
765. výročie prvej písomnej zmienky o Trebišove 

100. výročie sídla župného úradu v Trebišove

Trebišov, centrum južného Zemplína, sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej

roviny, 50 km juhovýchodne od Košíc, v nadmorskej výške 109 m. Východným okrajom jeho

chotára preteká rieka Ondava, ktorej prítokom je rieka Trnávka. Trebišov má mierne suché

a teplé kontinentálne podnebie. Rozprestiera sa na výmere 7016 hektárov. V roku 1988 bola

k mestu pričlenená obec Milhostov.

V latinsky písaných písomnostiach zo stredoveku sa Trebišov pravidelne vyskytuje pod názvom

Terebes. Jazykovedec Ján Stanislav názov Trebišov etymologicky odvodzoval od osobného mena

Třebiš a koncovky –ov. Takýto výklad prevzal aj historik Branislav Varsik, pričom zdôraznil, že

názov Trebišov sa vyvinul v slovenskom jazykovom prostredí.

Rozhodujúci význam pre Trebišov málo slovanské osídlenie, ktorého počiatky možno datovať do

8. storočia podľa objavenej osady. Táto slovanská osada z predveľkomoravského obdobia

a čiastočne zahĺbenými obydliami - polozemnicami existovala aj vo veľkomoravskom období

a aj v čase poveľkomoravskom. Toto sídlisko nadväzuje na staršiu osadu východných Slovanov

z 8. - 10. storočia.

Celkom prvá písomná správa o Trebišove je doposiaľ úplne nevyriešeným problémom. Nakoľko

vo Varadínskom registri sa nachádza zápis, že Vavrinec z Trebišova, ktorý bol dvorským

županom, poslal v roku 1219 dvoch obyvateľov dediny Petri („villa Petri“) na súd do Varadína

(dnes Oradea). Existuje však pochybnosť, či Vavrinec pochádzal zo zemplínskeho Trebišova

alebo z ďalších dedín s rovnakým názvom v Satmárskej, Bihorskej, Ugočskej a iných žúp.

Kľúčom k poznaniu stredovekých dejín Trebišova je napriek viacerým nepresnostiam

szirmayovský obraz dejín tohto mesta, ktorí všetci historici v dôsledku nedostatku pramenného

materiálu boli nútení prevziať. Anton Szirmay de Szirma v Topograficko-politickom náčrte

slávnej Zemplínskej župy, vydanom Kráľovskou peštianskou univerzitou v roku 1803, vytvoril

významné dielo, ktoré doteraz ovplyvňuje základné poznatky o dejinách Trebišova v 13.-18.

storočí. Na základe týchto údajov sa uvádza, že:

prvá písomná zmienka o Trebišove je z roku 1254. Práve v tom čase ku Trebišovu patril aj

nížinný hrad, ktorý obklopovali násypy a hlboká priekopa, do ktorej bola napustená voda z riečky

Trnávky. Hrad bol teda postavený už pred rokom 1254, pravdepodobne na obranu proti Turkom.

Tento hrad patril šľachticovi Andronikovi, ktorý bol synom župana Parisa. Hrad s panstvom

stratil Andronikov syn Ladislav, ktorý v bližšie neurčenom spore odťal ruku zemanovi

Vavrincovi Ormošovi, za čo mu uhorský kráľ Karol Róbert z neapolskej vetvy Anjouovcov, ktorý

ovládol východné Slovensko, v roku 1319 daroval hradné panstvo Trebišov Filipovi Drugethovi.

Po jeho smrti trebišovské panstvo dostal jeho synovec Viliam Drugeth. Hradné panstvo v tomto

čase tvorili popri Trebišove aj dediny Paričov, Zemplínske Hradište, Dobrá, Veľký Ruskov

a Vaľon.

Avšak pod menom castrum Parys sa hrad spomína až v darovacej listine z roku 1327, ktorú

vystavil kráľ Karol Róbert Viliamovi Drugethovi. Po niekoľkých desaťročiach vlády

Drugethovcov na hradnom panstve Trebišov došlo k jeho návratu do panovníckych rúk. Kráľ

Ľudovít I. ho pravdepodobne ešte pred rokom 1373 odovzdal svojej manželke, kráľovnej Márii,

následne trebišovské panstvo prešlo do vlastníctva jej dcéry Márie, ktorá bola manželkou

Žigmunda Luxemburského.



Trebišov bol pod vládou kráľovskej rodiny do roku 1387, vtedy kráľovská rodina ocenila vzácne

vojenské zásluhy šľachtica Petra, ktorý bol synom Štefana Perényiho. Tak sa trebišovské hradné

panstvo dostalo s malými prestávkami na 180 rokov do vlastníctva Peréniovcov, kedy do dejín

Trebišova výrazné vstúpili aj konfesijné vzťahy príslušníkov ich šľachtickej rodiny a to v druhej

polovici 15. storočia a v prvej polovici 16. storočia.

Hoci nemožno poprieť, že Trebišov bol mestečkom už v 14. storočí, najstarší objavený písomný

doklad, ktorý ho uvádza ako oppidum (mesto) sa zachoval v liste kráľa Žigmunda

Luxemburského z roku 1424. Neskôr vznikli ďalšie sídliská či štvrte mesta (Nižný Trebišov,

Vároš, Slovenská ulica, Vyšný Trebišov, Bodoň). Každá z piatich častí mesta malá vlastného

richtára. Neskôr sa richtári označovali podľa dôležitosti a postavenia v meste ako judex primarius

(hlavný richtár), judex alter a judex tertius. Neskôr bo v Trebišove vymenovaný richtár , 12-

členná mestská rada a tribún ľudu. Osobitne významná bola funkcia notára, pretože ani richtár

a ani členovia mestskej rady nevedeli v tom čase písať a čítať.

Po bitke pri Moháči 1526 sa v Trebišove uskutočnilo zasadanie kongregácie Zemplínskej župy,

na ktorom bol Štefan Drugeth, stúpenec Jána Zápoľského, vymenovaný za župana tejto stolice,

z čoho je jasné, že trebišovské panstvo prešlo opäť do rúk Drugethovcov.

Juraj Drugeth, ktorý roku 1571 sídlil na trebišovskom hrade, sa oženil s Efrozínou Dóciovou.

Z ich manželského zväzku sa narodil syn, ktorý dostal meno po otcovi Juraj. Obidvaja sa dostali

do rozporov so zákonmi a boli súdení. Juraj starší za to, že vyhodil z okna hradu svojho notára,

zemana Jána z Tušíc, ktorý údajne dvoril jeho manželke. Jurajovi mladšiemu dokonca hrozil trest

smrti a strata majetku za to, že ho usvedčili z násilnosti, ktorých sa dopustil na šiestich grófskych

panstvách, hlavne proti Petrovi Zákolyimu a Simonovi Banoczymu. Cisár Rudolf II. mu však

trest zmiernil a odsúdil ho iba na stratu trebišovského panstva, ktoré musel odovzdať kráľovskej

komore.

Drugethovci Parič pravdepodobne značne prestavali. Celý hrad bol obohnaný opevnením,

ktorého základy boli kamenné a nadstavané tehlovým múrom. Pre slabo vyzbrojené poddanské

vojsko bol trebišovský hrad toho času nedobytný. Mal tri bašty (Debnárska, Paričovská

a Sarampo), most so zdvíhacou bránou a vonkajšiu a vnútornú časť hradu. Okrem výzbroje boli

na hrade aj väzenie a mučidlá.

Po krátkom čase sa hrad stal útočiskom pre dvoch pavlínskych mníchov Mikuláša Sztévenyiho

a Ľudovíta Bariloviča, ktorí v ňom hľadali v roku 1674 ochranu pred útokmi reformovaných.

Napokon však kuruci hrad ovládli a mníchov uväznili. Bolo postavené nové hradné opevnenie

a hrad posilnila aj poľská posádka, avšak aj napriek tomu hrad neodolal útokom kuruckého

vojska na čele s kežmarským magnátom Imrichom Tökölym. Dva roky po dobití hradu museli

Thökölyho povstalci hrad opustiť. Namiesto toho aby ho vydali cisárskym vojakom vyhodili

Parič pušným prachom do povetria v roku 1686.

V tomto období bol chabý hospodársky rozvoj Trebišova úplne zastavený sociálnymi nepokojmi

a protihabsburskými povstaniami. Dôsledkom tohto vývoja bolo, aj to, že Trebišov tvorilo len 44

usadlosti, čím vlastne stratil mestský charakter.

Žigmundom Drugethom, ktorý zomrel bez mužského potomka a jeho bratom biskupom

Valentínom vymrel v roku 1691 rod Drugethovcov a Trebišov dostala donáciou od cisára

Leopolda vdova po Žigmundovi Drugethovi Terézia Keglevicsová. Po nej zdedili trebišovské

panstvo v ženskej línii ďalší príbuzní Drugethovcov - Zichyovci, Vandernátovci a Csákyovci.



Nevyužívaný hrad majitelia Csákyovci r.1786 rozobrali a kameň použili na výstavbu honosného

barokového kaštieľa.

Trojkrídlový kaštieľ s pôdorysom v tvare U bol pôvodne postavený v neskorobarokovom slohu

a neskôr bol klasicisticky upravený. V roku 1838 ho rodina Andrássyovcov zdedila. V rokoch

1867-1887 dala k nemu pristavať dve trojpodlažné veže a neskôr aj tri točité schodiská.

V poslednej tretine 18. a začiatku 19. storočia vznikol z lužného lesa anglický prírodno-

krajinársky park s platanmi a inými cudzokrajnými drevinami.

Trebišovský kaštieľ sa stal aj jedným z pamätných miest Východoslovenského roľníckeho

povstania, ktoré vypuklo živelne 31. júla 1831 v Nižnom Žipove. Zvesť o vypuknutí povstania sa

rozšírila do Trebišova 1. augusta 1831. Vzniklo v súvislosti s rozšírením epidémie cholery, ktorá

ešte vypuklejšie poukázala na sociálne dôsledky prežitého poddanského hospodárskeho systému

v Uhorsku.

Z celkovej rozlohy 10800 katastrálnych jutár pôdy v trebišovskom chotári vlastnila vplyvná

šľachtická rodina Andrássyovcov koncom 19. storočia 6595 jutár. Z poľnohospodárskych

produktov mali v trebišovskom chotári najväčšie zastúpenie obilniny, okopaniny, krmoviny,

priemyselné plodiny a strukoviny. Rozvíjalo sa aj zeleninárstvo a ovocinárstvo. Každá

z roľníckych rodín mala vlastnú záhradu, v ktorej si dopestovali základné druhy zeleniny. Na

veľkostatku Andrássyovcov chovali aj kvalitné kone anglického plnokrvného plemena.

Rozvoj prevažne poľnohospodárskej tovarovej výroby si v Trebišove vyžadoval rozšírenie

cestnej a hlavne železničnej dopravy, čo vyhovovalo aj hospodárskym záujmom vplyvných

Andrássyovcov. Preto podporili výstavbu dvojkoľajnej železničnej trate Michaľany –

Medzilaborce, ktorá bola odovzdaná do prevádzky v roku 1871 ako strategicky významná súčasť

uhorsko-poľských vzťahov.

Remeselná výroba bola v Trebišove v tomto období veľmi slabo rozvinutá. Existoval tu iba

jeden čižmársky cech s 8 remeselníkmi. Väčšina remeselníkov v tomto regióne žila v obciach.

Príčinu treba hľadať v tom, že remeselníci väčšinou nemohli vyžiť z výnosu vlastnej práce a boli

nútení získavať obživu aj v poľnohospodárstve.

Priemyselné a remeselné podnikanie v 19. storočí bolo v meste takmer výhradne ovládané

šľachtou. Súčasťou trebišovského majetku Andrássyovcov bola v 50-tych rokoch 19. storočia

tehelňa, výrobňa drenážnych rúr na melioračné práce, liehovar a tri kováčske dielne.

Začiatok 20. storočia je v Trebišove spojený s rozmachom priemyselného podnikania, hlavne

v potravinárskom priemysle. Roľníkom z mesta a okolia začal v roku 1905 slúžiť parný mlyn

firmy Herkovits a Diener. Význam Trebišova podstatne vzrástol , keď viedenská Länder banka

a Uhorská eskontná banka v Budapešti založili Hornouhorskú cukrovarnícku akciovú

spoločnosť, ktorej prvým predsedom sa stál gróf Július Andrássy. Táto spoločnosť dala postaviť

v roku 1911-1912 posledný z uhorských cukrovarov pred prvou svetovou vojnou a vtedy sa

začala aj prvá kampaň.

Sotva boli prekonané prvé ťažkosti, vypukla prvá svetová vojna v roku 1914. Nakoľko Trebišov

ležal na trati Milkovce - Ľvov , ktorá slúžila výhradne vojenským transportom, trebišovský

cukrovar postihli väčšie stratové výsledky vo výrobe ako v ostatných cukrovaroch na Slovensku.

Takže normálna činnosť cukrovaru začala až po skončení vojny, čiže koncom roku 1918.



Zo spontánnej túžby po národnej nezávislosti Slovákov vyrástla v prvých novembrových dňoch

roku 1918 živelná ľudová revolta, ktorá zasiahla aj Trebišov. Obyvateľstvo vystúpilo proti

prehĺbujúcemu sa rozvratu a miestnym predstaviteľom moci, ktorí boli nositeľmi

maďarizačných snáh a predchádzajúceho sociálneho útlaku. V Trebišove významne pôsobil

najmä Spolok pre šírenie maďarského jazyka a osvety v Zemplínskej župe na čele s grófom

Teodorom Andrássym, ktorý ovplyvňoval hlavne Maďarskú materskú školu a ľudovú školu.

Rozpad Rakúska-Uhorska v roku 1918, následkom ktorého bola zlikvidovaná monarchia, vítali aj

všetci národne uvedomelí občania Trebišova, lebo v ňom videli hlavný predpoklad uskutočnenia

národnej a sociálnej slobody. Vznikli samostatné štáty, medzi nimi aj Československo.

Vznik republiky bol proces, ktorý viedol k vytvoreniu samostatného Česko-Slovenska. Česko-

Slovensko bolo vyhlásené 28. októbra 1918 a jeho hranice boli vymedzené mierovými

zmluvami a z nich vychádzajúcimi rozhodnutiami v rámci versailleského mierového systému. 30.

októbra 1918 martinskou deklaráciou sa k novej republike pripojilo aj Slovensko.

Následný rozvoj slovenského školstva bol v Trebišove spojený s problémami v personálnej

i materiálnej oblasti. Odchodom maďarských učiteľov zo školských služieb po roku 1918 sa

uvoľnili učiteľské miesta, ktoré obsadili prevažne českí učitelia. Rozvoj slovenského školstva bol

v Trebišove spojený s problémami v personálnej i materiálnej oblasti. Odchodom maďarských

učiteľov zo školských služieb po roku 1918 sa uvoľnili učiteľské miesta, ktoré obsadili prevažne

českí učitelia.

Svedectvom skutočného zmýšľania a postojov slovenského roľníckeho obyvateľstva z okolia

Trebišova je aj list z Parchovian, adresovaný Slovenskej národnej rade v Martine:

„... vas pitame nezabuce bo ono teraz na to čas mi tu šicki slovjaci ale nam nešlebodno nič

hvarec. Už nas poprišahali žebi me hranicu uherskej krajini braneli kedbi nas čehi napadli. Mi

še tu nehodni ani hnuc ked nam pomoci nedace a radzi bi me tak buli slovjaci.“

Zložitosť zápasu o vtedajšiu politickú moc na tomto území dokresľuje aj fakt, že okrem snahy

zakladať slovenské národné orgány, ako orgány podliehajúce Slovenskej národnej rade

v Martine, boli aj veľké pokusy zakladať na slovenských dedinách vtedajšieho Sečovského

okresu maďarské národné rady, ktorým riadiacim orgánom bola Maďarská národná rada so

sídlom v Budapešti. Ich organizátorom bol tunajší rodák I. Juhász, poradca maďarskej vlády pre

národnostnú otázku v Zemplínskej župe.

100. výročie sídla župného úradu v Trebišove

Od konca 19. storočia navyše v Uhorsku existovali municipiálne mestá, ktoré boli viac-menej na

úrovni žúp. Na Slovensku to boli tieto štyri mestá: Banská Bela a Banská Štiavnica (jedno

municipiálne mesto), Bratislava, Komárno a Košice.

Po vzniku Česko-Slovenska župy na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi zostali v 

nezmenenom tvare a z veľkej časti s nezmenenými funkciami. Výnimku tvorili župy na južnom 

Slovensku - Rábska, Ostrihomská s Komárňanskou, ktoré boli zlúčené do Komárňanskej župy, 

pretože z veľkej časti ležali v Maďarsku a župa Užská na východe, ktorej slovenská časť bola 

roku 1919 spojená so Zemplínskou župou (zvyšok Užskej župy ostal v Podkarpatskej Rusi). 



Zemplínska župa mala svoje centrum v Sátoralújhely, ktoré bolo spoločné pre Slovensko a aj

Maďarsko. Župné usporiadanie však bolo v novovzniknutom Česko-Slovensku len dočasným

riešením. Župy mali značne potlačené svoje samosprávne funkcie a všetka moc bola sústredená

do rúk vládou menovaného župana.

Začiatkom januára 1919 vstúpil do Trebišova dobrovoľnícky pluk československého vojska,

ktorý oslobodil Trebišov, Sečovce a ostatné dediny okresu. Správa mesta prešla do slovenských

rúk. Najvyšším orgánom mesta bolo mestské zastupiteľstvo. Uznesenia mestského zastupiteľstva

realizovala mestská rada, ktorej predsedom bol starosta mesta. Význam Trebišova vzrástol aj

tým, že sa začiatkom roka 1919 stal prechodne sídlom župného úradu Zemplínskej župy.

V lete 1919 sa československý zemplínsky župný úrad presťahoval z Trebišova do Michaloviec,

ktoré sa tak stali úradným sídlom župy až do konca roku 1922. Z Michaloviec ju postupne riadili

traja župani (Milutin Križko, Gašpar Ďurčanský a Michal Slávik). Posledný poverený

československý zemplínsky župan Ján Ruman úradoval z Košíc.

Historické župy na Slovensku

V slovenskej historiografii existuje dvojitá terminológia ohľadom tejto problematiky: 

1. skupina historikov hovorí o župách v celom ich vývoji od založenia po rok 1918

2. skupina historikov rozlišuje 3 termíny podľa charakteru týchto územných celkov: 

do 13./14. storočia hovoríme o (kráľovských) komitátoch

od 13./14 storočí do roku 1849 hovoríme o (šľachtickej) stolici 

pre roky 1849- 1928 a 1940-1945 hovoríme o (štátnych) župách 

Prechod od komitátov k stoliciam prebehol v každej župe v inom čase. 

Jednotlivé stolice (župy) sa na  Slovensku  od  15. stor. do roku 1922 (s prestávkami v druhej 

polovici 19. stor.) ďalej členili na tzv. slúžnovské okresy.

Komitáty v Uhorsku začali vznikať  postupne  pravdepodobne od konca 10. storočia za vlády 

prvého uhorského kráľa - Štefana I. Zemplínsky komitát vznikol na začiatku 11. storočia.

V 13. storočí postupne moc kráľov upadla a kráľovské komitáty sa postupne začali meniť na 

šľachtické stolice. Premena komitátov na stolice prebiehala na Slovensku postupne. Zemplínska 

stolica vznikla v 15. storočí.

Hranice stolíc a ich funkcia boli  značne zmenení v rámci tzv. jozefínskych  reforiem  v roku 

1785 (zmena šlachtických stolíc na moderné štátne stolice), no už roku 1790 uhorská šľachta 

Viedeň donútila k návratu k systému spred roka 1785. 

Hranice žúp boli opäť zmenené na stav  z  r.  1848, aj  keď  drobné  zmeny v   priebehu hraníc 

zostali zachované. Pôvodný počet   slúžnovských okresov v  každej župe (4) sa  upravil podľa 

potrieb každej župy a ich hranice sa  stanovili tak, aby sa  čo najviac  stali rýchlo  dostupnými 

obyvateľom  v ich  rozsahu.   Po   vzniku   Česko-Slovenska   župy  na  území    Slovenska a 

Podkarpatskej Rusi zostali  v   nezmenenom tvare a  z veľkej časti s nezmenenými  funkciami. 

Výnimku tvorili župy  na južnom   Slovensku - Rábska, Ostrihomská s Komárňanskou,   ktoré 



boli zlúčené do Komárňanskej župy, pretože z veľkej časti ležali v Maďarsku a župa Užská na 

východe, ktorej slovenská časť bola roku 1919 spojená so Zemplínskou župou (zvyšok Užskej

župy ostal v Podkarpatskej Rusi). V súvislosti s hraničným sporom s Poľskom došlo aj k menším 

úpravám hraníc Oravy a Spiša. 

Župné usporiadanie však bolo v novovzniknutom Česko-Slovensku len dočasným riešením. Župy 

mali značne potlačené svoje samosprávne funkcie a všetka moc bola sústredená do rúk vládou 

menovaného župana. 
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