
Príklady, skrátené ukážky  vzorovej hodiny 

 

ALFRÉD WETZLER (* 10.5.1918 – † 08.2.1988), RUDOLF VRBA (* 11.9.1924 – † 

27.3.2006) 

Dvaja mladí slovenskí Židia Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba utiekli v apríli 1944 z nacistického 

vyhladzovacieho tábora Osvienčim, čo sa podarilo len pár šťastlivcom. Ich strastiplná cesta ich 

po troch  týždňoch priviedla do Žiliny, kde spísali 32 stranovú správu o hrôzach holokaustu, 

ktorá sa dostala k pápežovi do Vatikánu, prezidentovi Rooseveltovi, premiérovi Churchillovi 

a novinárom. Ich útek prispel k záchrane niekoľko tisíc ľudských životov. 

Otázky pre študentov: 

Koľko poznáte základných emócií?  

Ako fungujú a je možné ich zneužiť? 

Je možné postupne  u ľudí vybudovať obraz nepriateľa? Ako sa to dá zneužiť? 

Viete, čo znamenalo pre postavenie židovských spoluobčanov prijatie tzv. Židovského 

kódexu v roku 1941? 

Pomohlo Židom ak sa nehlásili k svojmu náboženskému presvedčeniu, nestýkali sa 

s rodinou alebo ani nevedeli, že sú židovského pôvodu pred transportom do 

koncentračného tábora? 

Vedel prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso v roku 1942 pred transportmi židovských 

spoluobčanov, že im hrozí smrť? 

Keby ste boli v situácii Alfréda Wetzlera alebo Rudolfa Vrbu ako by ste sa zachovali? 

Viete aký bol plán nemeckých „rasových expertov“ v prípade víťazstva nacistického 

Nemecka so Slovákmi? 

 

V následnej diskusii 

Diskusiu so študentmi bude viesť prednášajúci spoločne s umelcom (hercom)/osobnosťou – 

pamätníkom perzekúcie alebo sám prednášajúci so zámerom ukázať, čo znamenalo, že v období 

Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945, resp. do júla 1939 Slovenského štátu, prijal štát tzv. 



Židovský kódex, na základe ktorého boli židovskí spoluobčania zbavení základných ľudských 

práv a slobôd na základe rasového pôvodu. V prvej vlne deportácií od 25. marca do 20. októbra 

1942 Slovensko vyviezlo 57 000 židovských občanov do koncentračných táborov a okrem toho 

zaplatilo Nemecku 500 mariek za každého Žida. V prípade víťazstva nacistického Nemecka by 

podobný osud čakal aj väčšinu Slovákov, ktorí by neboli vhodní na „ponemčenie“ podľa teórií 

„rasových expertov“. Na príklade slovenských Židov Wetzlera a Vrbu je možné ukázať, že 

ľudia boli len na základe rasy zbavení všetkých ľudských práv a aj napriek tomu si zachovali 

ľudskú dôstojnosť a prispeli k záchrane tisícov ľudí. Je dôležité, aby študenti pochopili, že 

vyvolávanie nenávisti voči jednej rasovej alebo etnickej skupine nevyrieši problém ich 

integrácie (tú vyriešia iba efektívne rozvojové programy a uplatňovanie rovnosti pred 

zákonom). Naopak šírenie nenávisti a hľadanie nepriateľa je taktika totalitných režimov, ktoré 

po vysporiadaní sa s jednou skupinou prejdú k ďalšej. Pre totalitné režimy a pre strany, ktoré 

ich chcú presadiť je príznačné, že ako prvé „volajú po poriadku“, následným deformovaním 

tohto pojmu ničia slobodu, ľudskú dôstojnosť a aj základné právo na život. 

STANISLAV FILA (* 25.8.1946), MILAN JAMRICH (* 27.6.1946) 

V roku 1984 boli vyšetrovateľom ŠtB v Banskej Bystrici obvinení dvaja mladíci Stanislav Fila 

a Milan Jamrich, z trestného činu poburovania za rozširovanie fotokópii „protištátnych 

písomností“, medzi ktorými boli diela Georga Orwella „1984“ a „Farma zvierat“. Priťažil im 

najmä znalecký posudok PhDr. Dalimíra Hajka z Ústavu filozofie a sociológie SAV, ktorý 

potvrdil, že obe diela „patrili od svojho vzniku do arzenálu buržoáznej antikomunistickej 

propagandy a sú jednoznačne zamerané protisocialisticky a protisovietsky“. Kým kariéra 

autora znaleckého posudku sa začala sľubne rozvíjať, tak Filovi a Jamrichovi bol nakoniec po 

ich odvolaní na druhoinštančný Krajský súd v Banskej Bystrici 21. 11. 1985 senátom, ktorý 

viedol Dr. Jozef Chamula vymeraný trest na 6 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne.  

Otázky pre študentov: 

Môžete si dnes požičať z knižnice alebo kúpiť akúkoľvek knihu? 

Má sloboda slova aj nejaké obmedzenia? 

Čo pre vás znamená sloboda prejavu? 

Čo by ste urobili na Filovom a Jamrichovom mieste? 

Oplatí sa dnes bojovať za slobodu prejavu? 



Akú cenu ste ochotný „zaplatiť“ za slobodu prejavu? 

V diskusii rozoberieme so študentami porušovanie Paktu o občianskych a politických právach, 

v ktorom bolo zakotvené, že každý má právo na slobodu prejavu, ktorá zahŕňala, že môže 

prijímať a rozširovať informácie a myšlienky, či už ústne alebo písomne. Na príklade Filu 

a Jamricha možno demonštrovať, že za dnes absolútne bežnú činnosť ako čítať a požičiavať 

knihy hrozilo v totalitnom režime väzenie, vyšetrovanie tajnou politickou políciou ŠtB, ktorá 

sa riadila svojimi vlastnými tajnými podzákonnými normami. Nebolo zaručené právo na 

spravodlivý proces a na obhajobu. Generácia žijúca v totalitnom režime si toto právo 

vydobýjala aj za cenu straty slobody. Je potrebné, aby študenti vedeli, že napr. aj dnes je 

potrebné o túto slobodu bojovať a nie je možné ju považovať za samozrejmosť. V boji proti 

korupcii, zneužívaniu moci alebo extrémistom môžu byť vystavení pre zverejnenie svojho 

názoru alebo informácií vo verejnom záujme súdnym žalobám. Naopak nenávistné prejavy na 

základe príslušnosti k nejakej rase alebo etniku, alebo vyhrážanie sa násilím už sú za hranicou 

slobody, pretože zasahujú do práv iných. 

 

 

Vo všetkých prednáškach po predstavení konkrétnych ľudských príbehov na pozadí 

veľkých dejinných udalostí a po diskusii bude žiakom alebo študentom prístupným 

spôsobom prednášajúcimi s odborným zázemím prezentovaná jedna z konkrétnych tém 

(zoznam tém nižšie).  Konkrétnu tému súvisiacu s komunistickým  totalitným režimom 

v Československu v rokoch 1948 – 1989 alebo s obdobím Slovenskej republiky z rokov 

1939 – 1945, resp. do júla 1939 Slovenského štátu a nástupom Hitlera k moci, si vyberú 

pedagógovia SŠ. Nedielnou súčasťou prezentovaných tém bude použitie dôležitých 

autentických dokumentov a fotografií, ktoré vznikli v období neslobody. 

K prednáškam si pedagógovia môžu vybrať uvedené témy (alebo s nimi súvisiace témy), 

ktoré sú usporiadané v dvoch blokoch.  

Nástup fašizmu a autoritárskych režimov 

           -Nástup Hitlera k moci a  2. svetová vojna 

           -Politický systém a režim na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 

           -Podiel Slovenska na holokauste 



            -Slovenské národné povstanie  

 Komunistický režim v Československu v rokoch 1948 - 1989 

           -Uchopenie moci komunistickou stranou vo februári 1948 

           -Politické procesy 

           -Vznik, vývoj, štruktúry a metódy represívneho nástroja ŠtB 

           -Rok 1968 a následná normalizácia 

           -Železná opona 

           -„Elity“  spred novembra 1989 a ich etablovanie v súčasnej spoločnosti 

           -Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou na Slovensku a v okolitých krajinách 

           -Korene dezinformácii v minulosti (ŠtB, KGB) vs. súčasné dezinformácie 

 

OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK 

- prenesenie poznatkov o nedemokratických režimoch do škôl v regiónoch Slovenska  

  a dialóg o demokracii  

- rozvoj kritického myslenia u žiakov, študentov na navštívených školách (resp. aj na 

  verejných prednáškach) pri vyrovnávaní sa s minulosťou a extrémizmom 

- príspevok k zmene politickej kultúry a správania sa na Slovensku  

- prínos nových poznatkov o nedemokratickej minulosti a vyrovnávaní sa s ňou 

 

 

 


