
Č. j. PUSR-2022/21379-1/88017/VRC 

PODKLAD NA VYHLÁSENIE NEHNUTEĽNEJ VECI ZA NÁRODNÚ 

KULTÚRNU PAMIATKU 

- aktualizácia pôvodného podkladu z novembra 2005 – januára 2006 

 

 

1. NÁZOV VECI : PIVNICA  VÍNNA 

    

1.1. Bližšie určenie: skalná + kameň     

1.2. Zaužívaný názov: tokajská vínna pivnička č. 11   

 

2. IDENTIFIKAČNÝ A ADRESNÝ ÚDAJ: 

 

2.1. Mesto/obec: Veľká Tŕňa    

2.2. Okres, kraj: Trebišov, Košický kraj     

2.3. Katastrálne územie: Veľká Tŕňa   

2.4. Časť obce: hon Keska   

2.5. Ulica/námestie:  Pivničná ul.    

2.6. Orientačné číslo: -    

2.7. Súpisné číslo: -      

2.8. Stará adresa: -    

2.9. Staré číslo: -     

2.10. Určenie adresy popisom: južný okraj zastavaného územia obce  

2.11. Parcelné čísla: 133/11 (vstupný portál), 133/1 a  645/1 (podzemné časti)  reg. C KN 

2.12. Súčasť pamiatkového územia: Pamiatková zóna Veľká Tŕňa 

2.13. Identifikačná fotografia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

3. VLASTNÍK:  

 

3.1. Meno fyzickej osoby alebo celý názov právnickej osoby:  

- Šmidtová Valéria, rod. Baloghová, Janigova 1324/11, 040 23 Košice – Sídl. KVP 

- Sabatová Alžbeta, rod. Balogová, 076 81 Čerhov 179 

- Štefanková Oľga, rod. Balogová, Letná 1742/3, 075 01 Trebišov 

- Soliarová Sylvia, rod. Baloghová, Komenského 1113/32, 040 01 Košice – Staré mesto 

- Balogh Kamil, 076 81 Čerhov 197 

- Treščáková Erika, rod. Baloghová, 072 16 Hatalov 175 

- Zlatnícka Alžbeta, rod. Čizmadiová, Ternavská 2247/18, 075 01 Trebišov 

- Mento Tibor, Moskovská 3879/22, 071 01 Michalovce 

- Svrčina Rudolf, Ing., Svrčinová Jolana, Ing., rod. Malaťaková, 044 16 Bohdanovce 268 

- Danko Martin, Konopná 64/8, 076 82 Veľká Tŕňa 

- Obec Veľká Tŕňa, Hlavná 122, 076 82 Veľká Tŕňa (pozemky v miestach podzemných častí) 

3.2. Adresa vlastníka: viď vyššie 

3.3. Správca, užívateľ – adresa: viď vyššie 

 

4. CHARAKTERISTIKA VECI: 

4.1. Charakteristika sídla: 

4.1.1. Geografická poloha a skladba sídla/lokality:  

Obec Veľká Tŕňa je prícestná dedina, nachádzajúca sa medzi Trebišovom a Slovenským 

Novým Mestom, v blízkosti štátnej hranice s Maďarskou republikou. Leží v južnej časti 

Východoslovenskej nížiny v povodí riečky Roňavy, na úpätí Zemplínskych vrchov, ktorých 

geologický vývoj výrazne ovplyvnila tektonická činnosť koncom starších treťohôr. V tomto 

období vzniklo geologické podložie, ktoré sa v teréne prejavilo miernym pahorkatinným 

charakterom územia a vytvorilo podmienky pre zakladanie vinohradov v tejto oblasti a vznik 

pivníc pre výrobu a zrenie tokajského vína. Územie je súčasťou historického regiónu Tokaj. 

4.1.2. História sídla/ lokality/ najbližšieho územia: 

Prvé písomné správy o Tŕni sú z r. 1220 v súvislosti so založením pavlínskeho kláštora 

v Satoraljaújhely. Ako farnosť sa lokalita spomína v pápežských desiatkoch z rokov 1332 – 

1337. V polovici 14. stor. sa obec rozdelila na Malú a Veľkú Tŕňu, a táto ako zemianska 

dedina bola postupne v držbe viacerých uhorských zemianskych a šľachtických rodov (r. 

1321 Mičbánovci, r. 1479 Semšejovci, r. 1481 Cékejovci, r. 1511 Butkajovci, 17. – 18. stor. 

Aspremontovci, 19. stor. Séčenijovci), pričom v rokoch 1330 až 1512 časť z nej patrila 

klerikom z Blatného potoka.    

4.1.3. Základný stavebno-historický vývoj sídla vo vzťahu k navrhovanej veci:  

Najstaršou stavbou v obci je románsky kostol z polovice 13. stor., ktorý bol v 16. stor. 

upravovaný predĺžením lode, v 19. a 20. stor. opravovaný, resp. upravovaný v detailoch (č. 

ÚZPF 46/1). Druhý, gréckokatolícky klasicistický kostol bol postavený začiatkom 19. stor., 

neskôr zväčšený a doplnený o vežu. Tretí rím. kat. kostol bol postavený v 90. rokoch 20. stor. 

Intravilán obce tvorí prícestnú zástavbu s hĺbkovým spôsobom zastavania parciel, 

s murovanými 1-traktovými domami, resp. domami na pôdoryse tvaru L, prevažne z 20. stor. 
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Staršie objekty ľudového staviteľstva s hospodárskymi dvormi sa zachovali iba ojedinele. Od 

konca 15. stor. vznikali na južnom okraji obce, resp. južne od obce vínne pivnice vo 

viniciach, hĺbené v tufovej hornine. Podľa mapy 1. vojenského mapovania Uhorska je dedina 

zakreslená ako skupinová zástavba okolo pôvodne románskeho kostola na jej hornom konci, 

s pravidelnejším charakterom zástavby v osovej polohe poniže kostola na západnej strane. Na 

južnej strane od obce sú naznačené vínne pivnice, zatiaľ v izolovanej polohe voči obci. Mapa 

2. vojenského mapovania Uhorska naznačuje obdobný stav, avšak detailnejšie. Zástavba obce 

sa už približuje k lokalite vínnych pivníc. Tretie vojenské mapovanie Uhorska už 

zaznamenáva urbanistické prerastenie zástavby obce smerom k lokalite vínnych pivníc.    

 

4.2. POPIS VECI: 

4.2.1. Situovanie:  

Areál vínnych pivníc sa nachádza na svahu v južnej časti intravilánu obce, v hone Keska, so 

spádom na západnú stranu. Pivnica je umiestnená v severnej polovici lokality v blízkosti 

odkrytého odvodňovacieho rigolu v predĺžení miestnej komunikácie na východnej strane 

lokality, ktorý priečne pretína lokalitu, zhruba v polovici jeho dĺžky. Vo východnej, hornej 

časti je lokalita v kontakte s obytnou zástavbou obce (Horná pivničná ul.) 

4.2.2. Stavebno-historický vývoj veci:  

V polohe určenia veku pivníc, ich pôvodného dispozičného členenia a profilov sa v súčasnosti 

pohybujeme často len v rovine dohadov, nie exaktne podložených faktov, čo nevylučuje, že 

pivnice pôvodne slúžili ako úkryty obyvateľov v časoch osmanských nájazdov od 

polovice 15. stor. až do 17. stor., a neskôr od  2. polovice 17. stor. až do 19. stor. boli 

rozširované a upravované pre potreby tokajských vinohradníkov. Portál pivnice č. 11 je 

zakreslený v podrobnej mape lokality, ktorá je prílohou katastrálnej mapy obce z r. 1866, patrí 

teda do skupiny 30 historických pivníc lokality, ďalšie 3 pivnice v spodnej časti lokality 

vznikli až po r. 1949. 

4.2.3. Stavebno-historický popis veci:  

Objekt pivnice pozostáva z murovaného portálu z miestneho tufu, v tvare širokého 

konvexného parabolického oblúka, s osovým situovaním pravouhlého vstupu, s podestou pred 

vstupom čiastočne zapustenou pod niveletu priľahlej komunikácie lokality. Dvere vstupu do 

pivnice sú zapustené za líce portálu do hĺbky pravouhlého ostenia, sú z vodorovných 

dubových fošní v drevenom obvodovom ráme, takisto dubovom. Vsadené sú do masívnej 

tesárskej zárubne. Nad vstupným otvorom je subtílny preklad, výrazne presahujúci šírku 

dverného otvoru. Nad terénom za portálom sa nachádza zatrávnený zemný val, navŕšený nad 

vstupným žriedlom do pivnice, prechádzajúcim do krátkej hlavnej chodby v osi žriedla 

sprístupňujúcej celkom 5 samostatných pivničných chodieb, 2 + 2 po stranách hlavnej chodby 

na severnej a južnej strane oproti sebe a 1 v osi hlavnej chodby v jej závere na východnej 

strane. Chodby na severnej strane sú zhruba kolmé na hlavnú pivničnú chodbu, východná z 2 

chodieb na južnej strane pod tupým uhlom vybieha na JV, západná sa oblúkovito stáča na JZ. 

Pivničné chodby sú od hlavnej chodby uzavreté sekundárnymi výplňovými konštrukciami 

viacerých druhov: mrežami zo železnej pásoviny, do ktorej je z interiérovej strany vložená 

tabuľa z plechu, resp. drevená doska, s ponechaním vetracích otvorov v hornej častí mreží, 

resp. i bez vetracích otvorov, niektoré dvere do chodieb sú osadené v kovovej zárubni 
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z jäklových profilov, niektoré v masívnej tesárskej zárubni. Samotné chodby sú ručne 

vytesané do tufovej horniny bez ďalšieho podporného systému. Vstupné žriedlo je 

vymurované z tufových kameňov a zaklenuté nepravidelnou valenou klenbou takisto 

z tufových kameňov. Podlahu žriedla tvorí strmo klesajúca zemná rampa. Podlahu pivničných 

chodieb tvorí tufová hornina upravená ručným tesaním do nivelety, chodby sú zaklenuté 

nepravidelnými valenými klenbami, vytesanými priamo do tufovej horniny. Povrch stien 

a klenieb v žriedle i v celej pivnici je porastený plesňou Cladosporium cellare čiernej farby. 

Táto pleseň sa spolu s ušľachtilou plesňou Botritis cinerea persoon na vyzbieraných bobuliach 

hrozna podieľa na charakteristickom dozrievaní tokajského vína v dubových sudoch. Pivnica 

patrí k tým pivničným systémom, ktoré sú už vyznačené na podrobnej mape lokality z r. 

1866.  

 

5. STAV VECI:  

Objekt pivnice je vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave. Vhodné by bolo perforáciami 

v dverných výplňových konštrukciách do jednotlivých pivničných chodieb  zabezpečiť ich 

dostatočné prevetrávanie, nakoľko niektoré chodby nie sú v súčasnosti dostatočne 

prevetrávané. Pivničný portál je v súčasnosti v dobrom stavebno-technickom stave po oprave. 

K pivnici je privedená elektrická prípojka, z ktorej sú už napojené niektoré pivničné chodby. 

Rozvody sú uložené v zemi pod podlahou, resp. vstupnou rampu v žriedle. Keďže kapacita 

jestvujúcej prípojkovej skrine už neumožňovala pripojenie ďalších pivničných chodieb k el. 

rozvodom, vedľa jestvujúcej skrine bola osadená nová podľa projektu s dostatočnou 

kapacitou na pripojenie ostatných chodieb. Interiérové rozvody sa však zatiaľ nerealizovali.  

 

6. SÚČASNÉ VYUŽITIE:  

Vhodné, výroba a kvasenie hroznového muštu, zrenie vína a jeho skladovanie. 

 

7. ODÔVODNENIE NÁVRHU:  

7.1. Špecifikácia pamiatkových hodnôt:  

Objekt patrí do súboru 30 historických vínnych pivníc vytesaných ručným spôsobom 

v tufovej hornine na južnom okraji obce v hone Keska. Tri ďalšie pivnice v JZ časti lokality 

(č. 1, 2 a 3) sú z obdobia po r. 1949 (na leteckej snímke obce z r. 1949 ich ešte nie je vidieť) 

a sú vytesané v hornine z redšieho tufu. Podľa staršej tradície pôvodne slúžili tieto pivnice 

ako úkryty miestneho obyvateľstva v čase tureckých nájazdov v 16. stor. (PhDr. Juraj 

Žadanský: Veľká Tŕňa 1220 – 2020). Stopy tejto pôvodnej funkcie však boli neskôr prekryté 

úpravami súvisiacimi s novou funkciou – spracovanie, dozrievanie a skladovanie tokajského 

vína, ako i plesňami Cladosporium cellare, ktoré pokrývajú celý povrch stien a klenieb pivníc 

a nie je možné ich plošne odstraňovať, keďže spolu s plesňou Botritis cinerea persoon sa 

podieľajú na charakteristickom spôsobe dozrievania tokajského vína, ktorého tradičný 

technologický spôsob pestovania viniča a výroby a dozrievania vína je presne určený v § 30 – 

36 zákona o vinohradníctve a vinárstve.  

Pamiatkovo chránenou sa stáva celá navrhovaná vec, všetky jej hodnoty (hmotnej a 

nehmotnej povahy), ktorých zachovanie je predpokladom na zápis a tým zároveň aj plnením 

stanoveného cieľa záchrany kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Chránené sú tiež 
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všetky prípadné archeologické a pamiatkovo hodnotné nálezy na povrchoch i v hmote objektu 

a pod úrovňou terénu, v rozsahu daných parciel.  

Objekt disponuje pamiatkovými hodnotami: 

Historická hodnota: spočíva v tom, že pivnice sú hmotným dokladom historickej tradície 

tokajského vinohradníctva a vinárstva. 

Spoločenská hodnota: spočíva v tom, že pivnice sú hmotným dokladom aj v súčasnosti 

prežívajúcej tradície tokajského vinohradníctva a vinárstva 

Krajinná hodnota: spočíva vo vytvorení unikátneho spojenia antropomorfného a prírodného 

prostredia v rámci kultúrnej krajiny (lokalita vínnych pivníc vo väzbe na vinohrady a sídlo 

ako významný a charakteristický prvok tunajšej krajiny). 

Urbanistická hodnota: spočíva v prirodzenom prerastaní kultúrnej krajiny, priľahlej k sídlu, 

s urbanistickou štruktúrou sídla, ktorej významnou a špecifickou časťou sa stala (od r. 2008 

vyhlásená za špeciálnu pamiatkovú zónu). 

Architektonická hodnota: jedinečnosť hmoty a architektonického tvaru nadzemnej časti 

pivnice (portál a zemný val), vymurovka vstupného žriedla, pôdorysné členenie podzemných 

priestorov a ich tvar, čiastočné vytvorenie prepojení medzi samostatnými pivnicami 

a vytvorenie pivničného systému. 

Umelecko - remeselná hodnota: zachovanie tradičného technologického spôsobu hĺbenia 

podzemných chodieb s empirickým určením únosnosti tufovej horniny a dimenzovania 

profilov chodieb. 

 

7.1.1. Architektonické a výtvarné prvky:  

- portál pivnice 

7.1.2. Remeselné detaily:  

- zachované stopy ručného tesania tufovej horniny na stenách a klenbách pivničných chodieb 

- tesárske zárubne dverných otvorov vstupu do pivnice a do niektorých pivničných chodieb  

- fošnové dvere vstupu do pivnice a železné mreže do pivničných chodieb, vychádzajúce  

  z tradície 

7.1.3. Evidované HKP: - 

7.1.4. Neevidované hnuteľné veci: - 

7.1.5. Technické riešenia: zachované stavebné úpravy súvisiace s technologickým postupom 

výroby a spracovania hrozna na víno (vetracie šachty pivničných chodieb, vyústené nad 

terénom) 

7.1.6. Archeológia: - 

7.1.7. História: v prílohe katastrálnej mapy obce z r. 1866 je podrobná mapa lokality 

s označením polohy pivničných portálov a tabuľkou vtedajších vlastníkov pivníc. Predmetná 

pivnica je v tejto mape označená položkou „g“ a ako vlastníci pivnice sú uvedení: 

Marikovszki Bálint, Fűzi András, Bajzáth János, Bajzáth Imre.  
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7.2. Zhodnotenie významu:  

Aj keď písomné správy dokladajú pestovanie viniča vo Veľkej Tŕni až v polovici 16. stor., je 

odôvodnený predpoklad, že vinohrady boli v tejto lokalite zakladané už oveľa skôr. Pivnice, 

nachádzajúce sa v tufovom podloží v hone Keska vznikali už v 15. storočí a pri nájazdoch 

osmanských Turkov na územie južného Zemplína v druhej polovici 16. stor. slúžili ako úkryty 

miestnych obyvateľov. Pivnice v tomto období mali veľmi úzke vstupy a chodby – pre 

prechod iba jedného človeka, v ďalšej časti sa rozširovali. Predmetná vínna pivnica je 

súčasťou súboru celkom 33 vínnych pivníc, z toho 30 historických, medzi ktoré patrí 

i predmetná pivnica. Spolu vytvárajú jedinečný krajinno-urbanistický komplex tokajských 

vínnych pivníc, výnimočný z hľadiska celého územia Slovenska. 

 

8. NÁVRH OPATRENÍ: 

Vlastník veci, ktorá je predmetom konania o vyhlásení za kultúrnu pamiatku, je povinný od 

doručenia oznámenia o začatí konania vo veci chrániť vec pred poškodením, zničením, 

odcudzením, stratou alebo vývozom z územia SR a oznámiť pamiatkovému úradu každú 

zamýšľanú i uskutočnenú zmenu vlastníka. Ďalej je povinný poskytnúť na písomnú výzvu 

príslušného krajského pamiatkového úradu alebo pamiatkového úradu potrebné údaje o veci 

alebo umožniť oprávneným osobám ohliadku veci s cieľom vyhotoviť odbornú 

dokumentáciu. Vykonávať priebežnú základnú ochranu exteriéru (portál a zemný val nad 

žriedlom pivnice) i interiéru (ochrana povrchov pivníc pred mechanickým poškodením, 

v prípade zámeru rozširovania profilov chodieb alebo pivničných chodieb je nutná požiadavka 

na predchádzajúce geodetické zmapovanie dotknutej pivničnej chodby, resp. pivnice a 

geodetické zdokumentovanie priľahlých častí susedných pivníc, ktoré môžu byť 

predpokladanými úpravami dotknuté. Až na základe individuálneho posúdenia situácie 

pamiatkovým úradom na základe uvedených podkladov je prípustné tieto úpravy realizovať.  
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- pohľad na nadpražie vstupu do chodby v osi žriedla 

- pohľad do západnej pivničnej chodby na severnej strane hlavnej pivničnej chodby 
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