
Spravodlivý  
medzi  
národmi  



Holokaust 
• Holokaust -  masové vyvražďovaní židů  v  2. sv. válce 
• Nejpočetnějšími obětmi holokaustu byli  Židé                                                                      
• Celkový počet obětí holokaustu se odhaduje na 12 – 16 milionů 

obětí, židé z toho tvořili přibližně polovinu 
• Holokaust  bolo označenie  pre systematické, štátom vykonávané 

prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, 
náboženských, či politických skupín  počas 2. sv. vojny, vykonávané 
nacistickým Nemeckom a jeho spojencami 

• Okrem židov zasiahol holokaust aj niektorých príslušníkov slovanských 
národov, hlavne Poliakov , Bielorusov, Ukrajincov, Rusov, či obyvateľov 
Juhoslávie a Romov 



Židé 
• Najvěčšie objetí holokaustu byli práve židé 
• Adolf Hitler delil ľudi na nadradené a podradené rasy: 

1. Aríjská  
2. Anglosaská  
3. Slované  
4. Židé  

 
• Hitler považoval židov za podradenú rasu preto ich chcel vyvraždiť. 

 



 
 

Ortodoxní židia sa vyznačujú odlišným 
vzhľadom. 



Židia sa nelíšia s ostatnými ľuďmi. 
 
 



Židé na Slovensku 
• V roce 1895 uherský parlament v plném rozsahu zrovnoprávnil Židy 
• Před 2 sv. v. bylo 89 000 židů na Slovensku 
• Vláda Slovenského státu poprvé omezila občanské práva Židů v roce 

1939 (nesměli vykonávat některá povolání, nesměli se pohybovat 
např. v  Hitlerově ulici) 



Židé na Slovensku 
• Arizační zákon – Byl zákon o odebrání majetku (29. února 1940 

slovenský sněm schválil arizační zákon) 
• 1. etapa transportů do koncentračních táborů a do táborů smrti 

proběhla v roce 1942 ( 35 000 židů ) 
• 2. etapa transportů do koncentračních táborů a do táborů smrti 

proběhla v roce 1944 po potlačení Slovenského národního povstání  
• Celkem bylo transportováno 72 000 židů 

 



Koncentrační tábory - tábory smrti 

• Koncentrační tábory - pracovní tábory, byla místa, kde 
německý nacistický režim zadržoval, své nepřátele, 

• Tábory smrti - vyhlazovací tábory  je označení několika málo táborů 
sloužících pro hromadné  vyvražďování hlavně židů 

• Ve vyhlazovacích táborech bylo zabito 2700000 židů 
• Osvětim byl největší vyhlazovací tábor kde bylo zabito 1400000 lidí 

 



Alexej Basár 
• Basár zabezpečil Ernestovi Herzovi výnimku z 

transportov, ale tá sa nevzťahovala na jeho 
snúbenicu, bez ktorej Ernest odmietol zostať išiel 
s ňou do transportu. 

• Predsvečil gardistov, že Ernest je pre jeho 
podnik nepostrádateľný a vrátil sa s Ernestom a 
Teréziou do Prešova. 

• V máji 1944 odsun židů na západné Slovensko. 
• Po vojne sa rodina Herzová  vrátila do Prešova 

a Alexej Basár im zariadil vracenie ich majetku.  
• Herzovi finančne pomáhali Basárovi až do 

konca jeho života. 
 



Pavol Peter Gojdič 

• Bol to biskup, otvorene protestoval proti 
deportáciám a zachránil životy desiatkam 
slovenských židov 

• Na myšlienky nacistickej ideológie reagoval 
pastierskym listom, v ktorom ju považoval za 
epidémiu 

• V máji roku 1942 napísal list, v ktorom opisuje 
hrôzy transportov a navrhuje ostupenie 
prezident J.Tisa 

• Patril medzi cirkevných hodnostárov, ktorí 
napomohli k zachráne viac jako 1500 židov 

• Do väzenia ho dostal až komunistický režím  



Ďakujeme za pozornosť 
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