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DESAŤ ROKOV DOKUMENTAČNÉHO STREDISKA 

HOLOKAUSTU 

 

 
TLAČOVÁ SPRÁVA 

 
 

Dokumentačné stredisko holokaustu si v týchto dňoch pripomína desiate výročie svojho pôsobenia. 

Venuje sa primárne výskumu, dokumentácii, vzdelávacej i publikačnej činnosti, na Slovensku aj v rámci 

medzinárodných štruktúr. Jedným z dlhodobých a dominantných projektov je Menný zoznam obetí 

holokaustu, ktorého cieľom je vytvorenie zoznamu obetí holokaustu na Slovensku v jeho dnešných 

hraniciach, pričom ide o rozsiahlu elektronickú databázu.  

Slovenská republika si 9. septembra pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia.  

„Dokumentačné stredisko holokaustu pokračuje od roku 2011 v práci na projekte Menný zoznam obetí 

holokaustu. Jeho cieľom je vytvorenie čo najúplnejšieho zoznamu obetí holokaustu z územia Slovenska v jeho 

dnešných hraniciach. Ide o časovo náročný proces vkladania a precizovania údajov,“ povedala k významnému 

projektu riaditeľka DSH Monika Vrzgulová. Odborníci pracujú s dátami rôznych dobových prameňov, ako sú: 

Súpis Židov  z roku 1942, zachované transportné zoznamy z roku 1942, Súpis Židov z rokov 1943 a 1944, tzv. 

Knihy mŕtvych z táborov Auschwitz a Majdanek. Prvú fázu projektu tvorí spájanie súvisiacich záznamov, 

druhou fázou je prepis a vkladanie údajov o preživších. Tvorba databázy je komplikovaný a zdĺhavý proces. Vo 

vojnovej Slovenskej republike (1939 – 1945)  žilo približne 90000 Židov. 

Zároveň sa  DSH podieľa na niekoľkých medzinárodných projektoch. Prvým je pokračujúci oral 

history projekt s Múzeom a pamätníkom holokaustu vo Washingtone. Ďalej to je európsky projekt, v rámci 

Horizont 2020, European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). Predstavuje podporu výskumu 

holokaustu a vývoj nových metód a pomôcok. Spolupracuje na ňom 23 partnerských organizácií zo 17 krajín. 

Ide o identifikáciu a zaznamenanie informácií o inštitúciách, archívnych fondoch a zbierkach týkajúcich sa 

holokaustu do internetového portálu. Tretím projektom je YERUSHA, do ktorého sa zapojilo 14 európskych 

krajín, na Slovensku ide o spoluprácu DSH a Židovského múzea v Prahe. Projekt, ktorého náplňou je 

zhromažďovanie a zverejňovanie informácií o dostupných prameňoch k moderným európskym židovským 

dejinám a kultúre, je podporovaný Rotschild Foundation Europe.  

Aktuálne domáce projekty DSH, na ktorých od roku 2012 spolupracuje spolu so Židovským 

komunitným múzeom pri ŽNO Bratislava, sú: vzdelávací program pre stredné školy - Židovské kultúrne 

dedičstvo a projekt Engerau: zabudnutý príbeh Petržalky.  
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Dokumentačné stredisko má aj niekoľko prvenstiev. V roku 2007 vydalo prvú vedeckú monografiu o 

deťoch v holokauste na Slovensku Deti holokaustu (M. Vrzgulová), v roku 2009 prvú vedeckú monografiu o 

seredskom tábore na Slovensku Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941 – 1945 (J. Hlavinka – E. 

Nižňanský). V roku 2009 sa spolu so SNA podaril významný objav - fragment rukou písanej evidencie 

väzňov seredského tábora – od jesene 1944. 

 Medzi významné aktivity a spolupráce v ostatných rokoch možno zaradiť: spolupráce s ministerstvom 

školstva na systematickom trojstupňovom vzdelávaní učiteľov, ako učiť o holokauste (2006 – 2012), v rokoch 

2007, 2011 a 2014 usporiadalo DSH tri medzinárodné konferencie, od roku 2011 pracuje na databáze Menný 

zoznam obetí holokaustu na Slovensku taktiež od roku 2011 sa aktívne zúčastňuje na medzinárodnom oral 

history výskume USHMM vo Washingtone Zločiny proti ľudskosti na civilnom obyvateľstve počas 2. svetovej 

vojny. 

 Medzi priority strediska patrí publikačná činnosť, DSH vydalo vedecké monografie a zborníky: Spory o 

biskupa Vojtaššáka (J. Hlavinka – I. Kamenec), Príbehy o židovskej identite  (E. Kovács – J. Vajda), Výskum a 

vzdelávanie o holokauste v strednej Európe, Acta historica Posoniensia XII. Judaica et holocaustica 1. Arizácie 

(2010), Acta historica Posoniensia XII. Judaica et holocaustica 2. Arizácie v regiónoch Slovenska (2010), 

Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti (2008) a vzdelávacie materiály pre 

učiteľov: Ako učiť o holokauste?, Najlepšie projekty učiteľov – multiplikátorov. DSH vydáva aj archívne 

dokumenty: Edícia Holokaust na Slovensku. Dokumenty.            

  Dokumentačné stredisko má ambíciu ďalej pokračovať v aktuálnych projektoch, aktualizovať 

a inovovať internetovú stránku DSH www.holokaust.sk a prostredníctvom nej sprístupňovať širokej verejnosti 

a zvlášť mladej generácii dokumenty, fotografie a obrazové materiály, respektíve aj vybrané umelecké diela 

uložené v štátnych archívoch, súkromných archívoch, ako aj materiály z vlastných výskumov.  

  Hlavné činnosti DSH sú a zostávajú: výskum a dokumentácia, vzdelávanie a konzultačná činnosť, 

publikačná činnosť, adekvátne formy pripomínania, networking odborníkov a aktivistov, spolupráca s 

verejnosťou a médiami. 

 DSH spolupracuje s: Historickým ústavom SAV, Ústavom etnológie SAV, Nadáciou Milana Šimečku, 

Slovenským národným archívom, Židovským komunitným múzeum, ŽNO Bratislava. Jeho zahraničnými 

partnermi sú: Pamätník Terezín, Židovské muzeum v Prahe (ČR), Haus der Wannsee Konferenz (Nemecko), 

Yad Vashem (Izrael), USHMM/ Múzeum a pamätník holokaustu vo Washingtone (USA) a ďalší. 

DSH je od roku 2005 občianskym združením pri Ústrednom zväze židovských náboženských obcí 

v SR, v súčasnosti má dvoch stálych pracovníkov a spolupracuje s najvýznamnejšími odborníkmi doma i 

v zahraničí. Jeho predchodcom bolo v rokoch 1999 – 2005 rovnomenný projekt ŽNO Bratislava a Nadácie 

Milana Šimečku. 

 

Zuzana Golianová, Mediálna podpora DSH     6. september 2015, Bratislava 

http://www.holokaust.sk/
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Menný zoznam obetí holokaustu na Slovensku 

 

Dokumentačné stredisko holokaustu pokračuje od roku 2011 v práci na projekte Menný zoznam obetí 

holokaustu. Jeho cieľom je vytvorenie čo najúplnejšieho zoznamu obetí holokaustu z územia Slovenska.  

Obsahovou náplňou projektu je práca na rozsiahlej elektronickej databáze, v ktorej sú zhromaždené údaje 

z viacerých dobových dokumentov. Ide o Súpis Židov  z roku 1942, ďalej zachované transportné zoznamy 

z roku 1942, Súpis Židov z rokov 1943 a 1944, tzv. Knihy mŕtvych z táborov Majdanek a Osvienčim. Keďže na 

území vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) žilo pôvodne približne 90 000 Židov a spojením údajov 

z vyššie uvedených zdrojov vznikla databáza so 133 000 záznamami, prvou úlohou bolo spájanie súvisiacich 

záznamov k jednotlivým osobám a vylúčenie duplicít.  

Kým v uplynulých rokoch sa DSH zaoberalo týmto spájaním, v súčasnosti sú už do databázy vkladané 

nové údaje - údaje o preživších. Po ukončení tohto  procesu bude možné vytvoriť zoznam obetí holokaustu 

s podrobnosťami o ich prenasledovaní. Výsledkom bude dosiaľ najpresnejšia databáza obetí holokaustu na 

území vojnového slovenského štátu. Konečný výsledok by mala tvoriť databáza všetkých Židov z daného 

územia, v ktorej bude vyznačených približne 70 000 obetí (ľudia, ktorí neprežili deportácie v rokoch 1942 

a 1944/1945 a prenasledovanie na území vtedajšieho slovenského štátu. ) 

Ide o časovo náročný proces vkladania a precizovania údajov. Záznamy o obetiach sú radené abecedne a 

vkladanie údajov o preživších je v súčasnosti pri písmene „G“ .  

DSH sa zatiaľ nepodarilo získať všetky zdroje informácií. Stále napríklad chýbajú údaje 

o deportovaných, resp. zavraždených v rokoch 1944-1945. V tejto otázke sa stredisko plánuje obrátiť na 

zahraničných partnerov. 

V budúcnosti plánuje Dokumentačné stredisko rozšíriť databázu aj o údaje o obetiach z tých území Slovenska, 

ktoré po novembri 1938 pripadli Maďarsku. Táto úloha si bude vyžadovať spoluprácu s maďarskými kolegami.   

Primárnym zámerom DSH bolo zverejniť databázu obetí holokaustu na našej webovej stránke, no v súčasnosti 

platný zákon o ochrane osobných údajov nám toto neumožňuje. 

 (Text pripravili pracovníci DSH, PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. riaditeľka, Mgr. Ján Hlavinka, PhD. 

odborný pracovník.) 
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Vyhlásenie k Pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia 

Na jeseň roku 2000 vyhlásila NR SR  9. september za Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. 

Chceme dnes upozorniť na fakt, že podoby pripomínania tohto dňa ľuďom na Slovensku stále kladú dôraz na 

„obete“ a ich osud. Na túto tému sa sústreďujú vo svojich prejavoch politici, reprezentanti cirkví , médií aj iné 

autority našej spoločnosti. V pozadí ostáva historická doba a vtedajší stav spoločnosti, ktorý viedol ku 

holokaustu a vedie aj v súčasnosti k prejavom tolerancie voči rasovej neznášanlivosti.  

Pamätný deň by mal slúžiť hlavne, no nielen, pamiatke obetí. Sme presvedčení, že práve pri tejto príležitosti je 

rovnako  potrebné otvorene hovoriť o celej vtedajšej spoločnosti. Teda aj o činoch našich starých a prastarých 

rodičov, o ich pozitívnej či negatívnej úlohe počas holokaustu na Slovensku.  

Pamätný deň pripomínania obetí holokaustu a rasového násilia je orientovaný do našej nedávnej minulosti. 

Zároveň je dôležité upozorniť, že vtedajšie skúsenosti sú aktuálne aj pre súčasnosť. Pripomínajú nám potrebu s 

plnou empatiou vnímať súčasnú situáciu v Európe. Je to v záujme nás, ale aj našich detí a vnukov. Ak sa vôbec 

máme  “poučiť” z histórie, tak práve teraz, keď v priamom prenose sledujeme prílev utečencov do Európy. V 

osudoch mnohých z nich možno nájsť  paralelu s tragédiou, s ktorou sa  pred  viac ako 70. rokmi  v tej istej 

Európe stretli naši židovskí spoluobčania. 

 


