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Úvod  

Žilina je krajské a okresné mesto na severnom Slovensku. Leží na sútoku riek Váh, 

Kysuca a Rajčianka. Počtom obyvateľov je Žilina štvrtým najväčším mestom na Slovensku. 

No čo je hlavné, je to naše rodné mesto, v ktorom žijeme celý svoj život. Máme tu dve hlavné 

námestia a Žilinčania ich označujú ako „horné” a „dolné”. „Dolné námestie” sa nazýva 

Námestie Andreja Hlinku. Z námestia je pohľad na jeho dominantu - Kostol Najsvätejšej 

Trojice a Burianovu vežu. Na námestie nadväzuje nedávno zrekonštruovaný najstarší žilinský 

mestský park Sad SNP s hudobným pavilónom a fontánou.  

„ Horné námestie” je Mariánske námestie.1 Historické centrum bolo v roku 1987 

zákonom Slovenskej národnej rady vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu, ktorú tvorí 

Mariánske námestie štvorcového tvaru. Mariánske námestie je typické domami, ktoré 

obklopujú celé štvorcové námestie. Pod domami vznikli priestory, podlubia, ľudovo 

nazývané  „laubne“. Na západnej strane Mariánskeho námestia sú najznámejšími objektmi 

Kostol sv. Pavla apoštola a kláštor jezuitov.2 Od roku 1833 bol v budove sirotinec 

Nitrianskeho biskupstva.3 Tento sirotinec bude kľúčové miesto našej práce. Na nasledujúcich 

stranách sme sa rozhodli opísať život v sirotinci sv. Vincenta na Mariánskom námestí v 

období druhej svetovej vojny. Tento príbeh je predovšetkým o odvahe, dobrosrdečnosti a 

pomoci jednej ženy, ktorá zachránila deväť životov, ktoré by boli inak odkázané na istú smrť.  

Výber témy našej práce je motivovaný hlavne tým, že mnoho ľudí o týchto 

skutočnostiach nevie a donedávna sme medzi týchto ľudí patrili aj my. V  poslednom čase sa 

nám zdá, že ľudia zabúdajú na hrôzy minulého storočia alebo mladí ľudia dokonca ani o nich 

nevedia a nepovažujú obdobie druhej svetovej vojny v dvadsiatom prvom storočí za dôležité. 

Aj na základe týchto skutočností sme sa rozhodli napísať túto prácu. 

Za jeden z cieľov  tejto práce považujeme osobné vzdelávanie v tejto téme. Ďalšími 

cieľmi je pripomenutie dôležitosti a vážnosti vojnových rokov, priblíženie histórie a 

zdôraznenie dôležitosti neustáleho vzdelávania sa v oblasti druhej svetovej vojny. A 

samozrejme, nezabudnúť. Nezabudnúť na hrôzy dvadsiateho storočia. Preto by sme chceli  

prácu  odprezentovať našim spolužiakom.  

                                                
1 Pozri príloha, obr. č. 1. 
2 Pozri príloha, obr. č. 2. 
3 https://kapucini.sk/zilina/historia/ (2020-11-05) 
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1 Stručná história  

 Žilina má svoju bohatú históriu, ktorá siaha od slovanského osídlenia až  po súčasné 

moderné mesto, akým je dnes. V krátkom náčrte histórie sme sa zamerali iba na Kostol sv. 

Pavla apoštola a kláštor ako aj na postavenie židovskej komunity v Žiline v medzivojnovom 

období a počas 2. svetovej vojny. 

  

1.1 História kostola a kláštora 

Jezuiti prišli do Žiliny v roku 1654 a svoju rezidenciu v podobe týchto dvoch objektov 

na mieste troch goticko-renesančných meštianskych domov dostavali v roku 1754. Ako sme 

už uviedli, od roku 1833 bol v budove sirotinec Nitrianskeho biskupstva. V roku 1945 sa stal 

sirotinec dočasnou civilnou nemocnicou. Počas totalitného režimu v roku 1950 boli rehoľné 

sestry, ktoré sa starali o deti v sirotinci v rámci akcie R vyhnané a od roku 1958 tu pôsobila 

Stredná zdravotnícka škola. Neskôr sa stala užívateľom budovy Považská galéria v Žiline, 

ktorá tu inštalovala expozíciu akademického sochára Rudolfa Pribiša. Od roku 1993 po 

reštitúcii tu sídli Rád menších bratov kapucínov. 

 

1.2 Budova kostola a kláštora 

Dvojvežová baroková stavba kostola je jednoloďová. Výška veží je 32 metrov. V 

južnej veži kostola je zavesená dvojica zvonov, ktorá sa už dlhšiu dobu nepoužíva.4 Budova 

kláštora je v súčasnej dobe štvorkrídlová s vnútorným rajským dvorom. Pôvodne mal kláštor 

len jedno poschodie (nerátajúc prízemie). Po tom, čo v budove začal fungovať sirotinec pod 

správou Nitrianskeho biskupstva, bolo dostavané ešte jedno poschodie.  

                                                                    

1.3 Postavenie Židov v Žiline  

V Žiline boli dve židovské náboženské obce – neologická a ortodoxná, ktorá sa 

utvorila v roku 1921. V roku 1921 žilo v Žiline 1680 Židov, čo bolo 14 percent 

obyvateľstva.5 Židia Hugo Spanyol a Ignác Spierer sa v tomto roku stali  členmi mestského 

zastupiteľstva. Neskôr, v roku 1927 sa Hugo Spanyol stáva prvým námestníkom starostu. V 

                                                
4 Pozri príloha, obr. č. 3. 
5 FRANKL, P., FRANKL,P. Židia v Žiline, s.56. 
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prvej tretine dvadsiateho storočia vzrástol počet židov v Žiline tak, že vznikla potreba 

postaviť novú synagógu,6 ktorá bola v roku 1931 dokončená. V roku 1930 bolo v Žiline 2498 

Židov, čo bolo 14,3 % obyvateľov mesta.7 Židia vlastnili továrne, firmy, obchody, domy, 

mali vlastnú školu, ktorú navštevovali aj nežidia, lebo poskytovala kvalitné vzdelanie. 

So vznikom Slovenského štátu ( po prijatí ústavy- Slovenskej republiky) sa zhoršilo 

postavenie Židov v meste. Prvého januára 1940 prepustilo mesto svojich židovských 

zamestnancov, židovskí žiaci boli počas roka vyhodení zo škôl. Dňa 9. 9. 1941 vstúpilo do 

platnosti vládne nariadenie „o právnom postavení židov“, tzv. Židovský kódex. Predstavoval 

najrozsiahlejšiu protižidovskú právnu normu v Európe. V Žiline bolo zlikvidovaných 414 

židovských podnikov a ďalšie boli arizované; 247 židovských domov prešlo do vlastníctva 

štátu; židovskí zamestnanci sú vyhadzovaní z práce.8 Dňa 21. marca 1942 začal v Žiline 

fungovať sústreďovací tábor, z ktorého neskôr Židov deportovali do koncentračných táborov 

na území Poľska. V septembri 1944 začala druhá vlna deportácií židovského obyvateľstva. 

Celkovo bolo v roku 1942 vyvezených zo Slovenska takmer 58 000 židov. Je dôležité uviesť 

fakt, že v Žiline žilo pred druhou svetovou vojnou 2465 Židov. Po druhej svetovej vojne ich 

ostalo len vyše 650. 

,,V slovenskom jazyku sa názov Žilina odvodzuje od žily, čiže od tokov, ktoré križujú 

tento hornatý kraj v podobe žil. Boli to však skôr železničné trate než rieky, ktoré tak ako žily 

viedli krv obetí na miesta konečného určenia.”9 Šlomo Breznitz                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Pozri príloha, obr. s. 10. 
7 Štátny archív v Žiline, sčítanie ľudu v roku 1930. 
8 http://www.novasynagoga.sk/historia/ (2020-11-04) 
9BREZNITZ, Š. Polia spomienok, s. 12. 

http://www.novasynagoga.sk/historia/
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2 Príbeh Šloma Breznitza 

 

Našimi hlavnými postavami sú židovské deti Šlomo a Judita Breznitzovci. Obidvaja 

sa narodili v Bratislave, ale ich osudy sú späté s mestom Žilina. 

2. 1 Príchod do sirotinca 

Bol september 1944 a ich rodičia vedeli, že ich nádeje na vyhnutie sa koncentračnému 

táboru v Osvienčime sú veľmi malé. Zo všetkých síl sa snažili zachrániť desaťročnú dcéru 

Juditu a šesťročného syna Šloma. Vybavili im hodiny katechizmu a deti prijali kresťanské 

mená. Šlomo bol Juraj a Judita sa stala Vierou. V septembri rodina Breznitzovcov bývala v 

Žiline. V tom čase sa začala druhá vlna deportácií židovského obyvateľstva a rodičia sa 

rozhodli ukryť svoje deti do sirotinca. V Žiline boli dva katolícke sirotince. Jeden u sestier 

benediktínok a druhý viedli rehoľné sestry sv. Vincenta v sirotinci, ktorý sídlil na 

Mariánskom námestí v budove Kostola sv. Pavla apoštola. Sirotinec u sestier benediktínok 

bol už preplnený, ale rehoľné sestry sv. Vincenta prichýlili deti Breznitzovcov. Rodičia ich 

odvádzali do kláštora, kde ich prevzala matka predstavená. Okrem matky predstavenej, 

žilinského preláta Tomáša Ružičku a dvoch alebo troch rehoľných sestier nikto nevedel, že 

Šlomo a Judita sú Židia. Všetci ich oslovovali ich katolíckymi menami Juraj a Viera. Šlomo 

Breznitz vo svojej knihe Polia spomienok opisuje ťažké odlúčenie od rodičov. Dovolíme si 

citovať krátky úryvok z jeho knihy: ,,Posledná rozlúčka bola priam brutálne krátka. Slzy nás 

štyroch sa miešali na tvárach, a keď rodičia odišli, ešte vždy som cítil chuť ich sĺz na perách. 

Bola to jediná hmatateľná vec, ktorá mi po nich zostala a ešte istú chvíľu som sa pokúšal 

rozoznať matkinu a otcovu soľ.”10 

 

2.2 Ťažké podmienky v sirotinci 

Siroty bývali na prvom poschodí kláštora, sestričky na druhom. Na prízemí bola 

kuchyňa, v pivničných priestoroch mali zásoby zemiakov, kyslú kapustu v sudoch, drevo a 

uhlie. Chlapci a dievčatá boli oddelení, takže Šlomo svoju sestru nestretával, každý z nich bol 

v inej časti sirotinca. V chlapčenskej izbe bolo asi dvadsať postelí. Život v kláštore bol pre 

rehoľné sestry a chovancov veľmi ťažký. Sirotinec bol odkázaný na milodary. Deti dostávali 

na raňajky kúsok chleba s džemom a skromný obed v podobe rascovej polievky. Rudolf 
                                                
10 BREZNITZ Š. Polia spomienok, s. 25. 
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Klein, ktorý bol tiež ukrývané židovské dieťa v sirotinci, si na hlad spomína takto: ,,Často sa 

stávalo, že sme boli hladní . Pobyt bol plný strachu. Napríklad v decembri roku 1944 mali 

Nemci v Žiline svoje stanovištia. Ako hladné deti zo sirotinca sme sa často túlali okolo tábora 

Nemcov. Chceli sme ukoristiť zvyšky z konzerv, ktoré vojaci nedojedli. Pri jednej z týchto 

výprav nás ale chytil uniformovaný gardista a chcel vedieť mená všetkých detí zo sirotinca, 

ktoré kradli konzervy. Bol som vtedy medzi deťmi jediný žid a veľmi som sa bál.  Zľakol som 

sa, že ak by som prezradil svoje meno, neutajil by som ani svoj židovský pôvod. Vytrhol som 

sa teda gardistovi zo zovretia a pustil som sa na útek. Keď som dobehol do sirotinca,  

v rýchlosti som nevedel nájsť úkryt. Napokon som sa schoval na latrínu na dvore. Zrejme mi 

zachránila vtedy život, lebo gardista ma napokon nenašiel.”11 

Aj po psychickej stránke bol život ťažký. Predovšetkým pre židovské deti, ktoré žili 

v strachu, aby neodhalili ich pôvod. Aj rehoľné sestry žili v strachu a neistote. Pre Šloma bol 

život v sirotinci veľmi ťažký. Nebol ako ostatní chlapci. Poznal svojich rodičov šesť rokov - 

nebol celoživotná sirota ako oni. Mal čisté veci a pekne vyžehlené vreckovky od mamy, ktoré 

mu chlapci ukradli. Bál sa pred nimi prezliekať, aby neuvideli jeho obriezku a nezistili, že je 

Žid. Šlomo často hladoval, pretože starší chlapci sa zabávali tým, že mu zobrali jeho raňajky 

alebo obed. Aj napriek jeho šikovnosti v matematike a schopnosti dobrej pamäti to v škole 

nemal ľahké. Učiteľ bol naňho zasadnutý a častokrát ho trestal za veci, za ktoré nemohol. 

 

2.3 Vianoce v sirotinci 

Jedna zo Šlomových najkrajších spomienok zo sirotinca, ktorú opisuje v knihe Polia 

spomienok, je z Vianoc v roku 1944. Ako uvádza, kaplnka bola vyzdobená čerstvými 

vetvičkami jedličiek a chlapcom a dievčatám sľúbili, že budú môcť výnimočne večerať spolu. 

Šloma to veľmi potešilo, lebo to bola preňho konečne príležitosť vidieť Juditu. Na večeru 

nebol obschnutý chlieb ako zvyčajne, ale teplý rožok. Ako Šlomo neskôr zhrnul: ,,Rožky 

znamenali niečo iné ako chlieb - predstavovali rodinu, bezpečie a symbol normálnej 

existencie.” 12 V ten večer sa v sirotinci spievali koledy. Príjemný večer v sirotinci znamenal 

aj to, že starší chlapci zabudli v opojení vianočnej nálady šikanovať Šloma. Zrazu sa dvere 

otvorili a prišla matka predstavená s nemeckým oficierom. Povedala, že je to veliteľ 

nemeckej posádky a je veriaci katolík, ktorý požiadal, aby mohol vianočný večer stráviť v 

                                                
11 Spomienky R. Kleina, súkromný archív A. Virdzekovej.  
12 BREZNITZ Š. Polia spomienok, s. 49. 
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sirotinci. Matka predstavená ho usadila vedľa seba a vyzvala deti, aby spolu s ňou zaspievali 

nemeckému veliteľovi koledu Tichú noc. Nemecký veliteľ sa detí spýtal, či nevedia koledu 

spievať aj v nemčine, vraj by ho to veľmi potešilo. Na jeho výzvu sa Šlomo a Judita postavili, 

prišli pred veliteľa, kde sa chytili za ruky a začali spievať. Nemčinu poznali z domova, často 

sa po nemecky rozprávali. V jednej chvíli Judita prestala spievať a obidvaja si uvedomili, čo 

sa stalo. V tej dobe na Slovensku vedeli po nemecky iba Židia. Sú vyzradení! Ale namiesto 

toho, aby nemecký veliteľ priviedol komando, podišiel k Judite a pohladil ju po vlasoch. 

,,Neboj sa, tvoja matka a otec sa vrátia,” povedal. V jeho slovách nebolo cítiť hnev, pomstu 

ani škodoradosť. V jeho slovách bolo cítiť predovšetkým ľudskosť.13 

 

 

2.4 Civilná nemocnica v pivnici sirotinca 

V marci 1945, keď už druhá svetová vojna bola skoro na konci,  sa v pivnici sirotinca 

zriadila civilná alebo inak nazvaná poľná nemocnica. Mala slúžiť jedine pre civilné 

obyvateľstvo, ale v dôsledku toho, že sovietsky front bol čoraz bližšie k Žiline, ošetrovali sa 

tu iba ranení vojaci, ktorých privážali z frontu. Nemocnica bola umiestnená v pivnici, do 

ktorej sa zmestilo štyridsať lôžok. Štyridsať lôžok ani zďaleka nepostačovalo. Ranených 

privážali denne častokrát bez toho, aby sa niekto presvedčil, či sú ešte voľné miesta. 

Zvyčajná taktika bola, že ranených auto vyhodilo pred sirotincom a rýchlo odišlo. Takto mali 

istotu, že ich zoberú - sestry nikdy nikoho nenechali ležať zraneného pred dverami sirotinca. 

V nemocnici nebol lekár, o pacientov sa starali iba sestry. Pri tejto práci zvyčajne pomáhali aj 

deti zo sirotinca. Pach vlhkej gangrény, ktorú dostávali ranení vojaci, sa šíril celou 

nemocnicou. Bol dokonca silnejší ako pach kyslej kapusty, ktorá sa v pivnici skladovala 

predtým. Postupom času do nemocnice začali prijímať nielen nemeckých, ale aj ruských 

vojakov, dôsledkom čoho pacienti už ležali aj na chodbách. Posteľnej bielizne nebol 

dostatok, takže na prikrytie slúžili deky. Taktiež chýbali obväzy, a preto ich museli opätovne 

prať v teplej vode. Šlomo pomáhal v nemocnici prevažne cez noc.  

 

                                                
13 BREZNITZ Š. Polia spomienok, s. 52. 



8 

 

2.5 Skrývanie 

V jedno popoludnie do chlapčenskej izby vstúpila rehoľná sestra. V rýchlosti Šlomovi 

vysvetlila, že do sirotinca prišli Nemci. Hľadajú židovské deti a partizánov. Rehoľná sestra 

schovala Šloma pod najhrubšiu prikrývku v chlapčenskej izbe. Po chvíli do izby vtrhli 

Nemci. Začali prehľadávať. Šlomo Breznitz cítil, že nemôže dýchať a za chvíľu odpadne. Na 

jeho veľké prekvapenie sa Nemci otočili a z izby odkráčali. Šlomo sa mohol slobodne 

nadýchnuť. On a jeho pľúca boli zachránené. Po chvíli prišla do miestnosti opäť rehoľná 

sestra a zašepkala: ,,Rýchlo sa obleč do svojich nemocničných šiat. Išli pre psy, budú tu každú 

chvíľu.” 14 Šlomo si na seba obliekol svoje nemocničné šaty, ktoré páchli od gangrény a 

rýchlo bežal do pivnice, kde ležali chorí a zomierajúci vojaci. Zrazu to Šlomovi došlo. Do 

nemocnice ho dali, aby ho schovali. Ako Šlomo píše vo svojej knihe píše : ,,Ranení nemeckí 

vojaci ma poznali a obľúbili si ma. To sa mohlo hodiť. No najdôležitejšie bolo, že pach 

gangrény bránil psom, aby zachytili moju stopu - akúkoľvek stopu.”15  

V ten deň nikto neprišiel. Na ďalší deň sa rozhodol Šlomo spýtať rehoľnej sestry, 

ktorá ho deň predtým schovala, že či Nemci prišli so psami. Bál sa o svoju sestru Juditu. 

Rehoľná sestra sa nahla k nemu a povedala: ,,Matka predstavená im nedovolila vojsť. Stála 

vo dverách a odmietala pre nimi ustúpiť. Nakoniec ju surovo odstrčili a ona prestala 

Nemcom odporovať. Ale psy neprešli - tých nepustila.”16 

 

2.6 Stretnutie s  matkou 

Stalo sa to prvého mája 1945. Okolo desiatej hodiny ráno do mesta vtrhli stovky 

tankov, áut, obrnených vozidiel a predovšetkým sovietskych vojakov. Prišla Červená armáda! 

Ľudia vyšli do ulíc a oslavovali príchod sovietskych vojakov. Ponúkali im jedlo a pit ie. Ruskí 

vojaci deťom priniesli cukríky a čokolády a brali ich na veľké tanky. Všetci sa tešili, no boli 

medzi nimi aj deti, ktoré jedným okom sledovali všetky príjazdové cesty do Žiliny. Boli to 

židovské deti, ktoré nedočkavo, s veľkým napätím čakali na svojich rodičov. Výnimkou 

nebol ani Šlomo, ktorý deň čo deň čakal na rodičov. Šlomo a Judita Breznitzovci sa nakoniec 

dočkali len mamy. Neprišla pre nich priamo do sirotinca. Nie. Nechcela, aby jej deti videli, 

ako vyzerá. Dala ich zavolať do miestnosti, kde boli závesy zastreté a vládla tam tma. Mala 

hlavu ostrihanú nakrátko a strhanú, koncentračným táborom, poznamenanú tvár. ,,Požiadala, 

                                                
14 BREZNITZ Š. Polia spomienok, s. 79. 
15 Tamtiež, s. 80. 
16 Tamtiež, s. 82. 
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nech zavrú okenice, aby mohla zostať v šere, a my sme ju najprv spoznali po duši,”17 spomína 

Šlomo Breznitz.  

Po dlhých objatiach a vyplakaného mora sĺz šťastia im matka zdelila krutú pravdu. 

Keď ju a jej manžela vytiahli z vlaku v Osvienčime, zahliadla židovské deti, v ktorých 

spoznala konvertované židovské deti zo sirotinca pri kláštore benediktínok. Kláštor 

benediktínok bol prvý, ktorý manželia Breznitzovci vyhľadali a kde im benediktínky 

povedali, že ich deti už nemôžu z kapacitných dôvodov prijať. Keby boli v ten osudný deň, v 

deň odlúčenia vzali Šloma a Juditu do kláštora benediktínok, pravdepodobne by sa ich celá 

rodina stretla v Osvienčime.  

Šlomov a Juditin otec sa z Osvienčimu nikdy nevrátil. Napriek tomu jeho manželka až 

do svojej vlastnej smrti verila, že sa raz vráti. Milovala ho po celý život, bola mu oddaná a 

nikdy neprestala veriť, že je stále nažive. A to je na tom to krásne. Viera je schopnosť 

človeka upútať svoje myslenie na niečo konkrétne alebo abstraktné, čomu následne 

prispôsobíme správanie. Pani Breznitzová celý svoj život verila. Verila v Boha. V 

Osvienčime verila, že jej deti sú stále nažive a po príchode do Žilina  verila, že jej manžel sa 

vráti. Táto viera jej pomohla ustáť jej neľahkú životnú situáciu. Obyčajná prostá viera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 BREZNITZ Š. Polia spomienok. s. 99. 
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3 Stretnutie po rokoch 

 

V roku 1949 odišiel Šlomo so svojou mamou a sestrou do Izraela, kde vyštudoval 

vysokú školu a kde sa rodina usadila. O 45 rokov neskôr sa Šlomo Breznitz18 rozhodol 

opätovne navštíviť Slovensko. Jeho cieľ cesty na Slovensko spočíval v tom, že chcel nájsť 

sestry a poďakovať im za ich starostlivosť. Uvedomoval si, že matka predstavená, ktorá mala 

na záchrane jeho života najväčší podiel, je už dávno mŕtva, ale chcel vyhľadať rehoľné sestry, 

ktoré mali v dobe, keď pracovali v sirotinci okolo dvadsať rokov. Jednu rehoľnú sestru sa mu 

podarilo predsa len nájsť. Bývala v Mendrike, v malej dedinke v Čechách. Nespomínala si 

priamo na Šloma, ale dokázala si vybaviť väčších chlapcov, ktorí mu robili zle.  

Vyrozprávala Šlomovi osud sirotinca po vojne. V roku 1950 kláštor spolu so sirotincom 

vyvlastnil štát. Rehoľné sestry boli z kláštora násilne vyhostené. Sestry museli začať 

pracovať na poliach a v továrňach. Museli odhodiť svoje biele čepce, pretože už si ich 

nedokázali udržiavať bielučké a starostlivo naškrobené. Ich rozhovor bol prevažne o matke 

predstavenej a jej hrdinských skutkoch. Keď sa Šlomo a rehoľná sestra v Mendrike lúčili, 

Šlomovi to nedalo a opýtal sa na meno matky predstavenej. ,,Agáta,” povedala,. ,,volala sa 

Agáta.”1920  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                
18 Pozri príloha, obr. č. 5. 
19BREZNITZ Š. Polia spomienok, s.107. 
20 Pozri príloha, obr. č. 7. 
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4 Odkaz Jana Amosa Komenského 

Naša práca je o žilinskom sirotinci a predovšetkým hrdinke Agáte. Možno sa pýtate, 

ako táto práca súvisí s Janom Amosom Komenským. V nasledujúcich riadkoch vám 

vysvetlíme spojitosť medzi J. A. Komenským a našou prácou. 

Komenský bol tvorcom pedagogickej sústavy v českých krajinách, zaoberal sa 

všeobecnou teóriou výchovy, didaktiky a sám napísal originálne učebnice. Komenský je 

považovaný za zakladateľa modernej pedagogiky a vyslúžil si prezývku „Učiteľ národov". V 

knihe Veľká didaktika, ktorá patrí medzi jedno z jeho najslávnejších diel, sa zaoberá 

problematikou, týkajúcou sa najmä výchovy, školstva, vzdelania a náboženstva. Význam 

tejto knihy je v tom, že vzdelávanie má pomáhať hľadať zmysel života a právo na výchovu a 

vzdelanie má každý.  

Agáta okrem toho, že zachránila židovským deťom životy, dala im šancu na nový 

život. Dala im šancu študovať. Tým naplnila posolstvo Komenského, že právo na vzdelanie 

by mal mať každý bez rozdielu. Obdivuhodné je, že keď Agáta poslala židovské deti do 

školy, riskovala ešte viac, ale to ju nezastavilo. Sme si istí, že zastávala podobný názor ako 

Komenský - vzdelanie má pomáhať ľuďom hľadať zmysel života. Nielen židovské deti, ale aj 

ostatné deti zo sirotinca mali ťažké osudy a škola im aspoň sčasti pomáhala odreagovať sa. 

Na chvíľu zabudli na hlad, biedu a pocit osamelosti a sústredili sa na čítanie a počítanie… 

4.1 Jan Amos Komenský a Šlomo Breznitz 

Jan Amos Komenský a Šlomo Breznitz mali spoločnú jednu vec - ťažký život. 

Obidvaja boli za svoje náboženstvo trestaní a museli utekať a skrývať sa. Jan Amos 

Komenský podobne ako Šlomo Breznitz nemal jednoduchý život. Keď mal Jan len dvanásť 

rokov, obaja jeho rodičia podľahli moru. Starala sa oňho len teta. V dvadsiatych rokoch 

sedemnásteho storočia vypukla ďalšia vlna moru, na ktorú zahynula Komenského žena a dve 

deti. Osobne si myslíme, že človek potrebuje na svojej ceste učiteľov, ktorí mu dajú šancu na 

vzdelanie a na lepší život. Ukážu mu, že nie je v tom sám a že ho na jeho ceste podporujú. 

Šlomo Breznitz nemal v škole najlepšieho učiteľa. Jeho učiteľ si na ňom vybíjal zlosť. 

Pravým Šlomovým učiteľom bola Agáta, matka predstavená, ktorá mu dala šancu žiť a učiť 

sa. Vďaka nej prežil a  mohol začať študovať v Izraeli vysokú školu v odbore psychológia, 

kde v roku 1960 získal bakalársky titul, v roku 1962 titul magisterský a roku 1965 doktorát. 

Neskôr začal vyučovať, získal titul profesora a v rokoch 1977-1979 pôsobil ako rektor 

Haifskej univerzity. Venoval sa vedeckej a odbornej dráhe, napísal cca 60 odborných štúdií a 

7 kníh. 
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Záver 

Čo viedlo Agátu k tomu, aby zachraňovala židovské deti  a k tomu obrovskému 

riskovaniu vlastného života a života ostatných rehoľných sestier? Bola to bytosť plná 

skutočnej oddanosti a silného ducha. Vo vojnových rokoch sa jej podarilo zachrániť deväť 

židovských detí. Za záchranu židovských detí dostala najvyššie ocenenie židovského štátu – 

Spravodlivý medzi národmi. Toto vyznamenanie jej udelil Štát Izrael a Pamätník holokaustu 

– múzeum Jad Vašem dňa 27. januára 2010 in memoriam. Meno sestry Agáty je vytesané do 

Múru cti v Záhrade spravodlivých v Jad Vašem. Jej meno je uvedené aj v zozname, ktorý je 

vystavený v Múzeu židovskej kultúry v Bratislave. Rehoľná sestra Agáta, vlastným menom 

Anna Matúšková, bola počas komunistickej totality v roku 1950 deportovaná do Belušských 

Slatín. Odtiaľto ju presunuli v roku 1964 do Kláštora pod Znievom, kde sestry pracovali na 

poliach Štátnych majetkov. Od roku 1969 žila v charitnom dome v Sládečkovciach (dnes 

Močenok) až do konca svojho života.  Počas života si priala stretnúť sa so zachránenými 

deťmi. Zachránení sa mohli dostať do svojej vlasti až po roku 1989, po páde komunizmu.  

Bohužiaľ, sa s Agátou už nestretli. Sestra Agáta - Anna Matúšková- zomrela 28. 3. 

1988. V roku 2006 mesto Žilina odkrylo pamätnú tabuľu na počesť rehoľným sestrám.21 Túto 

prácu taktiež pokladáme za istú formu vďaky tejto žene, aj keď si uvedomujeme, že to je nič 

oproti tomu, čo dokázala. Sme hrdí na to, že pochádzame z mesta, kde žila žena, ktorá sa 

nebála nacistov ani toho, že by sa mohla dostať do smrteľného nebezpečia. Sestra Agáta, 

ďakujeme! 

 Jan Amos Komenský nám zanechal vo Veľkej didaktike, ale aj ďalších svojich 

dielach odkaz,  aktuálny aj v súčasnosti. Okrem platných pedagogických zásad treba 

zvýrazniť to, aké je vzdelanie a náboženstvo dôležité. Tieto dve hodnoty nachádzame aj v 

príbehu Šloma Breznitza. Obidvaja páni boli veriaci a ich viera im podobne ako pani 

Breznitzovej pomáhala zvládať ťažký osud. Táto práca nám  dala inú perspektívu a uvedomili 

sme si, že život s vierou je jednoduchší. Či už s kresťanskou, židovskou alebo protestantskou 

vierou. To, čo si z tejto práce odnášame je to, že treba veriť. V dobrých aj v zlých časoch. 

Druhá hodnota, za ktorú Komenského pozná celý svet, je vzdelanie. Všetky jeho základné 

pedagogické zásady prežili až dodnes a sú oveľa rešpektovanejšie ako v dobe, keď ich vydal. 

Napríklad potreba systematickosti a sústavnosti, potreba trvanlivosti. Taktiež ciele 

vyučovania, ktoré definoval ako prirodzená výchova, postup na vyučovaní, mravná výchova 

a školská výchova pretrvali do dnešných dní.  

                                                
21 Pozri príloha, obr. č. 8. 
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V súčasnosti je vzdelanie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Na Slovensku a v 

Českej republike žijeme v demokratickom zriadení. V slobode. A sloboda je krehká, nie je 

samozrejmá a treba si ju chrániť pred demagógmi a ľuďmi, ktorí ju chcú ohroziť. Ak tak 

neurobíme a nebudeme sa sústavne vzdelávať, nebudeme si pripomínať hrôzy dvadsiateho 

storočia a dôležitosť a krehkosť demokracie, môžeme sa ľahko vrátiť tam, kde sme už ako 

spoločnosť raz boli. Preto prosíme, vzdelávajme sa, poučme sa z histórie a nezabúdajme! 

Ako povedal J.F. Kennedy: ,,Sloboda bez vzdelania je nebezpečná…” 
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Prílohy 

 

 

Obr. č. 1: Mariánske námestie   

(Zdroj: https://pixabay.com/sk/photos/%C5%BEilina-mari%C3%A1nske-n%C3%A1mestie-

n%C3%A1mest%C3%AD-4614511/) 

 

 

  Obr. č. 2: Kostol Sv. Pavla apoštola a kláštor jezuitov 

(Zdroj: https://myzilina.sme.sk/c/7238850/sirotar-dostane-svoju-povodnu-tvar.html) 

https://pixabay.com/sk/photos/%C5%BEilina-mari%C3%A1nske-n%C3%A1mestie-n%C3%A1mest%C3%AD-4614511/
https://pixabay.com/sk/photos/%C5%BEilina-mari%C3%A1nske-n%C3%A1mestie-n%C3%A1mest%C3%AD-4614511/
https://myzilina.sme.sk/c/7238850/sirotar-dostane-svoju-povodnu-tvar.html
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 Obr. č. 3: Kostol sv. Pavla apoštola (Zdroj: osobný archív) 

     

Obr. č. 4: Jan Amos Komenský 

(Zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
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Obr. č. 5: Šlomo Breznitz 

(Zdroj:http://www.tnis.eu/sk/Prezentujeme/Osobnosti/Professor-Shlomo-BREZNITZ-PhD-

.html) 

 

 

Obr. č. 6: Žilinský prelát Tomáš Ružička 

(Zdroj: https://zilina-gallery.sk/picture.php?/64084/category/1729) 

 

http://www.tnis.eu/sk/Prezentujeme/Osobnosti/Professor-Shlomo-BREZNITZ-PhD-.html
http://www.tnis.eu/sk/Prezentujeme/Osobnosti/Professor-Shlomo-BREZNITZ-PhD-.html
https://zilina-gallery.sk/picture.php?/64084/category/1729


18 

 

 

Obr. č. 7: matka predstavená, Agáta 

(Zdroj: http://m.sirotarzilina.sk/zachranene-zidovske-deti/) 

 

 

Obr. č. 8: pamätná tabuľa rehoľným sestrám 

(Zdroj: https://zilina-gallery.sk/picture.php?/47863/category/564) 

http://m.sirotarzilina.sk/zachranene-zidovske-deti/
https://zilina-gallery.sk/picture.php?/47863/category/564
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Obr. č. 9: funkcie Neologickej synagógy v priebehu histórie 

(Zdroj: osobný archív) 

 

Obr. č. 10: Neologická synagóga v Žiline  

(Zdroj: https://zilina-gallery.sk/picture.php?/60278/search/5094) 

 

 

 

 

 

https://zilina-gallery.sk/picture.php?/60278/search/5094
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