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Úvod 

Problematike histórie a spracovávaniu neľahkých osudov ľudí, ktorí boli nespravodlivo 

prenasledovaní na základe svojho pôvodu, rasy či politického presvedčenia sa venujeme už 

dlhší čas. Podarilo sa nám už zachytiť veľa príbehov ľudí, ktorí si vytrpeli nepriazeň a následky 

neľahkej politickej situácie v ČSR či dokonca aj mimo nej počas vojny a totalitného 

Československa. Práve preto sme sa rozhodli pre spracovanie ďalšieho príbehu 

zachytávajúceho neľahký osud dvoch židovských chlapcov. 

Pri jej písaní sme si stanovili dva ciele. Prvým bolo priblížiť politické i sociálne pomery 

v Československu počas  druhej svetovej vojny, získať a následne podať informácie o 

holokauste, ktorý postihol túto krajinu v tomto neľahkom období. Naším druhým cieľom bolo 

spracovať životný príbeh ľudí, ktorých sa táto krutá a nezmyselná ideológia priamo dotýkala a 

nenávratne ovplyvnila ich životy.  

V prvej kapitole sme sa venovali spoločensko-politickej situácii vo vojnovom 

Československu. Túto kapitolu sme obohatili tiež o dve podkapitoly, z ktorých prvá 

približovala vývoj arizačných zákonov a vyostrovanie situácie v židovskej otázke. Druhá 

podkapitola opisovala postavenie židov v Žiline a tiež nariadenia, ktoré naveky poznačili ich 

predtým pokojné životy.  

Druhá kapitola uvádza informácie o mladosti a ranom detstve bratov Friedovcov. 

Opisujeme v nej rodinnú situáciu a taktiež štúdium či záľuby, ktorým sa chlapci venovali počas 

bezstarostného obdobia ich životov. 

V tretej kapitole približujeme strastiplnú cestu týchto mladých mužov po vyostrení 

situácie a spustení druhej vlny deportácií. Opisujeme ich stretnutie s rodinou, ktorá ich nezištne 

zachránila, no taktiež aj ich odhalenie a následné deportácie do koncentračných táborov. Je 

plná beznádeje, strachu a utrpenia. No je taktiež popretkávaná plamienkami nádeje a 

obdivuhodnej sily, ktorú títo odvážni chlapci v sebe počas svojho utrpenia nachádzali. V závere 

kapitoly približujeme ich oslobodenie a opätovné spoločné stretnutie v Žiline.  

V štvrtej a zároveň poslednej kapitole popisujeme život týchto mužov po prepustení. 

Venujeme sa obdobiu ich spoločného štúdia v Prahe, no taktiež ich následnému odlúčeniu, 

ktoré už trvalo naveky. 

V závere zhodnocujeme splnenie stanovených cieľov a približujeme tiež myšlienku, 

ktorú sme si po oboznámení sa s príbehom odniesli.  

Práca je obohatená o obrázkovú a dokumentačnú prílohu. 
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1 Spoločensko-politická situácia 

Židovské etnikum a jeho postavenie v Európe v 30. a 40. rokoch 20. storočia 

predstavovalo pre spoločnosť azda jeden z najnaliehavejších problémov. Nehumánne 

zaobchádzanie s príslušníkmi tejto rasy nemá v dejinách ľudstva precedens a pre 

prenasledovaných ľudí v tejto dobe neexistoval spôsob, ktorým by sa dokázali tejto genocíde 

vyhnúť. Ich jedinou možnosťou bol útek a vystavenie svojho ako aj života ľudí, ktorí ich 

prichýlili, či im iným spôsobom pomohli, veľkému nebezpečenstvu zo strany nacistov a 

ostatných stúpencov Hitlera. 

 

1.1 Autonómia a vznik Slovenskému štátu 

 Dňa 5. a 6. októbra 1938 sa v Žiline zišlo vedenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany 

(ďalej len HSĽS) na čele s Jozefom Tisom. Hlavnou súčasťou ich programu bola autonómia 

Slovenska, ktorá bola vyhlásená 6. októbra 1938  v Žiline.  Tiso stál na čele 5-člennej 

autonómnej vlády. Zatiaľ čo na Slovensku autonómia vyvolala národnú eufóriu a spustila vlnu 

mediálnej propagandy, v Česku nebol krok Slovenska považovaný za najsprávnejší, nakoľko 

bol považovaný iba za súčasť veľkej pomníchovskej prehry, keď bolo Československo nútené 

na základe Mníchovskej dohody dňa 30. septembra 1938 odstúpiť Nemecku Sudety, osídlené 

prevažne Nemcami.  

Dňa 13. marca 1939 pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisa a predstavil mu dve 

alternatívy, týkajúce sa budúcnosti Slovenska. Buď sa Slovensko stane samostatným štátom, 

alebo bude vydané napospas osudu, čo by predstavovalo ohrozenie samotnej existencie 

Slovenska zo strany Maďarska. Hácha zvolal dňa 14. marca 1939 mimoriadne rokovanie 

Snemu slovenskej krajiny. Na zasadnutí sa tak 57 politikov dohodlo na vyhlásení samostatného 

Slovenského štátu.1 Následne bol na území Čiech a Moravy vytvorený Protektorát Čechy a 

Morava. Československá republika prestala existovať. 

   Dňa 28. júla 1940 sa konali rokovania v rakúskom Salzburgu, na ktorých bol Jozef 

Tiso nútený ustúpiť radikálom a umožniť im tak mocenskú expanziu. Funkciu ministra vnútra 

obsadil veliteľ Hlinkovej gardy Alexander Mach a vtedajšieho ministra zahraničných vecí, 

Ferdinanda Ďurčanského nahradil radikálny predseda vlády Vojtech Tuka. 

                                                
1 ZUDOVÁ – LEŠKOVÁ, Z. Ku kľúčovým dňom česko – slovenskej štátnosti v marci 1939, s. 152. 
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1.2 Riešenie židovskej otázky  

 Po tom, ako bolo posilnené radikálne orientované krídlo slovenskej vlády, zväčšil sa 

vplyv nacistického Nemecka aj na vnútornú politiku Slovenskej republiky. Výrazne sa  prejavil 

aj na rasovej politike a neznášanlivosti voči Židom. Bolo prijatých množstvo protižidovských 

opatrení, namierených proti tejto rase. Židia sa nemohli nijakým spôsobom podieľať na štátnej 

správe, boli zrušené židovské politické strany a i. Zároveň sa stupňovali aj verejné antisemitské 

vystúpenia politikov za účelom presvedčiť občanov o správnosti ich politických cieľov.  

Už 18. apríla 1939 vyšlo dôležité protižidovské vládne nariadenie č. 63/1939, ktoré 

vymedzovalo pojem Žid.2 Vláda za pomoci gardistov začala vykonávať arizáciu, čo znamenalo 

vyčleňovanie Židov z hospodárskeho a spoločenského života, konfiškáciu ich majetku a 

obmedzenie ich pracovnej činnosti vrátane vedenia živností.  

Zásadný posun v riešení ,,židovskej otázky” nastal  koncom júla 1940 po rokovaniach 

v Salzburgu. Slovenský snem prijal zákon č. 210/1940 Sl. z., ktorým získala vláda na jeden rok 

kompetencie na riešenie židovskej otázky.3 Výsledkom bol Židovský kódex, vydaný dňa 

9. septembra 1941, ktorý vychádzal z norimberských rasových zákonov.4 Od tohto momentu 

sa napätie medzi Židmi a spoločnosťou rapídne stupňovalo. Ich životy boli nenávratne 

ovplyvnené a poznačené vtedajším politickým systémom. Napríklad Židia a nežidia nemohli 

medzi sebou uzatvárať manželstvá. Každý Žid starší ako 6 rokov mal povinnosť nosiť pripnutú 

žltú šesťcípu Dávidovu hviezdu. Nesmeli vykonávať niektoré povolania, napr. lekára, 

právnika, civilného inžiniera a i.  

V marci 1942 sa začalo realizovať konečné riešenie židovskej otázky- deportácie Židov 

do koncentračných táborov. Prvý transport židovských žien a dievčat odišiel dňa 25. marca 

1942 z Popradu a mieril do Poľska. Od tohto dňa po dobu takmer troch mesiacov boli všetky 

deportácie zo Slovenska vykonávané nezákonne. Transporty legalizoval až zákon z 15. mája 

1942 o vysťahovaní Židov, na základe ktorého Židia stratili štátne občianstvo a ich majetok 

prepadol štátu. Zákon určoval aj výnimky z deportácií.5 Do októbra 1942, kedy boli deportácie 

zastavené, bolo vyvezených zo Slovenska takmer 58 000 Židov. 

                                                
2 ZUDOVÁ – LEŠKOVÁ, Z. Ku kľúčovým dňom česko – slovenskej štátnosti v marci 1939, s. 136. 
3 LETZ, R. Prvá Slovenská republika 1939-1945, s. 138. 
4 NIŽŇANSKÝ, E. Holokaust na Slovensku 7, s. 13. 
5  NIŽŇANSKÝ, E. Deportácie v roku 1942, s. 45. 
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Počas Slovenského národného povstania od septembra 1944 nastala druhá vlna 

deportácií a neľútostná genocída pokračovala až do roku 1945. Do skončenia druhej svetovej 

vojny si antisemitizmus na Slovensku vyžiadal približne 68 000 obetí.6 

 

1.2.1 Židovská komunita v Žiline 

 Mesto Žilina pred vypuknutím vojny predstavovalo bezpečné útočisko pre židovský 

národ, ako aj pre iné národnostné menšiny. Žilinčania spolunažívali s týmito skupinami bez 

väčších problémov. V meste sa usporadúvalo množstvo kultúrnych podujatí, ktoré vzťahy 

medzi Židmi a nežidmi upevňovali. Taktiež tu sídlilo veľa úspešných Židov. Poväčšine to boli 

obchodníci, podnikatelia či vlastníci živností. Boli to tiež remeselníci, ktorí vlastnili významné 

dielne či lekári s kvalitným vzdelaním. Podľa náboženstva sa delili na tradičných ortodoxných 

a novodobejších neologických židov, avšak aj medzi týmito skupinami nepanovala 

neznášanlivosť. Práve naopak, tolerovali sa. 

Po vzniku samostatného Slovenského štátu začala židovská menšina v Žiline 

zaznamenávať čoraz prudší úpadok. V tej dobe bolo z celkového počtu 756 žilinských 

obchodníkov až 424 židovskej národnosti.7 Po vydaní Židovského kódexu a arizačných 

zákonov utrpeli najväčšiu ujmu najmä židovskí podnikatelia, nakoľko bolo nariadené zrušenie 

všetkej podnikateľskej či živnostenskej činnosti, vykonávanej Židmi podľa už vyššie 

spomínaného zákona č. 113/1940.8 Priamo zo Žiliny bolo vypravených 19 transportov, v 

ktorých bolo 18 223 Židov,  z toho 1321 bolo z okresu Žilina.9 Počas obidvoch deportačných 

vĺn prišlo o život vyše 2600 žilinských Židov.10 

Po skončení vojny v roku 1945 sa väčšina preživších Židov rozhodla odísť zo Žiliny, 

aby tak utiekli od nepríjemných spomienok, ktoré sa im k tomuto mestu v čase  2. svetovej 

vojny viazali. Niektorí v ňom zostali, iní odišli do novovzniknutého štátu Izrael a ďalší sa 

rozhodli študovať a spoznávať svet a zabudnúť tak na hrôzy, ktorým unikli len s veľkým 

šťastím. Viacerí Židia, ktorí prežili a vrátili sa do svojho rodného mesta, boli pokrstení. 

 

                                                
6  LETZ, R. Prvá Slovenská republika 1939-1945, s. 147. 
7 FRANKL, P., FRANKL, P. Židia v Žiline, s. 164. 
8 Tamtiež, s. 165. 
9 Štátny archív v Žiline, fond Okresný úrad ŽA, sg. 949/1942 prez., šk. č. 49. 
10 FRANKL, P., FRANKL, P. Židia v Žiline, s. 217. 
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2 Detstvo a mladosť bratov Friedovcov 

 Životný príbeh bratov Friedovcov11 sa začal písať v máji roku 1925, kedy sa narodil 

starší Alexander Nesanel Fried. Prišiel na svet v malom mestečku Kráľovo nad Tisou,12 

ležiacom necelých sto kilometrov juhovýchodne od hranice Československa na území 

Podkarpatskej Rusi, ktorá od roku 1918 patrila k Československu. 

 Dva roky po Alexandrovom13 narodení prišiel na svet aj jeho mladší brat Ferdinand.14 

Rodičia, Júlia Friedová, rodená Lauerová,15 a Bertalan (Bartolomej) Fried, ktorí boli 

židovského pôvodu, patrili k ortodoxným židom a aj svojich synov viedli k viere v Boha 

a k dodržiavaniu náboženských tradícií.  

Netrvalo dlho a rodina sa rozhodla presťahovať do Žiliny, kde v tej dobe Židia tvorili 

takmer pätnásť percent16 celkového počtu obyvateľov. Manželia Friedovci si preto otvorili na 

Hviezdoslavovej ulici kóšer reštauráciu, kde ponúkali jedlo, ktoré zodpovedalo striktným 

stravovacím predpisom, určovaných ich vierou. V roku 1936 sa sídlo reštaurácie presunulo do 

nových priestorov na Masarykovej ulici č. 12.17 Nakoľko si zvolili mesto, ktoré bolo dôležitou 

križovatkou a sústredilo sa v ňom veľa židovských podnikov a živností, tak väčšiu časť ich 

zákazníkov tvorili nábožensky založení zástupcovia miestnych firiem. 

Alexander a Ferdinand Fried trávili veľa času v ortodoxnej synagóge,18 kde 

navštevovali cheder - židovskú školu pre najmenších, v ktorej sa vyučovali základy judaizmu 

a hebrejčiny. Vyučovanie začínalo vždy o deviatej ráno v malej miestnosti synagógy. 

Melamedom19 v chederi bol učiteľ Friedmann, otec šiestich detí, rodák z Podkarpatskej Rusi, 

ktorý mal na starosti náboženskú výchovu. 

Navštevovali židovskú ľudovú školu,20 ktorá ponúkala kvalitné vzdelanie, okrem 

slovenčiny sa tu vyučovala aj nemčina. Až tretinu všetkých študentov predstavovali Slováci, 

katolíci, protestanti a príslušníci československého vierovyznania, čo bolo dôkazom jej 

výbornej reputácie v Žiline. 

                                                
11 Pozri príloha, obr. č. 3. 
12 V súčasnosti sa pre mesto používa názov Korolevo. 
13 Pozri príloha, obr. č. 1. 
14 Pozri príloha, obr. č. 2. 
15 Pozri príloha, obr. č. 4. 
16 Štátny archív v Žiline, fond Veľká obec Žilina, sg. 20/1938 prez.  
17 Štátny archív v Žiline, fond OŽS, Kmeňová kniha 21, č. 375/III. 
18 Pozri príloha, obr. č. 30. 
19 Učiteľ náboženstva v židovskej škole. 
20 Pozri príloha, obr. č. 5. 
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Ferdinand Fried už odmalička v sebe nachádzal vášeň pre šport a iné pohybové aktivity. 

Využíval všetky dostupné možnosti, ktoré mu škola ponúkala. Vynikal v tenise a nezaostával 

ani vo vodnom póle. ,,Hovorieval mi, že keby neprišla vojna, šiel by na olympiádu,”21 spomína 

Susan Fried na svojho milovaného, dnes už nebohého, otca. 

Po vzniku samostatného Slovenského štátu sa postupne zhoršovala ekonomická 

situácia rodiny Friedovcov. Na základe výmeru krajinského úradu zo dňa 20.11.1939 bola 

otcovi odňatá koncesia, na základe ktorej mohol prevádzkovať kóšer reštauráciu a čapovať 

pivo a víno. Podnik musel zlikvidovať do apríla 1940.22 

 Alexander nemohol pokračovať v štúdiu na strednej škole, a preto poslúchol otca a 

začal sa učiť za stolára. V roku 1940 spolu s niekoľkými židovskými priateľmi odišiel do 

hachšary v mestečku Čadca, kde strávil rok a pol svojho života. Na tomto mieste sa účastníci 

pripravovali na život v Zemi izraelskej, teda v Palestíne. Cieľom bolo vychovať 

priekopníckych Židov, ktorí budú pripravení na život v kibucoch - poľnohospodárskych 

osadách v Palestíne. 

Zdanlivá idylka v hachšare netrvala dlho a v marci 1942 dnu vtrhli gardisti. Ticho 

prerušilo rinčanie skla rozbíjajúcich sa okien, do ktorých hádzali kamene. Doručili im 

nariadenie, podľa ktorého všetci židia, ktorí sú starší ako 16 rokov, budú deportovaní do Žiliny, 

kde boli následne umiestnení  do koncentračného strediska, ktoré bolo vytvorené v priestoroch 

Štefánikových kasární. ,,Naraz sa otvorila brána a my sme vošli. A teraz to strašné bitie a to 

strašné kričanie.”23 V tom momente Alexander po prvý raz pocítil skutočný strach. Mal však 

šťastie a na príkaz veliteľa bol z koncentračného strediska prepustený. Do dnešného dňa si 

nedokáže vysvetliť, ako je možné, že vtedy unikol smrti len o vlások. Po zvyšok dní, ktoré v 

koncentračnom stredisku strávil, dostal za úlohu nakladať väzňov do vagónov, ktorí boli neskôr 

prevezení do Auschwitzu, nemeckého vyhladzovacieho tábora v Poľsku. 

Sedemnásťročný Šaňo už viac nechcel riskovať, tak si vybavil falošné doklady vďaka 

svojmu priateľovi, Slovákovi, ktorý pracoval na pošte v Žiline. Ilegálne mu sprostredkoval 

legitimáciu a Alexandrovo falošné meno bolo Milan Novotný.24 Vďaka tejto nepravej identite 

sa nemusel obávať, že by fašisti prišli na to, že je Žid a mohol tak viesť obyčajný život v rámci 

svojich možností.  

                                                
21 Spomienky Susan Fried, telefonický rozhovor zo dňa 12.09.2022. 
22 Štátny archív v Žiline, fond OŽS, kmeňová kniha, zväzok 1, s. 50. 
23 Alexander Fried a zázraky - filmový dokument. 
24 WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 153. 
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3 Pripravení o slobodu a takmer aj o život 

 Pokiaľ v živote niekedy nadobudneme pocit, že nás postretol zázrak, obyčajne 

prichádza, keď ho najmenej čakáme a v správny čas. Bratom Friedovcom sa podarilo prežiť 

holokaust práve vďaka viere, ale aj šťastiu , ktoré ich postretlo v úplnej beznádeji, no zároveň 

vo chvíli, keď ho najviac potrebovali. 

 

3.1 Nedobrovoľné opustenie milovanej matky 

 Koncom augusta 1944, keď vypuklo Slovenské národné povstanie a Slovensko bolo 

obsadené Nemcami, boli Žida, ktorým sa podarilo zachrániť v prvej vlne deportácií, opäť       

v ohrození. V septembri toho istého roku sa začala druhá vlna deportácií, počas ktorej prestali 

platiť všetky výnimky udelené prezidentom ako aj ministerstvami. Zo Slovenska bolo 

vyvezených asi 13 500 Židov.25 Iniciatívu prevzali Nemci a aktívne sa zapojili aj Pohotovostné 

oddiely Hlinkovej gardy. 

Po tom, čo sa o tomto verdikte dopočula Júlia Friedová, rozplakala sa. ,,Vy - chlapci - 

sa musíte zachrániť,” povedala svojim dvom synom. ,,Mama, prosím, poď s nami,” prosíkali 

a snažili sa ich milovanú mamičku prehovoriť. Utrápená žena sa zadívala do prázdna a po 

lícach jej stiekol ďalší prúd sĺz naplnených bolesťou. ,,Choďte! Prelezte plot a bežte. 

Rýchlo!”26 rázne im prikázala, čo pri jej obvyklom dobrosrdečnom tóne nebolo zvykom.  

S ťažkým srdcom ju opustili sediacu na malej verande. Preliezli múr a mierili naprieč 

mestom až k Budatínu. Zastavili až pri rieke Rajčianke, neďaleko od jej sútoku s Váhom. 

Nemali so sebou žiadne veci, jedlo ani doklady. Ich jediný majetok predstavovalo 10 korún, 

ktoré im stihla matka dať pred cestou.  Boli bezradní. Nevedeli, kam sa podieť a čo majú robiť. 

Odrazu akoby zázrakom sa spomedzi stromov vynorili dve Slovenky. Ako sa ženy k chlapcom 

blížili, Ferdinand, ktorého prezývali aj Ičo, spozoroval, že sú to úplne jednoduché roľníčky, 

skôr stredného veku, ktoré pracovali na neďalekých poliach. Ženy najprv okolo chlapcov prešli 

bez zjavného povšimnutia. Potom sa však na ich veľké prekvapenie otočili a podišli k nim 

bližšie. ,,Čo tu robíte?” opýtala sa jedna žena. ,,Museli sme utiecť a nevieme, kam máme ísť. 

Matku sme museli nechať v Žiline. Netušíme, čo sa s ňou stalo,”27 ozval sa tichým hláskom Ičo. 

Po jeho slovách sa v Alexandrovi ozvali výčitky. Nemienil dopustiť, aby sa matke niečo stalo, 

                                                
25 LETZ, R. Prvá Slovenská republika 1939-1945, s. 147. 
26 WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 206-207. 
27 WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 215. 
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preto sa rozhodol vrátiť po ňu. ,,Ičo, idem späť do Žiliny. Ak sa do západu slnka nevrátim, choď 

k partizánom.”28  

Rozbehol sa naspäť do mesta po poľnej ceste. Avšak po príchode na Dlabačovu 2229 

ho čakalo nemilé prekvapenie. ,,Keď som sa po niekoľkých hodinách vrátil, na dverách už boli 

pásky gestapa.”30 Malý byt, ku ktorému sa mu viazali tisícky spomienok, bol prázdny. Na 

dverách bolo niekoľko okrúhlych pečiatok zo zeleného papiera, uprostred ktorých sa vynímal 

hákový kríž ako výstraha.31 Bolo to jasné znamenie. Matku odviedli. Nerozumel, čo sa stalo. 

Plakal a bol v takom šoku, že mal problém racionálne uvažovať. Roztriasol sa ako malý chlapec 

a v jeho vnútri sa šírila panika. Bol tak bezradný. Čo povie úbohému Ičovi? Zostávala mu už 

len malá nádej, že svoju matku ešte niekedy uvidí a túto hrôzu si musel niesť so sebou. Vtedy 

ešte netušil, že ich milovaná matka bola v tej chvíli už na ceste do koncentračného tábora v 

poľskom Osvienčime, kde bola následne chladnokrvne zavraždená. Rovnaký osud postihol aj 

ich otca, ktorý zahynul v koncentračnom tábore Buchenwald.32 

Alexandrovi nezostávalo nič iné, než sa vrátiť k svojmu bratovi. Cesta späť do Budatína 

mu ubehla veľmi rýchlo. Trápili ho však obavy o ich život. Kam sa podejú? Čo s nimi bude? 

Našťastie, Ferdinanda našiel živého a zdravého. Odrazu sa k nim blížil ďalší človek - mladý 

muž, vo veku približne 30 rokov a neskôr sa dozvedeli, že sa volá Anton Belánik.33 Neznámy 

muž podišiel k mladíkom bližšie, potľapkal Šaňa po ramene a hovorí: ,,Chlapci, ja som bol v 

nevôli a ja vás zachránim.”34 

 

3.2 Odvážni záchrancovia 

Zaviedol ich do svojho rodinného príbytku v Dlhom Poli, ktorý patril miestnej 

pomocníčke na fare, Apoliene.35 Akonáhle otvoril dvere skromne vyzerajúceho domu číslo 

jeden, chlapci v kuchyni zbadali krásnu mladú ženu, Antonovu manželku Máriu.36 Kresťanská 

rodina sa ujala dvoch židovských chlapcov, hoci sami mali v dome dve malé deti - štvorročnú 

Máriu a niekoľko mesačného Eduarda. K tomuto kroku sa podujali napriek tomu, že celej 

                                                
28 WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 216. 
29 Pozri príloha, obr. č. 17. 
30 MOTLOVÁ, Ž. Za války zachráněný Žid v 93 letech dosáhl uznání pro krnovské záchrance, iDNES.cz zo 

dňa   6.11.2018. 
31 WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 215. 
32 Štátny archív v Žiline, fond Okresný súd v Žiline sg. M244/47. Pozri aj príloha, obr. č. 8. 
33 Spomienky Alexandra Frieda, telefonický rozhovor zo dňa 28.02.2021. Pozri aj príloha, obr. č. 6. 
34  WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 217. 
35 Pozri príloha, dokument č. 1. 
36 Pozri príloha, obr. č. 6. 
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rodine hrozilo veľké nebezpečenstvo za ukrývanie Židov. V Alexandrových i Ferdinandových 

očiach boli manželia Belánikovci hrdinovia. Pán Belánik rozhodol, že pre bezpečnosť chlapcov 

a celej rodiny bude lepšie, ak budú vystupovať ako bratia jeho manželky. ,,Ty,” ukázal Tonko 

prstom na Šaňa, ,,sa budeš volať Cyprián. A ty,” ukázal na Iča, ,,teba budeme volať Filip.”37 

V tú noc nechali dobrosrdeční manželia chlapcov spať vo svojich vlastných posteliach. 

Po dvoch dňoch strávených spoločne v dome s rodinou Belánikovou sa boli nútení 

ukryť v senníku, v ktorom si postavili menšiu izbu, aby zbytočne nevzbudzovali pozornosť 

ľudí v okolí.38 Mladíci sa nemali dôvod sťažovať. Láskavosť a obetavosť týchto manželov pre 

nich bola priam nevysvetliteľná.39 Bratia Friedovci však neboli jedinými Židmi, ktorým 

obyvatelia Dlhého Poľa poskytli úkryt. Napríklad to bola Lýdia Strýková, polovičná Židovka, 

Alexandrova spolužiačka zo školy v Žiline.  

Anton s Máriou pravidelne počúvali BBC v malom rádiu, aké mala aj ich matka. 

Jedného dňa k nim po rebríku vyliezol s rádiom v ruke pán Belánik a hovorí: ,,Chlapci, 

počúvajte, hovorí Winston Churchill. Chce nás oslobodiť od Hitlera.”40 Chlapci síce nemali 

ani najmenšie tušenie, o čom pán Churchill hovorí, ale pevne verili, že nakoniec budú 

zachránení. Mali ale obavy. Ako dlho tu ešte budú musieť zostať? Čo ak sa niekto dozvie o 

tajomstve rodiny Belánikovej? Predstava, že nacisti odvádzajú dobrosrdečného Tonka a 

tehotnú Máriu, im obom naháňala strach. Všetko toto riziko podstupovali úplne nezištne. 

Chlapci sa snažili podľa svojich možností pomáhať Belánikovcom v hospodárstve, napr. pri 

zbere zemiakov či starostlivosti o králiky. 

Ferdinandove i Alexandrove obavy sa však dňa 6. decembra 1944, po troch mesiacoch 

strávených pod strechou tejto obetavej rodiny, naplnili. V ranných hodinách pred domom 

zastavilo auto s Nemcami a gardistami.41 ,,Ste prezradení!” zaklopal niekto na krabicu so 

zemiakmi, v ktorej sa skrývali na smrť vystrašení chlapci. Odviedli ich spolu s Antonom 

Belánikom do Žiliny. Mária, ktorá bola tehotná, zostala s malými deťmi doma. Nezastrelili ich, 

pretože chceli od nich získať ďalšie informácie o ukrývaní Židov v Dlhom Poli. 

 

                                                
37 Spomienky p. Martiny Belánikovej, telef. rozhovor zo dňa 26. 02. 2022. 
38 Spomienky Susan Fried, telefonický rozhovor zo dňa 12. 09. 2022. 
39 Spomienky Alexandra Frieda, telefonický rozhovor zo dňa 28. 02. 2021. 
40 WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 221. 
41 Súkromný archív rodiny Belánikovcov. Pozri aj príloha, dokument  č. 1. 
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3.3 Z väzenia do koncentračného tábora 

 I keď sa počas vzniknutej paniky a chaosu v Dlhom Poli od seba chlapci na istý čas 

stratili, nevýslovne sa im uľavilo, keď v nákladnom aute plnom väzňov spozorovali jeden 

druhého. Opäť sa našli. Aj keď v obrovskej tragédii, ale boli v nej spolu. 

Auto s rachotom po krátkej ceste zastavilo. Doviezli ich na políciu na Námestí Andreja 

Hlinku.42 Asi 300 na smrť vystrašených Židov previedli po chodbách polície až do väzenia, 

kde strávili takmer šesť dní v krutých podmienkach. Vyhladovaní a slabí čakali na svoj koniec. 

Nikto z väzňov netušil, čo ich čaká. Po celý ten čas vládla medzi nimi nevýslovná panika a 

zúfalstvo. Bezmocní ľudia kričali, plakali, modlili sa, omdlievali či dokonca zvracali. 

Vyhladovaní a slabí čakali na svoj koniec. 

,,Los! Los! Transport!” (Rýchlo! Rýchlo! Transport!)”43 prehlušil chaos hlas jedného 

z vojakov. Opäť fašisti naložili utrápených ľudí do pripravených kamiónov a bratom sa tak len  

na chvíľu opäť naskytol pohľad na Žilinu. Netušili, či sa sem ešte niekedy vrátia. Obaja chlapci 

žialili za matkou. Ich nádej, že sa s ňou ešte niekedy zdraví a šťastní zvítajú, pomaly vyhasínala 

tak, ako aj ich predpoklady, že túto katastrofu vôbec prežijú oni sami. Tieto myšlienky 

Alexandra načisto vydesili, až sa mu roztriasli jeho vyziabnuté nohy.44 

 Vystrašených a vyhladovaných ich deportovali do koncentračného tábora Sereď,45 

nachádzajúceho v malom mestečku neďaleko Topoľčian. Podmienky tu boli ešte horšie ako  

v predošlom tábore. Miestni dozorcovia sa správali omnoho neľudskejšie a neustále kričali.  

 

3.4 Cesta vlakom 

Tak ubiehal deň za dňom až napokon 15. decembra 1944, na základe nového rozkazu, 

boli väzni nútení nastúpiť na ďalší transport. Šaňo s Ičom sa chúlili k sebe. Netušili, čo ich 

čaká. Oboch chlapcov prepadla nevýslovná hrôza, keď si pri pohľade na nákladné vozne 

pripravené na odvoz uvedomili, že transport smeruje do koncentračných táborov. 

Cesta vlakom bola nepredstaviteľným utrpením pre každého jedného väzňa. Ľudia 

kričali, tlačili sa na seba, odpadávali na zem do výkalov a mrzli, pretože vonku už zúril 

decembrový mráz. S každým zabrzdením či prudkým pohybom chlapcov zavalili až k zemi 

desiatky meravých, vychudnutých, bezvládnych či dokonca mŕtvych tiel mužov. Nemali 

                                                
42 Dnes sa v tejto budove nachádza Považská galéria umenia. Pozri aj príloha, obr. č. 7. 
43 WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 223. 
44 Spomienky Alexandra Frieda, telefonický rozhovor zo dňa 28.02.2021. 
45 Pozri príloha, obr. č. 31. 
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prístup k žiadnej potrave ani vode, slabli priam z hodiny na hodinu a báli sa zaspať, aby 

nezamrzli. Alexandrovi navždy zostane v pamäti pohľad na jedného z väzňov, ktorý sa z ničoho 

nič začal zvíjať na zemi a nevýslovne nariekať. Mal epilepsiu a potreboval lieky. Nikto z 

vagóna mu však nedokázal pomôcť, a tak sa niekoľko dlhých dní museli opakovane prizerať 

hrôze, ktorou si tento muž prechádzal. Bratia zažili aj pokus o útek približne desiatich väzňov 

z jeho vagóna, ktorým sa pílou podarilo prerezať kovovú tyč, ktorou boli uzatvorené dvere 

vagóna. Avšak chlapci si uvedomovali, aké nebezpečné bolo takýmto spôsobom pokúšať 

šťastie, a tak sa nepokúsili utiecť, aj keď situácia spočiatku vyzerala nádejne. Muži vyskočili 

za jazdy z vlaku a rozbehli sa smerom do lesa, aby sa esesákom, príslušníkom nacistickej 

organizácie Schutzstaffel,46 v prípade núdze stratili z dohľadu. Najprv sa zdalo, že muži 

vyviazli bez absolútneho povšimnutia ich trýzniteľov. Odrazu vlak prudko zastavil a šanca, že 

sa mužom podarí uniknúť, bola zmarená. ,,Všetkých ich chytili,”47 skonštatoval niekto, keď sa 

po pár výstreloch esesáci vrátili späť do vlaku. Alexander a Ferdinand sa tuho objali. Ešte 

nechceli zomrieť. 

 

3.5 ,,Stille Nacht, heilige Nacht” 

 Po niekoľkých dňoch dlhej a úmornej cesty vlak s rachotom zastavil. Boli v Nemecku, 

v mestečku Oranienburg, necelých 40 kilometrov severozápadne od Berlína. Mierili do 

Sachsenhausenu,48 nacistického koncentračného tábora, ktorý kvôli svojej výhodnej polohe, 

nakoľko sa nachádzal len neďaleko strediska gestapa, slúžil aj ako výcvikové miesto pre 

veliteľov koncentračných táborov z celého nacistického Nemecka. Keď esesáci otvorili vagón, 

utrápení väzni po niekoľkých dňoch konečne uzreli denné svetlo. Mŕtve a bezvládne telá zostali 

ležať vo vagóne, zatiaľ čo bratia Friedovci a niekoľkí ďalší väzni stáli vonku nastúpení v rade. 

Miestni velitelia vydávali všetky nariadenia výhradne v nemčine. Šaňovo a Ičovo jediné šťastie 

bolo, že po nemecky vedeli, pretože táto znalosť bola v ich situácii skutočnou nevyhnutnosťou. 

Po príchode do tábora cez obrovskú bránu sa im naskytol pohľad na námestie. Boli Vianoce 

roku 1944 a Šaňo a Ičo ich práve šli stráviť v koncentračnom tábore. Esesáci prinútili väzňov 

vyzliecť sa do naha a oholili im vlasy. V tábore sa ozývala známa pieseň. ,,Stille Nacht, heilige 

Nacht.”49  Každému väzňovi pridelili špeciálny bielo-modrý pruhovaný oblek, klobúk, drevené 

                                                
46 Schutzstaffel (skrátene SS) bol ochranný oddiel a zložka nacistickej strany NSDAP v rokoch 1925 - 1945. 

Organizácia zodpovedala za násilie a zločiny proti ľudskosti vrátane stráženia a prevádzky koncentračných 

táborov v Nemecku aj na jeho okupovaných územiach. 
47 WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 243. 
48 Pozri príloha, obr. č. 32. 
49 WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried, s. 244. 
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sandále a evidenčné číslo, ktoré si každý z nich musel pamätať. Šaňa zaregistrovali pod číslom 

121 199 a Iča pod 121 200. Taktiež im boli pridelené trojuholníkové farebné odznaky - 

,,uholníky”, ktoré si boli nútení sami našiť na oblek. Židov bolo možné spoznať podľa žltého 

trojuholníka, homosexuáli mali na obleku ružové odznaky, politickí väzni červené a hnedé 

patrili Rómom a Sintom.50 

Ich každodenný život v tábore sa stal pre nich už akýmsi rituálom. Ráno vstávali vždy 

tesne po piatej hodine a pracovná zmena im začínala o šiestej. Medzi tým sa v tábore konalo 

to, čomu esesáci hovorili ,,raňajky”. Každý deň dostali to isté - vlažnú vodu na umývanie riadu, 

ktorú velitelia nazývali kávou, a tenký kúsok chleba alebo riedku polievku. Obedňajšia 

prestávka trvala 30 minút, kedy bola väzňom opäť podávaná vodová polievka, v ktorej z času 

na čas objavili aj kúsok zemiaka či repy, ale aj kamene. Poobedná zmena bola ešte náročnejšia, 

pretože väzni boli pri tomto type stravovania veľmi unavení. Každý väzeň sa nemohol dočkať 

na večerné zvolávanie, ktoré niekedy prebiehalo aj niekoľko hodín, aby sa na nich dozorcovia 

zabávali. 

Na jar roku 1945 však v tábore došlo k ďalším zmenám. Sadistickí esesáci si usporiadali 

podobnú hru, s akou sa chlapci stretli už počas svojho pobytu v koncentračnom tábore v Seredi. 

Avšak tu, v Oranienburgu, si velitelia zvolili omnoho smrtiacejšie postupy. Bolo absolútne 

nemožné predvídať, v ktorú noc sa táto tortúra môže opakovať a koľko väzňov pri nej príde o 

život. Z ničoho nič ich v noci všetkých vyhnali z postele a urýchlene sa museli postaviť do 

pozoru. Esesáci hlásili čísla, ku ktorým sa jednotliví väzni museli prihlásiť a zvyšní ľudia ich 

po ich následnom odvedení už nikdy nevideli. 

Keď sa však koncom jari začalo čistiť a evakuovať celé okolie Sachsenhausenu, Šaňo 

s hrôzou zistil, že deportovali aj jeho milovaného brata Iča. To bolo ich prvé skutočné odlúčenie 

a Alexander netušil, ako to bez brata zvládne, no najmä ho trápili obavy o jeho život. Rovnaké 

neutíchajúce a náročné myšlienky trápili aj Iča, ktorý bol deportovaný do priestorov siete 

nemeckých koncentračných táborov Mauthausen-Gusen,51 ktorý sa nachádzal približne 20 

kilometrov východne od Linza. Pobyt v tomto tábore zavŕšil Ferdinandove spomienky na 

najtraumatickejšie obdobie jeho života. ,,Otec mi opisoval strašné veci, ale nebolo ich veľa. O 

väčšine z nich sa rozhodol nehovoriť,” spomína pani Susan,  dcéra dnes už nebohého 

Ferdinanda Frieda. Z jeho zmienok o tomto období jeho života je zrejmé, že v tomto tábore 

väčšiu časť jeho potravy predstavovali zemiakové šupky. Po tejto nevýdatnej strave bol opäť 

                                                
50 Pod pojmom Sinti rozumieme podskupinu Rómov, žijúcich v Nemecku. 
51 Pozri príloha, obr. č. 33. 
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nútený k ťažkej práci. Azda jeho najtraumatickejšou úlohou bolo hádzanie mŕtvych a 

bezvládnych tiel chladnokrvne zavraždených a umučených väzňov do jám, kde boli následne 

tieto mŕtvoly spaľované. Pracoval tiež v leteckej továrni, kde plnil príkazy, ktoré boli vydávané 

miestnymi inžiniermi a mechanikmi. Pracoval na vývoji nemeckých lietadiel a stíhačiek, ktoré 

boli určené pre vojenské účely. Napokon ho v roku 1945 oslobodili spojenecké vojská a vrátil 

sa späť do Žiliny. 

 

3.6 Deň oslobodenia 

 Dňa 23. apríla 1945 sa začal pochod smrti. Dozorcovia vydávali jeden rozkaz za 

druhým a muži v koncentračnom tábore Sachsenhausen sa museli rozdeliť do skupiniek asi po 

500 väzňov a zoradiť sa.52 Esesáci vydali rozkaz k pohybu a ani jeden z väzňov netušil, prečo 

a kam idú. Alexander počas tohto pochodu videl nespočetnekrát utekať Nemcov. Nerozumel, 

prečo by to robili. Jediným vysvetlením preňho bolo, že Rusi musia byť blízko. Počas krátkych 

prestávok sa vyhladovaní väzni boli ochotní vrhnúť na čokoľvek, čo by ich dokázalo aspoň 

trochu zasýtiť, aby zvládli náročný pochod. Šaňo sa len prizeral, ako desiatky mužov pribehli 

k mŕtvym koňom a jedli ich mäso. Pre Alexandra táto možnosť neprichádzala do úvahy, on sa 

pokúšal vystačiť si s púpavovými listami, ale ako dni ubiehali, sily už takmer 20-ročného 

Alexandra, ktorý vážil sotva 30 kilogramov, rapídne ubúdali. 

 Jedenásť nepredstaviteľne náročných dní bol Alexander súčasťou tohto smrtiaceho 

pochodu. Keď 3. mája nastal moment, keď už aj nezlomný Šaňo povedal: ,,Je koniec. 

Nevládzem.”53 Ani on sám by nebol nikdy predpokladal, že túto hrôzu napokon prežije. Bol 

úplne na pokraji svojich síl, keď si zrazu všimol, že nacisti utiekli a všade navôkol boli len 

ruské vojská a americké lietadlá. Vojna skončila. Väzni vedeli, že im už nič nehrozí. 

Nachádzali sa v malom nemeckom mestečku Crivitz na severe Nemecka, asi 100 kilometrov 

východne od Hamburgu. Alexander tu strávil ešte necelé tri týždne, aby sa trochu zotavil a 

potom sa konečne vrátil späť do Žiliny, kde sa znovu stretol s Ferdinandom.  

 

 

 

 

 

                                                
52 HERDA, J. Fried wird zur Nummer 121 199, Der Neue Tag zo dňa 23. 06. 2019, s.  43. 
53 HERDA, J. Wer tot ist, kann nichts bezeugen, Der Neue Tag zo dňa 14. 07. 2019, s. 47. 
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4 Život po oslobodení  

 Obaja bratia boli pripravení o mnoho rokov svojho života kvôli nezmyselnému 

trápeniu, ktorým si prechádzali v troch koncentračných táboroch. Obom sa podarilo úspešne 

zmaturovať v Prešove54 a následne ich kroky viedli do Prahy55 na Karlovu univerzitu. Tu začal 

Alexander študovať medicínu, no v roku 1949 prestúpil na Pedagogickú fakultu Karlovej 

univerzity, nakoľko v sebe objavil záľubu v histórii a jazykoch. 

Ferdinand Fried sa venoval štúdiu chémie taktiež na Karlovej univerzite. Okrem toho 

sa venoval aj štúdiu medicíny. Trápili ho zdravotné ťažkosti, ktoré boli následkom jeho pobytu 

v koncentračných táboroch. Na istý čas bol tiež kvôli pretrvávajúcim problémom so žalúdkom 

hospitalizovaný. Počas svojho štúdia tiež pracoval a rád navštevoval pražskú kaviareň Café 

Manes, kde spoznal aj Veru - budúcu manželku. Toto stretnutie sa udialo v roku 1947 a ich 

romantický vzťah bol zavŕšený svadbou 14. januára 1950 v Prahe.56 ,,Bol to príbeh o skutočnej 

láske, ktorá trvala 66 rokov až do smrti môjho otca,”57 spomína pani Susan Fried na vzťah 

svojich rodičov. 

   Pretože sa ich rodičia nevrátili z koncentračných táborov a preživší svedkovia im 

potvrdili ich smrť, Ferdinand Fried sa v roku 1947 obrátil na Okresný súd v Žiline so žiadosťou 

o vyhlásenie rodičov za mŕtvych. Nakoľko však nepredložil do 60 dní všetky potrebné doklady, 

súd jeho žiadosti nevyhovel a zamietol ju.58 

V roku 1952 boli obaja nútení utiecť z Prahy. Spolu s Ferdinandovou manželkou Verou 

a ich priateľom, ktorý bol strýkom Václava Havla, zaplatili dvom ľuďom, ktorí im pomohli 

ilegálne prekročiť hranice a uchýliť sa do Viedne.59 V totalitnom československom štáte sa 

necítili bezpečne, najmä keď sa začali politické procesy, v ktorých boli obvinenými Židia, napr. 

Slánsky a zhoršili sa vzťahy medzi ČSR a Izraelom. Pán Ferdinand Fried totiž štyri roky 

pracoval na izraelskom veľvyslanectve v Prahe. Okrem iného sa zúčastnil i prvého kongresu 

židovskej mládeže.60 

Na univerzite vo Viedni Alexander vyštudoval históriu a v roku 1955 získal doktorát. 

Po ukončení vzdelania pôsobil na viacerých univerzitách a školách v Belgicku, vo Veľkej 

Británii, Nemecku, Izraeli, USA a Kanade. Neustále si zvyšoval vedeckú hodnosť, stal sa 

                                                
54 Pozri príloha, dokument č. 2. 
55 Pozri príloha, obr. č. 12, 13, 14. 
56 Pozri príloha, obr. č. 11. 
57 Spomienky Susan Fried, telefonický rozhovor zo dňa 12. 09. 2022. 
58 Štátny archív v Žiline, fond Okresný súd Žilina, sg. M 244/47. 
59 Pozri príloha, obr. č. 15, 16. 
60 Pozri príloha, obr. č. 10. 
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docentom a obhájil tiež profesúru. V súčasnosti žije aj so svojou manželkou v Nemecku 

neďaleko Chebu v mestečku Tirschenreuth. 

Manželia Belánikovci, ktorí počas holokaustu zachránili židovským bratom život, za 

svoj odvážny čin obdržali v roku 2018 in memoriam ocenenie Spravodlivý medzi národmi.61 

Na slávnostnom odovzdávaní vyznamenania v synagóge v Krnove, ktoré prevzali 3 dcéry a 

syn Belánikovcov, sa osobne zúčastnil aj Alexander Fried so svojou manželkou Dorotheou 

Woichechowski-Fried.62 

 

4.1 Pokojný život Ferdinanda Frieda 

 Po tom ako Ferdinand utiekol spolu so svojím priateľom, bratom a manželkou do 

Viedne, mal pred sebou neľahkú skúšku vzťahu so svojou milovanou ženou. Vera zostala vo 

Viedni u Rothschildovcov a Ferdinandove kroky smerovali do Bruselu, kde sa venoval štúdiu 

chemického inžinierstva. O rok však za ním manželka prišla a všetko bolo ako predtým. V 

Bruseli zostali až do roku 1956, kým Ferdinand nedoštudoval.  

 Ich loď SS Homeric vyplávala z francúzskeho prístavu Le Havre a zakotvila v 

kanadskom Quebecu dňa 23. októbra 1956. Hneď po príchode do Kanady odišli do Montrealu, 

nakoľko sa tam zhromažďovali akademici. Keď po dlhej ceste vlakom konečne dorazili do 

tohto mesta, podarilo sa im nájsť komunitu Čechov, s ktorými sa ihneď spriatelili.63 Ferdinand 

začal organizovať rôzne kurzy na miestnej univerzite a krátky čas pracoval aj vo Všeobecnej 

nemocnici v Montreale.64 V roku 1958 sa presťahovali do Fredericton New Brunswick, kde 

Ferdinand v roku 1962 získal titul PhD v biochémii.65 Tu sa im v roku 1960 narodila aj dcéra 

Susan. Potom sa však opäť vrátili do Montrealu,66 kde Ferdinand pracoval vo farmaceutickom 

priemysle. Pracoval vo firme Bayer až pokiaľ sa mu nenaskytla príležitosť pracovať vo firme 

Rousell, kde sa mu v roku 1964 podarilo získať pozíciu vedeckého riaditeľa. Vďaka tejto práci 

sa rodina presťahovala do Anglicka,67 kde Ferdinand od základov vybudoval divíziu výskumu 

a vývoja v tejto krajine. Po roku v Londýne sa presťahovali do krásneho mesta Swindon 

Wiltshire. Bol tiež pozvaný, aby sa stal členom riadiaceho orgánu Swindon College. 

                                                
61 Pozri príloha, obr. č. 19, 20. 
62 Pozri príloha, obr. č. 18. 
63  Pozri príloha, obr. č. 21. 
64 Pozri príloha, obr. č. 22. 
65 Pozri príloha, obr. č. 23. 
66 Pozri príloha, obr. č. 24. 
67 Pozri príloha, obr. č. 25, 26. 
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Po niekoľkých rokoch bol Ferdinand oslovený, aby sa presťahoval do Bruselu, kde už 

predtým s Verou žil. Po príchode do Bruselu pracoval s istým kanadským vedcom. Ferdinand 

sa však túžil vrátiť do Kanady, a preto spoločne pracovali na vytvorení spoločnosti s názvom 

Bio Research. Táto spoločnosť mala sídliť v Montreale, kde sa Dr. Fried napokon v roku 1972  

vrátil, aby prijal funkciu riaditeľa firmy Bio Research.68 

Svoj profesionálny život strávil vo farmaceutickom priemysle a v neskorších rokoch 

ako poradca provinčných a federálnych orgánov v Kanade. Bol členom mnohých odborných 

spoločností, ako napríklad Kanadská toxikologická spoločnosť, Kanadská federácia 

biologických vied, American Association for the Advancement of Science, Drogová 

informačná asociácia, Kanadská spoločnosť pre Weizman Institute of Science. 

Pracovný život Dr. Frieda zaviedol na zaujímavé miesta, kde robil výskum. Boli to 

miesta napríklad v Indii, Európe či v Amerike. 

S manželkou často spoločne cestovali, a to najmä do krajín s teplým podnebím. 

Mnohokrát navštívili Karibik, no takisto spolu aj radi lyžovali.69 Bol to skvelý športovec, 

výborný tenista a plavec. Mal rád výtvarné umenie, hudbu a bol vášnivým čitateľom. V 

neskorších rokoch ho príbuzní často nachádzali pri počúvaní klasickej hudby alebo čítaní 

knihy. Bol tiež zanieteným historikom, no najmä milujúcim manželom, otcom a starým 

otcom.70 

,,Niektorí ľudia, ktorí prežili holokaust, sa so svojimi zážitkami rozhodnú podeliť s 

ostatnými a niektorí nie.”71 Ferdinand sa rozhodol k svojej minulosti nevracať. Od svojho 

úteku z ČSR  sa  už  na územie Československa nikdy nevrátil. Zvyšok svojho života strávil v 

Ottawe so svojou manželkou a zvyškom rodiny v pokoji a v radosti. V roku 2016 navždy odišiel 

z tohto sveta.  

 

 

  

 

 

                                                
68 Pozri príloha, obr. č. 27. 
69 Pozri príloha, obr. č. 28. 
70  Pozri príloha, obr. č. 29. 
71 Spomienky Susan Fried, telefonický rozhovor zo dňa 12. 09. 2022. 
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Záver 

,,Byť ignorantom minulosti znamená zostať naveky dieťaťom.” 

Cicero 

 

Prenasledovanie, väznenie, mučenie či vyvražďovanie nevinných ľudí, ktorí boli 

vytrhnutí zo svojho každodenného života len na základe svojho pôvodu  či rasy, bolo bežnou 

súčasťou krutého obdobia histórie Európy - druhej svetovej vojny.  

V našej práci zachytávame osud dvoch židovských chlapcov, ktorými boli Alexander a 

Ferdinand Fried. Ani oni neboli výnimkou a tiež si na nich počkal teror, s akým sa stretávali 

členovia tejto komunity počas druhej svetovej vojny. Hitler a jeho stúpenci uznávajúci jeho 

ideológiu nemali zľutovanie so žiadnym židom. Nebrali ohľad na to, že pripravujú o život ľudí, 

v ktorých driemal potenciál či jedinečný ľudský charakter. Niektorí však mali šťastie a po dlhej 

ceste  plnej útrap v koncentračných táboroch sa im podarilo vyviaznuť živým. Zdraví však vo 

väčšine prípadov neboli a zdravotné problémy, ktoré boli následkami ich pobytu v 

koncentračných táboroch, ich sužovali po zvyšok života. Záležalo len od nich, ako sa s nimi 

dokázali popasovať. A práve o nezlomnosti a mentálnej sile prekonať svoju minulosť je naša 

práca. 

Prvým cieľom našej práce bolo priblížiť spoločensko-politickú situáciu vo vojnovom 

Československu s dôrazom na protižidovskú politiku i na vývoj a dopad arizačných zákonov 

na židovskú komunitu v Žiline. Po napísaní práce môžeme konštatovať, že tento cieľ sa nám 

podarilo úspešne splniť. 

Spracovať životný príbeh osôb, ktorých sa táto táto nespravodlivosť priamo dotýkala, 

bolo naším druhým cieľom, v ktorého splnení sme taktiež uspeli. Azda najnáročnejšia bola pre 

nás práca s nemeckými zdrojmi, akými bola napríklad kniha od nemeckej autorky Ulrike Wendt 

- Dos pintele jid, ktorú nám odporučil pán Alexander Fried. Ďalšou výzvou bola pre nás i 

komunikácia s pani Susan Fried, rodáčkou z Kanady, nakoľko naše spojenie prebiehalo len 

prostredníctvom telefonických rozhovorov v anglickom jazyku. 

Myslíme si, že spracovanie takýchto príbehov je dôležité najmä pre mladšiu generáciu, 

pretože práve pri zoznámení sa s krutou históriou si máme šancu uvedomiť, že by sa takéto 

skutky nemali už viac opakovať. Taktiež vzhliadame s nesmiernou úctou k obom bratom 

Friedovcom, nakoľko sa i napriek obrovskej nepriazni osudu dokázali od svojej minulosti 

oslobodiť a dosiahnuť obdivuhodné úspechy. Obdivuhodný je skutok rodiny Belánikovcov, 

ktorí ich zachránili, hoci ohrozovali životy seba a  celej rodiny.
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Obr. č. 1: Alexander Nesanel Fried 

(Zdroj: WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried) 

 

 

Obr. č. 2: Ferdinand Fried 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 



 

 

 

Obr. č. 3: Alexander a Ferdinand Friedovci 

(Zdroj: WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried) 

 

 

Obr. č. 4: Júlia Friedová, rod. Lauerová (vpravo) so sestrou 

(Zdroj: HERDA, J. Jetzt erst rechts leben, Der Neue Tag, 2019) 



 

 

 

 

Obr. č. 5: Triedna fotografia z Ľudovej školy v Žiline, A. Fried pod šipkou 

(Zdroj: HERDA, J. Der Untergang des Schtetls, Der Neue Tag, 2019) 

 

 

Obr. č. 6: Manželia Belánikovci 

(Zdroj: súkromný archív rodiny Belánikovej) 

 



 

 

 

Obr. č. 7: Považská galéria umenia v Žiline - bývalé sídlo polície (vchod zľava) 

(Zdroj: osobný archív autorky) 

 

 

Obr. č. 8: Zoznam obetí holokaustu na Židovskom cintoríne v Žiline 

(Zdroj: osobný archív Jozefa Feilera) 

 



 

 

 

Obr. č. 9: Židovský cintorín v Žiline 

(Zdroj: osobný archív Jozefa Feilera) 

 

 

Obr. č. 10: F. Fried na prvom židovskom kongrese mládeže (50. roky) 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 



 

 

 

Obr. č. 11: Fotografie zo svadby Ferdinanda a Very (1950, Praha) 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 

 

 



 

 

 

Obr. č. 12: Ferdinandov študijný preukaz z univerzity v Prahe 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 

 

 

 



 

 

 

Obr. č. 13: Alexandrov študijný preukaz z univerzity v Prahe 

(Zdroj: WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried) 

 

 

Obr. č. 14: Fotografia z obdobia štúdia v Prahe 

(Zdroj: WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried) 



 

 

 

 

Obr. č. 15: Študentská knižka z čias štúdia na univerzite vo Viedni 

(Zdroj: WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried) 

 

 

Obr. č. 16: Študent Alexander vo Viedni 

(Zdroj: WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried) 



 

 

 

 

Obr. č. 17: Pán A. Fried pred svojím rodinným domom v Žiline 

(Zdroj: WENDT, U. Dos pintele jid - Alexander Fried) 
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Obr. č. 19: Deti manželov Belánikových s Alexandrom Friedom pri príležitosti odovzdávania 

ocenení Spravodlivý medzi národmi 

(Zdroj: súkromný archív p. Martiny Belánikovej) 

 

 

Obr. č. 20: Ocenenie Spravodlivý medzi národmi, ktoré obdržali manželia Belánikovci 

(Zdroj: súkromný archív p. Martiny Belánikovej) 



 

 

 

 

Obr. č. 21: Česká komunita v Montreale 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 

 

Obr. č. 22: F. Fried pred všeobecnou nemocnicou v Montreale 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 

 



 

 

 

Obr. č. 23: F. Fried pri získaní titulu PhD. (Fredericton - New Brunswick, 1962) 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 

 

Obr. č. 24: F. Fried s manželkou Verou a dcérou Susan (Montreal, 1966) 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 



 

 

 

Obr. č. 25: Rodinná fotografia (Southampton, 1969) 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 

 

Obr. č. 26: F. Fried v Anglicku (1968) 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 



 

 

 

Obr. č. 27: F. Fried ako vedúci firmy Bio Research (1972) 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 

 

Obr. č. 28: Vera a Ferdinand na lyžovačke 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 



 

 

 

 

Obr. č. 29: Hrdý starý otec Ferdinand (Ottawa) 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 

 



 

 

 

Obr. č. 30: Ortodoxná synagóga na Dlabačovej ulici v Žiline 

(Zdroj: <https://zilina-

gallery.sk/galleries/Mesto/Zilinske_ulice/Daniela_Dlabaca/xIMG_9545.jpg> stiahnutý dňa: 

05.09.2022) 

 

 

Obr. č. 31: Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 

(Zdroj: <http://ipravda.sk/res/2009/05/06/thumbs/118596-sered-nestandard1.jpg> 

 stiahnutý dňa: 05.09.2022) 
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Obr. č. 32: Koncentračný tábor Sachsenhausen 

(Zdroj: <http://4.bp.blogspot.com/-f5K45ebVTjo/TV7T3gfZaSI/AAAAAAAAK4w/-

5OqVvb1oEw/s400/Sachsenhausen%2Bconcentration%2Bcamp.jpg> stiahnutý dňa: 

05.09.2022) 

 

 

Obr. č. 33: Koncentračný tábor Mauthausen 

(Zdroj: <https://g.denik.cz/111/b8/profimedia-0068018647_dotyk-galerie-680.jpg>  stiahnutý 

dňa: 05.09.2022 

http://4.bp.blogspot.com/-f5K45ebVTjo/TV7T3gfZaSI/AAAAAAAAK4w/-5OqVvb1oEw/s400/Sachsenhausen%2Bconcentration%2Bcamp.jpg
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https://g.denik.cz/111/b8/profimedia-0068018647_dotyk-galerie-680.jpg


 

 

Dokument č. 1: Úryvok z čiastočného životopisu, ktorého autorkou je p. Mária 

Belániková, rod. Kabátová 

(Zdroj: súkromný archív rodiny Belánikovej) 

 

 



 

 

Dokument č. 2: Maturitné vysvedčenie pána Ferdinanda Frieda 

(Zdroj: súkromný archív Susan Fried) 

 

 

 


