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Úvod

Miestna akčná skupina ( MAS ) TOKAJ - 
ROVINA

Obce nachádzajúce sa v regióne Zemplín ( Bara, 
Borša, Cejkov, Čerhov, Černochov, Hraň, Hrčel, 
Kašov, Kožuchov, Kysta, Ladmovce, Malá Tŕňa, 
Novosad, Sirník, Slovenské Nové Mesto, Veľká 
Tŕňa, Viničky, Zemplín, Zemplínske Hradište, 
Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč ) 
založili MAS TOKAJ – ROVINA .

Dôvodom bol záujem zabezpečiť rozvoj 
občianskeho života, skvalitniť podmienky pre 
život miestnych obyvateľov, ochranu životného 
prostredia, ochranu duchovných hodnôt a 
kultúrneho dedičstva, podporu drobného 
podnikania a služieb, rozvoj dopravnej a 
technickej infraštruktúry, rozvoj cestovného 
ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, 
propagácie a prezentáciu regiónov a pod.

Do spolupráce v rámci MAS TOKAJ – ROVINA sa 
zapojili  tiež podnikatelia a predstavitelia 
rôznych formálnych i neformálnych združení 
alebo neziskových organizácií a zväzov. 

Zemplín je prihraničný región, ktorý hraničí s 
Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom, na západe s 
regiónom Šariš a Abov. Územie Zemplína bolo 
osídlené od pradávnych dôb. Prvým význam-
ným centrom bolo staroslovenské hradisko 
Zemplín, jedno zo sídiel na Veľkej Morave. V 10. 
storočí bol Zemplín pričlenený do Uhorska a 
vznikla jedna z prvých uhorských stolíc. Zemplín 
sa rozdeľuje na Horný Zemplín, ktorého územie 
spadá pod Prešovský kraj a Dolný Zemplín, 
patriaci ku Košickému kraju.

Dolný Zemplín tvoria okresy Sobrance, Trebišov 
a Michalovce okrem obce Strážske. Región 
Dolného Zemplína susedí zo severu s Horným 
Zemplínom a zo západu s Košickým regiónom. 

Jeho východná strana tvorí hranicu s Ukrajinou 
a južná strana hranicu s Maďarskou republikou. 
Región Dolného Zemplína sa rozprestiera vo 
Východoslovenskej nížine v povodí riek 
Latorica, Bodrog, Ondava, Topľa a Laborec. 
Severnú časť regiónu obopínajú svojim 
horstvom Západné Karpaty, Vihorlatské vrchy s 
vyhliadkovým Sninským kameňom 1005 m n. m.

Hlavný tok povodia - Bodrog, ktorý vzniká 
spojením Latorice a Ondavy pri obci Zemplín, sa 
vlieva do Tisy pri meste Tokaj v Maďarsku. 
Bodrog je po celej svojej dĺžke (t.j. od obce 
Zemplín až po jeho výtok z územia SR) splavný, 
využíva sa hlavne pre nákladnú dopravu. 
Osobná doprava sa vykonáva len príležitostne a 
sporadicky.

Zaujímavým územím Dolného Zemplína je 
Vinohradnícka oblasť Tokaj.

Územie Vinohradníckej oblasti Tokaj je jedným z 
najmenších nielen na Slovensku, ale aj v globál-
nom kontexte – túto oblasť tvoria katastrálne 
územia siedmych obcí Vinohradníckej oblasti 
Tokaj –Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Malá 
Tŕňa, Veľká Tŕňa, Bara, Černochov and Viničky. 
Na základe rozhodnutia miestnych 
predstaviteľov sú do tejto oblasti zahrnuté aj  
obce  Borša, Ladmovce a Zemplín, ktoré sa 
nachádzajú v tzv. nárazníkovej oblasti. 
Vzhľadom na vynikajúce podmienky na pesto-
vanie a spracovanie viniča, vznikla na území 
týchto obci Tokajská vínna cesta ako produkt 
vínneho a vinohradníckeho turizmu.
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Obec Bara

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Malej a 
Veľkej Bary. Leží na južnej časti Východosloven-
skej nížiny na juhozápadnom úpätí Zemplín-
skych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 
180 m.

Prvá písomná zmienka o obci Malá Bara je z 
roku 1296 . Obec Veľká Bara  sa spomína od 
roku 1416 ako Nagbary. Avšak prvé dôkazy o 
činnosti ľudí na tomto území pochádzajú z 
mladšieho úseku staršej doby kamennej. V tejto 
lokalite sa našli hrudy modelovacej hliny, ktoré 
môžeme na základe doterajšieho stavu pozna-
nia považovať za najstaršie doklady o 
úmyselnom vypaľovaní hliny na východe 
Slovenska.

Kostol v Malej Bare ( reformovaný pôvodne 
románsky)  z polovice 13. storočia bol rozšírený 
v 15. storočí a upravený v 19. storočí. Tento 
kostol je chránenou kultúrnou pamiatkou. 
Prieskumom stavby a archeologickým výsku-
mom sa zistilo, že zo slohovo výrazných 
prejavov románskej architektúry z polovice 13. 
storočia sa zachovalo tehlové murivo presbyté-
ria, okienka vo svätyni a oblúčikový vlys na 
apside kostola. Na severnej strane kostola sa 
archeologickým výskumom odkryli základy 
sakristie z konca 14. storočia.

Preskúmala sa aj novoveká krypta, symbolický 
hrob a kamenný náhrobník s vytesaným krížom, 
bronzový prsteň, strieborné mince, koráliky so 
strieborným záveskom z náhrdelníka, medené 
nášivky na odev a keramika. 
História pestovania vína je veľmi dlhá. Po vpáde 
Tatárov sa územie obce vyľudnilo, preto kráľ  
Belá IV. povolal  talianskych pestovateľov 
hrozna, ktorí začali pestovať odrodu furmint.
Staré vínne pivnice v šesťdesiatych a sedemde-
siatych rokoch 20. storočia zničili používaním 
agresívnych umelých hnojív. Tie doslova rozpus-

tili pivničné stropy a nastal zával. V súčasnosti sú 
v Bare novovybudované pivnice, umiestnené aj  
v záhradách malopestovateľov. Zaujímavými 
miestami v katastri obce sú vinohradnícka 
lokalita na kopci Piliš  (Pilis) a miesta kde rastú 
chránene rastliny -  snežienky ( Stredný vrch ) a 
hlaváčik jarný( Malá Bara ).      
Obec Bara je súčasťou Vinohradníckej oblasti 
Tokaj a taktiež Tokajskej vínnej cesty.

Obecný úrad, Bara 7, 076 32 Borša
Telefón:  056 / 679 22 43
E-mail:    obecbara@kid.sk
Web:      www.bara.ocu.sk
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Obec Borša

Osídlenie územia sa podľa archeologických 
nálezov viaže k mladšej dobe kamennej. Prvá 
hodnoverná listina, potvrdzujúca obec, je z roku 
1267 v listine kráľa Bela IV. 
Počiatky feudálneho sídla v Borši siahajú do 15. 
storočia, kedy sa tu nachádzal rozsiahly vodný 
hrad chránený zemnými valmi a vodnými 
priekopami. Tento hrad bol postavený na mieste 
staršieho predchodcu, ktorý tu už stál za čias 
kráľa Bela IV. po tatárskom vpáde.

V neskorších obdobiach sa pôvodný neskoro-
gotický vodný hrad, s dominantným pevnost-
ným charakterom, postupne prestavoval na 
reprezentačno-pevnostné feudálne sídlo - tzv. 
hradný kaštieľ už v renesančnom slohu. Toto 
obdobie sa už spája s pôsobením Františka 
Rákocziho, ktorý sa v kaštieli 27. marca 1676 
narodil.

V interiéri kaštieľa sa zachovali renesančné 
portály, krby, ale aj staršie architektonické prvky 
zo stredovekého objektu. Zo strany nádvoria 
môžeme vidieť na prízemí arkády z 18.stor. V 
obnovených miestnostiach kaštieľa je 
umiestené múzeum s artefaktmi k dejinám 
kaštieľa a rodu Rákoczi. Dodnes sú zachované aj 
priekopy, najlepšie na severnej a západnej 
strane. Okolie kaštieľa tvorí UNESCO-m 
chránený lesík s množstvom vzácnych drevín. 

Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou obce je 
evanjelický kostol, ktorý pochádza z polovice 
13. storočia. Spomedzi viacerých drobných 
sakrálnych stavieb je zaujímavá storočná 
murovaná zvonica. 

V chotári obce bol vykonaný geotermálny vrt. 
Prameň vody s teplotou 36°C by mohol byť 
využitý ako zdroj pre termálne kúpalisko. 

 

Lákadlom sú aj povestné vinné pivnice s 
chýrnym tokajským vínom. Obec Borša je 
súčasťou Tokajskej vínnej cesty.

Obecný úrad, Ružová 188/2, 076 32 Borša
Telefón:  056/679 22 13, 668 33 50
E-mail:    obecborsa@dornet.sk
Web:      www.obecborsa.szm.sk, 
                 www.borsa.e-obce.sk
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Obec Cejkov

Archeologické, jazykovedné i písomné pramene 
poskytujú informácie vedúce k názoru, že cejko-
vské sídlisko jestvuje od 9. až 10. storočia, takže 
Cejkov patril ku starobylým slovienskym 
dedinám v tomto kraji. 

Najstarší doklad o Cejkove, menovite o 
tamojšom kostole je z roku 1332. Vtedy Pavol, 
farár v tamojšom kostole, zasvätenom Panne 
Márii, zaplatil do pápežskej pokladnice tri groše. 
Najstaršie uhorské priame písomné doklady o 
dedine sú z rokov 1370 a 1374. Prvá písomná 
zmienka priamo o obci Cejkov sa datuje do roku 
1381, kedy sa nazývala Cheke. 

Obec sa vyvíjala v blízkosti hradu Cejkov, 
postaveného v 13. storočí. Hrad bol postavený 
po tatárskom vpáde v 13. storočí. Bol pomerne 
malý, ale obohnaný vysokým valom. Na 
prelome 14.-15. storočia bol zbúraný. Roku 1407 
však kráľ Žigmund povolil hrad obnoviť. V 15. 
storočí bol v rukách bratríkov, a preto ho po 
zdolaní bratríckeho hnutia roku 1471 snem 
nariadil zbúrať. Avšak hrad ešte roku 1478 stál. 
Zbúralo ho až roku 1673 cisárske vojsko, kvôli 
účasti majiteľa hradu na Vesselényiho sprisa-
haní. Dnes na jeho mieste vidno len pozostatky 
muriva.

Významnou sakrálnou pamiatkou obce je 
gréckokatolícky kostol postavený v roku 1805. 

Obecný úrad, Cejkov 334, 076 05 Cejkov
Telefón:  056/679 50 26
E-mail:    obec.cejkov@trenet.sk
Web:      www.cejkov.sk
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Obec Čerhov

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 
1076. Čerhov sa spomína v listine z roku 1398 
ako staršia zemianska osada. Roku 1567 dedinu 
spustošili Tatári a niekoľko rokov bola opustená. 
Pravdepodobne až v 16. storočí postavili v 
Čerhove kostol. Od roku 1598 a ešte v roku 1646 
v ňom vysluhovali bohoslužby evanjelickí 
reformovaní kazatelia. V roku 1858 bol presta-
vaný do podoby, ktorú má dodnes a je 
zasvätený k úcte Panne Márii. Nachádza sa v 
ňom obraz Vzkriesenia Lazára od V. Klimkoviča a 
krypta bývalého zemepána J. Hercza. 

Popri poľnohospodárstve a vinohradníctve sa 
obyvateľstvo venovalo aj remeslám- 
debnárstvu, kováčstvu, kolárstvu, košikárstvu a 
roľnícke ženy aj tkáčstvu.

V obci otvorili Tokajskú turistickú informačnú 
kanceláriu (ul. Dlhá 230, tel. 0905 212 421, 0915 
999 009). Slúžiť bude návštevníkom a turistom 
prichádzajúcim do Vinohradníckej oblasti Tokaj, 
a to ako miesto, kde získajú základné informácie 
o prírodných, historických či kultúrnych pamiat-
kach, ako aj o ubytovacích alebo stravovacích 
možnostiach v regióne.

Zaujímavým miestom pre turistov je Dom 
tradícií, kde sú umiestnené zbierky zamerané na 
etnológiu (dobový nábytok, kuchynské náčinie, 
krosná, kolovraty, produkty ručných prác ako 
napr. výšivky, obrusy, tkané látky). Súčasťou 
expozície je aj poľnohospodárke náčinie. 

Židovský cintorín v obci (pri vstupe do dediny, 
vedľa železničného priecestia) je udržiavaný a 
pôvodne tu pochovávali Židov z celého okolia. K 
dominantám obce patrí aj kúria z 1. polovice 19. 
storočia.

V obci sa nachádza zrekonštruovaná podzemná 
obecná pivnica, v ktorej sa konajú pravidelné 
degustácie. Vždy sa na nich predstavuje 
niektorý z miestnych malopestovateľov.

Obecný úrad, Dlhá 00, 076 81 Čerhov
Telefón:  056/679 32 22
E-mail:    obeccerhov@zoznam.sk
Web:      www.cerhov.sk
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Obec Černochov

Obec sa s ďalšími šiestim       i dedinami nachádza 
v slovenskej oblasti unikátneho regiónu Tokaj. 
Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny na 
juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov.

Prvá písomná zmienka o obci Černochov sa 
datuje do roku 1298, kedy sa nazývala Cheno-
hou. Prvá správa o vinohradníctve je z roku 
1715. Obec po stáročia bola známa výrobou 
znamenitých vín a ako poddanská obec často 
menila svojich zemepánov. Obec postihli 
viaceré tragické udalosti - morová epidémia v 
roku 1663, v roku 1831 cholera, v roku 1927 
obec vyhorela. V 18. storočí vzrástol počet 
obyvateľov, pričom tento nárast možno 
odôvodniť valaskou kolonizáciou, keď sa sem 
prisťahovalo nové obyvateľstvo rusínskeho 
pôvodu.

Obyvatelia sa venujú poľnohospodárstvu a 
predovšetkým vinohradníctvu. Obcou 
prechádza Tokajská vínna cesta a nachádza sa tu 
niečo cez desať pivníc, ktoré patria súkromným 
malo-pestovateľom viniča. Pri návšteve obce 
nezabudnite navštíviť klasicistický kostol 
reformovanej kresťanskej cirkvi z roku 1793 s 
vežou z 19.storočia. 

Obecný úrad, Lesná 40/12, 076 32 Borša
Telefón:  056/668 39 50, 679 22 17 
E-mail:    obec.cernochov@post.sk
Web:      www.cernochov.sk
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Obec Hraň

Na obec Hraň sa pravdepodobne vzťahuje údaj 
o tamojšom šľachticovi Mikulášovi, k roku 1331, 
nepochybne však doklad z roku 1387 o územ-
nom majetku a sídlisku. Obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, 
ovocinárstvom a rybárstvom. V roku 1831 sa 
mnohí zúčastnili na roľníckom povstaní. V 
rokoch 1880-1890 sa mnohí obyvatelia obce 
vysťahovali.

Okrem iného je obec známa tým, že sa tu 
nachádza Detská psychiatrická liečebňa. Kedysi 
bol v tejto liečebni, počas 2.svetovej vojny 
internačný tábor pre vojakov. Budovu liečebne 
tvorí kaštieľ a pristavané budovy. Kaštieľ bol 
postavený v roku 1903 grófom Almassym, ktorý 
vyhral väčšiu stávku na konských dostihoch. 
Podľa stávkového inštitútu sa tieto peniaze 
mohli použiť iba na verejnoprospešné účely. 
Gróf sa preto rozhodol pre stavbu kaštieľa ako 
letného sídla pre svoju rodinu. Súčasťou areálu 
je aj pekný park.

K sakrálnym pamiatkam môžeme priradiť 
rímskokatolícky kostol, pôvodne rokokový s 
neskoršou klasicistickou úpravou. Postavený bol 
v roku 1757.

V obci sídli spoločnosť, ktorá sa venuje 
včelárstvu a v katastri obce sa nachádza motok-
rosová trať Hraň - Sirník, na ktorej sa organizujú 
preteky. A každý rok sa usporiadáva tradičný 
Pochod vďaky SNP na trase Dargov – Hraň

Obecný úrad, SNP 165, 076 03 Hraň
Telefón:  056/679 00 63
E-mail:    obechran@trenet.sk
Web:      www.hran.sk
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Obec Hrčeľ

Osídlenie hrčeľského chotára potvrdzujú 
archeologické nálezy, ktoré dokumentujú 
existenciu osídlenia už v 11. a 12. storočí. Prvá 
písomná zmienka o obci Hrčeľ sa datuje do roku 
1332, kedy sa nazývala Gertschol. Hlavným 
zamestnaním obyvateľstva bolo 
poľnohospodárstvo a uhliarstvo.

Medzi tragické udalosti, ktoré obec postihli, 
patrili najmä mor (1603) a cholerová epidémia 
(1831). V roku 1831 sa obec zapojila do Výcho-
doslovenského sedliackeho povstania, na 
počesť ktorého stojí v obci pomník s nápisom „ 
Tu povstal 3. augusta 1831 Zemplínsky ľud v 
Sedliackom povstaní za svoje práva a slobodu“.

Sakrálnou dominantou obce je reformovaný 
kostol. Pôvodný kostol bol postavený v roku 
1800 z dreva. Rekonštrukciou kostol prešiel v 
roku 1877 a zbúraný bol okolo roku 1900. 
Súčasný kostol reformovanej kresťanskej cirkvi 
bol postavený v rokoch 1904-1906, je historizu-
júcou stavbou s neoklasicistickými a neoromán-
skymi prvkami. 

Cirkev vlastní kalich, cínovú kanvicu, cínový 
tanier a cínový pohár. Kalich pochádza z roku 
1906 a je zdobený motívom vínnej revy. Cínový 
tanier pochádza z roku 1763 a cínový pohár 
zdobený vrytými kvetmi z roku 1767. K zaujíma-
vým pamiatkam obce patrí aj židovský cintorín.

V obci sa tradujú vtipné historky z minulosti. 
Napr. majiteľ starej krčmy už nechcel chlapom 
nalievať „pálene“. Na odplatu chlapi rozobrali 
krčmárov voz a vyniesli na strechu krčmy. V 
časoch, keď zvončeky na domoch boli rarita, 
poslal riaditeľ školy dvoch žiakov do svojho 
domu zazvoniť na jeho manželku. Keďže chlapci 
nikdy v živote nevideli zvonček, začali zvoniť na 
obecný zvon pri ceste.

Obecný úrad, Hlavná 200/30, 076 15  
Veľaty 
Telefón:  056 / 679 22 43
E-mail:    ou.hrcel@trenet.sk
Web:      www.hrcel.ocu.sk
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Obec Kašov

Obec leží v juhozápadnej časti Východosloven-
skej nížiny v nadmorskej výške okolo 156 m. 
Poľnohospodársko-vinohradnícka obec, ležiaca 
na svahu Zemplínskych vrchov, sa ako majetok 
Losoncziovcov spomína v r. 1298. Archeologické 
a jazykovedné nálezy svedčia o tom, že sídlisko 
jestvovalo už v 12.storočí, resp. pred 11. 
storočím. Najstarší písomný doklad o dedine je z 
roku 1298.

Dominantou Kašova je rímskokatolícky klasici-
stický kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1816 
a pravoslávny chrám Preobraženija Hospoda 
Isusa Christa. 
Zaujímavosťami v obci sú Socha Krista na kríži a 
drevené plastiky vinohradníka a jeho ženy.

Obecný úrad, Hlavná 1/1, 076 02 Novosad
Telefón:  056/679 41 21
E-mail:    obeckasov@azet.sk
Web:      www.kasov.sk
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Obec Kožuchov

Archeologické a jazykovedné nálezy svedčia o 
tom, že obývané sídlisko jestvovalo už v 
12.storočí resp., pred 11. storočím.
Prvá písomná zmienka o obci Kožuchov sa 
datuje do roku 1330, kedy sa nazývala Kosuch. 
Malý Kožuchov sa ako obec spomína v roku 
1346, ako zemiansky majetok. Posledný údaj o 
samote je z roku 1562.

Zaujímavou sakrálnou pamiatkou obce je kostol 
Reformovanej kresťanskej cirkvi, pôvodne to bol 
románsky kostol z 1. polovice 13. storočia. 
Začiatkom 19. storočia bol obnovený a v roku 
1912 upravený v neoklasicistickom štýle. 
Kostolík patrí medzi menej známe románske 
stavby Slovenska, kde doteraz nebol realizovaný 
podrobnejší výskum. Z románskej stavby sa 
zachovalo len obvodové murivo lode. Z pôvod-
ných architektonických detailov nie je viditeľné 
skoro nič.

Obecný úrad, Hlavná 62, 076 01 Zemplín-
ske Hradište
Telefón:  056/672 31 46
E-mail:    obec.kozuchov@centrum.sk
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Obec Kysta

Obec sa nachádza v juhozápadnej časti Výcho-
doslovenskej nížiny. Archeologické nálezy 
dosvedčujú, že na tomto území existovala 
obývaná osada už v 11. storočí.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272. V 
roku 1405 patrila Imreghiovcom, v roku 1458 
Palócziovcom, v 16. storočí Dobovcom, 
Báthoryovcom a iným. V rokoch 1661– 1781 
patrila časť obce Paulínom z Nového Mesta pod 
Šiatrom, v 19. storočí rodine Vayovcov.

Obyvatelia obce sa zúčastnili na roľníckom 
povstaní v roku 1831. V rokoch 1900–1910 sa 
mnohí obyvatelia obce vysťahovali.

V obci sa nachádzajú tri kostoly, pričom 
najstarším je kostol Reformovanej cirkvi z roku 
1789 s neogotickou strechou. Zaujímavosťou je 
aj kaplnka z roku 1773.

Zaujímavosťou obce je gazdovský dvor, kde 
vyrábajú špeciálne syrové torty, predávajú 
mlieko a syr.

Obecný úrad, Kvetná 73, 07602 Kysta
Telefón:  056/6794412
E-mail:    obec@kysta.sk
Web:      www.kysta.sk
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Obec Ladmovce

Územie, na ktorom leží obec, bolo pravdepo-
dobne obývané už v 10. storočí. S jeho 
obyvateľmi asi súvisela keramika z 9.-10. 
storočia, ktorú archeológovia našli v chotári 
susedných Viničiek. Prvá písomná zmienka o 
obci Ladmovce sa datuje do roku 1298, kedy sa 
nazývala Ladamach.

Obec patrila zemianskym rodinám, často menila 
zemepánov. V 18. storočí ju vlastnili Almássyo-
vci, v 19. storočí Vayovci. Obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, 
pálením vápna a spracovaním rákosia. O vinici-
ach na území obce sa zachovali písomné 
záznamy zo začiatku 10 storočia. V 19. storočí 
ťažili v obci kameň. Ladmovce sú dodnes 
poľnohospodárska obec.

V Ladmovciach bol kostol iste už pred 14. 
storočím, existujúce písomné doklady o ňom sú 
však až od 14. storočia. Katolícki farári v ňom 

pôsobili do druhej polovice 16. storočia, neskôr 
evanjelickí reformovaní kazatelia. Ešte vtedy bol 
tamojší kostol drevený. Súčasnou dominantnou 
sakrálnou pamiatkou obce je kostol Refor-
movanej kresťanskej cirkvi, postavený v rokoch 
1826– 1835. 

História obce je spojená s pálením vápna. 
Obyvatelia obce z miestneho kameňa pálili 
vápno dokázateľne už v 16. storočí. Vápno 
predávali a odvážali na desiatky kilometrov, ako 
aj na Ukrajinu. Z tej histórie vzniklo porekadlo „ 
Horia Ladmovce“, lebo večer aj z ďaleka bolo 
vidno, ako svietia vápenné pece na kopcoch.

Zaujímavým miestom v katastri obce je vrch 
Chráneného územia Kašvár, z ktorého je krásny 
výhľad na okolie. Do dnešného dňa obyvatelia 
obce zachovávajú tradície remesiel predkov ako 
napr. vyšívanie a paličkovanie.

Obec Ladmovce je súčasťou Vinohradníckej 
oblasti Tokaj a taktiež Tokajskej vínnej cesty.

Obecný úrad, Hlavná 46, 076 34 
Ladmovce
Telefón:  056/788 37 91,637 61 24
E-mail:    obecladmovce@gmail.com
Web:      www.ladmovce.ocu.sk
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Obec Malá Tŕňa

Na juhozápadnom úpätí Zemplínskych vrchov 
sa nachádza srdce slovenskej časti Tokajskej 
vinohradníckej oblasti Malá Tŕňa, ktorá patrí 
medzi tie zemplínske obce, ktoré majú už dávnu 
tradíciu výroby znamenitého tokajského vína.

Základy poľnohospodárstva v piatom tisícročí 
pred n. l. možno nájsť aj chotári dnešnej Malej 
Tŕne. V mladšej dobe kamennej bola na tomto 
území charakteristická výroba kamenných 
hladených nástrojov a hrnčiarstva.

V dejinách Zemplínskej župy nachádzame 
informáciu, že spolu s terajšou Veľkou Tŕňou 
existovali dve obce pod názvom Nižný a Vyšný 
Turuň už v roku 1067.

Doposiaľ najstaršou správou o vinohradoch v 
južnom Zemplíne je listina uhorského kráľa Bela 
IV. (1235-1270)  z roku 1248. Z 13. a 14. storočia 
sú aj ďalšie písomné správy o najstarších 
tokajských vinohradoch v Zemplíne. V nich sú 
uvedené vinohrady v Malej Tŕni roku 1390 a 
1475.

Raritou v obci sú sopečné tufové pivnice 
pochádzajúce z 15. a 16. storočia, niektoré však 
už z 12. storočia.

Niektoré pramene uvádzajú, že pod starou 
zemianskou kúriou boli ešte z čias Rákocziovcov 

starodávne pivnice a chodby, o ktorých niektorí 
tvrdili, že už počas tatárskeho vpádu slúžili ako 
úkryty pre obyvateľstvo. Časť autorov spája ich 
vznik s kláštorom rádu augustiniánov. Pivnice 
mali veľmi úzke chodbové priestory cez ktoré 
mohol prejsť iba jeden človek. V ďalšej časti sa 
však náhle rozširovali a tvarom pripomínali 
hrušku. Obec Malá Tŕňa je súčasťou Vinohrad-
níckej oblasti Tokaj, ako aj Tokajskej vínnej cesty.

Sakrálnou pamiatkou je kostol Reformovanej 
kresťanskej cirkvi, ktorý bol postavený v 
renesančnom štýle v roku 1656, neskôr presta-
vaný do klasicistického štýlu ( rok 1948) 

V obci sa každý rok organizujú prehliadky 
tokajských pivníc spojený s ochutnávkou vín. 
Návštevníci môžu navštíviť Tokajský vinný dom, 
kde je muzeálna expozícia a vínna pivnica.

Obec Malá Tŕňa je súčasťou Vinohradníckej 
oblasti Tokaj a taktiež Tokajskej vínnej cesty.

Obecný úrad, Tokajská 113, 076 82 Veľká 
Tŕňa
Telefón:  056/679 33 51
E-mail:    obecmalatrna@mail.t-com
Web:      www.malatrna.eu
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Obec Novosad

Osídlenie územia, kde leží obec Novosad, siaha 
hlboko do praveku. Archeologickými nálezmi, 
získanými zberom, je dokázané, že územie 
Novosadu bolo osídlené už v mladšej dobe 
kamennej (Neolit), 5000–2000 rokov pred našim 
letopočtom. Z tohto obdobia pochádzajú 
nálezy keramiky tzv. bukovohorská a tiszapol-
gárska.

Ďalším obdobím, z ktorého sa našli na území 
Novosadu pamiatky, je mladšia doba rímska 
(keramika Terra Sigilata – bronzová spona s 
podviazanou nožičkou a rímska minca). Známe 
sú aj nálezy z doby hradištnej - Slovania (Tiszta - 
TOU). Na toto osídlenie už nadväzuje 
stredoveké osídlenie Novosadu, ktorý sa 
spomína ako poddanská 
roľnícko-vinohradnícka obec už v roku 1254. V 
roku 1318 sa obec  spomína pod menom Vylok.

Prvou dokázateľnou stavbou v obci bol 
Rímskokatolícky kostol, postavený v 10.–12. 
storočí, zasvätený ku cti Všetkých svätých. Terajší 
evanjelický kostol bol postavený v r. 1798–1805 
pristavením veže k niekdajšej svätyni, časti 
kostola, ktorý bol daný do užívania 
reformovaným veriacim v r. 1567 palatínom 
Gabrielom Perényim. Gréckokatolický kostol 
pochádza z roku 1795.

Novosad je v zahraničí známy tvorbou miest-
nych umelcov. Výtvarníci oslovujú priaznivcov 
umenia v krajinách po celom svete. Ich diela boli 
vystavované na vernisážach v Spojených 
štátoch, Ázii a mnohých krajinách starého konti-
nentu.

Obecný úrad, Hlavná 144/47, 076 02 
Novosad
Telefón:  056/679 42 12,679 41 11
E-mail:    ocunovosad@gmail.com
Web:      www.novosad.eu.sk



Územie MAS TOKAJ – ROVINA

15 16

Obec Sirník

Sirník leží vo Východoslovenskej nížine, na nive 
Ondavy, v nadmorskej výške okolo 125 m.n.m. 
Na základe archeologických a písomných 
prameňov je zrejmé, že dedina jestvovala od 8. 
storočia a patrila k najstarším slovienskym 
sídliskám v okolí. Prvá správa o dedine sa zacho-
vala v listine o majetkoch kláštora v Zaste, 
napísanej okolo roku 1067. 

Existenciu kostola v Sirníku v stredoveku možno 
zistiť len archeologickým výskumom. Z písom-
ných správ vyplýva, že kostol dokázateľne 
jestvoval koncom 16. storočia. Od konca 16. 
storočia v ňom pôsobili evanjelickí reformovaní 
kazatelia z farského kostola v Brekove. Len 
prechodne a to v polovici 17. storočia mal kostol 
samostatného kazateľa.

V roku 1827 sa začalo s výstavbou 
reformovaného kostola. Gréckokatolícky kostol 
bol vysvätený v roku 1933.

Obyvatelia obce nachádzali obživu v 
poľnohospodárstve, pestovaní obilnín, zemia-
kov, vinohradníctve, v chove ošípaných, 
hovädzieho dobytka a oviec. 

Obecný úrad, Hlavná 152/21, 076 03 Hraň
Telefón:  056/679 02 79
E-mail:    obecsirnik@trenet.sk
Web:      www.sirnik.ocu.sk
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Obec Slovenské Nové Mesto

Územie obce Slovenské Nové Mesto bolo 
osídlené už v neolite, o čom svedčia archeolog-
ické nálezy zo sídliska bukovohorskej kultúry na 
katastrálnom území obce. Obec vznikla v roku 
1918 odčlenením miestnych častí Nádražie, 
Kiskarlapuszta a Nagykarlapuszta od 
maďarského mesta Sátoraljaújhely, v súvislosti 
so vznikom Československej republiky.

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. 
Cyrila a Metoda, ktorý vznikol prestavbou zo 
synagógy. Bol postavený v klasicistickom štýle v 
prvej polovici 19. storočia. Starý cintorín bol 
otvorený v roku 1933.

Prevažná časť obce bola realizovaná po roku 
1950. Obec vzhľadom na svoj vývoj nemá 
žiadne historické jadro. Zaujímavým miestom v 
obci je pamätník Milana Rastislava Štefánika, 
ktorý je umiestnený v parku pri železničnej 
stanici, historický kríž na Karlovom Dvore a 
Námestie Sv. Cyrila a Metoda. Pri am�teátri je 
Pamätník veternej smršte, ktorý bol postavený v 
roku 2008 na pamiatku ničivej veternej smršte, 
ktorá sa prehnala obcou a spôsobila veľké škody 
na majetku obce aj občanov. 

V obci sa konajú zaujímavé spoločenské akcie 
ako napr. festival Slovákov žijúcich v zahraničí s 
názvom Dedovizeň a podujatie Tokaj v Európe. 
Na návštevníkov čakajú ochutnávky tradičných 
zemplínskych jedál, ale aj zahraničných špecialít 
a kvalitného tokajského vínka. Úspešnou 
kultúrnou akciou je Jarmok tradičných ľudových 
remesiel, kde môžu návštevníci vidieť ukážky 
ľudových remesiel (košikárstvo, spracovanie 
dreva, pečenie koláčov a iné).

Obec Slovenské Nové Mesto je súčasťou 
Vinohradníckej oblasti Tokaj a taktiež Tokajskej 
vínnej cesty.

Obecný úrad, Hlavná 79/128, 076 33 
Slovenské Nové Mesto
Telefón:  056/668 35 80, 81
E-mail:    obecslov.n.m@stonline.sk
Web:      www.slovenskenovemesto.sk
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Obec Veľká Tŕňa

Územie Veľkej a Malej Tŕne bolo osídlené už v 
paleolite (staršej dobe kamennej). Archeolog-
ický výskum potvrdil existenciu neolitického 
sídliska bukovohorskej kultúry a rozsiahli nález 
obsidiánov. Prvý písomný prameň z roku 1220 
spomína obec s názvom Tolna ako majetok 
zemanov.

Pravdepodobne v 2.polovici 14. storočia sa obec 
Tŕňa rozdelila na Malú a Veľkú Tŕňu. Svedčí o tom 
aj listina z roku 1380.

Existenciu vinohradov dokumentuje už listina 
uhorského kráľa Bela IV. z roku 1248. 
Pozoruhodnosťami obce sú aj sopečné tufové 
pivnice pochádzajúce z 15. a 16. storočia, 
niektoré až z 12. storočia. 

Do vývoja obce výrazne zasiahol vpád Turkov a 
krymských Tatárov (1566). Turci síce víno 
nekonzumovali, ale skoro pochopili že je to 
veľmi výhodný obchodný artikel. Preto rozvoj 
vinohradníctva podporovali a nútili miestne 
obyvateľstvo vyrábať víno. 

Architektonickými dominantami Veľkej Tŕne sú 
kostoly. Klasický kostol bol postavený v prvej 
tretine 19. storočia. Pravdepodobne roku 1828, 
rozšírený roku 1899 prístavbou veže a 
predĺžením lode na západ. V roku 1950 bol 
opravený a doplnený sakristiou. 

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi bol 
pôvodne románsky z polovice 13. storočia. V 
16.-17. storočí bol rozšírený a opravený v roku 
1834 V tympanone sú zachované románske 
nástenné maľby (Madona s orodujúcimi 
anjelmi) z čias okolo roku 1254. Zachovala sa aj 
pôvodná románska zemepanská empora. 

Podľa miestnej povesti sa traduje, že po 
prechode kostola z rúk rímskokatolíckej cirkvi 
ku kalvínom chcel niekto túto fresku zamaľovať. 
Podľa povesti muž, ktorý fresku dočasne zatrel 
bielou farbou, oslepol. 

V súčasnosti v obci organizujú v auguste Dni 
otvorených gazdovských pivníc, kde môžu 
návštevníci degustovať vína a pochutnať si na 
miestnych špecialitách.

Obec Veľká Tŕňa je súčasťou Vinohradníckej 
oblasti Tokaj a taktiež Tokajskej vínnej cesty.

úrad, Hlavná 122, 076 82 Veľká Tŕňa
Telefón:  056/679 33 12
E-mail:    obecvelkatrna@post.sk
Web:      www.velkatrna.webnode.sk
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Obec Viničky

Z doterajších archeologických výskumov 
vyplýva, že územie obce bolo osídlené už v 
mladšej dobe kamennej - neolite (5-3 tis. Pred 
n. l.). Z tohto obdobia je známe sídlisko 
bukovohorskej kultúry. Kontinuitu osídlenia 
tohto územia potvrdzujú v dobe bronzovej 
nálezy otomanskej kultúry ( 1650 pred n. l.), ale 
aj nález pokladu bronzových a zlatých predme-
tov zo staršej doby železnej. Osídlenie územia 
obce je doložené nálezmi aj z mladšej doby 
železnej.

Obec sa spomína v roku 1273 ako Zeuleus. 
Písomný prameň z roku 1399 udáva, že v 
chotári obce existoval brod cez rieku Bodrog. 
Po vzniku medzivojnovej ČSR bola obec v roku 
1920 pomenovaná ako Seleška a roku 1948 
dostala súčasný názov Viničky.

Medzi zaujímavosti obce patrí Reformovaný 
klasicistický kostol z roku 1839, kaplnka sv. 
Jozefa z 18. storočia stojaca pri pôvodnom 
kaštieli a chránená technická pamiatka – most 
cez rieku Bodrog. Na neďalekom kopci Borsuk 
je chránené nálezisko teplomilnej vegetácie. Pri 
horárni poľovníckeho domu Hatfa sa nachádza 
6 chránených dubov. Hovorieva sa, že pod 
týmito dubmi revolucionár Ľudovít Kossuth 
verboval zemplínskych vlastencov k domo-
brane.

Oblasť obce Viničky je známa dobrými prírod-
nými a pôdnymi podmienkami pre vinohrady a 
výrobu vína. Vínne pivnice (vytesané chodby z 
12.-14. storočia pôvodne určené na ochranu 
obyvateľstva) sa 17. storočí začali využívať na 
dozrievanie vína. V okolí obce leží rybník 
Podkova, kde je možnosť rybolovu. Veľkou 
atrakciou je možnosť plavby loďou po Bodrogu, 
pričom nástupná stanica je prístav v obci.

Obec Viničky je súčasťou Vinohradníckej oblasti 
Tokaj a taktiež Tokajskej vínnej cesty.

Obecný úrad, Tokajská 191/5, 076 31 
Streda nad Bodrogom
Telefón:  056/637 32 81, 628 52 40
E-mail:    obecvinicky@kid.sk
Web:      www.vinicky.ocu.sk
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Obec Zemplín

Obec Zemplín leží neďaleko sútoku riek Latorica 
a Ondava, bezprostredne na brehu rieky 
Bodrog, ktorá ako jediná nemá prameň. Archeo-
logické vykopávky dosvedčujú slovanské osídle-
nie od 8. storočia. 

Obec sa vyvinula na starom osídlení pri 
hradisku, neskoršie hrade, ktorý sa spomína od 
roku 1214 ako Zemlyn, ale čoskoro stratil svoj 
význam a spustol. Od roku 1299 do roku 1754 
bola obec administratívnym sídlom Zemplínskej 
župy, sídlil tu zástupca župana, konali sa tu 
župné snemy. Písomná zmienka o viniciach 
pochádza z roku 1598 . Mestečko si udržalo 
poľnohospodársky ráz. Do 20. storočia boli 
známe tunajšie trhy s ošípanými.

V obci sa nachádza Župný dom postavený v 
roku 1668. Medzi významné pamiatky patrí 
aj hradný vrch s mohutným opevnením na kopci 
Várhegy, reformovaný kostol s gotickými 
základmi, prestavaný v roku 1628 a gréckoka-
tolícky kostol z roku 1804.

Oba kostoly sú postavené na mieste stredového 
župného zemplínskeho hradu

Obecný úrad, Zemplín 49, 076 3 4 
Ladmovce    
Telefón:  056/ 628 61 15
E-mail:    obeczemplin@kid.sk
Web:      www.obeczemplin.sk
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Obec Zemplínske Hradište

Najstaršie nálezy v katastri obce sú z mladšej 
doby kamennej (4700 - 4000 pred n. l.). V tejto 
lokalite boli zistené aj archeologické pamiatky 
otomanskej kultúry z doby bronzovej.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza  z roku 
1328 (Hradischa). Predpokladá sa, že obec 
vznikla pri opevnenom hradisku ešte pred 
obsadením tohto územia Maďarmi, teda už v 11. 
storočí. Obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom, rybárstvom, chovali 
dobytok a boli včelári.

Koncom 18. storočia (r.1796) bol postavený aj 
miestny chrám východnej cirkvi, čo svedčí o 
rozmachu duchovného života Hradišťanov. 
Reformovaný kostol bol postavený v roku 1801. 

Obec Zemplínske Hradište je prezývaná ako 
Bocianopolis. Hniezdi v nej najväčšia kolónia 
Bociana bieleho na Slovensku. Bocian biely je 
pomerne veľký druh, ktorého hmotnosť sa 
pohybuje v rozmedzí 2,3–4,4 kg. Bocian biely 
dosahuje výšku 95–105 cm a rozpätie krídel je 
155–165 cm. Bociany sa vyskytujú v blízkosti 
zamokrených a spodnou vodou trvale 
podmáčaných lúk, na poliach a okrajoch 
vodných plôch. Preferujú otvorenú krajinu, 
často sa však nachádzajú v blízkosti ľudských 
obydlí. Na Slovensku hniezdi ročne okolo 1350 
párov.

Obecný úrad, Obecná 392, 076 01 
Zemplínske Hradište
Telefón:  056/672 73 23
E-mail:    obec@zemplinskehradiste.sk
Web:      www.zemplinskehradiste.sk
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Obec Zemplínske Jastrabie

Prvá písomná zmienka o obci Jestreb je 
uvedená v pápežských desiatkoch z roku 1272 - 
1290. 

Obyvateľstvo obce sa v priebehu historického 
vývoja zaoberalo poľnohospodárstvom, 
ovocinárstvom, zeleninárstvom a vinohrad-
níctvom.

Architektonickými dominantami obce sú 
kostoly. Najstarším z nich je pôvodne románsky 
kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi. Z 
ruthénskou kolonizáciou súvisela výstavba 
gréckokatolíckeho chrámu. Najmladším je 
rímskokatolícky kostol postavený v 80-tych 
rokoch 20.storočia. Súčasťou obecného chotára 
je lužný les na ploche 51,4 ha, ktorý bol 
vyhlásený za štátnu prírodnú rezerváciu 
Zemplínska Jelšina.

Obecný úrad, Hlavná 27/61, 076 05 
Zemplínske Jastrabie
Telefón:  056/668 19 90, 91, 92
E-mail:    obeczjastrabie@centrum.sk
Web:      www.zemplinskejastrabie.sk

Územie MAS TOKAJ – ROVINA

Obec Zemplínsky Branč

V srdci Zemplínskej nížiny sa nachádza obec 
Zemplínsky Branč. Jej vznik datujeme do 11. 
storočia. Prvý krát bola písomne doložená už v 
roku 1067. Najstarší doložený názov pochádza z 
roku 1273 ako Baranch. 

Vyvíjala sa ako zemianska poľnohospodárska 
usadlosť. Darilo sa tu i remeslám, najmä 
kováčstvu. Historickou pamiatkou a sakrálnou 
dominantou obce je rímskokatolícky kostol. 
Pochádza z roku 1756 a bol postavený na zákla-
doch kostola zo 14. storočia. Druhou sakrálnou 
stavbou v obci je kaplnka umiestnená v blízkosti 
Domu nádeje. 

Obecný úrad, Kostolná 42, 076 02 
Novosad
Telefón:  056/668 88 60
E-mail:    obeczbranc@e-max.sk
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Národná prírodná rezervácia Kašvár

Národná prírodná rezervácia bola vyhlásená v 
roku 1953. Nachádza sa v katastrálnom území 
obce Ladmovce a rozprestiera sa na úpätí 
východnej časti Zemplínskych vrchov. Je 
súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica a 
bola vyhlásená z dôvodu ochrany vzácnej 
vápnomilnej a xerotermnej �óry a teplomilných 
spoločenstiev fauny. Národná prírodná rezervá-
cia je ohrozená ťažbou vápenca v miestnom 
lome a častým výskytom čiernych skládok. 

Nachádzajú sa tu vzácne druhy rastlín a hmyzu. 
Odhaduje sa tu výskyt 1500 motýlích druhov a 
nachádzajú sa tu vzácne druhy hmyzu: fúzač 
alpský, modlivka zelená, bystruška lesklá a 
ploská, koník stepný. Z plazov sú tu mlok karpat-
ský, salamandra škvrnitá, jašterica živorodá, 
vretenica obyčajná. Z rýb tu nachádzame 
sumce, šťuky, zubáče, pstruhy, kapre, bolene, 
pleskáče a iné. Chránené sú mihule a hrúzy.

Zemplínska Jelšina - Prírodná rezervácia

Zemplínska Jelšina je lužný les nachádzajúci sa v 
katastrálnom území obce Zemplínske Jastrabie. 
Zemplínska Jelšina bola v roku 1961 vyhlásená 
za štátnu prírodnú rezerváciu.

Hatfa - Rekreačné stredisko

V rekreačnom stredisku vyviera železitý prameň. 
V minulosti bola táto oblasť známa kvôli 
minerálnemu prameňu ako kúpele Hatfa. Pome-
novanie Hatfa vzniklo z maďarčiny (Hat = šesť, 
Fa = strom). 

V stredisku sa totiž nachádza šesť starých 
stromov, ktoré údajne predstavujú spojenie 
lesných majetkov šiestich obcí: Viničky, Streda 
nad Bodrogom, Ladmovce, Cejkov, Bara a 

Černochov.

Borsuk - Chránené nálezisko

Borsuk je vinohradníckym kopcom s vulkan-
ickou tufovou pôdou. Okrem viníc sa na ňom 
nachádza aj chránené nálezisko teplomilnej 
vegetácie. 

Vyskytujú sa tu najmä: konopnica, oman, 
rumenica, palina. Nachádzajú sa tu i vzácne 
chránené druhy: jasenec biely, kosatec nízky.

Kováčske lúky 

Toto územie má rozlohu 148ha a leží v katastrál-
nom území obcí Borša a Klin nad Bodrogom. 
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: 
vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, stojaté vody s 
vegetáciou plávajúcich alebo ponorených 
cievnatých rastlín a aluviálne lúky. 

Ladmovské vápence

Toto územie má rozlohu 337,7ha a leží v 
katastrálnom území obce Ladmovce. Biotopy, 
ktoré sú predmetom ochrany: teplomilné 
panónske dubové lesy, suchomilné travinnoby-
linné a krovinové porasty a xerotermné kroviny 
na vápnitom podloží. 

Boršiansky les

Biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy a živočíšne 
druhy európskeho významu. Jeho rozloha  je 7,4 
ha a leží v katastrálnom území obce Borša. 
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Bodrog

Rieka Bodrog, ktorá vzniká sútokom riek 
Latorice a Ondavy (neďaleko obce Ladmovce), 
preteká cez územie obcí: Borša, Klin nad Bodro-
gom, Ladmovce, Nová Vieska pri Bodrogu, 
Streda nad Bodrogom, Véč, Viničky a Zemplín. 
Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: lužné 
vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, nížinné vodné 
toky so svojou faunou a �órou.

Latorica

Regiónom Tokaj sčasti preteká aj rieka Latorica 
(v katastrálnom území obce Zemplín). Aj táto 
rieka je na zozname chránených území európ-
skeho významu

Chránený areál Boršiansky les

Účelom a hlavným dôvodom vyhlásenia 
Chráneného areálu Boršiansky les je ochrana 
biotopu európskeho významu: 
vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy v blízkosti 
rieky Bodrog, ktoré sú domovom živočíšnych 
druhov európskeho významu: roháč obyčajný 
(Lucanus cervus), korýtko riečne (Unio crassus) a 
kunka červenobruchá (Bombina bombina). Toto 
územie je chránené od roku 2009.

Chránené vtáčie územie Medzibodrožie

Toto územie osobitnej ochrany pokrýva 35 
745ha regiónu Tokaj, rozprestierajúc sa v 
katastrálnom území obcí Zemplín, Ladmovce, 
Viničky a Borša.
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1. Veľká Izra – Čerhov (červená – 017)

Trasa spájajúca Slanské vrchy s Tokajskou 
vínnou oblasťou. Začiatok cyklotrasy je v 
rekreačnej oblasti Veľká Izra. Trasa ide cez obce 
Slanská Huta, Kalša, Slivník, Kuzmice, Brezina, 
Kazimír, Michaľany, Čerhov, Veľká Tŕňa a Malá 
Tŕňa.

Farba cyklotrasy je červená, dĺžka trasy 32 km. 
Cyklotrasa je vhodná pre všetky druhy bicyklov. 
Zaujímavosťou je, že paralelne s ňou vedie 
medzinárodná cyklotrasa (Dolnozemplínska 
cyklotrasa č. 017) vyznačená v teréne zelenou 
značkou ®. Trasa vedie po cestách 3.triedy a po 
lesných cestách. Zaujímavosti v obciach z MAS 
Tokaj – Rovina, ktoré ležia na cyklotrase: 

1. Čerhov – Dom tradícií, kde sú umiestnené 
zbierky zamerané na etnológiu, Židovský 
cintorín, zrekonštruovaná podzemná obecná 
pivnica, v ktorej sa konajú pravidelné degus-
tácie.

2. Veľká Tŕňa – kostol Reformovanej kresťanskej 
cirkvi, ktorý bol pôvodne románsky, z polovice 
13. Storočia, sopečné tufové pivnice pochádza-
júce z 15. A 16. Storočia a možnosť ochutnávok 
tokajského vína.

3. Malá Tŕňa – kostol Reformovanej kresťanskej 
cirkvi, ktorý bol postavený v renesančnom štýle 
v roku 1656, neskôr prestavaný do klasicistick-
ého štýlu (rok 1948), sopečné tufové pivnice, 
Tokajský vinný dom, kde je muzeálna expozícia 
a vínna pivnica, ochutnávky tokajského vína vo 
vinných pivniciach. 

2. Viničky- Hatfa- Slovenské Nové Mesto 
(žltá- 8717)

Cyklotrasa vedie od hrádze popri rieke Bodrog a 

štátnej ceste, účelovej miestnej komunikácii a 
lesnej ceste v katastroch obcí Viničky, Bara, Malá 
Tŕňa a Slovenské Nové Mesto. Dĺžka trasy je 14 
km, farba žltá. Vhodná je pre všetky druhy 
turistických bicyklov (okrem cestných). 
Prechádza katastrami obcí Viničky, Bara, Malá 
Tŕňa a Slovenské Nové Mesto. Menej využíva 
cestné, ale o to viac lesné cesty. Cyklotrasa má 
styčné body s inými trasami, napr. v obci Malá 
Bara (červená trasa), Viničky (zelená trasa). 
Zaujímavosti v obciach z MAS Tokaj – Rovina, 
ktoré ležia na cyklotrase: 

1. Viničky – Reformovaný klasicistický kostol z 
roku 1839, kaplnka sv. Jozefa z 18. Storočia 
stojaca pri pôvodnom kaštieli a chránená 
technická pamiatka – most cez rieku Bodrog. 
Obec Viničky je súčasťou Vinohradníckej oblasti 
Tokaj a taktiež Tokajskej vínnej cesty.

2. Bara – kostol v Malej Bare reformovaný, 
pôvodne románsky, z polovice 13. Storočia, 
rozšírený v 15. Storočí, upravený v 19. A 20 
storočí. Tento kostol je chránenou kultúrnou 
pamiatkou. Vinné pivnice s možnosťou ochut-
návky vín.

3. Malá Tŕňa - kostol Reformovanej kresťanskej 
cirkvi, ktorý bol postavený v renesančnom štýle 
v roku 1656, neskôr prestavaný do klasicistick-
ého štýlu ( rok 1948), sopečné tufové pivnice, 
Tokajský vinný dom, kde je muzeálna expozícia 
a vínna pivnica a ochutnávky tokajského vína vo 
vinných pivniciach. Obec je súčasťou Vinohrad-
níckej oblasti Tokaj a taktiež Tokajskej vínnej 
cesty.

4. Slovenské Nové Mesto – pamätník Milana 
Rastislava Štefánika, ktorý je umiestnený v 
parku pri železničnej stanici, v lete festival 
Slovákov žijúcich v zahraničí s názvom 
Dedovizeň a podujatie Tokaj v Európe. 
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Obec je súčasťou Vinohradníckej oblasti Tokaj a 
taktiež Tokajskej vínnej cesty.

3. Borša – Viničky – Ladmovce – Zemplín 
(zelená - 5710)

Trasa začína v Borši pri kaštieli, pokračuje po 
hrádzi okolo rieky Bodrog, bodovo križuje cestu 
č. 79 na moste cez Bodrog až pred obec 
Ladmovce, kde pri nákladnom prístave schádza 
z hrádze a pokračuje ďalej po ceste až do obce 
Zemplín. Zaujímavosti v obciach z MAS Tokaj – 
Rovina, ktoré ležia na cyklotrase: 

1. Borša - hradný kaštieľ v renesančnom slohu, v 
ktorom sa v roku 1676 narodil František Rákoczi. 
Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou obce je 
evanjelický kostol, ktorý pochádza z polovice 
13. storočia. Spomedzi viacerých drobných 
sakrálnych stavieb je zaujímavá storočná 
murovaná zvonica. 

2. Viničky - Reformovaný klasicistický kostol z 
roku 1839, kaplnka sv. Jozefa z 18. storočia 
stojaca pri pôvodnom kaštieli a chránená 
technická pamiatka – most cez rieku Bodrog. 
Vínne pivnice (vytesané chodby z 12.-14. 
storočia pôvodne určené na ochranu 
obyvateľstva). V okolí obce leží rybník Podkova, 
kde je možnosť rybolovu. Veľkou atrakciou je 
možnosť plavby loďou po Bodrogu, pričom 
nástupná stanica je prístav v obci.

3. Ladmovce - sakrálnou pamiatkou obce je 
kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, 
postavený v rokoch 1826– 1835. Obec 
Ladmovce je súčasťou Tokajskej vínnej cesty.

4. Zemplín - Župný dom postavený v roku 1668. 
Medzi významné pamiatky patrí 
aj hradný vrch s mohutným opevnením na kopci 
Várhegy, reformovaný kostol s gotickými 

základmi, prestavaný v roku 1628 a gréckoka-
tolícky kostol z roku 1804.

4. Malá Tŕňa - Slovenské Nové Mesto- 
Bara – Viničky - Ladmovce (modrá - 2708)

Prvé cykloznačenie sa objavuje na konci obce v 
Malá Tŕňa, na križovatke do Veľkej Bary. V Bare 
križuje červenú cyklotrasu a pokračuje v súbehu 
so žltou značkou po poľnej a neskôr lesnej ceste 
do Hatfy, kde sa napája na tvrdú účelovú komu-
nikáciu. Pred obcou Viničky sa stočí vľavo a 
pokračuje po ceste okolo kameňolomu 
Ladmovce, kde vchádza na štátnu cestu a končí. 

1. Malá Tŕňa - kostol Reformovanej kresťanskej 
cirkvi, ktorý bol postavený v renesančnom štýle 
v roku 1656, neskôr prestavaný do klasicistick-
ého štýlu (rok 1948), sopečné tufové pivnice, 
Tokajský vinný dom, kde je muzeálna expozícia 
a vínna pivnica a ochutnávky tokajského vína vo 
vinných pivniciach. Obec je súčasťou Vinohrad-
níckej oblasti Tokaj a taktiež Tokajskej vínnej 
cesty.

2. Slovenské Nové Mesto - pamätník Milana 
Rastislava Štefánika, ktorý je umiestnený v 
parku pri železničnej stanici, v lete festival 
Slovákov žijúcich v zahraničí s názvom 
Dedovizeň a podujatie Tokaj v Európe. Obec je 
súčasťou Vinohradníckej oblasti Tokaj a taktiež 
Tokajskej vínnej cesty.

3. Viničky - Reformovaný klasicistický kostol z 
roku 1839, kaplnka sv. Jozefa z 18. storočia 
stojaca pri pôvodnom kaštieli a chránená 
technická pamiatka – most cez rieku Bodrog. 
Vínne pivnice (vytesané chodby z 12.-14. 
storočia pôvodne určené na ochranu 
obyvateľstva). V okolí obce leží rybník Podkova, 
kde je možnosť rybolovu. Veľkou atrakciou je 
možnosť plavbyloďou po Bodrogu, pričom
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nástupná stanica je prístav v obci.

4. Ladmovce - sakrálnou pamiatkou obce je 
kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, 
postavený v rokoch 1826–1835. Obec 
Ladmovce je súčasťou Tokajskej vínnej cesty.

Územie MAS TOKAJ – ROVINA

Tokajská vínna cesta

O Tokajskej vínnej ceste

Tokajská vínna cesta je produktom vínneho a 
vinohradníckeho turizmu, ktorá má okrem 
iného aj kultúrno-spoločenské a duchovné 
smerovanie. Vznikla z potreby poznávať 
najpozoruhodnejšie miesta slovenskej časti 
Tokajskej vinohradníckej oblasti, pestovanie a 
spracovanie viniča, technológiu výroby vína, 
folklórne i kultúrno-historické tradície. Popri 
degustácii jedinečných tokajských vín, ochut-
návke zemplínskych gurmánskych špecialít, má 
táto cesta aj nový turistický produkt – cyklotur-
istický chodník.

Poznávacia trasa Tokajskej vínnej cesty

Tokajská vínna cesta predstavuje kultúrno-
poznávaciu trasu, ktorá vedie z mesta Trebišov 
do tokajského regiónu, reprezentovaného 7 
obcami, ktorých územie je považované za 
historickú Tokajskú oblasť: Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, 
Slovenské Nové Mesto, Viničky, Čerhov, 
Černochov a Bara. Územie predstavuje komplex 
unikátnych prírodných a kultúrnych hodnôt, 
ktoré boli navrhnuté na zápis do zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva a preto ho 
považujeme za potrebné sprístupniť širokej 
verejnosti, prezentovať jeho výnimočnosť doma 
i v zahraničí. Historická oblasť prechádza do 
ochrannej zóny s obcami: Luhyňa, Veľaty, Kysta, 
Kašov, Cejkov, Zemplín, Ladmovce, Streda nad 
Bodrogom, Klin nad Bodrogom a Borša. Aj tu 
nachádzame vinohrady s pivnicami 
malo-pestovateľov, meandre a mŕtve ramená 
Bodrogu so vzácnou �órou a faunou, národnými 
kultúrnymi pamiatkami a pamätihodnosťami.

Tokajská vínna cesta je súčasťou slovenskej časti 
Tokajskej vinohradníckej oblasti, ktorá patrí 
medzi najmenšie zo šiestich vinohradníckych 
oblastí na Slovensku (Vyhl. MP SR č. 153/1998 

Zb.). Jej výmera viníc podľa Zákona NR SR 
332/1996 Z.z. je 998,15 ha a nachádza sa v 
katastrálnych územiach obcí Bara, Čerhov, 
Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, 
Veľká Tŕňa a Viničky. Má aj svoju spádovú 
(nárazníkovú) oblasť, do ktorej patria obce 
Borša, Zemplín, Ladmovce, Streda nad Bodro-
gom, Veľaty a ďalšie.

Tokajské vinohradníctvo

O  rozvoj tokajského vinohradníctva sa význam-
nou mierou v 16.–18. storočí zaslúžili 
hornouhorské kráľovské mestá: Prešov, Barde-
jov, Levoča, Košice, Kežmarok a iné, ktoré mali v 
Podhorí (Hegyalja) i Zemplínskych vrchoch 
vlastné vinice, vincúrov i prenajaté vinohrady. S 
vlastným i nakupovaným vínom obchodovali 
hlavne s prihraničnými poľskými vínnymi 
strediskami (Biecz, Gorlice, Jasliska, Krosno, 
Nowy a Starý Sącz, Krakow, Źmigrod a iné). 
Obchodníci s vínom putovali do Poľska po 
krajinskej ceste z mestečka Tokaj cez tokajské 
vinohradnícke obce a Dukliansky priesmyk. Tak 
vznikla vínna cesta spájajúca Uhorsko s 
Poľskom.

Jedinečnosť a kvalitu tokajských vín predurčuje 
ich odrodová skladba (Furmint – 65 %, Lipovina 
– 25 %, Muškát žltý – 10 %), klimatické 
podmienky (priemerná ročná teplota 9,5°C), 
poloha a orientácia vinohradov, vulkanické 
pôdy (ryolity a ich tufy, karbónové horniny), 
tradičná oxidatívna technológia výroby vín, 
tokajské plesne (Botrytis cinerea, Cladosporium 
cellare), cibéby a mikroklíma tokajských 
tufových pivníc. 

Základom výroby tokajských vín sú 3 odrody 
hrozna: Furmint, Lipovina a Muškát žltý. Práve 
tieto odrody sú od prírody obdarené tvorbou 
cibéb, čo sú zhrozienkovatené bobule hrozna 
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napadnuté ušľachtilou plesňou Botrytis cinerea. 
Táto pleseň naruší šupku bobule a spôsobí 
odpar vody. Tým sa koncentrujú cukry a 
buketné látky v hrozienku. Základnou podmien-
kou tvorby cibéb je dlhá slnečná jeseň .hmlami, 
typická práve pre Tok

V ročníkoch, keď sa vytvorí menšie množstvo 
cibéb, resp. z hrozna viníc, v ktorých sa vytvorili 
cibéby v malom množstve a nebolo by ekonom-
ické ich z hrozien vyberať, vyrábajú sa tokajské 
samorodné vína – suché a sladké. Samorodné 
preto, lebo pri zbere sa hrozno oberá spolu aj s 
prípadnými cibébami – tak ako sa „samo 
urodilo“.

Samorodné vína musia zrieť minimálne 2 roky, z 
toho aspoň 1 rok v drevenom sude v tufovej 
pivnici. Vo vynikajúcich ročníkoch a z 
výnimočných vinohradov vyrábajú vína 
kráľovské – slávne tokajské výbery 3 až 6 
putňové. Cibéby (zhrozienkovatené bobule 
Furmintu, Lipoviny a Muškátu žltého napadnuté 
ušlachtilou formou plesne Botrytis cinerea) sa 
voľakedy zbierali do putní – drevených nádob o 
objeme 23-30 l.

Do jednej putne sa zmestilo cca 25 – 30 kg ručne 
nazbieraných cibéb. Dnes sa to robí presne tak 
isto, len sa už nepoužívajú putne. Cibéby sa 
zbierajú do vedier a potom zosýpajú do veľkých 
nádob. Na dne sa samolisovaním nahromadí 
samotok – tzv. „tokajská esencia“, ktorá sa môže 
použiť samostatne. Je veľmi drahá a ojedinelá.

Pomleté cibéby sa následne zalejú muštom – 
zaliate sa macerujú cca 36 hodín a po vylisovaní 
podliehajú alkoholovému kvaseniu, alebo 
mladým vínom – po 48–36 hodinovej macerácii 
a následnom lisovaní sa odkladajú do pivnice na 
zretie.

O tom či to bude 3 alebo 6 putňový výber 
rozhoduje množstvo pridaných hrozienok na 
mieru tzv. gönczkého suda (136 l). Napríklad pri 
4 putňovom tokajskom výbere sa zalievajú 4 
putne (cca 100 kg) cibéb 136 litrami tokajského 
muštu alebo vína. Tokajské výbery musia zrieť 
minimálne 3 roky, z toho aspoň 2 roky v 
drevenom sude v tokajskej pivnici. V pivnici je 
čierna pivničná pleseň – Cladosporium cellare, 
ktorá žije z výparov vína a alkoholu.
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Ľudová strava

Prevažná časť ľudovej stravy bola uvarená či 
upečená z obilnín, ktoré boli najdôležitejšou 
surovinou na výrobu domácich pokrmov. Z 
kašovitých jedál boli dlho obľúbené „ zameška“, 
či „ maľej“. Obidve jedlá pripravovali z kukuričnej 
múky alebo otrúb a považovali ich za pôstne 
jedlá. Z jačmeňa („jarcu“) vedeli pripraviť „ 
geršľi“, ktoré používali aj pri výrobe jaterníc. Na 
raňajky deťom často robili „prosovu kašu“. 
Neskôr začali pripravovať z ryže kašovité jedlo „ 
riskašu“.

Bežným jedlom v roľníckych rodinách bola „ 
lokša na friško“. Pripravovali ju z pšeničnej múky, 
kysnutého mlieka s pridaním sódy bikarbóny 
(„brovzi“) a soli. Z týchto ingrediencií gazdiné 
vymiesili nie príliš tvrdé cesto, upiekli ho na 
„mašiňe“ a pomastili maslom. Tieto lokše boli 
takým sýtym jedlom, že od neho vládali potom 
robiť. Z kvaseného chlebového cesta piekli 
„langoše zo sirom“ i „langoše z lekvárom“ alebo 
„bejleši“.

Domáce mlieko pili buď čerstvé („sladké“) alebo 
kyslé („kvašne“). Mútením smotany v „zbuščku“ 
získavali maslo a vedľajší produkt „cmar“, ktorý 
pili ako zdravý, kvalitný nápoj. Ak bolo viac 
masla tak ho obyčajne „prepražili“, aby čo 
najdlhšie vydržalo. Z kyslého mlieka vyrábali 
tvaroh „sir“ a „servatku“, ktorá zostala, dávali 
ošípaným. Prvé mlieko po otelení kravy nazývali 
„kurastra“. Vyznačovalo sa veľkou hustotou, a 
preto z neho gazdinky pripravovali „barana“. Do 
dvoch litrov mlieka dali dve slepačie vajcia, 
kvalitnú múku, trochu cukru, soli, vanilku, dobre 
premiešali, dali na „tepšu“ a nechali v bubne 
upiecť. Gazdiná ponúkala touto pochúťkou 
najmä deti a kázala im pritom skákať, aby bolo v 
dome vždy veľa mlieka.

Za náročnejšie jedlo z hľadiska prípravy sa 
považovali pirohy, ktoré boli považované aj za 

pôstne jedlo. V pôste sa mäso nejedlo a piatok 
nejedli ani jedlá z mlieka.

Väčšie zásoby mäsa vznikali po zabíjačkách. 
Vtedy robili klobásy („kolbasi“), jaternice  
(„hurki“), tlačenku („šajt“), paštéty („majoški“), 
vytápali slaninu na masť („šmaľec“), údili 
slaninu, šunky („šoudri“) i klobásy („kolbasi“). 
Deti dostávali pri zabíjačke jesť bravčové uši, 
aby dobre počuli a chvost, aby sa držali doma.

Mnohí, aj s odstupom rokov, spomínajú na 
„podbitu pasuľu“, „podbite „bandurki“, 
„dziňanku“ a ďalšie jedlá z ľudovej stravy. 
Kvalitné boli aj domáce halušky („hičkoše“) s 
tvarohom, kapustou, lekvárom a podobne. Na 
večeru boli podávané aj varené zemiaky 
(„bandurki“) poliate zapraženou cibuľkou a 
zapíjané mliekom. Na raňajky bol bežne 
„pripraženi chľib“ potretý cesnakom a pomas-
tený domácim maslom. V piatok bola 
najčastejším jedlom „ pasuľa z ľečkami“ a v 
sobotu „ zameška“.

Najmenej raz týždenne gazdiná piekla v peci 
domáci chlieb, ktorý ak sa vydaril bol jej pýchou. 
Na kvasenie používala „kvas“, niekedy aj droždie 
a miešala „žitnú“ (ražnú) múku s pšeničnou, aby 
bol chlieb čo „najsmačnejši“. 

Ľudová strava sa vyznačovala tým, že jedlá boli 
pripravované jednoduchšie z dostupných 
domácich produktov, pričom boli výživovo 
primerane hodnotné.
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Zaujímavé recepty

Čerhov:

Hustá fazuľa

Jedlo je charakteristické tým,  že sa do nej 
pridával cesnak, juška (šťava z kyslej kapusty) a 
varila sa tak na husto, že v nej stála lyžica. Ako 
suroviny sa používa fazuľa, zemiaky, cesnak, 
cibuľa a dochucovadlá. Podávala sa s chlebom.

Jablčník

Okrem kysnutého jablčníka sa pripravoval 
rovnakým spôsobom aj lekvárovník, tvaro-
hovník a orechovník. Zaujímavosťou je, že do 
cesta sa nepridáva vajíčko. Ako suroviny sa 
používa polohrubá múka, droždie, maslo, 
mlieko, jablka, vajce na potretie cesta a dochu-
covadlá. Pečie sa vo vyhriatej rúre do hneda.
Hotový koláč posypeme vanilkovým cukrom. Po 
vychladnutí krájame na úhľadné kocky. Koláč sa 
podával s mliekom alebo s teplým čajom.

Černochov: 

Hrsťovník

Hrsťovník je pripravovaný z mieseného, nie 
kysnutého cesta. Ako suroviny sa používa hrubá 
muka, cukor, prášok do pečiva, vajíčko, bravčová 
masť a orechy na ozdobu.
Zo surovín sa pripraví vláčne cesto. Pohárom z 
cesta vykrajujeme väčšie kolieska, ktoré 
posypeme hrubým cukrom a na prostriedok 
každého dáme polovicu jadra z orecha. Kolieska 
uložíme na vymastený, múkou vysypaný plech a 
pečieme vo vopred vyhriatej peci (rúre) do 
ružova.

Bara: 

Bravčový mozoček s vajíčkami

Za lahodnú pochúťku jemnej chuti sa považuje 
vhodne tepelne upravený bravčový mozog. 
Príprava mozočku s vajíčkami je jednoduchá a 
veľmi rýchla, dôsledne však treba dbať na 
dostatočnú tepelnú úpravu. 

V Bare bravčový mozog hneď po vyňatí krátko 
obvarili a uložili do chladu. Jedlo z neho potom 
zvykli pripravovať na druhý deň po zabíjačke. 
Okrem bravčového mozgu sa používa bravčová 
masť, cibuľa, vajcia, soľ a čierne korenie. Hotový 
pokrm svojou konzistenciou pripomína redšiu 
praženicu. Podáva sa s chlebom.

Veľká Tŕňa: 

Obarinová polievka

Polievka sa vo Veľkej Tŕni varila vždy, keď boli na 
stole halušky omastené slaninkou. Ako suroviny 
sa používajú zemiaky, slanina, kapusta,  hladká 
muka, soľ, maslo a čierne korenie. Polievku stačí 
raz prevariť. Podáva sa teplá a pretože je dosť 
sýta, nie je treba ju zajedať  chlebom.

Prekladané rezance
Rezance s tvarohom alebo slivkovým lekvárom 
sa varili v každej domácnosti. Ich príprava 
vyžadovala málo času a všetky potrebné 
suroviny boli hneď poruke. Ako suroviny sa 
používajú hrubá muka, vajce, soľ a voda. Do 
plnky sa použije tvaroch, lekvár, orechy a maslo. 
Zapekané rezance sa jedli ešte horúce, ale sú 
chutné aj za studena. 
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Zaujímavé recepty

Viničky: 

Šišky - Čeregy

Čeregy sa považujú za najcharakteristickejšie 
jedlo fašiangov. Ako suroviny sa používajú kyslé 
mlieko, sóda bikarbóna, soľ, muka, cukor a olej 
na pečenie. Vyprážané šišky sa posypú  
práškovým cukrom.

Zemiaková polievka

Polievka má zvláštnu chuť, jej príprava je 
jednoduchá a rýchla. Ako suroviny sa používa 
masť, cibuľa, zemiaky, soľ, paprika, čierne 
korenie, cesnak, petržlen, vajíčko, hladká múka 
a  zeler. 

Slovenské Nové Mesto

Kysnutý makový ( orechový) závin

Pripravíme si kvások z droždia, 1 čajovej lyžičky 
cukru, 1 čajovej lyžičky múky a pol hrnčeka 
teplého mlieka. Necháme nakysnúť. Do misy si 
dáme polohrubú múku, pridáme cukor, štipku 
soli, olej. Pridáme kvások, zvyšné mlieko 
pomaly dolievame a vypracujeme cesto. 
Necháme ho nakysnúť aspoň 20 minút prikryté 
utierkou. Potom si na pomúčenej doske 
rozdelíme nakysnuté cesto na 2 časti. Každú 
vyvaľkáme na hrúbku asi tak 4 mm do tvaru 
obdĺžnika. Na vrch cesta dáme mak (orechy) 
zmiešaný s kryštálovým cukrom, pridáme toľko 
cukru, aby bol sladký. Pokropíme ho vlažnou 
vodou, aby mak nebol suchý. Zvinieme obe 
časti do závinu a dáme ich na pomastený plech. 
Po povrchu oba záviny potrieme olejom a 
necháme chvíľku kysnúť. Pečieme na 200°C v 
elektrickej trúbe 40 minút. Keď je upečený 
hneď ho potrieme olejom. Chvíľku počkáme, 
aby nebol úplne horúci a potom ho už iba 

pocukrujeme práškovým cukrom. Po vychlad-
nutí závin nakrájame na rovnaké kúsky.

Ladmovce

Škvarkové pagáče

500g múka hladká špeciál 
42 g , droždie 1 kocka
2 ks jedno do cesta a jedno na potretie vajce
1 PL soľ, podľa chuti
1 ČL cukor
350 ml mlieko vlážne
2 PL do škvariek masť bravčová podľa potreby
400 g  škvarky ( pomleté)

Dobre vypracujeme cesto a dáme vykysnúť 1 
hodinu. Zatiaľ si zomelieme škvarky a 
primiešame 2 PL bravčovej masti. Keď nám 
cesto vykysne, rozvaľkáme si na tenšie plátky, 
natrieme škvarky a poskladáme na štvoro. 
Necháme kysnúť 20 minút. Toto opakujeme 
ešte 4x. Potom si cesto rozvaľkáme asi na1 1/2 
cm a vykrajujeme pagáčiky, ktoré necháme 
ešte na plechu podkysnúť asi 10 minút. Potom 
ich trochu „akože“ posekáme, robíme mriežky a 
potrieme vajíčkom. Môžeme posypať rascou, 
alebo sezamovými semiačkami. Dáme upiecť 
do predhriatej rúry na 180 stupňov, asi tak 
20-25 minút. Keď sú pekné ružové vyberieme 
ich z rúry.

Poznámky: 
Veľa týchto receptov je používaných aj v ďalších 
obciach MAS Tokaj – Rovina.

Podrobnejšie recepty nájdete na 
www.praveorechove.sk , webových stránkach 
obcí MAS Tokaj- Rovina a v knihách o jednot-
livých obciach. 
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