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V Michalovciach, ako aj v celom regióne Zemplína sa Židia vo väčšom počte usádzali až v druhej polovici 18. 

storočia. Prítomnosť príslušníkov židovského etnika v mestečku je pritom preukázateľne doložená už v roku 

1724. Vlastnú modlitebňu si michalovská židovská komunita postavila až koncom 18. storočia – presnejšie 

v roku 1786. V 19. storočí si zas tunajší ortodoxní Židia vybudovali synagógu na hlavnej ulici, chasidskí Židia 

mali svoju klaus synagógu na vtedajšej Hodvábnej ulici (dnešnej Ulici Ľudovíta Štúra). 

 V roku 1900 už žilo v Michalovciach niekoľko stoviek Židov – v porovnaní so stavom z polovice 19. storo-

čia sa ich počet rapídne zvýšil. Koncom 19. a na začiatku 20. storočia tvorili osoby židovského pôvodu približne 

29 % všetkého obyvateľstva Michaloviec – daná hodnota pritom nemala obdobu na celom území Slovenska. 

V roku 1910 tento podiel ešte vzrástol na 32 %. Neskôr sa postupne znižoval – pohyboval sa okolo hranice 20 %. 

Protižidovské nálady väčšinového obyvateľstva sa začali stupňovať v 30. rokoch 20. storočia, a to na celom 

území Slovenska. K radikálnej zmene situácie potom došlo po vzniku vojnového slovenského štátu, ktorý sa 

v rámci medzinárodnej politiky dostával čoraz viac pod vplyv Nemeckej ríše. Vládne nariadenie pritom defi -

novalo židovského občana na základe konfesie – za Žida bol teda pokladaný taký človek, ktorý sa hlásil k ži-

dovskému náboženstvu (danej defi nícii na Slovensku zodpovedalo 89-tisíc osôb, čiže 4 % obyvateľstva štátu). 

 Počet nariadení, namierených proti Židom, neustále stúpal. V septembri 1940 sa všetky židovské pod-

niky a obchody museli označiť nápisom „Židovský podnik“, prípadne „Židovský obchod“. V októbri 1940 

zas michalovský obecný notársky úrad vyhotovil súpis „poľnohospodárskych nehnuteľností“ tunajších Židov 

– podľa neho takéto „nehnuteľnosti“ vlastnili dokopy 15 občania, pričom najviac ich mal Dávid Herškovič. 

V marci 1940 tiež Štátny policajný úrad v Michalovciach zostavil zoznamy Židov – cudzincov, ktorí nemali 

slovenské občianstvo. 

 Židov mali z ekonomického života vyradiť aj takzvané arizačné zákony (arizácia znamenala prevedenie 

pôvodne židovského majetku na nového, nežidovského vlastníka). Prvý z týchto zákonných ustanovení bol 



prijatý v apríli a druhý v novembri 1940. Vyvrcholenie celého procesu predstavovalo schválenie takzvaného 

Židovského kódexu v septembri 1941 – židovstvo sa tu už určovalo na základe rasového princípu, teda za Žida 

bol považovaný každý, kto mal v dvoch predošlých generáciách nejakého židovského predka. 

 Arizácia a likvidácia židovských podnikov pokračovala aj v roku 1942, začalo tiež sústreďovanie Židov 

– išlo vlastne o určitú prípravu na deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska. Slovenský štát pritom 

predstavoval prvú krajinu, ktorá s vynaložením vlastných prostriedkov participovala na „vývoze“ židovského 

obyvateľstva mimo svojho územia (podľa dohody totiž Slovensko za každého „vyvezeného“ človeka zaplatilo 

Nemecku 500 ríšskych mariek). 

 Deportácie Židov – ofi ciálne do pracovných táborov – začali v marci 1942, označené boli ako Akcia Dá-

vid. Prvý transport židovských obyvateľov zo Slovenska do poľského Oswiencimu bol vypravený dňa 25. mar-

ca 1942, a to zo železničnej stanice Poprad. Tvorilo ho tisíc mladých žien zo Šarišsko-zemplínskej župy, teda 

aj z Michaloviec. 

 Židov sústreďovali v areáli michalovskej ortodoxnej synagógy na hlavnej ulici, mnoho osôb tiež vyrylo 

do tehál plota synagógy svoje mená, dátumy či posledné odkazy. Zachovalo sa i svedectvo vtedajších žiakov 

michalovského gymnázia, ktorí počas vyučovania sledovali zoskupovanie Židov na školskom ihrisku. 

 Sústreďovanie a následné transportovanie celých židovských rodín z Michaloviec prebehlo začiatkom 

mája 1942. V uvedenom mesiaci tak odsunuli z okresu Michalovce 2 916 židovských mužov a žien, čo spolu 

s odtransportovanými v marci 1942 predstavovalo 3 565 osôb z celkového počtu 5 800 Židov; odsunu sa vy-

hlo – útekom do Maďarska – asi 1 140 ľudí. 

 Uvedené tragické udalosti dodnes pripomína kamenná pamätná tabuľa na budove michalovskej polik-

liniky, ktorá bola vybudovaná na miestach, kde pôvodne stála ortodoxná židovská synagóga. Ďalším pamätní-

kom holokaustu bude miniatúra tejto židovskej modlitebne na Námestí osloboditeľov. 





















































Realizované s fi nančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu 

na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám 

diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto 

dokumentu je výlučne zodpovedný Viliam Zahorčák. D
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