
Michalovce -
vstupná brána turizmu

Zemplína

VÍNNA CESTA
A VINÁRSTVO
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Tokajská vinohradnícka oblasť je najmenšou vinohradníckou oblas-
ťou na Slovensku aj vo svete. Jej rozloha je len 907 ha a nachádza sa 
južne od Trebišova. Patria sem obce Bara, Čerhov, Černochov, Malá 
Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky, Borša, Zemplín, 
Ladmovce a iné.

 Tokajská vinohradnícka oblasť je špecifická svojimi odrodami viniča, 
ktorými sú Furmint, Lipovina a Muškát žltý. Z nich sa vyrábajú suché 
(Omšové, Tokajské samorodné suché), sladké (Tokajské samorodné 
sladké, Tokajský výber 2 - 6 putňový) aj odrodové vína. 

Keďže je táto vinohradnícka oblasť taká špecifická a jej história, za-
ujímavosti, tradície a zvyky, technológie výroby vín či spôsob pes-
tovania viniča sú pre ľudí atraktívne, vznikla na podporu turizmu, 
kultúry a kultúrno-spoločenského života v tejto oblasti tzv. Tokajská 
vínna cesta.

Na Tokajskej vínnej ceste nájdete tokajské obce, pestovateľov a vý-
robcov vín, kultúrne a historické pamiatky, vinotéky, vinárne, posky-
tovateľov stravovacích a ubytovacích služieb, cestovné kancelárie, 
remeselníkov a združenia podieľajúce sa na rozvoji Tokajskej vino-
hradníckej oblasti.

I. tokajská vínna cesta
Vínna cesta a vinárstvo
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Toto mladé progresívne rodinné vinárstvo pôsobí v centre sloven-
ského Tokaja. Nadväzuje na bohatú vinársku tradíciu. Nová gene-
rácia tejto vinárskej rodiny si aj naďalej udržiava výrobu klasického 
tokajského vína, ktoré sa produkuje starou oxidatívnou metódou  
a vyzrieva v stredovekej tufovej pivnici. Budúcnosť však patrí vínam 
novej generácie, a preto v Malej Tŕni nájdete aj novú výrobnú halu, 
kde vzniká „moderný Tokaj“ špeciálnou reduktívnou technológiou 
zo základných odrôd Furmintu, Lipoviny a Muškátu žltého. 

tokaj Macík Winery, s.r.o., Malá tŕňa anna nagyová - Zlatý strapec, Viničky
Firmu Zlatý strapec založili v roku 1992 manželia Anna a Gejza 
Nagyovci a patrí k najznámejším privátnym vinárskym firmám v 
Tokajskej vinohradníckej oblasti. Vinárstvo je nositeľom ochrannej 
známky označenia pôvodu tokajského vína a za svoje kvalitné pro-
dukty získalo už viacero ocenení na domácich i medzinárodných 
vinárskych výstavách.

Ide o typické rodinné vinárstvo, v ktorom už teraz pracujú tri gene-
rácie vinárov. Firma vlastní cca 7 ha vinohradu, na ktorom pestuje 
tradičné tokajské odrody  Furmint, Lipovinu a Muškát žltý. Práve 
tieto odrody sa z historického hľadiska ukázali ako najvhodnejšie 
na výrobu tokajských vín. Víno sa vyrába klasickou oxidatívnou 
metódou s využívaním modernej technológie. Vyzrieva v tufových 
pivniciach s kapacitou 45 000 litrov vína. 
Priamo v nich má firma celoročne prevádzkovanú degustačnú 
miestnosť pre 16 ľudí. V areáli vinárstva sa nachádza aj atraktívny 
letný altánok pre 45 hostí, v ktorom pri príjemnej hudbe k vyni-
kajúcim vínam ponúkajú miestnu gurmánsku špecialitu. Skalným 
zákazníkom poskytuje firma vo svojich pivniciach aj priestor na 
uskladnenie ich vlastných vín. 

Pre firmu Zlatý strapec je najvyšším uznaním to, keď ľudia z celého 
Slovenska prichádzajú do malého rodinného vinárstva, aby ochut-
nali pravé tokajské odrodové a výberové vína.

Priamo vo vinárstve ponúkajú Macíkovci ubytovanie pre 23 osôb 
v novom štýlovom penzióne, degustácie vín priamo v stredovekej 
tufovej pivnici, ako aj  tradičné zemplínske a maďarské gastrono-
mické špeciality.
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Vinárska firma s hlavnou výrobňou v Slovenskom Novom Meste 
vznikla len v roku 2007, ale stojí za povšimnutie. Jej vína, ktoré do-
zrievajú štyri až dvanásť rokov, čakajú na svoju kvalitu v jedinečnej 
tufovej pivnici zo 14. storočia, ktorá je národnou kultúrnou pa-
miatkou. Chodby pivnice dosahujú celkovú dĺžku 2,5 km. Okrem 
klasických tokajských vín vyrába spoločnosť aj Tokajský forditáš 
a Omšové víno.

tokaj & cO, s. r. o., Malá tŕňa tokajská spoločnosť Viničky s.r.o.
Tokajská spoločnosť Viničky s.r.o. sa zaoberá spracovaním tokaj-
ských odrôd hrozna a výrobou, predajom a distribúciou tokajské-
ho vína. Konateľom spoločnosti je pán Štefan Duč, pochádzajúci  
z jednej z významných obcí Tokajskej vinohradníckej oblasti, obce 
Bara. 

Myšlienka vzniku firmy, ktorá by svojou činnosťou prispela  
k rozvoju a podpore Tokajskej vinohradníckej oblasti, utkvela  
v predstavách pána Duča ako výzva. Doma u svojho otca a deda, 
ktorí na súkromných viniciach dopestovávali odrody hrozna, z kto-
rých vyrábali tokajské víno, sa už od detstva stretával s pojmami 
súvisiacimi s tokajskou oblasťou a tokajským vínom.

Výroba tokajského vína a spracovanie tokajských odrôd hrozna sa 
stali jeho hlavným zameraním so zreteľom na dodržanie tradič-
ných receptúr a vysokej kvality tokajského vína. Cieľom spoločnos-
ti je aj rozvoj nových technológií výroby vína, a to hlavne na úrovni 
riadenej fermentácie, ktorá pochádza z vyspelých francúzskych 
vinárskych závodov a pokračovanie v tradíciách tokajskej oblasti  
a zapojenia značky „TOKAJ“ do domáceho a medzinárodného trhu.
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Ďalšia z rodinných vinárskych firiem vznikla v roku 1990. Vyrába 
klasické tokajské vína a používa najmodernejšie postupy a techno-
lógie. V jej sortimente nájdete odrodové, prívlastkové aj značkové 
vína, ktoré sú nositeľmi mnohých ocenení z národných aj medzi-
národných výstav. 

J. & J. Ostrožovič, Veľká tŕňa II. Michalovsko - sobranecká   
 vinohradnícka oblasť

Vinárskou stratégiou firmy je snaha ponúkať milovníkom vína roč-
níkové varianty odrodových vín. Tieto vína v sebe spájajú výnimoč-
né prírodné a klimatické danosti regiónu, ktoré sú posilnené využi-
tím unikátnych podmienok v podzemných pivničných priestoroch 
firmy a vinárskeho kumštu vinárov. Technológia spracovania hroz-
na a výroby vína prechádza v posledných rokoch zmenami, ktoré 
vedú ku kvalite a fľašovej stabilite ponúkaných vín, pri zachovaní 
ale klasických prírodných postupov výroby, bez zbytočnej chemi-
zácie vína. Prioritnými kritériami výroby kvalitného média sa stáva-
jú šetrnosť k surovine v celom technologickom reťazci a rýchlosť 
spracovania hrozna po zbere. Týmto podmienkam bol prispôsobe-
ný proces zberu hrozna a jeho prepravy. Vína z Regie TT – Pivnice 
Orechová pravidelne bodujú na domácich vinárskych súťažiach. 

Regia tt spol. s r.o., Orechová

Vinohrady tejto oblasti sa rozprestierajú na svahoch Vihorlatských 
vrchov v okolí Michaloviec a Sobraniec, neďaleko Zemplínskej šíravy 
pri obci Vinné. Vína z tejto oblasti, hlavne tramíny, sa najlepšie hodia 
k sladkým jedlám.

V obciach Tibava, Orechová a Choňkovce, ktoré patria do Sobra-
neckého vinohradníckeho rajónu,  pôsobia vinohradnícke a vinár-
ske firmy orientujúce sa predovšetkým na produkciu štandardných 
odrodových a prívlastkových vín, ako sú Veltlínske zelené, Rizling 
rýnsky a vlašský, Müller Thurgau, Rulandské biele a šedé, Frankovka 
modrá, Svätovavrinecké, Tramín biely, Tramín červený.

Tibavské vína sú nositeľmi mnohých domácich a zahraničných 
ocenení, čo svedčí o ich vysokej kvalite.

V Tokajskom dome, ktorý sa nachádza v areáli firmy, je degustačná 
a prezentačná miestnosť a pod ňou v hĺbke 13 m klasická tokajská 
pivnica. V podkroví domu je možnosť ubytovania pre 10 osôb a pre 
sympatizantov golfu je k dispozícii cvičná golfová odpalová lúka.
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Korene vinohradníctva v oblasti Tibavy siahajú až do 15. sto-
ročia, avšak vinohradnícka a vinárska činnosť firmy PIVNICA  
TIBAVA s.r.o. nadviazala na tradície založené na sklonku sedem- 
desiatych rokov 20. storočia, keď v roku 1965 založili a vybu-
dovali vinohradnícko-vinársky závod na pestovanie a spra-
covanie hrozna - Vínnu pivnicu v Tibave. 

PIVnIca tIBaVa s.r.o., tibavaRudolf staško - Invitas, Vinné
Prvá zmienka o pestovaní a výrobe vín rodiny Staškových siaha do 
roku1882. Dnes v tejto tradícii pokračujú Rudolf Staško s manžel-
kou, ktorí sa vo svojej  malej firme špecializujú na biele a červené 
vína s dôrazom na miestny terroir. Produkcia je zameraná na vyššiu 
kategóriu kabinetných vín, určených pre milovníkov vína. 

Sídlo firmy a zároveň aj reprezentačné priestory v podobe origi-
nálnej polkruhovej vinárne sa nachádzajú priamo v obci Vinné. 
V týchto jedinečných priestoroch s kapacitou 35 osôb je možné 
uskutočniť nielen degustácie spojené s výkladom o víne, ale aj po-
sedenia rôzneho typu.

Firma PIVNICA TIBAVA s.r.o. od roku 2000 úspešne spracúva 
hrozno, vyrába víno, vysádza nové vinice a modernizuje vi-
nohradnícke i spracovateľské kapacity podniku. Rekonštruk-
ciou pôvodnej „Tibavskej pivnice“ na výnimočné agroturis-
ticko-gastronomické zariadenie, ktoré v blízkej budúcnosti 
prinesie široké spektrum možností aktívneho oddychu 
v lone prírody, prispieva k rozvoju regióna. Návštevníci sa 
môžu tešiť na vysokokvalitné gastronomické a ubytovacie 
služby, ale aj na neopakovateľné zážitky pri degustáciách 
vína v autentickom prostredí vínnej pivnice a archívu.
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V oblasti sa pestujú tradičné odrody hrozna a k tomu Rizling vlaš-
ský a Cabernet Sauvignon. Pozoruhodné svojím usporiadaním a 
technickým riešením sú vínne pivnice v Malom Horeši. 

III. Kráľovskochlmecká
 vinohradnícka oblasť

Vinárstvo Damaskus - skalina Ladislav

Pri maďarských hraniciach v obci Streda nad Bodrogom nájdete 
malé vinárstvo pána Ladislava Skalinu. Magnetom pre všetkých tu-
ristov a návštevníkov je vinicou obklopený a veľmi nápadný nový 
penzión so strešnou krytinou z rákosia.

Majiteľ vybudoval svoju firmu na základe starých rodinných tradícií 
po prapredkoch. Dnes má firma desať hektárov vinohradov v kata-
stri obce Streda nad Bodrogom. Produkcia vína z vlastného hroz-
na sa pohybuje okolo 30 000 litrov ročne. Vinárstvo sa zameriava 
na Rizling vlašský, Tramín červený, Sauvignon, Furmint, Lipovinu, 
Frankovku modrú a Alibernet. Degustácie pre skupiny je možné 
usporiadať po dohode.



www.dolnyzemplin.sk
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Európsky fond regionálneho rozvoja -
investícia do vašej budúcnosti

Tento materiál vznikol s finančnou podporou
Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci projektu Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína. 

EURÓPSKA ÚNIA


