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1. ÚVOD 

Názov 

Odpor: Peter Pavol Gojdič 

 

Vek 

15 – 17 rokov (žiaci strednej školy).  

 

Trvanie 

90 minút 

 

Zdroje 

▪ Dokumenty: 

- Rabín: Biskup Gojdič preukázal odvahu. Interview Vladimíra Jancuru v denníku Pravda 

22. januára 2008  

- Pastiersky list biskupa Gojdiča č. 400/1939 z 25. januára 1939 

- List biskupa Gojdiča zo dňa 16. mája 1942 vatikánskemu chargé v Bratislave Giovanni 

Burziovi  

- Salner, Peter: Prežili holocaust. 

▪ PowerPoint presentácia: 

- Slovensko a holokaust 

- Slovensko a odpor  

- Slovensko po roku 1945. 
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▪ Obrázky: 

- Karikatúry 

- Fotografie 

 

Ciele 

1. vymedziť pojem "odpor" voči totalitnému režimu a  voči násiliu, 

2. porozumieť situácii utláčaných, poznať spôsoby,ako pomáhať utláčaným, 

3. analyzovať historické dokumenty a na ich základe vysloviť úsudok o konaní osôb, 

4. uvedomiť si dôležitosť morálnych zásad, 

5. porovnať a nájsť spoločné znaky totalitných režimov, 

6. pochopiť paralely medzi minulosťou a súčasnosťou, 

7. zaujať morálny postoj k súčasným problémom 

 

Iné 

▪ Potrebné priestory: bežná trieda. 

▪ Skupina: ideálne 20 až 30 študentov. 

▪ Pomôcky: texty, fotografie, notebook s pripojením na internet, elektronická forma textov a 

fotografií. 
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2. ODÔVODNENIE VÝBERU 

Slovensko malo skúsenosť s dvoma totalitnými režimami.  Prvý bol nedemokratický režim 

Slovenského štátu v rokoch 1939-1945. Slovenský štát bol spojencom nacistického Nemecka. 

Vládla v ňom jedna strana. Režim prenasledoval svojich politických odporcov, ale tiež aj iných 

ľudí na rasovom základe. Do koncentračných táborov bolo transportovaných takmer 70 tisíc 

slovenských Židov. 

Druhý totalitný režim bol v komunistickom Československu v rokoch 1948 -1989. Komunistické 

Československo sa stalo súčasťou sovietskeho bloku. Komunistický režim prenasledoval svojich 

tzv. triednych nepriateľov – skutočných alebo len imaginárnych odporcov režimu. Bežné boli:  

masové zatýkanie, väznenie, porušovanie ľudských a občianskych práv. Nepohodlní ľudia boli 

posielaní do táborov nútených prác. 

Obyvatelia zaujali k týmto nedemokratickým režimom rôzny postoj. Niektorí kolaborovali s 

režimom: buď z presvedčenia alebo  kvôli kariére.  Časť ľudí zaujala indiferentný postoj: 

nespolupracovali s režimom, ale ani proti nemu aktívne nevystupovali. Mnohí ľudia sa zapojili 

do aktívneho odporu proti obom režimom. Protestovali, prípadne pomáhali obetiam režimu. 

Riskovali svoju osobnú slobodu, prácu, kariéru, niektorí aj život.  Do tejto skupiny patril 

biskup Peter Pavol Gojdič.   Odvážne protestoval proti zaobchádzaniu so Židmi počas 

Slovenského štátu. Bránil grécko–katolícku cirkev pred komunistickým režimom, za čo bol 

uväznený na doživotie. 
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3. HISTORICKÝ KONTEXT 

Pozri prezentácie v PowerPointe:  

▪ Slovensko a holocaust 

▪ Slovensko a odpor 

▪ Slovensko po roku 1945. 
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4. ŽIVOTOPIS 

Peter Pavol Gojdič bol gréckokatolícky kňaz, rehoľník a od roku 1927 biskup gréckokatolíckej 

cirkvi. V roku 1940 sa stal sídelným biskupom v Prešove na východe Slovenska. Prvýkrát Gojdič 

vyjadril svoje negatívne stanovisko k nacistickej ideológii  pastierskom liste v januári 1939. Bolo 

to v čase, keď sa na Slovensku prijímali protižidovské zákony. Spolu s ostatnými biskupmi 

protestovali v osobitnom memorande proti rasistickým zákonom. Biskup Gojdič nielen slovne 

protestoval, ale v rámci svojich možností sa osobne angažoval v záchrane Židov. Vyzval 

gréckokatolíckych duchovných, aby nasledovali jeho osobný príklad a pomáhali 

prenasledovaným. V cirkevných ústavoch a sirotincoch ukrývali židovské deti, vydávali im 

falošné doklady. 

Po nástupe komunistického režimu bránil existenciu gréckokatolíckej cirkvi. V septembri roku 

1950 bol zatknutý a v januári 1951 odsúdený v procese s biskupmi na doživotie. V roku 1960 tento 

72 ročný biskup zomrel vo väzení. Po páde komunistického režimu bol rehabilitovaný. V roku 

2001 bol blahorečený pápežom Jánom Pavlom II. V roku 2007 mu udelili titul Spravodlivý medzi 

národmi za záchranu židov počas 2. svetovej vojny.  Prezident Slovenskej republiky mu udelil 

vysoké štátne vyznamenanie in memoriam. 
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5. AKTIVITY 

5.1. Aktivita 1 

1. Prečítajte si obidva výroky a vysvetlite ich zmysel. 

Výrok Martina Niemollera 

Keď nacisti prišli po komunistov, mlčal som; nebol som predsa komunista. 

Keď prišli po odborárov, mlčal som; nebol som predsa odborár. 

Keď prišli po židov, mlčal som; nebol som predsa žid. 

Keď prišli po mňa, nebolo už nikoho, kto by mohol protestovať. 

 Prevzaté 10. 7. 2015 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Als_die_Nazis_die_Kommunisten_holten 

https://en.wikiquote.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller 
 

„Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia 

sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som 

pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; 

bol som vo väzení a prišli ste ku mne. (Matúš, 25. kapitola verše 34 -36) 

“Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 

najmenších bratov, mne ste urobili.“  (Matúš, 25: 40) 

 

2. Otázky do diskusie 

a) Uvažujte, aké morálne ponaučenie vyplýva z týchto výrokov. 

Študenti diskutujú o význame obidvoch výrokov. Uvažujú, prečo sa treba ozvať proti zlu, 

prečo treba pomáhať. Uvádzajú konkrétne príklady. 
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5.2. Aktivita 2 

1. Pozrite si prezentáciu Slovensko a holokaust v rokoch 1939-1945. 

2. Otázky do diskusie. Uveďte základné fakty (na základe sledovania prezentácie): 

a) Aký režim bol na Slovensku v rokoch 1939-45? 

b) Aký bol vzťah Slovenského štátu k Hitlerovmu Nemecku? 

c) Existovalo v tomto štáte prenasledovanie ľudí na základe rasy? Ktoré dokumenty to 

upravovali? 

d) Aký bol osud vyše 70 tisíc slovenských Židov? 

e) Existoval odpor proti totalitnému režimu? 
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5.3. Aktivita 3 

1. Vžite sa do pocitov prenasledovaných Židov. Prečítajte si spomienky prenasledovaných 

a niekoľko paragrafov zo Židovského zákonníka: 

Prvý taký krutý zásah do môjho života okrem toho, že sme nesmeli chodiť do kina, že sme 

nesmeli chodiť do parku, napríklad v parku bol nápis ´Židom a psom vstup zakázaný´ (Pani 

R. R. 1929) 

Viete, my sme zo všetkého boli vytlačení, my sme nikam nemohli chodiť. My sme boli taká 

partia športovcov a ja som nesmela mať lyže, ja som nesmela mať bicykel, ja som nesmela 

mať lyžiarske topánky. Proste všetko sme museli odovzdať. My sme rádio nesmeli mať... Ďalší 

taký zásah do života bol, že sme sa museli z bytu vysťahovať, pretože okná ústili na hlavné 

námestie...  (Pani M. R. 1924) 

To bolo také obdobie, každý deň nové vyhlášky... človek jedno nestrávil a boli ďalšie. 

Najhoršie bolo, že sme boli vytrhnutí... (Pán M. F. 1921) 

Čo ma dosť zarazilo ... keď nám veci brali a išlo to na verejnú dražbu... a keď chlapec 

odnaproti, keď prišiel a spisoval moje šatstvo, moje blúzky, sukne, tak takú jednu blúzku som 

tak chcela veľmi, ja som ho úplne ponížene prosila, či si tú môžem zobrať... (Pani R. P. 1926) 

SALNER, Peter: Prežili holocaust. Bratislava: Veda, 1997, 189 s. ISBN 80-224-0507-8 

 

Slovenský zákonník 

Zákon č.  198 - Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 

Obmedzenie ohľadom bydliska 

§ 29. 

(1) Ministerstvo vnútra a jemu podriadené úrady verejnej správy vnútornej môžu pre Židov 

obmedziť alebo im zakázať pobyt v určitých obciach (mestách) alebo v určitých ich častiach 

(námestiach, uliciach, parkoch, kúpalištiach a pod.), ako aj obmedziť alebo zakázať návštevu 

určitých podnikov (kúpeľov, hostincov, kaviarní, výstav a pod.). 
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Obmedzenie tlačovej slobody a vydávania literárnych a iných umeleckých produktov. 

§ 35. (1) Na území Slovenskej republiky nemožno vydať tlačou ani inak rozmnožiť, poťažne 

dať do obehu (predvádzať) duchovný (vedecký, literárny, hudobný, výtvarný a pod.) produkt 

Žida, a to ani pod cudzím (krycím) menom. Týmto sa nevylučuje použitie uvedených produktov 

na vedecké ciele.  

 

Obmedzenia ohľadom vzdelania. 

§ 38. (1) Židia sa vylučujú z akéhokoľvek štúdia na všetkých školách a učebných ústavoch 

okrem škôl ľudových a okrem kurzov osobitne pre nich zriadených. 

 

Nespôsobilosť k držbe niektorých predmetov. 

§ 78. 

(1) Židia nesmú mať v držbe obrazy, sochy, busty význačných národných a štátnych dejateľov. 

Taktiež nesmú mať štátne znaky, vlajky a zástavy.  

(2) Židom sa zakazuje držba fotografických prístrojov, ďalekohľadov, taktiež sa im zakazuje 

držba gramofónových platní s národnými piesňami (melódiami). 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf 

2. Otázky do diskusie 

a) Aký pocit v nich prevládal? 

b) Zažili ste  niekedy pocit bezmocnosti a vylúčenosti? 

c) Ktoré ľudské a občianske práva boli porušené? 

3. Učiteľ pripomenie Všeobecnú deklaráciu ľudských práv: 

(http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-

human-rights/introduction.html)  

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf
http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/introduction.html
http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/introduction.html
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5.4. Activita 4 

1. Analyzujte text o postojoch biskupa Petra Pavla Gojdiča.   

Rozhovor s rabínom Jossi Steinerom v denníku Pravda (úryvok) 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/156495-rabin-biskup-gojdic-preukazal-odvahu/ 

Rabín Jossi Steiner podal návrh na vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi pre biskupa Gojdiča. 

On sám s rodinou bol zachránený pred deportáciami rodinou Mozolákovcov, ktorá ich ukrývala.  

Čo vás viedlo k podaniu návrhu? 

Gojdič si túto poctu dávno zaslúžil. Môj podiel na jej udelení je však nepatrný. Na jednej besede so 

žiakmi košických škôl a ich učiteľmi sa hovorilo aj o Gojdičových zásluhách pri záchrane Židov pred 

odvlečením do nacistických koncentračných táborov. Bol tam gréckokatolícky farár Jozef Mašlej a 

niekoľko členov spolku bývalých ukrývaných židovských detí. Možno trocha zavážilo, keď som ich 

vtedy vyzval, aby pripravili podklady a návrh na vyznamenanie. Pri najbližšej ceste do Izraela som ho 

zaniesol Komisii pre rozpoznávanie spravodlivých pri pamätníku Yad Vashem. 

Ako si teda vysvetľujete nezvyčajnú rýchlosť rozhodovania v prípade Gojdiča? 

Jedine tak, že členov komisie presvedčili predložené fakty. Počujte, čo hovoria svedectvá 

zachránených ľudí. ,,Biskup Gojdič pokrstil mojich starých rodičov – Hermana a Máriu Grünovcov – 

a týmto skutkom pomohol zachrániť ich životy." Píše to Judita Kellnerová, rodená Grünová, ktorú 

Gojdič tiež pokrstil a v lete 1942 ukryl v gréckokatolíckom kláštore. Juliána Filová zozbierala 

svedectvá, z ktorých vyplýva, že Gojdič týmto spôsobom zachránil prinajmenšom 27 Židov. Okrem 

toho dal pokyn kňazom v prešovskej gréckokatolíckej eparchii, aby poskytovali podľa svojich možností 

pomoc rasovo prenasledovaným. 

A všetci pomáhali? 

Niektorí váhali. Napríklad greckokatolícky farár v Olšavici na Spiši informoval sídelného biskupa, že 

sa naňho obrátili mnohí Židia s prosbou o poskytnutie úkrytu. Farár mal však obavy, že tým ohrozí 

svojich farníkov. Od Gojdiča dostal jednoznačnú odpoveď: je jeho povinnosťou pomôcť 

prenasledovaným vyhnúť sa transportom, vyplýva to z prikázania lásky k blížnemu. Viem z vlastnej 

skúsenosti, čo znamenalo ukrývať vtedy Židov. 

Gojdič aj verejne protestoval proti deportáciám Židov. To si asi tiež vyžadovalo veľkú odvahu… 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/156495-rabin-biskup-gojdic-preukazal-odvahu/
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A ešte akú! Gojdič však išiel ďalej a nerozpakoval sa otvorene povedať i napísať, že na čele štátu, 

v ktorom sa dejú takéto neľudské veci, nesmie stáť farár. 

Je pravda, že Slovensko patrí medzi štáty, ktoré majú najviac nositeľov titulu Spravodlivý medzi 

národmi na počet obyvateľov? 

Posúďte sami. Do roku 2007 bolo udelených takmer 21300 týchto vyznamenaní, z nich 

465 záchrancom zo Slovenska. V nedeľu ocenia ďalších deviatich Slovákov, žiaľ, všetkých posmrtne – 

in memoriam. 

2. Otázky do diskusie: 

a) Aký postoj k prenasledovaným Židom zaujal arcibiskup Peter Pavol Gojdič? 

b) Pozrite si prezentáciu Slovensko a odpor a nájdite základné fakty o biskupovi Gojdičovi:  

Akú funkciu v cirkevnej hierarchii zastával Gojdič? 

Aké postoje zaujal voči protižidovským právnym normám, násiliu a deportáciám? 
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5.5. Activita 5 

Rozdeľte sa do troch skupín. Každá skupina prečíta úryvky z Gojdičových listov. Informujte 

ostatných o bsahu listov a odpovedzte na otázky za textom. 

1. Prvýkrát biskup Gojdič otvorene vyjadril svoje negatívne stanovisko k nacistickej ideológii, 

pastierskym listom č. 400/1939 zo dňa 25. januára 1939. Bolo to  v čase, keď sa  na 

Slovensku prijímali protižidovské zákony.  

V liste upriamil pozornosť na zločinnosť ideológie pohŕdajúcej človekom kvôli jeho 

príslušnosti k inému národu alebo rase. Nacionálny socializmus bol podľa biskupa nový 

nebezpečný blud. Vyzval kňazov aby sa vyhýbali spolupráci a angažovaniu v intenciách 

škodlivej ideológie.  

„Čo najvážnejšie pripomínam všetkým kňazom, hlavne dušpastierom, ktorí [duchovne] vedú 

veriacich rôznych nacionálnych a politických smerov, aby sa neodvážili fanaticky exponovať 

v prospech žiadneho smeru, lebo tým by oddialili od seba veriacich ostatných smerov.“ [...]. 

Opravdivý dušpastier so svojimi veriacimi najúprimnejšie spolucíti, s nimi sa teší, s nimi 

smúti. Kto toho nie je schopný, nech zvie, že jeho konanie je bludné a nekorektné 

....Terajší, uvedomelý nacionalista sa nevie spriateliť s myšlienkou, že každý človek, či je biely 

alebo čierny, Tatár alebo Turek, je rovnakým stvorením Božím, a preto má rovnaké právo na 

život a na všetko, čo je mu milé, či už to je rodná reč, vzácne zvyky alebo starobylé milé 

tradície. (...) Milovať svoje, to neznamená nenávidieť cudzie, to nedáva nikomu právo robiť 

inému krivdu, škodu, roztrpčovať, ujarmiť svojho blížneho. (...)“ 

Prevzaté 10. 7. 2015  

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Pekar2/pdf_doc/borza.pdf 

2. Gojdič napísal v máji 1942 list vatikánskemu  chargé d’affaires Giovanni Burzio 

v Bratislave, v ktorom opisuje krutosti pri židovských transportoch a žiada Svätú stolicu, aby 

vyzvala prezidenta Jozefa Tisa (katolíckeho kňaza, aby sa vzdal úradu) 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Pekar2/pdf_doc/borza.pdf
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„Hlboko nás zarmútili krutosti, ktorých sa dopustili pri deportácii židov na východnom 

Slovensku orgány takzvanej Hlinkovej gardy, poverené vykonávaním nariadenia o deportácii 

nešťastného židovského ľudu. 

Barbarstvá páchané na tomto biednom ľude prevyšujú každú nehumánnosť a pripomínajú 

nám činy komunisticko-boľševické v Rusku, Španielsku a v Mexiku... 

... Preto som pokladal za svoju povinnosť podať vznešenej Apoštolskej nunciatúre čo 

najúprimnejšiu a najzdvorilejšiu správu o tej veci, ktorá vzbudzuje medzi katolíckym klérom 

najväčší odpor; ponížene prosím, aby ráčila láskavo dosiahnuť u Sv. Apoštolskej Stolice, že 

by táto svojim milostivým zásahom primäla veľadôst. pána prezidenta našej republiky, ako 

katolíckeho kňaza k tomu, aby sa zastavili hore spomenuté ukrutnosti páchané na židoch, aby 

sa podľa možnosti napravili krivdy na nich spáchané, a aby sa židom, ktorí sú už pokrstení – 

bez ohľadu na to, kedy prijali krst – alebo ešte len teraz majú byť pokrstení a zdržujú sa v 

Slovenskej republike, vrátila plná sloboda a ľudské práva; tí, čo zotrvávajú v židovstve, nech 

sú pri deportáciách ušetrení od akejkoľvek krutosti protiviacej sa kresťanskému duchu. 

Prevzaté 10.7.2015 

http://www.postoy.sk/1493/list-biskupa-gojdica-vatikanu 

3. Gojdičov list prezidentovi Československej republiky Antonínovi Zápotockému 

Ilava 18. 5. 1956 

Odsúdený Gojdič Pavel z. č. 1273 t. č. NPT č. 1 Ilava 

Vec: Revízia trestného procesu cestou milosti 

Titl. 

Kancelária prezidenta republiky Praha – Hrad 

Podpísaný odsúdený úctivé prosí, aby jeho trestný prípad, zakončený rozsudkom Štátneho 

súdu v Bratislave bol podrobený revízii z milosti pána prezidenta republiky a na základe 

nového šetrenia vydané nové spravodlivé rozhodnutie o vine a treste. 

http://www.postoy.sk/1493/list-biskupa-gojdica-vatikanu
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V siedmom roku môjho väznenia sa mi konečne naskytla príležitosť požiadať pána prezidenta 

republiky o revíziu môjho trestného prípadu na základe veľkomyseľného rozhodnutia KSČ a 

vlády. 

Dňa 28. 4. 1950 som bol zo svojej biskupskej rezidencie v Prešove eskortou vyvezený na 

Štrbské Pleso a odtiaľ do Báču (okres Šamorín) pri Bratislave a 15. júna 1950 ma previezli 

bezpečnostné orgány do trestného ústavu Valdice – Kartúzy… 

… na základe tohoto vyšetrovania som bol dňa 15. 1. 1951 odsúdený Štátnym súdom v 

Bratislave k najťažšiemu trestu odňatia slobody na doživotie a iné vedľajšie tresty. Velezradu 

som mal spáchať vraj tým, že som spolupracoval s banderovcami a vraj na mojej biskupskej 

rezidencii bolo stredisko banderovského hnutia. Špionáž som mal spáchať tým, že som 

podával špionážne správy Vatikánu. Je síce pravda, že najmä v roku 19444 prichádzali ku 

mne kňazi z Poľska, utečenci, ktorí utekali pred frontom na Slovensko, kde bol tu ešte pomerne 

pokoj- aby sa tu umiestnili. 

Je aj pravdou, že ja ako príslušný biskup som sa týchto gréckokatolíckych kňazov – utečencov 

ujal a umiestňoval na uprázdnených farách a som sa tešil, že som mohol prideliť kňaza 

veriacim, ktorí ma o to veľmi prosili. Celá moja diecéza a zvlášť mesto Prešov môžu mi 

potvrdiť, že nebolo človeka, ktorému by, keď ma o niečo prosil, v hraniciach mojej možnosti 

(som) nepomohol, a to nielen  z Prešova, ale aj z iných miest, zo Spišského Podhradia, 

z Humenného, atď. a ani jednému som neodoprel pomoc, ich deti (som) umiestňoval v našich 

diecez. inštitúciách, ich peniaze a cenné zlaté veci všemožne skrýval, aby zachránil ich pred 

zhabaním: hromadu odporúčajúcich dopisov som napísal mojim známym v Bratislave, ktorí 

mali voľný prístup k prezidentovi Dr. Tisovi – o „výnimku“ pre tých, ktorí sa o to domáhali. 

To všetko robil (som) čisto z lásky k blížnym, bez všetkej odmeny, hoci to dalo mne nemálo 

práce a starosti a zaberalo mnoho času. Keď tak som pomáhal ľuďom, ktorí boli úplne cudzí, 

tým viac som považoval za svoju povinnosť pomáhať mojim oltárnym bratom – 

gréckokatolíckym kňazom, ktorí vo svojom nešťastí sa obrátili ku mne... 

Pokiaľ ide o obvinenie z kolaborantstva s Nemcami, neprekračovalo toto môj obvyklý rámec 

pôsobenia, pokiaľ to nevyžadovali úradné záujmy dioecézie a Cirkvi. O žiadnom 

kolaborovaniu s Nemcami ani slovo nemôže byť, o čom najpresvedčivejšie osvedčuje ma môj  
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postoj k židovskej otázke, moje všemožné – zhora už podrobnejšie uvedené podporovanie 

a chránenie Židov, o čom v prípade potreby by mohli byť vypočutí Židia v Prešove, napr. 

rodina Fleischerova, rodina Grúňová – obchodník, Dr. Gutmann – obchodník v Poprade 

a mnoho iných... 

Prevzaté 10. 7. 2015 

http://www.rusin.sk/co-napisal-biskup-gojdic-prezidentovi-z-vazenia/ 

 

Otázky do diskusie: 

a) Čo motivovalo Gojdiča, aby takto konal? 

b) Aký príklad dal ostatným ľuďom? 

c) Zostal verný svojmu presvedčeniu? 

 

  

http://www.rusin.sk/co-napisal-biskup-gojdic-prezidentovi-z-vazenia/
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5.6. Activita 6 

1. Pozrite si prezentáciu Slovensko po roku 1945. 

2. Otázky do diskusie: 

a) Ktoré skupiny obyvateľov boli terčom prenasledovania po nástupe komunistického 

režimu? 

b) Prečo bola cirkev prenasledovaná? 

3. Vypočujte si a pozrite si video z politického procesu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ueWKBtYrS08 

Aké pocity vo vás vyvoláva video? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ueWKBtYrS08
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5.7. Activita 7 

Na základe toho, čo ste sa dozvedeli z predchádzajúcich aktivít, vypracujte tieto úlohy. 

1. Pozrite si tieto fotografie a odpovedzte na otázky za nimi. 

Auschwitz: 

 

Pracovný tábor „Vojna“ pri Příbrami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovný tábor „Vojna“ blízko mesta Příbram v bývalom Československu. Nápis na brána 

hlása „Prácou k slobode“. 

Fotografie z Auschwitzu  prevzaté 10. 7. 2015.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ausschwitz_concentration_camp 
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https://www.globalcitizen.org/en/content/seventy-years-after-liberation-remembering-

ausschwi / 

Fotografie z tábora „Vojna“  prevzaté 10. 7. 2015 

http://www.studentpoint.cz/175-po-cesku/14503-pracovni-tabor-vojna-smutny-kus-nasi-

historie#VZ618vntmko 

 

▪ Nájdi 5 podobností medzi táborom v Auschwitz a táborom Vojna 

▪ Aké pocity tieto fotografie v tebe vyvolávajú? 

2. Porovnajte karikatúry a odpovedzte na otázky: 

Karikatúra 1. 

Prevzaté 10. 7. 2015  z (http://www.obnova.sk/diskusia/vznik-slovenskeho-statu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra 2. Prevzaté 10. 7. 2015  z 

(http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/proticirkevni-propaganda-v-dobe-komunismu-

pracovni-list/) 
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 Karikatúra č.1 Karikatúra č.2 

Koho zosmiešňuje?   

Čo je cieľom autora karikatúry? 

 

 

 

 

 

3. Prečítajte si spomienky väzňa z koncentračného tábora a komunistického väzenia. V čom sú 

si podobné? 

Šmuel Givoni (1923) Bol posledným 

židovským väzňom deportovaným 

z koncentračného tábora Sereď. 

„Druhú skupinu tvorili sadisti. Spomínam si 

na istého gardistu menom Straka, ktorý 

vykonával fyzické tresty. Robil to veľmi rád. 

Bol to bývalý boxer. Veliteľ gardistov Vozár 

zvykol strieľať vzduchovkou do ľudí a po 

vtákoch.“ 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://edah.sk/family/smuel-givoni/138/ 

 

Jeden z väzňov, V. Petřík, si v roku 1948 

spomínal na biskupa Gojdiča. 

Opisuje , ako vtedy dozorcu Václava 

napadol „ zlepšovák“ – zapriahnuť biskupov 

Gojdiča a Buzalku, kňaza Schreibera a jeho 

ako štvorzáprah do pluhu, ktorým orali pole. 

Pohoničom bol ďalší väzeň... ťažkou 

fyzickou prácou, častým budením a hladom 

im spôsobovali utrpenie. 

POTAŠ, M.: Dar Lásky. Prešov: 

Vydavateľstvo USPO, 1999, s. 247. 

ISBN80-88717-36-1 

a) Pomenujte  metódy používané dozorcami: 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://edah.sk/family/smuel-givoni/138/
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5.8. Activita 8 

Súčasnosť 

Brainstorming – Pomenujte konflikty, ktoré trápia svet v súčasnosti. Pomôžte si fotografiami. 

 

 

 

 

 

 

Vojna v Sýrii. Prevzaté 10. 7. 2015  

http://aktualne.atlas.sk/syria-zostala-odrezana-od-svetoveho-internetu/zahranicie/azia/foto/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurdi utekajú pred terorom Islamského štátu. Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/331856-co-je-islamsky-stat-zatial-len-vyborne-zvoleny-

nazov/ 

 

http://aktualne.atlas.sk/syria-zostala-odrezana-od-svetoveho-internetu/zahranicie/azia/foto/1
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/331856-co-je-islamsky-stat-zatial-len-vyborne-zvoleny-nazov/
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/331856-co-je-islamsky-stat-zatial-len-vyborne-zvoleny-nazov/
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Demonštrácie proti utečencom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonštrácia proti neonacizmu. Prevzaté 10.7. 2015 z 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965522-obrazom-slovensko-slovakom-krical-dav-v-

bratislave/  

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965522-obrazom-slovensko-slovakom-krical-dav-v-bratislave/
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965522-obrazom-slovensko-slovakom-krical-dav-v-bratislave/
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5.9. Activita 9 

Zhrnutie. Odpovedzte: 

a) Čo majú totalitné režimy spoločné? 

b) Je možné vzdorovať totalitnému režimu? 

c) Aké možnosti má jednotlivec v boji s totalitným režimom? 

d) Je pomoc prenasledovaným formou odporu? 

e) Mali by sme pripomínať odvážnych odporcov totalitného režimu budúcim generáciám? 

Prečo? 
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Aktivita 1 

Výrok Martina Niemöllera 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

https://en.wikiquote.org/wiki/Martin_Niem%C3%B6ller 

 

Aktivita 3 

Spomienky 

SALNER, Peter: Prežili holocaust. Bratislava: Veda, 1997, s. 40 – 43. ISBN 80-224-0507-8 
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Nariadenie č. 198/1941 Sl. z. (zo dňa 9. septembra 1941)  

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf 

 

Všeobecná deklarácia ľudských práv 

http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-

rights/introduction.html  

 

Aktivita 4 

Interview s rabínom  Jossi Steiner v denníku Pravda 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/156495-rabin-biskup-gojdic-preukazal-odvahu/ 

 

Aktivita 5  

Úryvky z listov 

Gojdičov pastiersky list z roku 1939 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Pekar2/pdf_doc/borza.pdf  

 

Gojdičov list Giovanni Burziovi 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

https://www.postoj.sk/1493/list-biskupa-gojdica-vatikanu 

 

Gojdičov list prezidentovi Československej republiky Antonínovi Zápotockému 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://www.upn.gov.sk/data/pdf/vlada_198-1941.pdf
http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/introduction.html
http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/introduction.html
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/156495-rabin-biskup-gojdic-preukazal-odvahu/
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Pekar2/pdf_doc/borza.pdf
https://www.postoj.sk/1493/list-biskupa-gojdica-vatikanu
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http://www.rusin.sk/co-napisal-biskup-gojdic-prezidentovi-z-vazenia/ 

 

Aktivita 6  

Video z politického procesu: 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

https://www.youtube.com/watch?v=ueWKBtYrS08 

 

Aktivita 7  

Fotografie z  Ausschwitzu: 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

https://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp 

https://www.globalcitizen.org/en/content/seventy-years-after-liberation-remembering-auschwi/ 

 

Fotografie z tábora “Vojna” 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://www.studentpoint.cz/175-po-cesku/14503-pracovni-tabor-vojna-smutny-kus-nasi-

istorie#.VZ6l8vntmko 

 

Karikatúra č.1 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

(http://www.obnova.sk/diskusia/vznik-slovenskeho-statu) 

 

Karikatúra č. 2 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://www.rusin.sk/co-napisal-biskup-gojdic-prezidentovi-z-vazenia/
https://www.youtube.com/watch?v=ueWKBtYrS08
https://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp
https://www.globalcitizen.org/en/content/seventy-years-after-liberation-remembering-auschwi/
http://www.studentpoint.cz/175-po-cesku/14503-pracovni-tabor-vojna-smutny-kus-nasi-istorie#.VZ6l8vntmko
http://www.studentpoint.cz/175-po-cesku/14503-pracovni-tabor-vojna-smutny-kus-nasi-istorie#.VZ6l8vntmko
http://www.obnova.sk/diskusia/vznik-slovenskeho-statu
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(http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/proticirkevni-propaganda-v-dobe-komunismu-pracovni-

list/) 

 

Spomienky Smuela Givoniho 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://edah.sk/family/smuel-givoni/138/ 

 

Spomienky z komunistického väzenia 

POTAŠ, M.: Dar Lásky. Prešov: Vydavateľstvo USPO, 1999, s. 247. ISBN80-88717-36-1 

 

Aktivita 8  

Fotografie 

Prevzaté 10. 7. 2015 z 

http://aktualne.atlas.sk/syria-zostala-odrezana-od-svetoveho-internetu/zahranicie/azia/foto/1 

http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/331856-co-je-islamsky-stat-zatial-len-vyborne-

zvoleny-nazov/ 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965522-obrazom-slovensko-slovakom-krical-dav-v-

bratislave/ 

 

  

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/proticirkevni-propaganda-v-dobe-komunismu-pracovni-list/
http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/proticirkevni-propaganda-v-dobe-komunismu-pracovni-list/
http://edah.sk/family/smuel-givoni/138/
http://aktualne.atlas.sk/syria-zostala-odrezana-od-svetoveho-internetu/zahranicie/azia/foto/1
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/331856-co-je-islamsky-stat-zatial-len-vyborne-zvoleny-nazov/
http://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/331856-co-je-islamsky-stat-zatial-len-vyborne-zvoleny-nazov/
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965522-obrazom-slovensko-slovakom-krical-dav-v-bratislave/
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965522-obrazom-slovensko-slovakom-krical-dav-v-bratislave/
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