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Nižňanský, Eduard: Contribution on the History of the Third Protectorate Transport to 
Nisko after Coming to Slovakia

In February 1940, a transport of 105 Jews was despatched from Sosnowiec to Slovakia. It 
consisted of persons who had been deported from Ostrava to Nisko and back to Sosnowiec in 
November 1939 (Transport Nr. 3), chiefly Polish citizens who lived in Czechoslovakia before 
WWII. The Slovakian authorities consisted to an interim stay of these people, hoping that 
they would soon emigrate, but it turned out to be impossible. They were taken to Vyhne (dis-
trict Nová Baňa) and put up in the health resort buildings confiscated from a Jewish owner. 
The camp´s inmates received their subsistence from American Joint and the rigours were not 
exceedingly harsh (they could receive a pass enabling them to receive treatment or to work 
outside the camp and a kindergarten and school were set up for the children). In 1942, Vyh-
ne was transformed into a labour camp and its inmates had to work in workshops for free. In 
1942 one part of the inmates avoided deportations to death camps (Auschwitz, district Lu-
blin). The Vyhne camp operated until the outbreak of the Slovak National Uprising (August 
1944). At this time it is not possible to determine how many of its inmates the war survived. 
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Židovský tábor vo Vyhniach2 bol síce najmenším táborom na slovensku, ale v jeho deji-
nách nachádzame všetky možné polohy prenasledovania Židov v čase II. svetovej vojny. 
od neistoty „experimentálnych“ deportácií akcie nisko, k pokusu o útek z dosahu na-
cistov prostredníctvom emigrácie, až k neistote židovského pracovného tábora, z ktorého 
ich mohli deportovať (a aj reálne deportovali) do táborov, odkiaľ pre väčšinu z nich nebolo 

1 Štúdia vznikla v rámci APVV 0 352-07 Slovensko-nemecké vzťahy 1938–1945 v dokumentoch.
2 Údaje o tomto tábore nájdeme v prácach: nIŽŇAnsKÝ, E. – BAKA, I. – KAMEnEC, I. (eds.): Holokaust na 
Slovensku 5. Židovské pracovné tábory a strediská na Slovensku 1938–1944. Bratislava 2004; KAMEnEC, I.: Po 
stopách tragédie. Bratislava 1991; TEnŽE: Vznik a vývoj židovských pracovných táborov a stredísk na slovensku 
v rokoch 1942–1944. Nové Obzory 8, 1966, s. 15–38. LIPsCHEr, L.: Židia v slovenskom štáte 1939–1945. Bra-
tislava 1992, s. 105n., 161n.; nEUMAnn, o.: Im Schatten des Todes. Tel Aviv 1956, s. 127; nIŽŇAnsKÝ, E.: 
Akcia nisko a židovský tábor vo Vyhniach. In: nIŽŇAnsKÝ, E.– PETrUF, P. (eds.): V premenách stáročí. 
zvolen 2001, s. 101–112; nIŽŇAnsKÝ, E.: Die Aktion nisko, das Lager sosnowietz und die Anfänge des Ju-
denlagers in Vyhne (slowakei). Jahrbuch für Antisemitismusforschung 11, 2002, s. 325–335; TEnŽE: Akcja 
„nisko“ : obóz dla Żydów w Wyhniach (w słowacji). Kwartalnik Historii Żydów / Jewish History Quarterly, č. 4 
(200), 2001, s. 566–574; TEnŽE: začiatky židovského tábora vo Vyhniach v dokumentoch. Studia Historica 
Nitriensia 9, 2001, s. 219–250. 
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návratu. V poslednej fáze vojny v zime 1944/1945 sa mnohí z tábora stretli zoči-voči aj 
s vraždením Einsatzgruppe H. 

Dejiny tábora môžeme rozdeliť na dve základné etapy: 

•  etapa: od 8. 2. 1940 do 14. 2. 1942 – 
existencia vysťahovaleckého tábora pod názvom „Židovská vysťahovalecká skupina“.

•  etapa: od 14. 2. 1942 do konca jeho existencie po začiatku SNP – 
židovský pracovný tábor. 

Vznik tohto tábora v roku 1940 je bezprostredne spojený s prvými deportáciami v na-
cistickom nemecku, s akciou nisko.3 

V prípade akcie nisko išlo o prvý organizovaný pokus „riešenia“ židovskej otázky de-
portáciami Židov na územie Generálneho gouvernementu, do oblasti nisko na sane. 
z Viedne, ostravy a Katovíc bolo do tejto oblasti vypravených spolu 6 transportov. De-
portovaní Židia tu mali vybudovať tábor, v ktorom mali byť postupne sústredení ďalší 
Židia. Celú akciu nisko môžeme z hľadiska intencionalistického chápať ako prípravu 
budúcich transportov do táborov smrti. Išlo o vytváranie „logistiky“, formovanie spoje-
nia medzi rozličnými represívnymi zložkami, dopravnými a zabezpečovacími službami, 
ale aj židovskými miestnymi organizáciami, ktoré sa už týchto prvých deportácií museli 
zúčastniť. Prepojenie týchto deportácií bolo aj personálne. V pozadí už vtedy stál Adolf 
Eichmann, ktorý neskôr organizoval deportácie do táborov, odkiaľ pre väčšinu už nebolo 
návratu. Eichmann získal túto pozíciu ako skúsený organizátor násilnej emigrácie, ktorú 
ako vedúci Centrály pre židovské vysťahovalectvo vo Viedni začal realizovať už po anšluse 
rakúska.4 

založenie tábora vo Vyhniach súvisí s udalosťami okolo siedmeho transportu do niska 
(tretieho transportu z Protektorátu). Tento odišiel do niska 1. 11. 1939 z ostravy, ale za 
rieku san sa už nedostal z dôvodu padnutej drevenej provizórnej lávky cez san pri obci 
zarzecze. Podľa M. Kárného transport tvorilo 317 mužov, ktorých 28. 10. 1939 odovzdalo 
pražské gestapo ostravskej služobni gestapa na vyvezenie do niska. M. Kárný uvádza, že 
išlo o Židov s poľskou štátnou príslušnosťou alebo o Židov poľského pôvodu.5 Transport 

3 Bližšie pozri napr. BorÁK, M.: Transport do tmy : První deportace evropských Židů. ostrava 1994; TEnŽE: 
První deportace evropských Židů. ostrava 2009; GosHEn, s.: Eichmann und die nisko-Aktion im oktober 
1939 : Eine Fallstudie zur ns-Judenpolitik in der letzten Etappe vor der „Endlösung“. Vierteljahrshefte für Zeit-
geschichte 29, 1981, č. 1, s. 74–96; TEnŽE: nisko – ein Ausnahmefall unter den Judenlagern der ss. Tamtéž 40, 
1991, č. 1, s. 95–106; KÁrnÝ, M.: Akce nisko : Konec před začátkem. Židovská ročenka 1988/1989, s. 107–114; 
TEnŽE: nisko in der Geschichte der „Endlösung“. Judaica Bohemiae 23, 1987, č. 2, s. 69–84; MosEr, J.: Ver-
folgung der Juden. In: Widerstand und Verfolgung in Wien 1934–1945 III. Wien 1975, s. 194–326; TEnŽE: The 
First Experiment in Deportation. In: Simon Wiesental Center Annual, 1985, č. 2, s. 1–30; nEsLÁDKoVÁ, L. 
(ed.): Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky“. ostrava 1995; PŘIByL, L.: osudy třetího protek-
torátního transportu do niska. Terezínske studie a dokumenty 2000. Praha 2000, s. 309–348.
4 Pozri napr. AnDErL, G.: Die „zentralstellen für jüdischen Auswanderung“ in Wien, Berlin und Prag – ein 
Vergleich. Tel Aviver Jahrbuch fűr deutsche Geschichte 23, 1994, s. 275–299; MosEr, J.: Die zentralstelle für 
jüdische Auswanderung. In: Der Pogrom 1938 : Judenverfolgung in Österreich und Deutschland. Wien 1990, 
s. 96–100; Völkischer Beobachter (Wiener Ausgabe), 14. 5. 1939, s. 1; článok Der Erfolg planmässiger Arbeit. 
Bisher 100 000 Glaubenjuden aus der ostmark ausgewandert. Erfreunlicher Fortschritt der Entjudung vo 
öster reichisches staatsarchiv Wien (östA), Archiv der republik, fond 04/2 Bürckel/Mat., 1762/2. 
5 KÁrnÝ, M.: „Konečné řešení“ : Genocída českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991, s. 45. 
M. Borák uvádza, že v siedmom transporte bolo 322 mužov dodaných predovšetkým z Prahy. Pozri BorÁK, M.: 
Transport do tmy, s. 104. 
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sa preto dočasne ocitol v Hornom sliezku v meste sosnowiec. Podľa diaľnopisu Eich-
mannovho dopravného dôstojníka F. novaka z 3. 11. 1939 z Katovíc do ostravy by bolo 
možné tvrdiť, že sa spočiatku predpokladalo opätovné vyvezenie Židov za rieku san.6 
K tomu však už nedošlo – iste aj preto, že celá akcia nisko bola už vtedy postupne likvi-
dovaná. Židov zo siedmeho (tretieho) transportu v sosnowci dočasne umiestnili v pre-
chodnom tábore, ktorý vytvorili v uvoľnenej hale schönovej továrne, ktorú obohnali ost-
natým plotom. Vznikol tak prvý koncentračný tábor v sosnowci strážený ss. Židia museli 
pracovať v jeho okolí. stravu im zaisťovala židovská náboženská obec v sosnowci.7 

V doterajšej literatúre, okrem štúdie Přibyla,8 existujú len drobné zmienky o tom, že 
Židia z tábora v sosnowci sa v prevažnej miere dostali na slovensko.9 Podľa Přibyla10 
sa začali vyjednávania o ich odchode zo sosnowca vďaka osobnému priateľstvu medzi 
Dr. Marcelom Dischem a Dr. Vojtechom Wintersteinom, predstaviteľom Židovskej 
ústrednej úradovne v Bratislave (ďalej ŽÚÚ),11 ktorý bol súčasne spolupracovníkom 
American Jewish Joint Distribution Commitee (skr. American Joint). Táto americká 
organizácia sa zameriavala na pomoc Židom, ktorí sa snažili emigrovať z nacistického 
nemecka.12

14. 12. 1939 spomínaná slovenská židovská organizácia (ďalej ŽÚÚ) dala žiadosť 
na ministerstvo vnútra, aby 275 Židov z tábora sosnowiec mohlo prísť na slovensko. 
29. 1. 1940 dostala ŽÚÚ od ministerstva vnútra povolenie, aby tieto osoby prišli do kú-
peľov Vyhne, kde mali byť ubytované a následne im mala byť umožnená emigrácia do 
iných štátov. 

Vybudovaný tábor vo Vyhniach bol teda zriadený a financovaný z prostriedkov spo-
mínanej medzinárodnej židovskej organizácie.13 Išlo teda o spoločnú akciu American 
Jointu, ktorému pritom pomáhala ŽÚÚ. 

Ministerstvo vnútra listom z 8. 2. 1940 oznámilo okresnému náčelníkovi v novej Bani, 
že Židovskí utečenci v počte asi 26014 osôb budú ubytovaní vo Vyhniach, kde ich budú strážiť 

6 Židovský transport vypravený z Mor. Ostravy bol podľa diaľnopisu Hauptsturmführera Eichmanna dnes v Sos-
nowci zadržaný. Tých 322 židov bolo umiestnených v ihneď zriadenom prechodnom tábore v Sosnowci. Sedem za-
jatcov bolo dodaných do policajnej väznice. Židia odídu zo Sosnowca do Niska s prvým povoleným transportom. Až 
dovtedy preberá starostlivosť o nich Židovská náboženská obec v Sosnowci. BorÁK, M.: Transport do tmy, s. 74.
7 spomienky na tieto udalosti sú v knihe szErnFInKIEL, n. E.: Zagłada Żydów Sosnowca. Katowice 1946. 
8 PŘIByL, L.: c. d., s. 309–348. 
9 Pozri BorÁK, M.: Príprava a průběh niských transportů, s. 104: Část vězňů se rozptýlila po okolí, ostatní byli 
převezeni na Slovensko a někteří se dokonce zachránili odchodem do emigrace.

10 PŘIByL, L.: c. d., s. 323–324. 
11 Židovskú ústrednú úradovňu vytvorili predstavitelia sionistov zo zakázanej Židovskej strany už v čase auto-
nómie slovenska. na slovensku vtedy existovala ešte aj organizácia ortodoxných Židov – Výkonný výbor orto-
doxného židovstva na slovensku (pre ktorý sa používal aj názov Hospodársky výbor ortodoxných Židov na slo-
vensku), ktorý založili zástupcovia Ústrednej kancelárie autonómnych ortodoxných židovských náboženských 
obcí na slovensku. Bližšie pozri nIŽŇAnsKÝ, E.: Židovská komunita na Slovensku medzi československou par-
lamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte. Prešov 1999, s. 177 an.
12 Bližšie o tejto organizácii pozri BAUEr, y.: American Jewry and the Holocaust : The American Jewish Joint 
Distribution Commitee 1939–1945. Detroit 1981.
13 V liste Herberta Katzkého (American Joint, Paríž) Morrisovi C. Tropeovi (American Joint, new york) zo 7. 3. 
1940 môžeme čítať nepresné údaje o príchode Židov zo sosnowca na slovensko: …we advised you that a group of 
320 Jewish people in the Sosnowitz had been admitted to Slovakia. In: MILTon, s. – BoGIn, F. D. (eds.): Archi-
ves of the Holocaust, Vol. 10, Part 2. new york 1995, s. 654.
14 V prvom zozname vyhotovenom po príchode tejto skupiny na slovensko sa uvádza len 205 mien. 
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členovia miestneho veliteľstva HG. O podrobnostiach, týkajúcich sa strážnej služby, nech 
sa pán okresný náčelník dohodne s funkcionármi miestneho veliteľstva HG. Pán okresný 
náčelník nech sa dá o pobyte a poznatkoch informovať a, keď by to bolo potrebné, tiež podať 
správu Ústredni štátnej bezpečnosti. Pokiaľ sa týka vychádzok týchto osôb mimo určeného 
miesta, ako aj návštevy, môže sa toto stať len na písomné potvrdenie pána okresného náčel-
níka, ktorý rozhodne, či vychádzka alebo návšteva je odôvodnená.15

Práve v ten istý deň prišiel transport zo sosnowca už do Vyhní a v kúpeľoch bol vytvo-
rený tábor, ktorého obyvatelia boli označovaní ako „židovská vysťahovalecká skupina“. 
Priamy dozor nad ním, na rozdiel od neskôr vytvorených židovských pracovných táborov 
v seredi a novákoch, mal okresný náčelník v novej Bani, ktorý mohol vydávať aj priepus-
tky na opustenie tábora.16 Hlavný dozor malo zabezpečovať miestne veliteľstvo Hlinkovej 
gardy vo Vyhniach na čele s Izidorom Luptovským.17 

K vytvoreniu tábora práve vo Vyhniach došlo pravdepodobne preto, že kúpele boli 
v tom období nevyužívané a ich vlastníkom bola Židovka Dr. Alžbeta Forgáčová, rod. Un-
gárová, ktorá bývala v Budapešti.18 Možno bolo rozhodujúce aj to, že Vyhne boli dosť 
izolované od okolia, železnica bola až v Bzenici, vzdialenej asi 7 km, odkiaľ bolo treba ísť 
do Vyhní peši. V roku 1940 ku kúpeľom patrili 4 budovy, z nich v troch bývali deportovaní 
Židia.19 V tej dobe sa tu zdržiavala aj spolumajiteľka kúpeľov E. Ungárová, rod. Hellová 
so svojím synom Dr. I. Ungárom, ktorí pomáhali danej skupine minimálne do svojho vy-
núteného odchodu v roku 1941.20

Ministerstvo vnútra už pred príchodom židovských osôb zo sosnowca na slovensko 
určilo štyri presné podmienky, za akých mohli ostať vo Vyhniach: 

1. V zozname uvedené osoby môžu sa zdržať na území Slovenskej republiky po dobu 
2–3 mesiacov na mieste, ktoré im bude dodatočne určené, 2. v žiadosti označené organizá-
cie sa postarajú o náklad spojený s ich ubytovaním za dobu pobytu na území Slovenskej re-
publiky, za obvyklých podmienok určených Slovenskou národnou bankou, 3. strážnu službu 

15 Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici (ŠABB, pŽsK), fond okresný 
úrad v novej Bani (oÚnB), kart. 27, 542/42 prez.
16 List Prezídia ministerstva vnútra okresnému náčelníkovi v novej Bani z 21. 8. 1940: Pokiaľ sa týka vychádzok 
týchto osôb mimo určeného miesta, ako aj návštevy môže sa toto stať len na písomné potvrdenie pána okresného 
náčelníka, ktorý rozhodne, či vychádzka alebo návšteva je odôvodnená. Tamže, kart. 27, 542/42 prez.
17 Pri strážení sa striedali šiesti členovia HG z Vyhní. Tamže, kart. 27, 542/42 prez. snA, fond Ministerstvo 
vnútra (MV), kart. 192, 14–D4–314/42. napr. v marci 1941 za stráženie musel tábor platiť 6 500 Ks. Pozri 
HrADsKÁ, K. (ed.): Holokaust na Slovensku 8. Ústredňa Židov (1940–1944). Bratislava 2009, s. 89. 
18 ŠABB, pŽsK, fond notársky úrad (nÚ) Vyhne, kart. 135, 116/1940 prez. V inom dokumente sa uvádza, že 
1/3 kúpeľov vlastní E. Ungárová, rod. Hellová. Tamže, kart. 143, 1579/41 prez. 
19 Kúpele Vyhne pozostávali vtedy zo starého kúpeľa so 42 izbami, nového kúpeľa s 35 izbami, Hellovho domu 
so 42 izbami a Parkovej vily s 2 izbami. V kúpeľných budovách sa nachádzali aj iné vačšie miestnosti: tanečná 
sieň s rozmermi 6 ×14 m, kaviareň 6 × 14 m, čitáreň rozmerov 6 × 12 m, ako aj obedáreň (jedáleň) 12 × 32 m. 
Posledné dve boli vlastne verandy, kryté strechou a zasklené. V uvedených budovách boli aj 2 kuchyne, z ktorých 
väčšiu používali Židia na prípravu jedál. Internovaní platili za ubytovanie a používanie nábytku 2,50 Ks za osobu 
a deň a za používanie bielizne 1,67 Ks za kus na mesiac. Bližšie pozri v zápisnici z 5. 2. 1942. snA, fond MV, 
kart. 192, 14–D4–314/42. 
20 ŠABB, pŽsK, fond nÚ Vyhne, kart. 143, 1579/41 prez. V hlásení vládneho komisára obce Vyhne ÚŠB z 3. 6. 
1941 sa uvádza: Žiadúcne je však i zo samotného štátnobezpečnostného ohľadu uvedenú a jej syna z obce Vyhne 
odstrániť, lebo vo Vyhniach je tento čas 300-členná židovská vysťahovalecká skupina, ktorí sú všetci cudzí štátni 
občania, a Ungárová, ako i jej syn, sa s nimi stýkajú, im donášajú správy, poťažne sprostredkujú rôzne obchody. 
Vládnym komisárom vo Vyhniach sa v roku 1941 stal I. Luptovský. 14. 6. 1941 potom okresný úrad v novej Bani 
nariadil obidvom Ungárovcom, aby do troch dní odišli do svojej domovskej obce solivar. 
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u týchto osôb bude prevádzať Hlinková garda na vlastný náklad uvedených organizácií, 
4. v pripojenom zozname uvedené osoby budú v určený čas prevzaté na hraniciach zástup-
com polície a zástupcom organizácií.21

Vychádzajúc z daných inštrukcií ministerstva vnútra je jasné, že ministerstvo predpo-
kladalo, že pobyt „židovskej vysťahovaleckej skupiny“ na slovensku bude trvať len nie-
koľko mesiacov, v priebehu ktorých sa pripraví vysťahovanie celej tejto skupiny. Určite 
podobný vývoj predpokladali aj ŽÚÚ, American Joint a aj samotní Židia z transportu. 
situácia sa však vyvinula inak. 

Dôkazom dočasnosti ich pobytu vo Vyhniach je aj to, že už 13. 2. 1940 odišli piati ich 
zástupcovia22 do Bratislavy, kde na cudzineckom oddelení policajného riaditeľstva v Bra-
tislave mali rokovať o vyriešení „potrebných otázok vyhnancov“.23 Dnešný stav výskumu 
neumožňuje o týchto rokovaniach povedať nič. 

Zmeny v početnosti židovského tábora vo Vyhniach

Vo vzťahu k početnosti skupiny vznikajú od začiatku jej pobytu na slovensku otázky. 
Ministerstvo vnútra uviedlo v liste okresnému náčelníkovi v novej Bani, že do Vyhní 
príde 260 Židov. V zozname policajného riaditeľstva z 29. 1. 1940 však nachádzame len 
205 mužských mien.24

V prvom súpise z tábora sa nachádza tiež len 205 mužských mien,25 z nich však len 
200 ostalo v tábore, pretože piati odišli vyjednávať do Bratislavy. To by znamenalo, že 
oproti predchádzajúcim počtom (260 alebo 275) na slovensko, resp. do Vyhní prišlo 
len 205 osôb. V súpise zo 16. 9. 1940 je ale zapísaných už 224 mužov.26 nemáme žiadne 
ďalšie doklady o tom, kedy prišli do tábora. V súpise zo 16. 12. 1940 je dokonca 228 mu-
žov, z ktorých 68 bolo mimo tábora. Ich neprítomnosť bola zdôvodnená v podstate tromi 
spôsobmi: dovolenkou, vyslaním (delegáciou) do Bratislavy, alebo návštevou či pobytom 
v nemocnici v Bratislave, prípadne v Piešťanoch.27 

V hlásení notárskeho úradu vo Vyhniach ministerstvu vnútra z 20. 2. 1941 je uvedený 
približný počet 250 osôb v tábore.28 

21 ŠABB, pŽsK, fond oÚnB, kart. 27, 542/42 prez. 
22 Boli to: Dr. Mauricius Bohrer, Dr. Marcel Dische, Emanuel Eitinger, Jozef Wajc, Erik Štefan Bohrer. V ďal-
ších súpisoch zo 16. 9. 1940, ale aj zo 16. 12. 1940, sa už Dr. Marcel Dische nespomína. Ako pravdepodobné sa 
zdá, že sa mu podarilo z územia slovenska odísť. V zoznamoch totiž boli naďalej evidovaní aj tí, ktorí žili mimo 
tábora. 
23 Tamže, kart. 27, 542/42 prez.
24 zoznam z 29. 1. 1940. snA, fond Policajné riaditeľstvo Bratislava, kart. 502, Mat 224/23 (Transportliste des 
Durchgangslagers ab sosnowitz).
25 ŠABB, pŽsK oÚnB, kart. 27, 542/42 prez. Piati už spomenutí Židia odišli na rozhovory na Policajné ria-
diteľstvo do Bratislavy. Pri jednotlivých menách neboli uvedené žiadne ďalšie údaje ako napr. dátum a miesto 
narodenia, profesia, štátne občianstvo a pod. 
26 Tamže, fond nÚ Vyhne, kart. 143, 431/1942 prez. Pri jednotlivých osobách (menách) sú uvedené dátum 
a miesto narodenia, povolanie, štátna príslušnosť, náboženstvo, stav, ako aj zistený majetkový stav vyjadrený 
v korunách (táto časť je rozdelená na platidlá, veci slúžiace osobným potrebám, drahé kovy). 
27 snA, fond 209 (ÚŠB), kart. 864/6. Pri jednotlivých osobách (menách) je aj dátum a miesto narodenia (včí-
tane štátu), ako aj poznámka, napr. „na dovolenke“ a i. 24. 3. 1941 bol vypracovaný ďalší zoznam, ktorý evidoval 
osoby nachádzajúce sa mimo tábora. Bolo ich už 69, pričom niektoré mená sa oproti súpisu zo 16. 12. 1940 líšia. 
28 ŠABB, pŽsK, fond nÚ Vyhne, kart. 143, 1481/41 prez. K hláseniu nie je priložený zoznam. 
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Pri porovnávaní spomínaných zoznamov29 môžeme aspoň orientačne uvažovať o tom, 
že sa predsa len niektorým z nich v priebehu roku 1940 podarilo odísť (emigrovať) zo 
slovenska. Ak porovnáme súpisy z februára a zo septembra 1940, v druhom z nich 
chýba 25 (22?) mužov oproti tým, ktorí boli uvedení v zozname z februára.30 V zozname 
zo 16.  9. 1940 sa nachádza 224 mužských mien. To znamená, že oproti pôvodným je tu 
44 nových mien. na základe tohto zoznamu môžeme napr. povedať, že 215 z uvedených 
osôb malo spornú štátnu príslušnosť, piati protektorátnu, traja pochádzali z oblasti Ge-
nerálneho gouvernementu a jeden mal nemeckú štátnu príslušnosť.31 V zozname z de-
cembra 1940 sa oproti zoznamu zo septembra 1940 nachádzajú 4 nové mená. Toto by 
znamenalo, že v priebehu roku 1940 do tábora prišlo ďalších 49 Židov. 

V zoznamoch B a C, ktoré boli vyhotovené v marci 1942, pred deportáciami Židov zo 
slovenska, nájdeme z pôvodných mien, uvedených v zozname z februára 1940, 112 z tá-
bora vo Vyhniach.32 na základe súčasných znalostí však nemôžeme jednoznačne pove-
dať, či sa všetkým mužom podarilo emigrovať. 

V zozname A z marca 1942 sa nachádza 89 ženských mien, pričom nie je jasné, kedy 
ich nositeľky prišli do Vyhní. o ich pobyte v tomto tábore máme však informácie aj 
z iných prameňov. V žiadosti o americké víza z roku 1941 sa okrem severína rübnera, 
spomínaného v zoznamoch zo septembra a decembra 1940, uvádza aj jeho manželka 
E. rübnerová, rod. Lernerová, ktorá mala byť vo Vyhniach od 18. 9. 1940, ako aj ich deti 
Pavol a Arnošt, ktorých v spomenutých zoznamoch nenájdeme. Podobne je popri D. ro-
senkranzovi uvedená jeho manželka sch. rosenkranzová, rod. Grünbergová, ktorá mala 
byť vo Vyhniach od 18. 6. 1940, pri G. zaudererovi manželka Prima zauderová a dcéra 
ruth, ktoré mali prísť do Vyhní 6. 6. 1940, pri M. strudlerovi Hinde strudlerová, rod. 
Tepperová a Klára strudlerová, ktoré mali byť vo Vyhniach od 3. 7. 1940.33 

z listu Ústredne štátnej bezpečnosti (ÚŠB) zo 7. 1. 1941 okresnému úradu (oÚ) 
v no vej Bani je jasné, že v tábore boli ďalšie ženy i deti. Môžeme čítať: Prepustite zo zais-
ťovacej väzby v tábore vo Vyhniach Fany Günsbergovú a jej deti Kurta a Luciu a Františku 
Czarme Schragerovú s jej deťmi Janinou, Sidoniou a Jeniou. Menované prepustite s tým, 
aby sa zaviazali, že s prvým transportom židov, ktorý odíde zo Slovenska, sa vysťahujú.34 

29 Problematické je porovnávanie najmä prvého z nich z 12. 2. 1940, keďže pri jednotlivých menách nie sú uve-
dené žiadne bližšie údaje. 
30 Išlo o nasledovných: Marzek Dische, Jakob Arfa, Ezechiel Brodt, oskar Dominitz, Leser Eisen, Dr. Erwin 
Enoch, Ing. siegfried Fuchs, Jakob Grünwald, Dr. oskar Halper, B. Hersch Hochdorf, Artur Karter, Erwin Kar-
ter, siegfried Kirschner, Itzig Lerzenburg, Herschl rabinowicz, Leiser regenbogen, Erwin Lobe, Ing. Efraim 
spira, Moritz Tramer, Isaak Wagschal, Walter Wulkan, Leon zwilling. Problematickí sú aj Erwin Guen, Kurt 
Guen a oskar nagelberg. V neskorších zoznamoch sa vyskytujú muži s priezviskom Guen, ale s menami Leo 
a oskar. Takisto nagelberg, ale robert. Keďže v zozname z februára 1940 nie sú žiadne iné údaje, ťažko určiť, či 
to nie sú tí istí muži, ktorí uviedli v septembri 1940 (a neskôr) iné (prípadne druhé) meno. Tento zoznam je ruko-
pis, takže je možné, že pri transkripcii niektorých mien som urobil chyby. Tamže, fond oÚnB, kart. 27, 542/42 
prez. 
31 z neskoršej doby sú doklady o tom, že im bolo odobratých 87 (iný dokument hovorí o 89) pasov. Existuje 
aj poznámka, že 89 pasov bolo ríšskonemeckých. List ÚŠB okresnému náčelníkovi v novej Bani zo 7. 1. 1941. 
V liste či prílohe k nemu sa však nezachoval zoznam vlastníkov pasov. Tamže, kart. 27, 542/42 prez.
32 V zachovanom zozname B je 140 mužských mien a v zozname C je 14 mužských mien + mená týchto 4 osôb 
z vedenia tábora: Aron smorgonski, Dr. Ulrich Einhorn, Bernhard Wildmann a Viliam Hechter, teda celkovo 
158 mien. Tamže, kart. 27, 196/42 prez. 
33 Tamže, fond nÚ Vyhne, kart. 143, 953-974/41 prez. 
34 Tamže, fond oÚnB, kart. 27, 542/42 prez.
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na základe kontroly vo februári 1942 sa v liste Ministerstva vnútra z 24. 2. 1942 oÚ 
v novej Bani uvádza, že v tábore býva 301 Židov. zoznam však nie je priložený.35 

V správe Ústredne Židov (ÚŽ) z 18. 6. 1942 sa uvádza počet 337 Židov. Tento údaj 
však nie je presne časovo zaradený, resp. z kontextu vyplýva, že takýto počet bol v tábore 
skôr.36 

Situácia v tábore 1940–1942

o tábor v tomto období nejavil veľký záujem ani okresný náčelník v novej Bani. V situač-
ných správach, ktoré (podobne ako náčelníci iných okresov na slovensku) musel každý 
mesiac posielať ÚŠB, v roku 1940 nenájdeme ani jednu zmienku o tábore vo Vyhniach. 
nakoniec to dosť jasne napísal aj v jednom z hlásení ÚŠB z roku 1941: Konečne uvádzam, 
že do Vyhieň nie je mi možné ani mesačne raz dochádzať pre nával práce a kontroly tábora 
vykonávam len v tom prípade, keď sú mi hlásené nejaké neprístojnosti. Vyhne sú vzdialené 
od sídla okresu na 27 km, vlak do Vyhieň nejde a dochádza len do Bzenice, odkiaľ je ešte asi 
7 km k táboru, takže dochádzanie je príliš nesnadné.37 

o živote v tábore nenájdeme veľa informácií ani v zápisniciach obecnej rady vo Vy-
hniach. Len v jednej sme (2. 4. 1941) našli dve poznámky. obecná rada vyhovela žiadosti 
„židovskej vysťahovaleckej skupiny“ a zapožičala jej hasičskú striekačku na vysávanie 
vody. V ďalšej poznámke sa uvádza, že starosta obce bol poverený určiť pre tábor vhodné 
miesto na umiestnenie odpadkov.38

najviac dokumentov z prvého obdobia existencie tábora (8. 2. 1940 – 14. 2. 1942) sa 
zachovalo o pohybe, resp. sledovaní pohybu Židov mimo tábora. 

V roku 1941 začala ÚŠB prísne sledovať pohyb internovaných mimo tábora. V liste zo 
7. 1. 1941 zakázala okresnému náčelníkovi vydávať povolenia opustiť tábor. V budúcnosti 
pred vydaním povolenia k vzdialeniu sa mimo obvod tamojšieho úradu vyžiadajte si súhlas 
Ústredne štátnej bezpečnosti. V žiadosti uveďte miesto, kam chce dotyčná osoba ísť, a za 
akým účelom tam chce ísť.39

V liste z 26. 2. 1941 ÚŠB zopakovala zákaz okresnému náčelníkovi v novej Bani dá-
vať priepustky Židom v tábore, ktoré odvtedy mohla udeľovať len ÚŠB. Pri tejto príle-
žitosti mu nariadila, aby sa všetci Židia do 15. 5. 1941 vrátili do tábora a do 20. 5. 1940 
mal okresný náčelník nahlásiť tých, ktorí sa do tábora ešte nevrátili. okresnému náčel-
níkovi nariadili, aby bola venovaná stykom a činnosti v tábore umiestneným židom bedlivá 
pozornosť. Každú pozoruhodnú udalosť, poťažne styky ihneď hláste Ústredni štátnej bez-
pečnosti.40

15. 5. 1941 v tábore chýbalo dvadsiaťtri osôb. oÚ v liste ÚŠB z 20. 5. 1941 oznámil, 
že štyri osoby sa do tábora nevrátili zo zdravotných dôvodov,41 12 malo podľa vedomostí 

35 Tamže, fond nÚ Vyhne, kart. 143, 431/1942 prez.
36 snA, fond Ústredný hospodársky úrad (ÚHÚ), kart. 146, 24141/42. 
37 Tamže, fond 209 (ÚŠB), kart. 864/6.
38 ŠABB, pŽsK, fond nÚ Vyhne, zápisnice obecnej rady 1937–1941, bez čísiel. 
39 Tamže, fond oÚnB, kart. 27, 542/42 prez.
40 snA, fond 209 (ÚŠB), kart. 864/6. V budúcnosti môže opustiť tábor len ten, kto má písomné povolenie od 
Ústredni štátnej bezpečnosti v Bratislave.

41 B. Alster, Fischel Fürsetzer, B. steinreich a J. stahl. 
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okresného náčelníka povolenie od ÚŠB nevrátiť sa,42 M. Krauthammer požiadal ÚŠB 
o možnosť zdržiavať sa zo zdravotných dôvodov v Žiline a štyri osoby boli v nemocni-
ciach.43 

30. 5. 1941 sa na ÚŠB obrátili predstavitelia Židov z tábora zastúpení Aronom smor-
gonskim, Dr. Einhornom a Bernh. Wildmannom. Žiadali, aby ÚŠB povolila 13 osobám 
ďalej sa zdržiavať mimo tábora vo Vyhniach.44 Ako dôvod uvádzali zdravotné problémy 
alebo bývanie u príbuzných. Židovské vedenie tábora sa zároveň obrátilo na ÚŠB s pros-
bou, aby bol viacerým mladým Židom prostredníctvom ÚŽ povolený pobyt v hachšare, 
teda preškolenie na nové povolanie.45 Ďalšou časťou prosby boli žiadosti o pracovné po-
volenia pre viacerých technikov a inžinierov, ktorí dostali pracovné zmluvy z ministerstva 
dopravy.46 odpoveď na túto žiadosť zo strany ÚŠB nateraz nepoznáme. 

ÚŠB následne, bez zmienky o predchádzajúcej žiadosti, 18. 6. 1941 oznámila okres-
nému náčelníkovi v novej Bani, že 5 žiadostí o zotrvanie mimo tábora zamietla,47 10 osôb 
dostalo povolenie ostať mimo tábora48 a tri ďalšie mal oÚ vyzvať, aby sa vrátili do tábo-
ra.49 okresný náčelník sa mal v nemocniciach informovať o ich zdravotnom stave.50 

Pre úplnosť uveďme, že z roku 1942 poznáme aj hlásenie žandárskej stanice vo Vy-
hniach oÚ v novej Bani, v ktorom sa hovorí, že do tábora sa ešte stále nevrátilo šesť 
osôb,51 A. Hamerschlag vykonáva vojenskú pracovnú službu. z tohto hlásenia máme 
informácie aj o deportovaní H. Jakobowitza zo Žiliny a K. Bergera z Banskej Štiavnice 
do nemenovaného židovského koncentračného strediska a odtiaľ pravdepodobne do tá-
borov smrti. F. Berger sa podľa hlásenia už v máji 1941 do tábora vrátil, ale v marci 1942 
utiekol na neznáme miesto.52 

Financovanie tábora 

okresný náčelník odpovedal už 19. 2. 1941 a pohyb Židov mimo tábora zdôvodnil nasle-
dovne: 

Čo sa týka dovoleniek židov, uvádzam, že tieto som dosiaľ tiež nevydával z vlastnej moci, 
ale so súhlasom bývalého prednostu ÚŠB Dr. Mišíka, ktorý mi k tomuto dal splnomocnenie, 

42 E. Blumenkranz, s. Fischer, A. Fliegelmann, F. Funk, B. Heftel, M. Hiller, M. Klein, H. Lilienfeld, J. Mayer, 
o. nagelberg, L. Wilder a E. Bohrer. 
43 A. Halpern (Trenčín), H. Horowitz (nitra, židovská nemocnica), Dr. M. Bohrer (Bratislava, židovská nemoc-
nica) a F. Kaufmann (nitra, židovská nemocnica). 
44 Jednalo sa o A. Breitkopfa, A. Hammerschlaga, J. Korna, F. Borgera, I. schustera, E. Kleinzellera, E. Jako-
bowitza, H. Jakobowitza, B. steinreicha, K. Bergera, J. Bienenstocka, E. Bohrera, H. Hoffmanna.
45 Presný počet nie je uvedený.
46 Presný počet znovu nie je uvedený. ŠABB, pŽsK, fond oÚnB, kart. 27, 542/42 prez.
47 Išlo o B. Alstera, F. Fürsetzera, J. stahla, B. steinreich a A. obersta.
48 E. Blumenhaus, s. Fischer, A. Fleigelmann, F. Funk, B. Hafte, M. Hiller, H. Liliefeld, J. Mayer, L. Wilder 
a E. Bohrer. 
49 M. Klein, o. nagelberger, M. Krauthammer. 
50 ŠABB, pŽsK, fond oÚnB, kart. 27, 542/42 prez.
51 A. Breitkopf, J. Korn, I. schuster, E. Kleinzeller, E. Jakobowitz, B. steinreich. 
52 Hlásenie Žandárskej stanice Vyhne oÚ v novej Bani z 30. 3. 1942. Tamže, kart. 27, 542/42 prez. 
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čoho je svedkom i pán radca Dr. Jakubóci. Pripojene predkladám zoznam židov, ktorí sa 
nachádzajú na dovolenej a ktorých vedenie židovského tábora len preto žiadalo pustiť na 
návštevu príbuzných alebo známych, že týmto im odpadne starosť o ich stravovanie, ubyto-
vanie a iné potreby a zvýši sa príjem pre tých, ktorí ostanú v tábore, keďže na každú osobu 
toto vedenie dostáva denne Ks 6,–.53 

Táto informácia hovorí teda aj o tom, že vedenie tábora v tomto období nemalo veľa 
prostriedkov na jeho vydržiavanie. Málo finančných prostriedkov bolo aj preto, lebo ná-
rodná banka vymieňala 1 americký dolár za 80, pričom „oficiálny“ kurz bol 120 sloven-
ských korún.54 American Joint síce vedel o týchto zásahoch slovenskej národnej banky, 
avšak, podobne ako v iných častiach Európy, skupinu podporoval aj tak, aby neostala 
úplne bez prostriedkov. Takýto prístup slovenských orgánov môžeme dokumentovať 
napr. prostredníctvom listu ÚŽ z 20. 12. 1940 Ústrednému hospodárskemu úradu, v kto-
rom je medziiným napísané: Prehlasujem, že 50 % kurzovej diferencie pri prenechaných 
dolároch odvedieme v zmysle dohody uzavretej s Ministerstvom vnútra Ústrednému hos-
podárskemu úradu.55 V inom dokumente ÚŽ môžeme čítať: Národná banka stanovila 
podmienku, že z dolárov musíme odvádzať 20 % v devízach za úradný kurz. Ministerstvo 
vnútra stanovilo podmienku, že zo súm docielených nad úradný kurz Národnej banky, mu-
síme odvádzať 50 % na sociálne účely.56 Toto skončilo v roku 1941, pretože od 1. 11. 1941 
už Židia v tábore nemali ako zaplatiť. 

Pokusy o emigráciu. Akcia Pentcho – tábor Ferramonti 

Židia vo Vyhniach sa snažili od začiatku emigrovať. Jedným z pokusov bola cesta 13 osôb 
z Vyhní, ktorým sa v máji 1940 podarilo dostať na loď Pentcho.57 

16. 5. 1940 loď vyplávala z Bratislavy, 21. 9. 1940 preplávala Bosporom, 4. 10. 1940 
bola pri Aténach, 10. 10. 1940 počas búrky narazila na neznámy kamenistý ostrov 
a stroskotala. Loď sa hneď potopila a stroskotanci približne 10 dní ostali na ostrove. 
21. 10. 1940 ich (spolu 510 osôb) vyzdvihlo talianske námorníctvo. Do 24. 12. 1940 boli 
internovaní v stanovom tábore na ostrove rodos (patriacom vtedy Taliansku) a potom 
presunutí do vnútorných priestorov tamojších kasární.58 

Iná správa interpretuje túto udalosť nasledovne. V máji 1940 odišlo po Dunaji loďou 
„PENTCHO“ 516 židovských vysťahovalcov. Loď dňa 9. októbra t. r. stroskotala a od tej 
doby sú účastníci transportu internovaní na talianskom ostrove Rhodi (Egeo), kde bývajú 
v stanoch. Po započatí obdobia ďažďov a následkom nedostatku potravín na ostrove, ktorý 
leží vo vojnovom úseku, ochoreli účastníci transportu a vyskytli sa tiež prípady smrti. Do-
praviť tieto osoby späť na Slovensko je nemožné. Aby sa títo ľudia zachránili pred istou 

53 Tamže, kart. 27, 542/42 prez. 
54 Holokaust na Slovensku 8, c. d., s. 133–134. 
55 yad Vashem Archives (yVA), fond M5/16. 
56 Tamže. 
57 V liste H. silberbuscha 24. 1. 1941 Palestínskemu úradu v Bratislave sa spomína číslo 13. Tamže, fond 
M 20/16. 
58 Tamže, fond M 20/91. 
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záhubou, zamýšľame vyslať dve motorové lode na ostrov Rhodi59 pre ďalšiu dopravu týchto 
ľudí.60 

Už 28. 10. 1940 taliansky vyslanec v Bratislave roncalli navštívil na slovenskom mi-
nisterstve zahraničných vecí (MzV) J. Mračnu a informoval ho o stroskotaní, ako aj 
záchrane 509 Židov zo slovenska. Taliansky diplomat požiadal slovenskú stranu, aby 
sa o stroskotancov postarala, resp. zabezpečila pre nich náhradnú loď. Podľa tvrdenia 
MzV transport sa na slovensku zdržiaval od septembra 1939 a loď odišla až v máji 1940. 
roncalli nedostal jasnú odpoveď ani po dvoch ďalších dňoch. slovenská strana prišla 
s tvrdením, že počet slovenských občanov medzi stroskotancami je zanedbateľný a že 
slovenská strana urobí pre svojich občanov to isté, čo nemecko pre svojich, resp. že sa 
pripojí k akcii, ktorú podnikne nemecko.

2. 11. 1940 oznámil taliansky vyslanec v Bratislave nemeckému vyslancovi Killinge-
rovi, že sa potopila bulharská loď s 500 emigrantami, z ktorých 100 má slovenskú štátnu 
príslušnosť, 150 neplatné a ďalších 250 platné nemecké pasy. Talianske námorníctvo ich 
zachránilo. Taliansky vyslanec mal zistiť postoj slovenskej vlády.61

23. 3. 1941 v liste vyslancovi sidorovi oznámilo MzV z Bratislavy v podstate to isté: 
Konečná odpoveď, ktorú sme dali talianskemu vyslanectvu, vyznela v tom zmysle, že Slo-
vensko nemá možnosť v prospech týchto stroskotancov urobiť niečo samo, ale že urobíme 
niečo pre tých, ktorí dokážu, že sú slovenskými štátnymi príslušníkmi, to isté, čo urobí Ne-
mecko pre svojich.

Ministerstvo vnútra celú záležitosť uzavrelo 9. 6. 1943, keď oznámilo ministerstvu 
zahraničných vecí, že Židia na základe ústavného zákona 68/1942 sl. z. stratili štátne 
občianstvo a stali sa teda bezdomovcami. repatriovať bezdomovcov nie je možné.62

o stroskotancoch máme správy aj od Ústredne Židov, ktorá ako nútená organizácia 
Židov na slovensku vznikla v septembri 1940.63 V správe ÚŽ z 23. 6. 1941 môžeme čítať: 
Oddelenie Hicem sa zaoberalo aj záležitosťou 520 trosečníkov, ktorí sú na ostrove Rodi. 
Trosečníci dostali podporu, ďalej boli podniknuté kroky, aby mohli pokračovať vo svojej 
ceste do Palestíny.64

Podľa správy ÚŽ z 12. 2. 1942 sa 200-členná skupina z ostrova rodos dostala do židov-
ského internačného tábora vo Ferramonti di Tarsia v provincii Cosenza.65 

Podľa Vestníka Židov z 27. 3. 1942 aj zbytok stroskotancov z rodosu sa dostal do tá-
bora vo Ferramonti. Podľa správy A. Grunsfelda stroskotanci išli najprv loďou do Bari 
a odtiaľ vlakom 27 hodín do tábora vo Ferramonti.66 

59 Priložený je list v nemeckom jazyku. Dr. Confino (?), 9. 12. 1940 – Ústredňa Židov. Ich übernehme den Trans-
port von ca. 440 jüdischen Emigranten, welche mit dem Schiff Pentscho gesträndet sind und sich derzeit auf der 
Insel Rodi befinden nach Palästina Vereinbarung, jene Emigranten welche mit dem Schiff ZAR KRUM (Gruppe 
Buchenwald und Vyhne) transportiert werden sollen, nicht inbegriffen sind. Tamže, fond M5/16. 
60 Tamže, fond M5/22. správa Ústredne Židov, 9. 12. 1940 – ÚHÚ. 
61 Tamže, fond A. A. – Gesanschaft Pressburg (mikrofilm JM 2341). 
62 snA, fond MV, kart. 236, 4497/42. 
63 Bližšie pozri napr. HrADsKÁ, K. (ed.): Holokaust na Slovensku 8. c. d. 
64 yVA, fond M5/13. 
65 Tamže, fond 07/15. 
66 Vestník Ústredne Židov, 17. 4. 1942. 
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Keďže tábor sa nachádzal v južnom Taliansku, účastníci anabázy na lodi Pentcho sa 
zachránili.67 

Zmena charakteru tábora

V roku 1942, v čase prípravy deportácií Židov zo slovenska, sa udiali zmeny aj tábore vo 
Vyhniach. 

5. 2. 1942 navštívila tábor komisia z zložení: Imrich Lalka, hlavný komisár v. s. v., Bra-
tislava, Dr. rudolf Luptovič, komisár v. s. v., Bratislava, Filip Papík, okresný náčelník 
v novej Bani, Anton ries, správca štátnych kúpeľov, Vyhne, Ľudovít Kňazovický, notár, 
Vyhne, Izidor Luptovský, vládny komisár, Vyhne, a Karol Dorogi, predseda miestnej or-
ganizácie HsĽs, Vyhne. Dôvodom návštevy bolo zistenie možností rozšírenia židovského 
tábora, resp. umiestnenia ďalších Židov do existujúcich budov. V zápisnici môžeme čí-
tať: Komisia na mieste samom zistila, že v terajšom žid. tábore v budovách št. kúpeľov je 
umiestené 247 židov, ktorý počet však bude zvýšený o 64 židov, ktorí dosiaľ jednak z pracov. 
tábora v Ivánke, z Ústredne židov z Bratislavy a z liečenia sa do tábora neprinavrátili.68 
Štátne kúpele pozostávajú z vlastných budov a to: Starý kúpeľ so 42 izbami, Nový kúpeľ 
s 35 izbami, Hell dom so 42 izbami, Parková villa s 2 izbami. Všetky tieto izby, počtom 
121, ktoré sú všetky obývateľné. Okrem týchto izieb v kúpeľných budovách nachádzajú sa 
väčšie miestnosti a to: Tanečná sieň, v rozmeroch 6 × 14 m, kaviareň 6 x 14 m, ktoré miest-
nosti dajú sa vykurovať a môžu byť používané k obývacím účelom. Tieto miestnosti dosiaľ 
sú nepoužívané. V zimnom období k obývacím účelom nepoužiteľné miestnosti sú dve a to 
čitáreň o rozmeroch 6 × 12 m a obedáreň 12 × 32 m, ktoré miestnosti sú vlastne verandy, 
kryté strechou a zasklené. V uvedených budovách nachádzajú sa 2 kuchyne a to kuchyňa 
o rozmeroch 8 × 15 m, ktorú terajší židia používajú k príprave jedla pre židov. Druhá ku-
chyňa je malá, v rozmeroch asi 3 × 3 m, v zlom stave, a táto nemôže sa používať k príprave 
jedál pre väčší počet židov. V budovách št. kúpeľov židia boli umiestnení svojho času na 
základe nariadenia Min. vnútra a dozor nad týmito židmi mala Ú. Š. B., ktorá priamym 
dozorom nad celým týmto vysťahovaleckých táborom poverila miestnu HG. Miestny veliteľ 
HG k stráženiu tábora ustanovil 6 gardistov, ktorí dozor prevádzali striedave a nemajúc 
presných smerníc ako tento dozor má byť prevádzaný, aké obmedzenia majú byť židom 
dané, bol dozor nedostatočný. Umiestnenie terajších židovských obyvateľov v budovách št. 
kúpeľov je neúčelné a nehospodárne s miestom, nakoľko v jednotlivých obytných izbách i pri 
zachovaní zdravotných predpisov je možné umiestniť väčší počet židov, dľa odhadu 300. 

Proti rozšíreniu tábora nemal námietky okresný náčelník, zástupcovia Vyhní, ani pred-
seda miestnej organizácie HsĽs, ak bude zabezpečené, že zásobovanie všetkých židov v tá-
bore nebude na úkor obyvateľstva obce Vyhne, a to nielen v zásobovaní múkou, cukrom atď., 
ale i hospodárskymi produktami maloroľníkov, t. j. mliekom, vajcami, maslom atď. Toto 
uvádzame preto, lebo miestn. obyvateľstvo je čisto priemyselným robotníctvom, žijúcim zo 
zárobku v miestnych podnikoch, a odkázané je na produkty maloroľníkov z okolitých dedín 
z toho dôvodu, že sama obec Vyhne žiadnych maloroľníkov nemá. 

67 Podľa L. Přibyla sa nachádzali Židia z tábora vo Vyhniach aj v iných emigračných skupinách. Pozri PŘI-
ByL, L.: c. d., s. 331. 
68 V liste MV zo 14. 2. 1942 okresnému úradu v novej Bani sa hovorí o počte 301 Židov. 
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Komisia urobila záver, že je nevyhnutné urobiť niektoré technické zásahy do stavieb, 
aby bolo možné ubytovať ďalších Židov.69 

za dočasného veliteľa židovského pracovného tábora bol menovaný notár Ľudovít 
Kňa zovický, ktorý mal zariadiť kancelársku miestnosť pre veliteľa, kancelársku miestnosť 
pre židovskú kanceláriu, určiť miestnosti pre strážnu službu HG a to strážnicu a 1 obýva-
ciu izbu. Do veliteľskej kancelárie si mal zariadiť telefón, potrebné kancelárske potreby 
a mal vyhotoviť plány budov, ktoré mal predložiť ministerstvu vnútra do 10 dní. Kňazo-
vický mal dostať k dispozícií na strážnu službu členov HG, ktorých určí Hlavné veliteľstvo 
HG a to z cudzieho prostredia. Miestnych členov HG si veliteľ mohol ponechať len v tom 
prípade,70 ak si zaopatria predpísanú uniformu.71 

situácia sa ale veľmi rýchlo vyvinula inak. Doslova o pár dní – 14. 2. 1942 – v liste, 
ktorý podpísal vedúci XIV. (tzv. židovského) oddelenia Dr. G. Konka, ministerstvo vnútra 
oznámilo okresnému úradu v novej Bani vytvorenie židovského pracovného tábora vo 
Vyhniach. Ministerstvo prebralo tábor pod vlastný dozor. Tento krok bol zdôvodnený 
nasledovne: Nakoľko v poslednej dobe ostali Židia bez finančných prostriedkov a bez po-
trebného dozoru, následkom toho sa roztrácali po Slovensku, preto javila sa nutnosť pro-
duktívneho využitia ich pracovných síl. Tiež bolo zistené, že umiestnenie Židov v budovách 
štátnych kúpeľov je neúčelné a nehospodárne s miestom, nakoľko v jednotlivých obytných 
miestnostiach i pri zachovaní zdravotných predpisov bude možné umiestniť ešte ďalších 
Židov v počte 300, ktorí budú tam umiestnení v krátkej dobe.72 Podľa listu ministerstva 
vnútra na návrh Hlavného veliteľstva HG za veliteľa strážnej služby HG, ktorý bol pove-
rený aj vedením tábora, bol vymenovaný Ján Gindl, ktorý mal nastúpiť na svoje miesto 
už 15. 2. 1942. na strážnu službu mal dostať dvoch členov HG. Tak veliteľa, ako i členov 
strážnej služby HG, mali platiť Židia.73 

následne 1. 4. 1942 vyšla vyhláška ministerstva vnútra o zriadení židovských pracov-
ných táborov, ktorá sa odvolávala na § 22 tzv. židovského kódexu, týkajúci sa pracovnej 
povinnosti Židov. Podľa tejto vyhlášky minister vnútra A. Mach nariadil: Cieľom využitia 
pracovnej sily Židov na hospodárskom procese priamo nezúčastnených a cieľom organi-
zovania ich práce v smysle § 22. ods. 2. nar. č. 198/1941 Sl. z. zriaďujem pracovné tábory 
v Seredi, Novákoch a Vyhniach. […] Príslušníkmi pracovných táborov […] sú Židia, priká-
zaní Ministerstvom vnútra do táborov podľa § 22. nar. č. 198/1941 Sl. z. Pracovné pod-
mienky prikázaných Židov určí Ministerstvom vnútra menovaný vládny komisár. […] Židia 
v pracovných táboroch vykonávajú prácu, ktorá sa im prikáže podľa požiadavok domáceho 
trhu, pričom treba dbať na to, aby týmito prácami pracovná príležitosť domáceho obyvateľ-
stva a záujem domácich podnikov neboli dotknuté.74

69 K ubytovaniu ďalších 300 židov v budovách št. kúpeľov vo Vyhniach bude potrebné: 1. racionálne využitie pri 
zachovaní zdravotných predpisov každého miesta k obývaniu. 2. Zaopatrenie potrebných pričieň, cieľom umiestne-
nia týchto v tanečnej sieni a v kaviarni, do ktorých sa umiestni asi 180 židov. 3. Uviesť do poriadku záchody, ktoré 
následkom zanedbania stali sa neupotrebiteľnými.

70 Vládny komisár intervenoval za miestnych členov HG aj telegraficky, ale MV vymenilo strážnu službu v tábore 
za členov HG, ktorí neboli z Vyhní. snA, fond MV, kart. 192, 14-04-314/42. 
71 Tamže, kart. 192, 14-04-314/42. 
72 ŠABB, pŽsK, fond nÚ Vyhne, kart. 143, 431/1942 prez.; snA, fond MV, kart. 192, 14-04-314/42.
73 Podľa smernice MV z 19. 2. 1942 bola strážnej službe v židovských táboroch určená odmena. slobodní mali 
dostávať 50, ženatí 70 a velitelia tiež 70 korún denne. (nIŽŇAnsKÝ, E. – BAKA, I. – KAMEnEC, I.: Holokaust 
na Slovensku 5, c. d., s. 134–135. 
74 Tamže, s. 137–138. 



163ČLÁNKY A STUDIE eduaRd niŽŇansKÝ PRÍSPEVOK K DEJINÁM TRETIEHO PROTEKTORÁTNEHO TRANSPORTU

režim slovenského štátu chcel Židov prácou potrestať, pretože existujúca antisemit-
ská propaganda neustále tvrdila, že nie sú schopní vykonávať prospešnú prácu, a „ro-
bota“, ktorej boli vystavení v táboroch, pracovných strediskách, či v VI. prápore, im bola 
daná za trest. 

Židia museli začať okamžite pracovať od 6-tej do 12-tej hodiny so štvrťhodinovou pre-
stávkou a od 14-tej do 20-tej hodiny, tiež so štvrťhodinovou prestávkou. Podľa dokumen-
tov je zrejmé, že o tábore neboli dobre informovaní ani na ministerstve vnútra a dokonca 
ani v ÚŠB.75 

Po vzniku pracovného tábora došlo medzi vládnym komisárom v obci Vyhne I. Lup-
tovským a veliteľom tábora J. Gindlom k sporom o to, čo majú Židia robiť. J. Gindl presa-
dzoval, aby pracovali na renovácii kúpeľov, resp. výstavbe bazéna, čo zdôvodnil tým, že 
Židia v tábore sú dlžní za ubytovanie v tábore Štátnym kúpeľom vo Vyhniach. 7. 6. 1942 
Luptovskému napísal: Dľa výnosu prezídia ministerstva vnútra […] 15. mája 1942 bolo 
určené, aby židovský prac. tábor vo Vyhniach prevádzal práce spojené s prestavbou štát-
nych kúpeľov vo Vyhniach. Toto nariadenie bolo vynesené na základe dohodnutia Riadi-
teľstva štátnych kúpeľov vo Vyhniach a 14. odd. ministerstva vnútra. Židovský pracovný 
tábor dlhuje Riaditeľstvu štátnych kúpeľov vo Vyhniach za bývania a používania zariade-
nia, ako aj ložného prádla sumu Ks 130 000,- (stotridsaťtisíc korún). Pretože po vstupe 
Spojených štátov severoamerických do vojny, ktoré finacovali žid. vysťahovaleckú skupinu 
vo Vyhniach,76 niet výhľadu túto pohľadávku štátnych kúpeľov od židovského tábora vo Vy-
hniach v peniazoch vyrovnať, bolo nútené Riaditeľstvo št. kúpeľov vo Vyhniach požiadať 
prezídium min. vnútra túto dlžobu zlikvidovať využitím židovských pracovných síl tábora 
v prospech prestavby štátnych kúpeľov. Keďže pozemné práce prestavby štátnych kúpeľov 
vo Vyhniach sú v plnom prúde a úhrada na stavebný materiál k výstavbe kúpeľov zaistená, 
bolo by na škodu prvotného záujmu štátu, keby sa táto výstavba zanedbanejších, ale polo-
hou najkrajších kúpeľov Slovenska zahatila. Bolo by to aj proti záujmu budúcnosti Sloven-
ského štátu, ktorá spočíva hlavne v cudzineckom ruchu. Podnik štátne kúpele vzhľadom 
na to, že v dnešných ťažkých finančných pomeroch Slovenského štátu nemôže investične 
veľmi zaťažovať štátnu pokladňu, je nútený v svojich zrúcať sa majúcich kúpeľných objek-
toch vo Vyhniach trpieť jedine pracovnú silu pre výstavbu štátnych kúpeľov. Vzhľadom na 
to, že vyššie opísaný stav je v rozpore s Vašou požiadavkou o pridelení všetkých židovských 
pracovných síl pre účely obce, žiadam Vás, aby ste túto skutočnosť vhodne predostreli na 
patričné fórum.77 

Údaj o dlhu je podmienený tým, že v roku 1941 bola na kúpele uvalená dočasná správa, 
ich správcom sa stal už spomínaný Ľ. Kňazovický78 a kúpele boli poštátnené.79 

75 svedčí o tom list okresného úradu v novej Bani z 8. 6. 1942 ministerstvu vnútra, ako aj list ÚŠB zo 17. 6. 1942 
ministerstvu vnútra. 10. 6. 1942 poslal oÚ v novej Bani na ÚŠB hlásenie, v ktorom informoval o povolení zria-
diť v roku 1940 tábor vo Vyhniach, pričom ÚŠB informoval aj o čísle povolenia – 2420/1940 ÚŠB z 8. 2. 1940. 
76 Tento údaj nie je správny, tábor bol financovaný židovskou organizáciou American Jewish Joint Distribution 
Commitee (strátene American Joint). Dokument je dôkazom o prerušení platieb pre tábor touto organizáciou 
roku 1941.
77 ŠABB, pŽsK, fond nÚ Vyhne, kart. 143, 1306/42 prez.
78 Tamže, kart. 135, 116/1940 prez., kart. 143, 1481/41 prez. 
79 Podľa hlásenia vládneho komisára obce Vyhne ÚŠB z 3. 6. 1941 sa to malo stať 13. 6. 1941, pričom už spome-
nutej E. Ungárovej a jej synovi Dr. I. Ungárovi okresný náčelník 14. 6. 1941 nariadil do 3 dní odísť z kúpeľov do 
ich domovskej obce solivar v okrese Prešov. Tamže, kart. 143, 1579/41 prez. 
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Pred poštátnením kúpeľov v roku 1941 bolo ročné nájomné 60 000 slovenských korún, 
ktoré platila ÚŽ z prostriedkov posielaných American Jointom. Po poštátnení kúpeľov sa 
nájomné zdvihlo na 317 000 korún za rok. ÚŽ viackrát intervenovala, aby ministerstvo 
vnútra zakročilo a nájomné bolo znížené, avšak neúspešne.80 

Vládny komisár Luptovský sa 8. 6. 1942 sťažoval na daný stav vecí rovno ministrovi 
vnútra A. Machovi. Hlásim, že Váš osobne mne daný príkaz ohľadom úpravy obecných 
ciest židmi previesť nemôžem, lebo veliteľ táboru odoprel na tieto práce prepožičať židov. 
Na základe tohoto zodpovednosť na seba neberiem.81 sťažnosť však na veci nič nezmenila 
a Židia ostali pracovať v kúpeľoch. 

Tábor vo Vyhniach a deportácie v roku 1942

na rozdiel od židovských pracovných táborov v seredi a novákoch, ktoré slúžili sčasti aj 
ako prechodné tábory pred deportáciou, Vyhne v roku 1942 túto úlohu neplnili. Deportá-
cie však postihli aj osoby sústredené v tomto tábore. Už 27. 3. 1942 bolo 45 Židov z Vyhní 
deportovaných z prechodného tábora zo Žiliny do Lublina. 5. 4. 1942 bolo ďalších 5 osôb 
odtransportovaných cez Žilinu do Lublina a 17. 7.  1942 ďalších 127 do osvienčimu. Po-
sledná, 30-členná skupina bola deportovaná 15. 10. 1942 do Žiliny, odkiaľ sa nikto z nej 
do tábora vo Vyhniach už nevrátil.82 Posledný transport zo slovenska odišiel 20. 10. 1942. 

na základe doterajšieho výskumu možno povedať, že v roku 1942 bolo z tábora vo Vyh-
niach deportovaných 207 Židov. Prevažnú väčšinu z nich tvorili osoby, ktoré prišli do 
tábora pred rokom 1942, resp. boli v tábore od jeho založenia. 

Pracovný tábor vo Vyhniach 

Podľa predstáv vtedajších vládnych predstaviteľov úlohou všetkých troch židovských pra-
covných táborov na slovensku – v novákoch, seredi i vo Vyhniach – bolo sústrediť Židov 
vyradených z hospodárskeho a sociálneho života a tým zamedziť ich styk s nežidovským oby-
vateľstvom, využiť pracovnú schopnosť sústredených Židov pri stále sa javiacom nedostatku 
pracovných síl na slovenskom trhu práce… na čele každého tábora stál komisár tábora, 
dozor nad účtovaním vykonával účtovník. Pomocným a poradným orgánom komisára tá-
bora bola Židovská rada. strážnu službu v tábore vykonávali členovia Hlinkovej gardy.83 

Po deportáciách, ktoré skončili v októbri 1942, sa situácia v židovských pracovných tá-
boroch stabilizovala. Táborové dielne, ktorých produkčná kapacita stále stúpala, sa stali 
významnou súčasťou hospodárskeho života slovenského štátu. Ich výrobná činnosť bola 
usmerňovaná tak, aby bola v súlade s požiadavkami domáceho trhu, no pritom nebola na 
úkor slovenských pracovných síl a podnikov. z pracovných táborov sa postupne vytvo-
rili dobre organizované hospodárske jednotky, z ktorých ťažil štát. svoje výrobky totiž 
dodávali prednostne a za režijné ceny jednotlivým ministerstvám a im podriadeným zlož-
kám (napr. armáde, žandárstvu, colným úradom, železničiarom), štátnym podnikom, ve-
rejným inštitúciám a úradom. Vysoká produktivita táborových dielní bola podmienená 

80 snA, fond ÚHÚ, kart. 146, 24141/42. 
81 ŠABB, pŽsK, fond nÚ Vyhne, kart. 143, 1306/42 prez.
82 snA, fond MV, kart. 208, b. č.; šk. 228, b. č.; šk. 246, b. č.
83 Holokaust na Slovensku 5, c. d., s. 254–272. 
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tým, že všetci väzni, okrem najmenších detí, resp. úplne práceneschopných rodinných 
príslušníkov, sa podieľali na výrobe. Dovoľovalo to neobyčajne široké zameranie táboro-
vých dielní. Prednosta 14. (tzv. židovského) oddelenia ministerstva vnútra A. Vašek cha-
rakterizoval židovského pracovné tábory nasledovne: tábory vydržujú sa z výťažku práce 
vlastných rúk ich príslušníkov a preto všetci príslušníci táborov, pokiaľ nie sú bezpodmie-
nečne nutní pre vnútornú potrebu tábora […], sú zapojení do „zárobkových“ pracovných 
jednotiek tábora. […] Život v táboroch je vybudovaný na podklade vrchnostensky riade-
ného kolektívneho hospodárenia. Zamestnávateľom táborového robotníctva je tábor ako 
hospodárska a pracovná organizácia Ministerstva vnútra. Príslušníci tábora nedostávajú 
priamo odmenu za svoju prácu. Výťažok ich práce plynie do pokladnice tábora. Za vyko-
nanú prácu poskytuje tábor svojim príslušníkom všetky nutné životné potreby: byt, stravu, 
pracovné šatstvo, obuv a pod.84

začiatkom roku 1943 bolo v tábore vo Vyhniach 187 mužov a 113 žien, teda 300 osôb. 
Hlavným zamestnaním tu v roku 1942 bola stavebná činnosť pre štátne kúpele, najmä 
stavba už spomínaného bazéna. V tábore však postupne vzniklo 9 dielní: 1. konfekčná – 
vyrábala pánske obleky, nohavice, dámsku bielizeň a pod., 2. brašnárstvo – bola to 
vlastne dielňa na spracovanie kožených odpadkov, ktorá vyrábala nákupné tašky, opasky, 
peňaženky, kabelky, remienky na hodinky a pod., 3. kožušníctvo – zhotovovalo rukavice, 
vesty, čiapky, kabáty ai., 4. čiapkárstvo – vyrábalo rôzne čiapky, 5. pletáreň – zhotovovala 
rôzne rukavice, 6. sieťkáreň – vyrábala rôzne sieťované tašky z motúzov, 7. hračkárstvo, 
8. čalúnnictvo, 9. chemotechnika – bola po stavebnej činnosti najväčšou výrobňou v tá-
bore; vyrábala kolomaž, vazelínu, parketovú pastu, mydlo, prášky na čistenie ai.85 

V priebehu roku 1943 sa počet internovaných osôb zvýšil na 364, z toho bolo 230 mu-
žov a 134 žien.86 V tomto roku pôsobili v tábore nasledovné dielne: stolárstvo-čalúnnic-
tvo, tokárstvo, konfekcia, ručné práce, čiapkárstvo, brašnárstvo, chemická výroba. Cel-
kový obrat za rok 1943 bol 7 290 458,– Ks, čo predstavovalo 18,75 % obratu všetkých 
táborov. V tomto roku boli vo Vyhniach pristavené a adaptované ďalšie tri dielne: che-
mická, stolárska a zámočnícka.

Muži v tomto období pracovali 53, ženy 48 hodín týždenne. Príslušníci tábora nedos-
távali priamu odmenu za svoju prácu. Tábor im poskytoval nutné životné potreby – byt, 
stravu, prípadne pracovné šatstvo a minimálne vreckové. stravná jednotka bola 7, neskôr 
8,– Ks. 

Škola vo Vyhniach

Ministerstvo vnútra výnosmi z 12. 1. 1943 a 14. 4. 1943 dalo súhlas k vytvoreniu židov-
ských ľudových škôl v židovských pracovných táboroch.87 Vecné i osobné náklady so zria-
dením u udržiavaním škôl mala niesť Ústredňa Židov, resp. jej školský a kultúrny odbor. 

84 snA, fond MV, šk. 570, 143-16/2-1/44. 
85 Archív Múzea snP Banská Bystrica, fond VIII, 70/66. V správe sa doslova uvádza: V roku 1942 dodal tábor vo 
Vyhniach štátu: 5 000 rôznych drobných predmetov z kože, 1 700 rukavičiek, kožušinových čiapok a pod., 110 plete-
ných rukavičiek a chránidiel na uši, 5 000 sietených tašiek, 1 000 batohov a chlebníkov, 5 000 pracovných nohavíc, 
5 000 košieľ, 30 vagónov kolomazu a iné chemické články.
86 Vo všetkých troch táboroch sa vtedy nachádzalo 3 135 Židov, takže vo Vyhniach len 11,61 %. 
87 nielen vo Vyhniach, ale aj v novákoch a seredi. 
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následne ministerstvo školstva a národnej osvety priznalo týmto školám právo verejnosti. 
oproti ostatným školám mali byť však osnovy doplnené, pretože školy v táboroch mali byť 
súčasne aj „školami pracovnými“ (žiaci mali okrem vyučovania aj pracovať). 

V škole vo Vyhniach pôsobil na začiatku jeden učiteľ – Jozef Vogel. Podľa pokynov mi-
nisterstva vnútra učitelia v škole mali sa postarať o dozor nad deťmi tak, aby ich zamest-
návanie časove sa vyrovnalo zamestnávaniu ostatných príslušníkov tábora, zapojených do 
pracovného procesu. Učiteľovi síce priznali plat 750,– Ks, musel ho však odovzdávať do 
„táborovej pokladnice“. Ako vreckové mohol dostať 4,– Ks na deň.88 

V ročnej správe o všetkých židovských pracovných táboroch za rok 1943 sa uvádzajú 
už iné údaje. V tábore sa nachádzala opatrovňa pre menšie deti, v ktorej bola jedna uči-
teľka a 15 detí. Do školy chodilo k 2 učiteľom 27 detí. Vyučovalo sa 6 hodín. Deti do 10 ro-
kov boli v škole 9 hodín, deti nad 10 rokov 7 hodín a 2 hodiny vykonávali ľahšiu prácu.89 

Zdravotná služba v tábore

Podľa štatistiky v roku 1943 pracovali v tábore 3 lekári, z toho jeden zubný. okrem nich 
v tábore pôsobil aj jeden zubný technik, jeden zubný asistent a jedna ošetrovateľka. Pre 
chorých bolo k dispozícii 12 postelí v troch miestnostiach.90 

Podľa zápisnice zo schôdze sociálnych referentov židovských pracovných táborov, 
zástupcov sociálneho odboru Ústredne Židov a Ústrednej kancelárie pre židovské pra-
covné tábory, ktorá sa uskutočnila 10. 5. 1943, zástupcovia tábora z Vyhní Ing. A. smor-
gonsky a M. Graff referovali o zdravotných problémoch v tábore takto: […] zdravotná 
služba funguje bezvadne. Ambulancia nie je kompletne vybavená. Z hygienického hľadiska 
sú ubikácie primerané, miestnosti sú ale vlhké, takže reumatické ochorenia sa vyskytujú 
častejšie. Záchody sú v zanedbanom stave, ale teraz sa dávajú do poriadku. Strava je kvan-
titatívne primeraná. Zásobovanie mliekom je dostačujúce. Príslušníci tábora vo Vyhniach 
majú možnosti raz týždenne sa vykúpať. […] Vo Vyhniach je niekoľko prípadov tbc, ktoré im 
robia špeciálne starosti. Traja pľúcne chorí sú nateraz umiestení v liečebných ústavoch.91 
Vo všeobecnej časti sa spomínajú mnohé problémy s liekmi, fyzické i psychické dôsledky 
prepracovanosti jednotlivcov v táboroch. 

V správe o táboroch za rok 1943, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra, sa z hľadiska 
zdravotnej starostlivosti konštatovalo: Vyskytujú sa hodne prípady srdcových a žalúdoč-
ných neuróz. Podnebie vo Vyhniach zapríčiňuje reumatické ochorenia. U žien badať prí-
znaky únavy, dôsledky to nadpráce v domácnosti – čistenie ubikácií, starostlivosť o deti, 
pranie atď.92

V auguste 1944, keď začalo snP, tábor ukončil svoju činnosť a už nebol obnovený. Časť 
jeho obyvateľov sa v zime 1944/45 stala obeťou vraždenia Einsatzgruppe H. 

na základe doterajšieho výskumu nemožno ešte presne povedať, koľko z pôvodných 
Židov zo sosnowca, ktorí prišli na slovensko vo februári 1940, prežilo holokaust. 

88 snA, fond ÚHÚ, kart. 434, III/A-1731. 
89 Holokaust na Slovensku 5, c. d., s. 254–272. 
90 Tamže, s. 271. 
91 Tamže, s. 234–237.
92 Tamže, s. 271.
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Zusammenfassung 

Ein Beitrag zur Geschichte des dritten Transport aus dem Protektorat gen Nisko 
nach der Einkunft in die Slowakei 
Eduard Nižňanský

Die „Aktion Nisko“ stellte den ersten organisierten Versuch dar, die „Judenfrage“ durch Deportatio-
nen in das Gebiet des Generalgouvernements – nach Nisko am San – zu „lösen“. Nachdem insgesamt 
sechs Transporte aus Wien, Mährisch-Ostrau (Moravská Ostrava) und Kattowitz (Katowice) in Nis-
ko eingetroffen waren, verließ ein siebter Transport Mährisch-Ostrau am 1. 11. 1939. Der Transport 
erreichte jedoch nie sein Ziel; eine eingestürzte Brücke hatte die Überquerung des Flusses unmöglich 
gemacht. Die Deportierten wurden deshalb nach Oberschlesien umgeleitet, wo sie in einem neu einge-
richteten Lager in Sosnowitz (Sosnowiec) untergebracht wurden. Von dort sind die Häftlinge in die 
Slowakei weitertransportiert worden. Am 8. 2. 1940, trafen diese Juden im Kurort Vyhne ein, wo sie 
auf ihre Emigration warten sollten, die haben das nicht geschaft. In Vyhne entstand ein Lager mit 
der Bezeichnung „Jüdische Auswanderungsgruppe“. Finanziert wurden sowohl die Betriebskosten 
von der jüdischen Hilfsorganisation American Jewisch Joint Distribution Commitee (AJDC). Mit der 
Beginn der Deportationen der Juden aus der Slowakei (1942) kam es im Lager in Vyhne zu Verän-
derungen; die zweite Phase seines Bestehens begann. Ab 14. 2. 1942 fiel das Lager auf Anordnung 
des Innenministeriums ähnlich wie Nováky oder Sereď unter die Kategorie der jüdischen Arbeitslager 
(existierte bis 1944). Seit März bis September 1942 wurden mindestens 207 Juden aus dem Lager 
Vyhne nach Auschwitz, bzw. Lublin deportiert. 

Anfang des Jahres 1943 befanden sich 300 Personen im Lager, davon 187 Männer und 113 Frauen. 
Sie wurden im Wesentlichen bei Bauarbeiten für den Kurort eingesetzt. Darüber hinaus existierten 
im Lager neun Werkstätten: eine Konfektionswerkstatt, zwei Kürschneidereien, In weiteren entspre-
chenden Einrichtungen wurden Handschuhe, Netztaschen, Spielzeug und Polster hergestellt. Die 
Chemische Werkstatt schließlich war die zweitgrößte Beschäftigungsstätte im Lager. Hier wurden 
Wagenschmiere, Vaseline, Seife, Putzmittel u. ä. produziert. Lohn erhielten die Lagerinsassen nicht, 
es wurde lediglich für ihre Unterkunft, Arbeitsbekleidung, Verpflegung und ein geringes Taschengeld 
gesorgt.

Nach dem Ausbruch des Slowakischen Nationalaufstandes im August 1944 wurde das Lager aufge-
löst. Nach der deutschen Besetzung der Slowakei im September 1944 gerieten die verbliebenen Juden 
aus Vyhne dann wieder in die Mühlen nationalsozialistischer Vernichtungspolitik (Einsatzgruppe H). 
Die genaue Zahl der überlebenden Juden aus Sosnowiec lässt sich anhand der bis heute zur Verfügung 
stehenden Quellen nicht ermitteln. 


