
Košice 



Abov 

Západnú časť zapĺňajú tri horské skupiny patriace do 
Slovenského  Rudohoria. Centrom tohto územia sú 
Košice.  Kedysi bol súčasťou uhorskej stolice. 

Pohľad na Abov  

ABOV je tvorený okresmi Košice 1 až 4 a okres Košice 
– okolie. Úrodnú a husto osídlenú kotlinu obklopuje 
veniec pohorí s výbornými možnosťami pre 
rekreáciu ... 



Slovenský kras 

 
  



Zádielska tiesňava  
Najkrajšia roklina národného parku Slovenský kras. 

Dĺžka tiesňavy na dne  je 2 200 m 
hĺbka 300 m 
najužšie miesta majú  šírku iba 10 m 
Miestami je hlboká vyše 400 m 
Na najužších úsekoch sa na jej dno sotva zmestí stará 

asfaltová cesta. 
  



Vápencová skalná ihla - Cukrová homoľa 



Zrúcanina Turnianskeho hradu 

Hrad postavil šľachtický rod Turnianských na prelome 
13. a 14. storočia. Napriek tomu, že jeho opevnenie bolo 
v 16.storočí posilnené, Turci ho v roku 1652 obsadili. 
Ruinou sa stal po požiari v roku 1848 

Slúžil na ochranu cesty Gemera na Spiš. 

Lokalitu dostal predchodca rodu Tornayovcov 

ako odmenu za služby, ktoré preukázal pri 

obrane krajiny počas vpádu Tatárov 

do Uhorska. 



Hájske vodopády 
Hájske vodopády patria medzi tie 

najmenšie s výškou od 1 do 7 metrov. 



Socha anjela v obci Háj 
. 

Táto socha anjela sa objavila  v americkom filme                   

„Za nepriateľskou líniou“ z roku 2001 s Owenom 

Wilsonom a Gene Hackmanom v hlavných úlohách. 

Niektoré časti tohto filmu boli natáčané práve  v obci Háj 

a veľkého anjela filmári po nakrúcaní obci darovali 

Dvojštítok 
hladkoplodý 

Kosatec 
nízky 

Vidlochvost 
feniklový... 

Včelník 
rakúsky 

Hlaváčik 
jarný 

Skaliarik 
sivý 

Muchárik 
bielokrký 



  

  

bučina 

PR Sokolia skala 

Zádiel 

Plešivská planina 

Šugovská dolina 

mravenisko 

Užovka obojková 

Roháč veľký 

Zimozeleň  menšia 

Flóra a fauna 
regiónu 



Svätá Alžbeta Uhorská (Durínska)  
– uhorská svätica 

Patrónka žobrákov, vdov a sirôt, prenasledovaných, 

chorých, núdznych, pekárov, čipkárov; charitatívnych 

organizácií.                                                                                     

Narodila sa 7.júla 1207 v Bratislave, alebo v Sárospataku  

zomrela 17.novembra 1231 v Marbure                                      

Sv. Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a 

jeho manželky Gertrúdy, pochádzajúcej z Bavorska.                          

OSOBNOSTI  KOŠÍC 

Žigmund Luxemburský (1368-1437) 

Cisár svätej Rímskej 
ríše (nemeckých častí, 
ktoré k nej patrili ) a 
uhorský kráľ. Zaslúžil 
sa o postavenie 
Chrámu svätej Alžbety 
a rozvoj Košíc. Na jeho 
príkaz sa v meste 
sústredila výroba 
barchetu z celého 
Uhorska. Ako prvému 
mestu v Európe udelil 

Košiciam mestský erb. 



Renesančný kaštieľ s parkom na južnom okraji obce Borša, z polovice 16. storočia, podstatne 
upravený v rokoch 1939 – 1943 je najvýznamnejšou pamiatkou obce. Do histórie sa zapísal 

najmä tým, že sa tu 27. marca 1676 narodil František Rákoczi II. – vodca posledného 
protihabsburgského stavovského povstania. 

Kaštieľ Borša                  

 František Rákoczi II 



Dolný Zemplín 

Región Dolný Zemplín sa nachádza na 

juhovýchode Slovenska.   Na východe hraničí s 

Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. 

Tvoria ho okresy : Michalovce, Trebišov a 

Sobrance. 

Od Horného Zemplína ho oddeľujú  Vihorlatské  

vrchy a od Abova  Slánske vrchy. 



BODROG 
Bodrog v súčasnosti vzniká sútokom 

riek Ondavy a Latorice pri Zemplíne.    Je pravým 

prítokom rieky Tisa. Hranicu s Maďarskom 

prekračuje blízko obcí Klin nad Bodrogom a Borša. 

Rieka Bodrog je jedinou východoslovenskou 

vodnou cestou (je splavná väčšími loďami, podľa 

vodného stavu dosahuje hĺbku min. 230 cm). 

Plavba po Bodrogu za hranice Slovenska 
 

Loď ARTUR má zaujímavú históriu. Bola vyrobená v 

roku 1936 a patrila maďarskej vláde – plavil sa na nej 

admirál Horti Miklós aj Kádár János. Začiatkom 90-

tych rokov bola zrekonštruovaná a kotvila na 

Balatone. Od roku 2008 slúži výletníkom po Bodrogu.  



Hrady  Zemplína - Sárospatak  
(Blatný Potok) 

 Pohnutá a pestrá história hradu v Sárospataku 
svojským spôsobom odzrkadľuje aj dejiny 
niekdajšej Zemplínskej a Abovskej župy (v ich 
slovenskej aj maďarskej časti). 

Presný časový údaj o založení hradu 
nepoznáme, no je isté, že ho začali stavať 
relatívne skoro po tatárskom vpáde, niekedy 
koncom 50. rokov 13. storočia. 



Zdroj: Internet, Google, Wikipédia 
 

 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

ĽUBOMÍRA ŠAJGALOVÁ 

 

 
Horec krížatý 


