel domov, hľadať príbuzných. Nevrátil sa mu 

nikto. Stretla som sa s ním neskôr v Košiciach, kde ţije s rodinou. Vďaka za jeho záchranu 

patrí mojim (teraz uţ nebohým) rodičom Botkovcom, a všetkým obyvateľom našej uličky, ktorí 
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vedeli, kto Ondrej je, a zachovali sa ako praví kresťania, česť ich pamiatke. (Z listu Anny 

Botkovej z Košíc) 

 

Prejde front a sme zachránení, tak sme si to predstavovali. Ovšem velenie nemeckej armády 

malo iný program. Nastali kruté boje okolo L. Mikuláša, ktoré trvali vyše 8 týţdňov. A nastali 

aj ďalšie problémy v našom dome. U našich ţidov bola cítiť stiesnenosť, beznádej. No 

manţelka ich aj vtedy s úsmevom upokojovala a tak svojou vierou a istotou vlievala týmto 

nešťastníkom nádej na preţitie. Keď prišla sobota, ţidovský sviatok, naše ţidovské ţeny 

a dievčatá sa roboty nechytali. Nemeckým vojakom, ubytovaným u nás, to bolo nápadné. 

Preto musela manţelka zasa niečo vymyslieť, aby ich okabátila. Išla po pani Ehrenbergovú, 

ktorá sa „práve chcela pričiniť“ pri varení, vzala jej hrniec z ruky a poslala ju preč s tým, ţe 

v kuchyni je málo miesta. Rovnako manţelka vyhnala dievčatá, ktoré sa „práve priberali“ do 

práce. A tak pomocníkom zostal náš syn Milan, naučený práci v domácnosti. Po čase sa 

zásoby míňali, nové sa ťaţko zadováţili, preto sa mlieko stalo hlavným jedlom pani 

Berglásovej, dovtedy dodrţiavajúcej kóšerové stravovanie. Podobne urobil pán Ehrenberg: 

aby sa jeho rodina zachránila, bude sa stravovať s nami, neţidmi. Nemeckým vojakom, zdalo 

sa, nestačili celodenné bojové problémy, nuţ prišli s poţiadavkou, aby naše dievčatá 

(dievčatá ţidovských rodín) šli do susedov hrať karty. Čo teraz? Keby vyšli z domu, mohli by 

a prezradiť. Odpoveď dala, lepšie povedané „zahrala“ moja manţelka: „Zobrala som vás do 

domu ako evakuantky, lebo som vám chcela pomôcť. Ak chcete, choďte, ale do domu sa mi 

viac nevracajte! Slobodné dievčatá, a s frontovými voajkmi s zabávať?!“ Manţelkin hlas bol 

pritom veľmi prísny a svoju úlohu zohrala tak verne, ţe Nemci ustúpili pri Stalingrade 

a načas bol od nich zasa pokoj. (Z osobných spomienok Ing. Miroslava Trnovského zo 

Škorupova pri L. Mikuláši) 

 

Rozhodla som sa napísať Vám o mojich rodičoch, najmä oteckovi,ktorý zachránil rodičov 

pána primára MUDr. Róbert Neumanna. Bývali sme vo vile Šafárik v Dolnom Smokovci, 

rodičia pána primára tieţ, môj otecko bol v liečebni ošetrovateľom. V jednu nedeľu ráno 

prišli obaja starkí k nám s plačom: telefonoval im syn z liečebne, aby šli na prechádzku – 

a oni dobre vedeli, čo to znamená (bol to ich signál). V ďalšej časti listu autorka opisuje úsilie 

viacerých ľudí – svojho otca Michala Šeďu, Jána Böhmera, Michala Pekelského a Jána 

Michalku zachrániť prenasledovaných starých manţelov. Ujala sa ich jedna rodina 

v Tatranskej Lomnici a ich syn sa skrýval v kotolni liečebne. Zachránili sa všetci traja. 

Rodičia zomreli po vojne, syn emigroval do Švajčiarska. Aj on si dobre zapamätal dátum, 

vyrytý na kávovare, ktorý Neumannovci darovali záchrancom – 26. november 1944. Ako 

v liste pisateľka dodáva, M. Šeďo chcel zachrániť aj MUDr. Bergera s manţelkou, no nestihol 

pre nich vykopať v lese bunker. Doktor Berger zahynul v koncentráku, jeho ţena sa vrátila 

s pľúcnou chorobou (počas liečenia v Novom Smokovci ju navštevovala pani Šeďová a nosila 

jej jedlo, hoci pritom riskovala, ţe sa nakazí chorobou ošetrovanej). Pán Boh je dobrý, dal 

mojim rodičom dlhý ţivot: otecko má 88 rokov, mamka 82 rokov, a ja som na nich za ich čin 

hrdá. Ţije aj pani Michalková z Dolného Smokovca, ostatní uţ nie. (Napísala nám Hana 

Lichvárová, r. Šeďová, z Popradu.) 

 

Sme jedni z tých, ktorých postihol tragický osud prenasledovania za tzv. Slovenského wtátu. 

Za záchranu našej rodiny vďačíme občanom v Liptovskej Kokave, rodine Jána a Márie 

Porubänovcov. Manţelia uţ neţijú, ale ţijú ich synovia Ivan, Miroslav, Stanislav a Daniel – 

ţijú v L. Kokave, dcéra Mária, teraz ako vydatá sa volá Ţišková, ţije v Hybiach. Sme s nimi 

v občasnom kontakte. Všetci vedia, čo sme preţívali, keď nás ich rodičia skrývali napriek 

tomu, ţe to ohrozilo ţivot celej rodiny. Ďakujem za záchranu ţivota aj pánovi farárovi Jánovi 

Gavalcovi, dnes uţ nebohému, o šlachetnej činnosti svojich cirkevníkov v L. Kokave vedel – 
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a ticho ju organizoval. V tejto dedine sa zachránilo viač ţidovských rodín, dozvedeli sme sa 

o nich neskoršie. Mala som vtedy 13 rokov. Ďakujem za seba a za svojich, uţ zosnulých 

rodičov Ernesta a Máriu Káčerovcov. (Z listu Hany Ambrošovej, r. Káčerovej, z Ruţomberka) 
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Záver 

 

 Častokrát sa ozývajú hlasy, ţe ľudia mohli pre záchranu Ţidov mohla urobiť viac. 

Ľahko sa hovorí v dnešnej dobe, ako by sme sa postavili na obranu Ţidov, pretoţe sa 

nenachádzame v tej situácii, ale ktovie, koľkí z nás by sklopili uši, keby boli postavení pred 

podobnú situáciu. Neboli by sme aj dnes rovnako ľahostajní, ako sme ľahostajní k mnohým 

iným problémom dnešnej spoločnosti? O poslušnosti ţidov odchádzajúcich do koncetračných 

táborov a ľahostajnosti tých, ktorí sa na to prizerali Juraj Špitzer napísal: Poslušnosť Ţidov, 

odchádzajúcich mlčanlivo do transportov moţno odsúdiť iba vtedy, ak sa odmyslí 

ľahostajnosť okolia, ktoré trpelo teror ako uţ toľkokrát v dejinách. Boli ľudia, ktorí hovorili: 

Dávajú sa odviesť ako ovce na jatku. Potom sa rýchlo poobzerali, či ich niekto nepočul, aby 

sa ich slová, nedajboţe, nepovaţovali za výzvu k vzbure. Prejavy neposlušnosti a odporu boli 

zriedkavé. Nie zo strachu ani zo zbabelosti, nemali prosto v mori ľahostajnosti zmysel. 

 

 Slovenský štát, ktorý vznikol z vôle nacistickej diktatúry bol iba poslušným 

vykonávačom jej vôle. Dostali sme moţnosť stať sa dobrovoľným rukojemníkom vo 

vlastnom štáte, alebo si Nemci mohli podmaniť náš národ vojensky. Za lepšie sa videlo 

spolupracovať s dobyvačným Hitlerom, ktorý po roku 1942 jasne ukázal svoje plány s niţšími 

rasami, za ktoré on povaţoval aj Slovanov. Vo svojej práci som sa zameral aj na skúmanie 

zodpovednosti politikov, zvlášť prezidenta Tisa. 

 Moţno viesť polemiku nad zodpovednosťou Tisa, ako prezidenta. Protiţidovský zákon 

nepodpísal, ale dal súhlas k tomu, aby vláda konala počas jedného roka v tejto veci so všetkou 

razanciou. Tuka bol Himmlerov prisluhovač, preto robil, čo mal s nasadením aj s vlastnou 

iniciatívou.  

 

 Zvláštnu kategóriu v dejinách tvoria tábory. Na základe výskumu moţeme povedať, ţe 

prvé perzekučné opatrenia sa diali uţ v roku 1938, keď v novembri boli zriadené Ţidovské 

pracovné jednotky. Neskôr vznikali pracovné útvary pre asociálov, Ţidovské pracovné tábory, 

Ţidovské pracovné strediská, Ţidovské pracovné skupiny a zvláštny tábor pre politických 

väzňov. Výber osôb do táborov mali robiť príslušníci Hlinkovej gardy podľa vlastných kritérií 

a oni mali tieto trestné inštitúcie aj viesť. V prvom období slovenského štátu sa síce 

radikálno-fašistickému krídlu nepodarilo presadiť svoju koncepciu riešenia ţidovskej otázky – 

s budovaním trestných ţidovských táborov, no aj tak v zime 1939/40 a na jar 1940 Hlinkova 

garda začala z vlastnej iniciatívy, bez akéhokoľvek zákonného podkladu v jednotlivých 

mestách, resp. obciach vytvárať ţidovské pracovné skupiny, ktorých príslušníci čistili ulice, 

parky, odpratávali sneh atď. Tieto krátkodobé útvary nemali ani tak pracovný, ako 

diskriminačný charakter. Príslušníci HG do nich svojvolne odvádzali ţidovských občanov, 

ktorých vytrhávali ešte z riadneho zamestnania, čo vyvolávalo nevôľu zamestnávateľov 

i úradov. Aj z tejto práce sa mohli ţidovskí občania vykúpiť peňaţnými, či materiálnymi 

darmi, čo organizácie Hlinkovej gardy vyuţívali na neobmedzené ich okrádanie a vydieranie. 

 V rokoch 1940/41 existovali na Slovensku aj ţidovské špeciálne pracovné skupiny 

preškoľovacieho charakteru. Ich organizátorom neboli oficiálne úrady, ale samostatné 

ústredné ţidovské organizácie: Ţidovská ústredná úradovňa a od septembra 1940 Ústredňa 

Ţidov. V prvom období slovenského štátu mali totiţ tunajší ţidia ešte určitú moţnosť 

dobrovoľnej emigrácie – najmä do Palestíny. Z tohto dôvodu sa začali konať preškolovania 

slovenských Ţidov na jar 1940, prevaţne v letných mládeţníckych táboroch, učilištiach, 

podnikoch. V máji 1940 fungovalo asi 50 prevrstvovacích kurzov. Slovenské úrady 

preškolovanie povoľovali, ale zárovenň prísne sledovali. Tieto kurzy zabezepčovala Ústredňa 

ţidov, ktorá týmto sledovala, aby Ţidia, ktorí boli vylúčení  z hospodárskeho ţivota, neboli 

odkázaní na podporu. V apríli 1942 sa všetky preškolovacie strediská likvidovali a veľká 
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väčšina, prevaţne zo ţidovskej mládeţe, bola hneď v prvých transportoch vyvezená do 

táborov smrti na okupovanom poľskom území. 

 Asi v polovici roku 1941 boli slovenskí Ţidia zbavení svojho majetku, resp. príjmu 

prostredníctvom arizácie a likvidácie ich podnikov. Ţidovské bankové vklady boli blokované. 

Ţidovskí občania boli hromadne vyraďovaní aj zo štúdia na vysokých i stredných školách. 

Takto umele vznikla mnohotsícová oţobráčená neproduktívna masa obyvateľstva, ktorá sa 

stala nepríjemným sociálnym problémom – záťaţou pre štát. Začali sa preto hľadať 

prostriedky, aby títo hospodársky a spoločensky degradovaní ľudia boli zaradení do nejakej 

štátu prospešnej práce. V polovici roku 1941 tak dochádza k vytváraniu ţidovských 

pracovných skupín a k pokusom o zaloţenie veľkách ţidovských pracovných táborov. Na 

tejto akcii nemala záujem len nemecká, ale aj slovenská vláda. 

 Priamym podnetom pre budovanie ţidovských pracovných stredísk bola vyhláška MV 

z 5. apríla 1941 o organizácii pracovných stredísk a pracovných útvarov. Zatiaľ čo do 

pracovných útvarov boli prikázané asociálne osoby, do pracovných stredísk sa sústreďovali 

ţidovské osoby varadené z normálneho hospodárskeho procesu. Túto vyhlášku 

konkretizovalo nariadenie zo 4. júla 1941 o pracovnej povinnosti Ţidov. Na jeho základe boli 

povinní všetci ţidovskí muţi vo veku od 18 do 60 rokov konať práce, ktoré im prikázal 

Ústredný úrad práce. Toto nariadenie prebral do svojej osnovy aj známy Ţidovský kódex, 

ktorý preniesol kompetenciu Ústredného úradu práce na 14. oddelenie MV, tzv. ţidovské. 

 Ţidovské pracovné strediská mali uţ jednoznačne donucovací – perzekučný charakter. 

Ich zaradenci nedostávali mzdu, pracovali iba za stravu a ubytvanie, nepodliehali 

verejnoprávnemu poisteniu, neboli v riadnom pracovnom pomere a pokiaľ príkaz k nástupu 

do strediska neuposlúchli, boli tvrdo potrestaní.  

 Okrem pracovných stredísk od polovice roku 1941 začali slovenskí fašisti robiť 

konkrétne prípravy na vybudovanie ţidovských get a mamutích pracovných táborov, kde by 

„Ţidia vyradení z hospodárskeho ţivota Slovenska boli postavení pod stálu a primeranú 

kontrolu“. Prvý projekt na vybudovanie samostatného ţidovského mesta – geta pre 10 000 

ţidovských obyvateľšov predloţil predseda ľudáckej vlády Tuka uţ v auguste 1940. Celá 

akcia sa stala aktuálnou na jeseň 1941 v čase dislokácie ţidovských občanov na území 

slovenského štátu. V rámci akcie mali byť Ţidia sústredení v oddelených štvrtiach, jednak 

v obrovských pracovných táboroch. Ţidovské detá sa začali v poslednej štvrtine 1941 

zriaďovať v týchto slovenských mestách: v Nitre, Topoľčanoch, Vrbovom, Novom Meste nad 

Váhom, Ţiline, Liptovskom Sv. Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, Prešove, Bardejove, Sabinove, 

Humennom, Stropkove a Michalovciach. Veľké ţidovské pracovné tábory mali vzniknúť 

v priestoroch bývalých vojenských objektov, ktoré by však vyţadovali veľké finančné 

náklady. Pre ţidovské pracovné tábory boli vyhliadnuté nasledujúce miesta: Sereď, Nováky, 

Oremov Laz, Vyhne, Zvolen, Čemerné, Bardejovské a Spišskonovoveské kúpele. Na jeseň 

1941 sa začalo intenzívne pracovať na výstavbe táborových objektov v Seredi a Novákoch. 

 Plány na vybudovanie veľkých pracovných táborov a ţidovských get, do ktorých malo 

prísť okolo 50 000 bezprávnych a úplne oţobráčených ľudí, ostali však iba na papieri, 

nakoľko pre ich realizovanie chýbali finančné i materiálne predpoklady a konečne i skutočná 

ochota rozhodujúcich vládnych činiteľov. Zo začiatku sa o výstavbu ţidovských pracovných 

táborov zaujímali aj vysokí funkcionári reţimu. V auguste 1941 si Mach, Koso a Kubala 

prezreli stavebné práce v Seredi a Novákoch, no neskôr tento záujem ochabol a tak koncom 

roku 1941 spolu s rozpadom preškoľovacích skupín a pracovných stredísk začína rapídne 

ochabovať aj výstavba veľkých ţidovských táborov. 

 

 II. svetová vojna a dejiny holokaustu, by mali v nás vyvolať odpor voči neľudskému 

zaobchádzaniu s človekom. Pri spomienkach na všetko, čo sa stalo, by sme mali prosiť Boha, 
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aby nám dal silu a odvahu postaviť sa proti kaţdej neprávosti a nespravodlivosti, ktorá sa deje 

okolo nás. 
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Zhrnutie 

 

 Vo svojej práci som sa zameral na skúmanie fenoménu neľudského manipulatívneho 

správania celých národov. Po tom ako sa Hitler dostal k moci začal presadzovať svoju 

nenávistnú politiku v krajine. Dal odstrániť všetkých postihnutých, zameral sa na Ţidov, 

Rómov, ako aj iné národnosti. Vypracoval plán na ovládnutie Európy a snaţil sa o „čistú 

rasu“. 

 Na základe štúdia archívnych dokumentov z archívu MV v LE, ŠOBA-LE, ako aj 

Slovenského zákonníka môţeme jasne konštatovať, ţe prezekučné opatrenia sa diali uţ v r. 

1938 vyraďovaním Ţidov z vojenských funkcií. 

 Perzekučné opatrenia naberali rýchly spád. V dostupných archívnych materiáloch 

môţeme sledovať ich dynamiku v regióne od zákazu drţby určitých predmetov, zákazu 

vykonávania lekárskej praxe, zákazu obchodovania na Levočskej púti, zákazu riadenia 

motorových vozidiel s následným zákazom odpredaja áut, cez zákaz prevádzky hostinskej 

a výčapnej ţivnosti aţ po zákaz rybolovu. To vyústilo k samotnému Nariadeniu 198/1941 

o právnom postavení Ţidov – Ţidovský kódex. 

 Avšak nedatované a o to väčšie škody pôsobila propaganda, ktorá podnecovala 

nenávisť. Bolo beţné uráţať Ţidov nielen slovne, ale aj fyzickým poniţovaním. Prácou 

Hlinkovej gardy sa diali tieto neprávosti pod vedomím prezidenta Tisa. Vedená k nenávisti 

bola aj mládeţ „Hitlerjugendom“ tzv. Hlinkova mládeţ. 

 14. marca 1939 bola ustanovená Slovenská republika s prezidentom Tisom – 

katolíckym kňazom, na čele krajiny. Takto sa krajina dostala pod správu Nemeckej riše. 

V roku 1942 vedenie nenávistnej politiky vyústilo do spolupráce Mach, Tuka a podnietili 

iniciatívu vyváţania Ţidov na územie Poľska do koncentračných táborov Belzec, Majdanek, 

Lublin, Sobibor, Osvienčim, Chelmno, Treblinka. 

 Do tábora Osvienčim bolo smerovaný prvý transport 1000 mladých ţien z Popradu 25. 

3. 1942 o 19:20 hod. Do tábora v Lubline smeroval vlak zo Spišskej Novej Vsi 28. 5. 1942. 

Od 25. marca do 20. októbra 1942 odišlo zo Slovenska 57 transportov a bolo v nich 57 628 

transportovaných. 

 Dbajme na to, aby sa takáto nenávisť nezopakovalo v ţiadnej forme! 
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Summary 

 

 My work is focused on investigation of the phenomeon of inhuman behaviour of 

whole nations. After Hitler came into power, he started to enforce his venomous politics in his 

country. He ordered to get rid of  all handicapped, then the Jews, gypsies and other 

nationalities. He worked out the Europe captation plan to uphold „the pure race‟. 

 Following the study of archival documents from the Archive of the Department of  

Home Affairs in Levoča, the State Regional Archive in Levoča and also the Slovak Law-book 

we can declare that persecution measures had already worked in 1938 by rejecting Jews of 

military positions.  

 Persecution measures got a fast velocity. In available archive documents we can 

observe their movement from ban of  possesion of certain things, ban of medical practise, ban 

of trading on the Levoča bazzar, ban of driving motor-cars with the following ban of car sale, 

ban of inn-keeping and barkeeping business and ban of fishing. It flew into the Edict 

198/1941 about a jural position of the Jews – the Jewish code. 

 However, the greatest damages were made by propaganda incentive hatred. Insulting 

Jews was common, including the physical abuse. These activities were practised with a fully 

conscience of the president Tiso. The Slovak Youh - „Hitlerjugend‟ – in Slovakia tzv. 

Hlinka‟s Youth was also led to the hatred. 

 On the 14th March the Slovak republic with the president Tiso, the catholic priest,  

was established. The country got under the German imperium administration. In 1942 the 

leading of the venomous politics flew into a co-operation of Mach, Tuka and they stimulated 

exporting of Jews to Poland to concentration camps Belzec, Majdanek, Lublin, Sobibor, 

Osvienčim, Chelmno, Treblinka. 

 The first transport with 1000 young ladies was directed from Poprad to Osvienčim on 

the 25th of  march 1942 at 7:20 p.m. The train from Spišská Nová Ves to the camp in Lublin 

left on the 28th of May 1942. From the 25th of March to the 20th of October 57 transports 

with 57 628 people left Slovakia. 

 We should care for not repeating such a hatred ever more in any form! 
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Zusammensetzung 

 

 In meine Arbeit habe ich mich an die Nachforschung des Phänomens bestialisches 

manipulatieves Behnemen ganzes Volkes konzentriert. Nachdem Hitler kamm zu def Kraft, 

hat er seine Politik durchgesetzen. Er lass alle Betroffene abräumen, besonders die Juden, 

Zigeunern und andere Nationalitäten. Er hat den Befallungsplan ganzes Europas aufarbeiten, 

er hat nach „die reine Rasse„ streben. 

 Aufgrund des Studiums der Archivdatei von MV in Levoča, ŠOBA-LE kann ich 

deutlich konstatieren, dass Persekutionsmaßnahmen hat sich schon im J.1938 getan - die 

Ausschaltung  Juden von den Militärfunktionen. 

 Die Persekutionsmaßnahmen haben sich schnell entwickelt: das Besitzverbot einige 

Sachen, das Arztpraxisverbot, das Handelsverbot an der Pilgerfahrt im Levoča, das 

Autosteuerungsverbot und das Autoverkaufsverbot, das Gasthausbetriebs- und 

Schankgewerbeverbot, das Fischfangverbot. Das hat zu der Anweisung 198/1941 Judestatus 

(der Judekodex)  geführt. 

 Aber Mehrschäden hat die Propaganda gebringt, die hat die Gehässigkeit gestimuliert. 

Das war normal, die Juden beleidigen, nicht nur mit dem Wort, sondern mit fyzischer 

Demütigung. Das war Arbeit der Hlinkagarde, mit dem Wissen des Präsidents Tiso. Zu Hass 

war auch die Jugend (Hlinková mládeţ) gefuhrt. 

 Am 14. März 1939 hat die Slowakische republik mit dem Präsident Tiso erstanden,  

So hat die Republik nach Direktion des Reichs herangekommt. Im J.1942 Zusammenarbeit 

von Mach und Tuka hat zu Judentransporten in die Konzentrationslagern Belzec, Majdanek, 

Lublin, Sobibor, Osvienčim, Chelmno, Treblinka nach Poland geführt.  

 Auch erste Transport mit 1000 junge Frauen aus Poprad hat zu den 

Konzentrationslager Osvienčim am 25.3.1942 um 19.20 hineingeführt. Zu Lager in Lublin hat 

Zug am 28.5.1942 aus Spišská Nová Ves geführt.  

Von 25.3. bis 20.10.1942 sind 57 Transporten mit 57 628 Leuten aus der Slowakei 

ausgefahren.  

 Achten wir danach, daß dieser Menschenhass nicht wiederholt. 
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