
 

 

Pravidlá medzinárodnej súťaže 

Tvorivé hľadanie na hraniciach kultúr 
„Spravodliví medzi národmi” 

 

I. Organizátor 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Súťaņ je 

zapisaná v kalendári medzinárodnych podujatí Ministerstva kultúry a národného dedičstva pre 

umelecké ńkoly prvého a druhého stupňa. 

 

 

II. O súťaņi 

 "Keď niekto zachráni jediný ņivot, je to, ako by zachránil celý svet; keď niekdo zničí jediný 

ņivot, je to, ako by zničil celý svet." 

                                                                          Babylónsky Talmud          

                                                      

 II Spravodliví medzi národmi je ocenenie, ktoré sa kaņdoročne udeľuje osobám 

neņidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Ņidov pred holocaustom. Izrael, 

konkrétne Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých, zaloņená v roku 1963 pri pamätníku Jad 

va-Ńem a vedená Izraelským najvyńńím súdom, udeľuje titul Spravodliví medzi národmi tým, 

ktorí preukázateľne túto činnosť vyvíjali. Bol udelený 25 685 ľuďom (stav k 1.1.2015). 

Ulohou pamätníku Jad va-Ńem je uchowanie spomienky na ńest milionov obeti holokaustu a 

pripominat o tych, ktorí často s nasadením vlastného ņivota prispeli k  záchrane Ņidov .  

Spravodliví kresťania alebo Spravodliví medzi národmi je pôvodne tradičný ņidovský pojem, 

ktorý sa vyrovnával so skutočnosťou, ņe aj mimo ņidovskú vieru boli dobrí ľudia riadiaci sa 

boņími zákonmi. Komisia, ktorá začala svoju činnosť v roku 1963, prevzala úlohu udeľovania 

tohoto čestného titulu podľa prísnych kritérií. Pouņíva pri tom informácie od svedkov, z 

verejnej diskusie a historického výskumu. 

Ocenení získavajú pamätnú medailu a diplom Jad va-Ńem, sú zapísaní do tejto inńtitúcie a ich 

meno je vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad va-Ńem. 

Medzi ocenenými najpočetnejsiu skupinu tvoria Poliaci. V okupovanom Polsku za pomoc 

Ņidom hrozil trest smrti, kaņdý, kto pomáhal riskoval nielen svoj ņivot, ale i ņivot swojej 

rodiny. Napriek tomu Ņidom pomáhali jednotlivci, celé rodiny, dediny i organizácie, 

napríklad legendárna Rada pre pomoc Ņidom – Żegota, odbojová organizácia Poľskej exilovej 

vlády, ktorá mala chrániť Ņidov pred holokaustom. Pomáhala im skrývať sa, zásobovala ich a 

vyrábala pre nich falońné doklady. Spoločne s mnohými dobrovoľníkmi z radov obyvateľov a 

s pomocou katolíckej cirkvi, ktorej duchovné a rehoľné spoločenstvá hrali kľúčovú úlohu v 

ukrývaní Ņidov, táto organizácia zachránila tisíce aņ desaťtisíce Ņidov. Svetovo preslávená sa 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Holocaust
https://sk.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://sk.wikipedia.org/wiki/1963
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jad_va-%C5%A0em&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jad_va-%C5%A0em&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jad_va-%C5%A0em&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidia
https://sk.wikipedia.org/wiki/1963
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BBegota&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C4%BEsk%C3%A1_exilov%C3%A1_vl%C3%A1da&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C4%BEsk%C3%A1_exilov%C3%A1_vl%C3%A1da&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust
https://sk.wikipedia.org/wiki/Reho%C4%BEa


stala najmä činnosť jej detského oddelenia, ktoré pod vedením Ireny Sendlerovej zachránilo 

cez 2500 detí z Varńavského geta.  

 

 Spravodliví medzi národmi  

podľa krajín alebo národností 

k 1. 1. 2014, zdroj: Jad Vańem 

 

 

 

1.Poľsko   6454 

2.Holandsko 
 
5351 

3.Francúzsko 
 
3760 

4.Ukrajina 
 
2472 

5.Belgicko 
 
1665 

6.Litva 
 
871 

7.Maďarsko 
 
810 

8.Bielorusko 
 
601 

9.Slovensko 
 
539 

10.Nemecko 
 
553 

11.Taliansko 
 
610 

12.Grécko 
 
321 

13.Juhoslávia (Srbsko) 
 
131 

14.Rusko 
 
189 

15.Česko 
 
114 

 
16.Chorvátsko 

 
109 

17.Lotyńsko 
 
134 

18.Rakúsko 
 
95 

19.Moldavsko 
 
79 

20.Albánsko 
 
69 

21.Rumunsko   60 

22.Nórsko 
 
52 

23.Ńvajčiarsko 
 
45 

24.Bosna 
 
42 

25.Dánsko 
 
22 

26.Bulharsko 
 
20 

27.Veľká Británia 
 
21 

28.Macedónsko 
 
10 

29.Arménsko 
 
24 

30.Ńvédsko 
 
10 

 

  

 
31.Slovinsko 

 
7 

32.Ńpanielsko 
 
6 

33.Estónsko 
 
3 

34.USA 
 
4 

35.Brazília 
 
2 

36.Čína 
 
2 

37.Portugalsko 
 
2 

38.Čile 
 
1 

39.Gruzínsko 
 
1 

40.Japonsko 
 
1 

41.Luxembursko 
 
1 

42.Turecko 
 
1 

43.Gruzínsko 
 
1 
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44.Vietnam 
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac na: 

 

Dokumentarny film” Ulmowie świadectwo sprawiedliwych”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPk4qe7S-AE  

 

 

 

 

strana Yad Vashem 

 

www.yadvashem.org 

 

 

Centrum Dialogu Marka Edelmana w Łodzi 

 

http://www.centrumdialogu.com/ 

 

 

 

III. Cieľ súťaņe 

Propagovanie myńlienky tolerancie a boja s predsudkami, nepriateľstvom, 

nesúhlasom, xenofóbiou a nevedomosťou. Neznalosť kultúry, jazyka, náboņenstva, 

obradov iných národov, spoločenstiev, komunít a skupín zosilňuje stereotypy a 

ovplyvňuje xenofóbne postavy a správanie. 

 

IV. 

Pravidlá účasti 

Súťaņ je adresovaná ńtudentom vńetkých typov umeleckých ńkôl stredného stupňa 

 

V. Podmienky súťaņe 

a)Práce budú hodnotené v kategóriách: 

- kresba 

- maľba 

- grafika 

- fotografia 

- plastika                                                                                                                                      

b)Rozmery prác: 

-kresba a maľba - minimálne formát A3 

-grafika, fotografie - minimálne formátu A3 
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-plagát - minimálne formát A3 

-plastika – rozmery minimálne 20 x 20 cm x 15 cm 

 

c) Náklady na prípravu a dodanie prác do súťaņe znáńa účastník súťaņe. 

 

d) Kaņdý účastník môņe poslať maximálne 3 práce. 

 

e) Ocenené práce  sa neodosielajú a ich vlastníctvo prechádza na organizátora súťaņe. Iné 

práce budú odslané na poņiadanie, pońtovné hradi ņiadateľ. 

 

f) Kaņdá práca musí mať ńtítok obsahujúci tieto údaje: meno a priezvisko autora, 

vek, trieda, názov a adresa ńkoly, údaje o práci (titul a technika) a meno učiteľa, pod 

vedením ktorého práca bola vykonaná. ( Príloha – Prihláńka do súťaņe). 

 

VI. 

Práce zasielajte na adresu 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi 

Gandhiego 14, 91-012 Łódź 

 

Termín posielania prác: 12. 02.2016 

Termín vyhlásenia výsledkov 06. 03.2016 

 

VII. 

Hodnotenie prác a rozdelenie cien dokoná porota, ktorú menuje riaditeľ 

Centra Umeleckého Vzdelávania 

 

VIII. 

Rozhodnutie poroty je konečné. 

 

IX. 

Výsledky súťaņe budú zverejnené na internetovej stránke ńkoly 

www.plastyklodz.pl. Práce vybrané porotou budú prezentované na výstave . 

Podrobné informácie o súťaņi, udelí komisár súťaņe Piotr Izydorcyzk 

piotr_izydorczyk@wp.pl 
 

 

Prihláška do súťaže  
Príloha k Pravidlám medzinárodnej súťaže  
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 Tvorivé hľadanie na hraniciach kultúr 
„ Spravodliví medzi národmi” 

 
Prihlášku , prosím, vyplňte čitateľne tlačenym písmom a podpíšte. 

meno a priezvisko 
autora 

 

trieda  

vek   

názov a adresa školy  

 

 

titul práce  

kategória  

meno a priezvisko 
učiteľa, pod vedením 
ktorého práca bola 
vykonaná. 

 

e-mail autora  

pečiatka školy 
 

 

telefónne číslo školy   

e-mail školy  

 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na účely vyplývajúce z pravidiel súťaže, v súlade s 
právnym poriadkom zo dnia 29 augusta 1997 o ochrane osobných údajov (ú. V. z roku 2002, no 101, 
položka 926, naposledy zmenené ); 

 
 

 
………………………………………………… 

(dátum a podpis autora) 

 


