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Michalovčania poznajú túto budovu ako „starý súd“, pretože sa 
tu niekedy nachádzal súd s vlastnou väznicou umiestnenou  
za komplexom. Väzenské cely sa nachádzali aj pod budovou.  
V druhej polovici 18. storočia tu sídlil Soľný úrad, ku ktorému patrili 
aj sklady v areáli a o sto rokov neskôr sa stala budova sídlom slúž-
novského úradu.

Budova starého súdu roľnícky dom
Trojposchodová rohová budova so sedlovou strechou a kupolou 
bola postavená ako sídlo Roľníckej vzájomnej pokladnice a Roľ-
níckeho družstva v roku 1929. Tento bankový dom sa rozhodlo 
postaviť jedno z najstarších roľníckych spolkov - Roľnícke družstvo 
v Michalovciach (1920), ktoré združovalo poľnohospodárov                   
z okresov Michalovce, Sobrance, Veľké Kapušany, Snina, Humenné 
a Medzilaborce. Na postavenie budovy pre vlastnú banku si vybrali 
veľmi strategické miesto - roh Dolnej ulice a trhoviska na Sztárayo-
vom námestí, blízko bol aj hotel a hostinec.
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Chránená krajinná oblasť Vihorlat svojou zaujímavosťou, nevšed-
nosťou, špecifickým geologickým vývojom a výnimočnou faunou 
a flórou patrí medzi prírodné bohatstvá Slovenska. Pohorie Vihorlat 
je sopečného pôvodu a vypína sa nad Východoslovenskou nížinou 
do výšky 1076 m. Z geologického hľadiska patrí väčšina územia 
chránenej krajinnej oblasti k neovulkanitom Vihorlatských vrchov. 
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Chránená krajinná oblasť Latorica sa nachádza v Zozname medzi-
národne významných mokradí a zaraďuje sa k veľkoplošným chrá-
neným územiam nížinného typu. Nachádza sa na juhovýchodnom 
Slovensku v okresoch Trebišov a Michalovce. CHKO tvorí okolie riek 
Latorica, Laborec a Ondava so sústavou slepých ramien, lužných 
lesov a naplavených lúk. 

Výnimočnosťou tejto oblasti sú nevšedné a veľmi vzácne vodné      
a močiarne spoločenstvá, ktoré sú jediné na Slovensku. Môžete tu 
zazrieť významných predstaviteľov fauny, ako napríklad volavku 
purpurovú, kormorána veľkého a orliaka morského, pretože poloha 
územia zohráva veľmi dôležitú úlohu v migrácii vodného vtáctva. 
Zo vzácnych vodných druhov rastlín tu nájdete lekno biele, leknicu 
žltú, rezavku aloovitú, kotvicu plávajúcu, húsenikovec erukovitý a 
mnohé iné.

Chránené krajinné oblasti

Vihorlat
V oblasti jazera Morské oko a v miestach, kde pramení Porubský 
potok, sa nachádzajú kráterové časti stratovulkánu. 

Okrem spomínaných prírodných zvláštností môžeme nájsť v tejto 
CHKO vrchoviskové rašeliniská, významnú botanickú lokalitu, prí-
rodné pamiatky. Prírodná pamiatka Sninský kameň právom patrí 
medzi najkrajšie prírodné útvary v celom pohorí Vihorlatu. Z vr-
cholových plošín je prekrásny výhľad na hlavný hrebeň Vihorlatu,  
na malebné horské jazero Morské oko, hraničný hrebeň Popričného 
aj Východoslovenskú nížinu. 

Vďaka nevšednému terénu, ktorého následkom je vertikálne prevý-
šenie až 800 m, je táto krajinná oblasť bohatá na turistické chodníky 
v celkovej dĺžke 88 km a teda ideálna na pešiu turistiku. Výstup je 
zaujímavý nielen výhľadom, ale aj prírodou. Okrem iných vzácnych 
rastlín tu možno pri vašich potulkách uvidíte aj telekiu ozdobnú, 
ktorá je živým symbolom Vihorlatu. O všetkých krásach tejto lokality 
sa možno dočítať na jednotlivých paneloch náučného chodníka, ktorý 
vedie z Remetských Hámrov cez Morské oko až na vrchol Vihorlatu.

Latorica
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Zemplínska šírava je po Oravskej priehrade druhou najväčšou vod-
nou plochou na Slovensku s rozlohou 33 km2, dĺžkou 11 km a šír-
kou 3,5 km. Maximálna hĺbka vody dosahuje 16,5 m, v lete má voda 
okolo 25 oC, v zime zamŕza a vytvára prírodné klzisko.

Vzhľadom na veľký počet tropických dní a nocí patrí táto oblasť         
k najteplejším na Slovensku a má ideálne podmienky na rekreáciu, 
kúpanie, vodné športy, rybolov či pešiu turistiku. V zime je tu možné 
realizovať aj niektoré zimné športy.

Táto rekreačná oblasť je centrom turizmu východného Slovenska, 
mesto Michalovce je vstupnou bránou na Zemplínsku šíravu. Ponú-
ka viacero menších rekreačných stredísk, ktoré sú prístupné z ces-
ty, tiahnucej sa pozdĺž vodnej nádrže, a každý návštevník tu môže 
nájsť skutočne bohatú ponuku ubytovacích a stravovacích služieb, 

možností zábavy, atrakcií, miest  
na oddych, športové vyžitie i well-
ness aktivity.

Okolie Zemplínskej šíravy sa teší 
veľkej obľube milovníkov stanova-
nia a kempovania, pretože ponúka 
naozaj krásne a kvalitné priestory  
a miesta na tento druh rekreácie.
 
Súčasne vďaka výborným poveter-
nostným podmienkam je ideálnym 
miestom pre dovolenkujúcich, ktorí 
majú radi vietor v plachtách, rých-
losť windsurfingovej jazdy či jazdy 
na vodných lyžiach.

Zemplínska šírava je aj domovom veľkého počtu chránených dru-
hov vodného vtáctva, rýb a rastlinstva.

Zemplínska šírava
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Jedinečné múzeum jediné v Európe a druhé svojho druhu na svete. 
Konkurenciu mu robí len múzeum v americkom Nashville. Ďalšou 
jedinečnosťou je asi najvzácnejší exponát – gitara značky Gracio-
so, na ktorej začínal svoju hudobnú kariéru George Harisson a bola 
vyrobená v susedných Čechách. Jednu zo svojich gitár podarovali 
múzeu aj legendy českej a slovenskej hudobnej scény Petr Jan-
da (Olympic) a Maťo Ďurinda (Tublatanka). Okrem týchto zbera-
teľských lahôdok si tu môžete prezrieť zbierku približne 200 kusov 
elektronických gitár, dokumentáciu skupiny Beatles od jej zrodu  
cez všetky obdobia pôsobenia. Múzeum gitár nájdete v blízkosti 
centra Sobraniec neďaleko pravoslávneho kostola.

múzeum gitár v sobranciach

Literárne múzeum P. Horova

Kedysi bol na rieke Tise vo Veľkých Trakanoch prístav, kde kotvili 
lode a plte, ktoré zvážali soľ z Východných Karpát. Dnes už je toto 
rameno rieky odpojené, no baroková budova bývalého soľného 
úradu pripomína domácim i návštevníkom niekdajší význam tejto 
obce.

V Soľnom dome bolo zriadené múzeum a nájdete v ňom viacero 
expozícií venovaných najmä prevážaniu soli, pastierskemu umeniu, 
či etnografii obce.

soľný dom vo veľkých trakanoch

Jeden z našich významných básnikov a prekladateľov má svoje mú-
zeum v rodnej obci. Je zriadené v budove bývalej školy a otvorili 
ho v roku 1987. Je v ňom možné vidieť dve tematické expozície 
venované literárnemu dielu Pavla Horova a literárnej činnosti jeho 
rodákov.

vlastivedné múzeum kráľovský chlmec
Regionálne Múzeum Medzibodrožia a Použia je jedným z tých 
mladších. Bolo otvorené len v roku 2006, no jeho zbierkový fond 
zameraný na daný región je skutočne zaujímavý.
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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.

V novom luxusnom penzióne ponúkajú Macíkovci reštauráciu, 
23 lôžok, dve tradičné miestnosti (kapacita 100 osôb) a samozrej-
me stredovekú tufovú pivnicu, v ktorej sa organizujú prehliadky               
a degustácie vín.

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 najstarším privátnym vinárskym firmám vo Vi-
nohradníckej oblasti Tokaj, ktorá je nositeľom ochrannej známky 
označenia pôvodu Tokajského vína. Ide o typické rodinné vinár-
stvo, v ktorom už teraz pracujú tri generácie vinárov.  Firma vlastní 
cca 7 ha vinohradu, na ktorom pestuje tradičné tokajské odrody: 
Furmint, Lipovinu a Muškát žltý. Práve tieto odrody sa z historic-
kého hľadiska ukázali ako najvhodnejšie na výrobu tokajských 
vín. Víno sa vyrába klasickou oxidatívnou metódou s využívaním 
modernej technológie. Vyzrieva v tufových pivniciach s kapacitou  
na 45.000 litrov vín. Priamo v nich má firma aj degustačnú miest-
nosť pre 16 ľudí s celoročnou prevádzkou. V areáli firmy sa nachá-
dza aj atraktívny letný altánok pre 45 hostí, v ktorom k vynikajúcim 
vínam, pri príjemnej hudbe, ponúkame miestnu gurmánsku špe-
cialitu. Svojím skalným zákazníkom v tufových pivniciach poskytu-
je priestor na uskladnenie ich vlastných vín.

V sídle firmy sa nachádza aj predajňa tokajských vín. Možno sa 
však s nimi stretnúť aj v mnohých vinotékach, reštauráciách a vi-
nárňach.

Pre firmu Zlatý strapec je najvyššie uznanie práve to, keď ľudia z ce-
lého Slovenska  prichádzajú  do malého rodinného vinárstva, aby 
ochutnali pravé tokajské odrodové a výberové vína.
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