Pracovný list k časti židovské dielne v seredskom tábore:
PRAMEŇ Č. 1:
Správa A. Vašeka, vedúceho XIV. oddelenia MV 8.9.1943 sekretariátu Snemu
Slovenskej republiky o židovských pracovných táborov a strediskách.

Prezídium Ministerstva vnútra
143-7/9-1/43/1818-5
V Bratislave dňa
8.septembra 1943.
Predmet: Zpráva o židovských pracovných táboroch a strediskách.
Príloh: 30
Sekretariátu Snemu Slovenskej republiky
do rúk p. hl. radcu Dr. Ladislava Udvardyho v Bratislave
V smysle Vášho telefonického dožiadania zo dňa 4.septembra t.r. zasielame Vám
žiadanú zprávu o židovských pracovných táboroch a strediskách sostavenú podľa
Vašich dispozícií, v 30 vyhotoveniach k príslušnému ďalšiemu použitiu.
Na stráž!
Za ministra:
Vašek
Predsedníctvo Snemu Slovenskej republiky
Došlo 10. IX. 1943
Číslo: 888
Zpráva o pracovných táboroch a strediskách Židov
I.
Čo sa doteraz vykonalo:
Podľa vyhlášky ministra vnútra zo dňa 1. apríla 1942 čís. 14-D4-12205-I/42 o zriadení
židovských pracovných táborov na základe § 22 nar. č. 198/41 Sl. z. o právnom
postavení Židov (žid. kódexu) boli Ministerstvom vnútra cieľom organizovaného
využitia pracovnej sily Židov, na normálnom hospodárskom živote priamo
nezúčastnených, doteraz zriadené a sú ním centrálne vedené a spravované tieto
útvary (tábory a strediská) pre sústredené
vykonávanie pracovnej povinnosti Židov:
A./ Pracovné tábory:
1./ Pracovný tábor v Seredi,
2./ Pracovný tábor Židov v Novákoch,
3./ Pracovný tábor Židov vo Vyhniach.
B./ Pracovné strediská:
1./ Pracovné stredisko Židov pri stavbe hydrocentrály v Ilave,
2./ Pracovné stredisko Židov pri stavbe štadiónu HG v Žiline,
3./ Pracovné stredisko Židov pri stavbe cesty v Degeši pri Nitre,
4./ Pracovné stredisko Židov v tehelni Soc. ústavu HSĽS v Nitre,
5./ Pracovné stredisko Židov pri stavbe Obvodového kanálu “Šúr“ v Sv. Jure,
6./ Pracovné stredisko Židov pri regulácii rieky Moravy v Lábe,

7./ Pracovné stredisko Židov pri stavbe hrádze rieky Moravy v Zohore,
8./ Pracovné stredisko Židov v tehelni fi. Úč. tehelne v Dev. Novej Vsi.
...
II.
Početný stav:
A./ Pracovné tábory:
Podľa stavu ku dňu 1.septembra 1943 je v táboroch sústredené:
1./ v tábore Nováky
1160 osôb
2./ v tábore Sereď
1104 osôb
3./ v tábore Vyhne
360 osôb
Dovedna
3064 osôb.
B./ Pracovné strediská:
Podľa stavu ku dňu 1.septembra 1943 je v strediskách sústredené:
1./ v stredisku Ilava
69 osôb
2./ v stredisku Žilina
48 osôb
3./ v stredisku Degeš
80 osôb
4./ v stredisku Nitra
41 osôb
5./ v stredisku Sv. Jur
173 osôb
6./ v stredisku Láb
110 osôb
7./ v stredisku Zohor
45 osôb
8./ v stredisku Dev. N. Ves
71 osôb
Dovedna
637 osôb.
Tento početný stav sústavným zaraďovaním ďalších Židov, z hospodárskeho
procesu postupne vyraďovaných, poťažne dodávaných do táborov z dôvodov
verejno a štátobezpečnostných, stále sa zvyšuje. Zvýšenie od 1. Januára 1943 činí
32%.
...
III.
Hospodársky stav:
A./ Pracovné tábory:
Pracovné tábory sú nezárobkové ale samostačné pracovné organizácie Ministerstva
vnútra, ktoré predstavujú dnes už dôležitý faktor v hospodárskom živote štátu,
dodávajúc svoje produkty poťažne prácu v prvom rade štátu, jednotlivým rezortným
ministerstvám a iným štátnym a verejným inštitúciám, a to za režijné ceny, aby tým
štát poťažne jednotlivé rezortné ministerstvá mohli získať úspory z rozpočtových
úverov pre nich určených.
Sú samostačné, nakoľko sú vydržiavané z práce vlastných rúk ich
príslušníkov. Náklad na jedného táborového príslušníka činí podľa dnešného stavu,
rátajúc priemer všetkých táborov, Ks 17.- denne. zhruba treba rátať, že dvaja
produktívne pracujúci príslušníci tábora musia vydržiavať jedného produktívne
nepracujúceho poťažne práceneschopného príslušníka tábora (kuchári, lekári,

učitelia, dozorný a administratívny personál, polícia, deti, starci a nemocní,) aby boli
uhradené trovy, spojené s udržovaním jednotlivca, ako aj réžia tábora ako celku.
...
Z celkového početného stavu zaradencov tábora je 81 % pracujúcich a 19 %
nepracujúcich. Z celkového počtu pracujúcich pracuje fyzicky 92,4% a duševne 7,6 %.
...
V uvedených pracovných jednotkách táborov prevádzajú sa v prvom rade
objednávky a zadávky štátne a verejné, z ktorých nech sú na tomto mieste príkladom
uvedené niektoré z najdôležitejších:
Ministerstvo vnútra zdravotný odbor
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo dopravy
MNO - sklad intendančného materiálu
Úrad propagandy
Hl. veliteľstvo žandárstva
Prezídium Policajného riaditeľstva
Odevňa fin. stráže
Hl. veliteľstvo HG
Slovenská pracovná služba
Riaditeľstvo štát. kúpeľov
Riaditeľstvo štát. lesov
Fond pre správu poľnohosp. majetkov
Všeobecné stavebné družstvo
Dolnomoravské vodné družstvo
Zbrojovka
Železiareň Podbrezová
Štátna rafinéria
Správa pokusnej stan.
Veľkostatok hluchonemých
Štátna staveb. správa Sereď
štátna správa Žid. nemocnice

kancelárske zariadenie, konfekcia 26.751.25
konfekcia
15.382.70
chemické výrobky, konfekcia
180.906.80
konfekcia
18.750.kanc. zariadenie
70.000.rovnošaty, výstroj
106.602.rovnošaty
36.926.rovnošaty
10.804.rovnošaty, čiapky
8.575.debny, konfekcia, atď.
136.200.adaptácie, zariadenia
807.638.40
zariadenia, konfekcia
280.449.40
obloky
330.000.stavebno-stolárske práce,
cement. rúry
2,638.805.fúriky
46.000.konfekcia
76.860.konfekcia
78.060.kanc. zariadenie
20.000.zámočnícke práce
6.890.70
nábytok
3.200.zariadenie
400.000.zariadenie
100.000.-

Celkový obrat táborov (bez pracovných stredísk) činil v prvom polroku 1943 Ks
17,385.461.-a do konca mesiaca augusta 1943 Ks 22,000.000.-, z čoho dodávky táborov
pre štát a iné verejné inštitúcie činili v prvom polroku 1943 takmer 5 1⁄2 milióna Ks
a do konca mesiaca augusta 1943 asi 8 miliónov Ks.
...
Z podaného výkonu obratov možno celkove predpokladať, že mesačný priemerný
obrat Ks 3 miliónov, ktorý vykazuje stúpajúcu tendenciu a možno predpokladať, že
obrat táborov dosiahne v tomto roku asi Ks 35-40 miliónov.
...
VI.
Všeobecné výsledky:
Práca v táboroch je organizovaná tak, že umožňuje dokonalé využitie všetkých
pracovných síl, teda nielen síl mužských v produktívnom veku, ale i síl ženských

a starších pracovných síl, a to primeranými prácami v dielňach, zariadených osobitne
pre zamestnávanie starých, prípadne čiastočne chorých.
Celkové výsledky možno označiť za uspokojivé vzhľadom na tieto docielené
výkony.
1./ Konanie osožnej práce pre slovenské národohospodárstvo, najmä štátne
a verejné inštitúcie.
2./ Zapojenie značného percenta Židov do manuálnej výroby po ich vyradení
z normálneho hospodárskeho procesu,
3./ Splnenie politickej požiadavky vlády na izoláciu Židov, z hospodárskeho
a sociálneho života vyradených.
(Zdroj: Nižňanský, Eduard. Politika antisemitizmu a holokaust na Slovensku
v rokoch 1938-1945. Banská Bystrica, Múzeum SNP, 2016, s.371-375.)

Na základe práce s historickým prameňom vyhľadajte a doplňte odpovede na
nasledovné otázky:
1. Ktoré činnosti v židovských pracovných táboroch boli najziskovejšie?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Ktoré časti tohto dokumentu poukazujú na paradoxný postoj štátnych inštitúcií na
Slovensku voči Židom?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Zistite, ktoré židovské pracovné stredisko sa nachádzalo najbližšie k Vašej škole.
Čo bolo hlavnou náplňou práce v ňom?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Spracovala: Miroslava Košťálová

