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PREH AD ZDRUŽENÍ, PESTOVATE OV HROZNA A VÝROBCOV VÍN
NA ÚZEMÍ DOLNÉHO ZEMPLÍNA

Tokajská vinohradnícka oblas
Ob ianske združenie Tokaj Regnum, ktoré bolo založené v roku v roku 2005 výrobcami
tokajských vín v zmysle zákona 469/2003 o ozna ovaní pôvodu výrobkov a zemepisných
ozna eniach výrobkov... Združenie je pod a zápisu . 45 z roku 1974 a jeho dodatkoch, ktorý
vydal Ústav priemyselného vlastníctva držite om ozna enia pôvodu „Tokajské víno zo
slovenskej oblasti„ a iba lenovia tohto združenia môžu svoje vína ozna ova ako Tokajské
víno. lenmi združenia sú :
Anna Nagyová – Zlatý strapec Vini ky,
Chateau k.s. Vini ky,
Galafruit & CO, s.r.o. Malá T a,
J&J Ostrožovi , Ve ká T a,
Sanpo s.r.o. Malá T a,
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o., Malá T a,
Tokaj & CO, s.r.o., Malá T a,
Tokajská spolo nos Vini ky,
Tokajské združenie
Jeho založenie iniciovali pestovatelia a výrobcovia vina v Tokajskej vinohradníckej oblasti
s cie om ich zastupovania pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy ako aj Radou tokajský
obcí v Ma arskej republike. Zástupcovia združenia sa pravidelne zú ast ujú všetkých
medzištátnych rokovaní s Ma arskou republikou ktoré sa týkajú Tokajskej vinohradníckej
oblasti. Združenie postupne získalo aj niektoré kompetencie v rámci kontroly a evidencie
pestovania hrozna a vína v Tokajskej vinohradníckej oblasti a v zmysle zákona 182/2005
o vinohradníctve a vinárstve je registrované na MP SR.
TOKAJSKÁ VÍNNA CESTA
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je výsledkom verejno-súkromného partnerstva vinárov, tokajských obcí, združení,
cestovných kancelárií, organizácií v pôsobnosti KSK.
Združenie Tokajská vínna cesta združuje miestne samosprávy, podnikate ský sektor vrátane
vinárov, mimovládne organizácie a fyzické osoby, ktorého cie om je rozvoj turizmu v tokajskej
oblasti vychádzajúc z tradi ného vinárstva v spojení s miestnymi kultúrnymi tradíciami a
zvykmi. Svoj zámer rieši prostredníctvom Tokajskej vínnej cesty, ako miestneho a
regionálneho produktu cestovného ruchu. Záujmovým územím Tokajskej vínnej cesty je
územie intravilánov obcí Bara, Borša, erhov, ernochov, Ladmovce, Malá T a, Slovenské
Nové Mesto, Ve ká T a, Vini ky, Zemplín a mesta Trebišov.
Svojim charakterom predstavuje organizáciu mikroregionálneho manažmentu zabezpe ujúcej
tvorbu a implementáciu stratégie rozvoja turizmu. Zámerom združenia je v záujme zvýšenia
atraktívnosti Tokajskej vinohradníckej oblasti zlepšenie základnej infraštruktúry cestovného
ruchu, budovanie zna ky a imidžu, rozvíjanie turistického produktu a zabezpe ovanie jeho
marketingu.

Výrobcovia tokajských vín – lenovia Tokajskej vínnej cesty:

TOKAJ MACIK WINERY s.r.o.
Medzipivni ná 174, 076 82 Malá T a
Mladá progresívna rodinná spolo nos , ktorá nadväzuje na bohatú vinársku tradíciu.
Dnes dve generácie vinárov vzájomne pôsobia v centre slovenského Tokaja, kde priamo vo
vinárstve

poskytujú

nadštandardné

služby

svojím

zákazníkom.

Firemná

vínotéka

s kompletným sortimentom odrodových, samorodných a tokajských výberových vín, nový
luxusný penzión s celkovou kapacitou 23 lôžok, reštaurácia s dvoma tradi nými miestnos ami
pre celkom 100 osôb, a samozrejme stredoveká tufová pivnica ur ená nielen na prehliadky
a degustácie vín, ale aj na súkromné archívy, to všetko nájdete u Macikovcov.
Tokaj & Co. , s.r.o.
Medzipivni ná 202, 076 82 Malá T a
Firma vlastní jedine nú historickú tufovú pivnicu zo 14. storo ia (národná kultúrna
pamiatka v Malej T ni) s archívom tokajských vín s celkovou d žkou chodieb 2 500 m.
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Pri výrobe vín používa prevažne klasickú technológiu. Sortiment vín rozširuje
Tokajský forditáš a omšové víno.

J. & J. Ostrožovi ,
Nižná 233, 076 82 Ve ká T a
Rodinná firma s

tufovou pivnicou. Okrem celého sortimentu klasických

a reduktívnych vín z tokajskej oblasti ponúka firma aj zna kové, odrodové a prívlastkové vína
z

východoslovenskej oblasti. Pri výrobe vín

používajú najmodernejšie postupy a

technológie. V areáli firmy sa okrem štandardných služieb nachádza priestor so špeciálnou
prezenta nou miestnos ou (projektor, plátno), ubytovanie v „Tokajskom dome“ a cvi ná
golfová odpalová lúka.

Anna Nagyová - Zlatý strapec
Tokajská 118, 076 31 Vini ky
Rodinná firma okrem klasickej ponuky vyrába zna kové a odrodové vína (Gazdovské
ervené, Frankovka a iné) a nad rámec štandardných služieb poskytuje ubytovanie v penzióne
v areáli firmy.

Tokajská spolo nos , s.r.o., Vini ky
Hlavná 399/71, 076 31 Vini ky
Novozaložená firma, ktorá okrem klasického sortimentu vína a klasických služieb
ponuka agroturistické oddychové centrum s prírodným amfiteátrom a besiedkami.

Galafruit & CO, s.r.o.
Medzipivni ná 202,Malá T a
Firma sa okrem pestovania ovocia zaoberá aj pestovaním hrozna a výrobou tokajských
vín ktoré dozrieva v nieko kých pivniciach v Malej T ni. V blízkosti pivníc má vybudovaný
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amfiteáter ktorý slúži na usporiadanie rôznych spolo enských akcií. V obci má aj
zrekonštruovaný rodinný dom ktorý využíva na ubytovanie svojich hostí.

ZDRUŽENIE PESTOVATE OV A MALOVÝROBCOV TOKAJSKÝCH VÍN
SLOVENSKA
Tokajská 10/21, 076 82 Malá T a
Združenie drobných vlastníkov vinohradov a vinných pivníc v obciach Malá a Ve ká
T a na ochranu práv a vlastníctva tokajských viníc a pivníc ako aj pozdvihnutie sebavedomia
a hrdosti udí na historické vlastníctvo, ktoré im zanechali predkovia.
Niektoré vinné pivnice, ktorých steny pokrýva uš achtilá plese , sú zapísané v zozname
národných kultúrnych pamiatok Slovenska.

Ostatní producenti vína – ne lenovia združenia Tokajská vínna cesta

Chateau Vini ky, konsigna ná spolo nos
Vini ky
Firma s historickou tufovou pivnicou (NKP) s archívom tokajských vín.
SOŠ vinársko-ovocinárska Vini ky

Okrem klasickej ponuky vyrába odrodové akostné vína z Vsl. vinohradníckej oblasti
(Rulandské biele, Rizling vlašský, Tramín ervený a iné)
Ponuka ubytovanie nižšieho štandardu (stredoškolský internát), stravovanie (školská
jedále ).
Vychováva odborníkov v oblasti vinárstva a vinohradníctva.

IN VINO TOKAY a.s.
Vinárska 1, 811 01 Bratislava
Vinice spolo nosti IN VINO Tokay v Tokajskej vinohradníckej oblasti sú vysadené na
jednom z najznámejších tokajských honov – Makovisko.
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Malopestovatelia
Vinofarm Rozvoj Slovakia, s.r.o. Borša

Fyzické osoby zaoberajúce sa výrobou vína;
Zlatá put a – vinohradnícky cech rodu Kášovcov, Borša
Gabriel onka, Malá T a 40,
Štefan Dóczy, Malá T a 33,
František Szatmáry, Malá T a,
Ladislav Tašáni, Malá T a 4,
Ing. Jozef Bojkovský, Malá T a 153,
Ladislav Rendes, Pasienkova, Borša
Ing. Matúš Vdovjak, Ve ká T a 119,
Zoltán Mihók, správca vinice, Borša
Obecný úrad ernochov,
Ján Ostrožovi , Slovenské Nové Mesto, víno a medovina,
Tibor Štofira, Ve ká T a 173 – výroba malých súdkov
František Sanisló, Tokaj Gazda s.r.o., Spodná ul. 200/6, 076 31 Vini ky,

Krá ovsko-chlmecká vinohradnícka oblas
V oblasti sa pestujú sa tradi né sorty hrozna + Rizling vlašský; Cabernet Sauvignon
a iné.
Vinárstvo Damaskus – Skalina Ladislav, penzión Damaskus, Kamenecká 554/55, Streda nad
Bodrogom
MUDr. Ander Štefan, Krá ovský Chlmec
Pál Géresi, Hlavná 370, Malý Horeš,
Gabriel Varga, Malý Horeš,
Gejza Hajdók, Malý Horeš,
Jozef Kužma, Malý Horeš,
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Csaba Fúrik, Malý Horeš,
Ing. Arpád Aszonyi, Malý Horeš,
Ing. Ladislav Leto, Svätuše,
František Szabó, Svätuše,
Jozef Kiš, Svätuše
Ing. Vojtech Ferenc, Svätuše,
Jozef Petrovský, Bo any.
Pivnice v Malom Horeši na nachádzajú v agátovom háji a majú „krídlové“ usporiadanie
(jeden spolo ný vchod sa vetví do viacerých malých súkromných pivníc)
Po nohospodárski prvovýrobcovia biopotravín
Ing. Halász Jozef, Hlboká 21, Krá ovský Chlmec
Ing. Priam Jozef, 076 35 Somotor,
Taká ová Anna, Po any 63, agroturistika

Michalovský vinohradnícky región
Michalovský vinohradnícky región sa nachádza mimo podhoria Vihorlatu. Vinárske
firmy sú sústredené v blízkosti Zemplínskej šíravy.
SBK s.r.o. Strážske
Lesy, s.r.o., Lesné
VinoPa, Stará škola, Vinné - produkuje suché odrodové víno Veltlínske zelené, Müller
Thurgau, Rulandské biele, Tramín; výberové: Tramín, Moravský muškát (MOPR), Rulandské
biele. Z ervených vín produkuje odrody Frankovka modrá, André; z prívlastkových:
Frankovka modrá – barrique;
JUDr. Rudolf Staško - Invitas -, Vinné
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Vyrába klasickou technológiou (barrique v sudoch). Produkuje prívlastkové
a odrodové vína - suché: Rulandské biele;

ervené: Svätovavrinecké; prívlastkové:

Svätovavrinecké – barrique.
Malopestovatelia:
Michal Friga, Vinné
Ján Koce a, Vinné
Jozef Mudro , Vinné
Ján Eštok, Kaluža
Michal Fic, Kaluža
Juraj Bendžuch, Kaluža
Rudolf Bendžuch, Kaluža
Milan Luka ko, Kaluža
Ján Hrešan, Kaluža
Jozef Gomboš, Kaluža
Juraj Že uch, Kaluža

Sobranecký vinohradnícky rajón
V obciach Tibava, Orechová a Cho kovce pôsobia vinohradnícke a vinárske firmy,
ktoré sa orientujú na produkciu štandardných odrodových a prívlastkových vín.
Pivnica Tibava, s.r.o., Tibava 210
Vyrába odrodové a prívlastkové vína z odrôd Veltlínske zelené, Rizling rýnsky
a vlašský, Müller Thurgau, Rulandské biele a šedé, Frankovka modrá, Svätovavrinecké,
Tramín biely, Tramín ervený.
Vo „Valtickej“ pivnici ponuka ochutnávku vín.
Regia TT, s.r.o., Orechová 89
Vyrábajú odrodové a prívlastkové vína – odrody: (suché) - Muller Thurgau,
Veltlínske zelené, Rýnsky rizling, Chardonnay; (výberové) - Sauvignon blanc; (kabinetné) Rulandské sivé, Rizling rýnsky, Tramín biely, Frankovka modrá; (sýtené) - Aurélia – biele +
ervené.
PREH AD ZDRUŽENÍ, PESTOVATE OV HROZNA A VÝROBCOV VÍN NA ÚZEMÍ DOLNÉHO ZEMPLÍNA

PD Vinohrady Cho kovce

Vyrábajú kvalitné odrodové a prívlastkové vína.
PD Korom a
Vyrába odrodové vína: Frankovka, Tramín a iné
V areáli družstva sa nachádza „Vínny dom ek – pivnica“, poskytujú aj gastronomické
špeciality: guláš, pe ený baran, jedlá zemplínskej kuchyne.
Fundus Regius, s.r.o, Priekopa 4
Produkuje prívlastkové vína klasických odrôd Rizling rýnsky, Frankovka modrá,
Tramín ervený, Sauvignon, a iné.
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