
Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy               
www.slanskevrchy.eu

- 1 -

Ekomúzeum Hornád Milič

Náučný chodník Hornád Milič, realizovaný v rámci Výzvy KSK 2020 na podporu 
cestovného ruchu, tvorí základ rodiaceho sa Ekomúzea Hornád Milič, ktoré vzhľadom 
k dispozíciám riešeného územia predstavuje veľmi vhodný koncept na jeho ďalší rozvoj.

Autorom koncepcie ekomúzeí je francúzsky muzeológ Georges Henri Riviere (1897 – 
1985), ktorý ju predstavil ako pokus ukázať civilizáciu v jej prirodzenom prostredí už koncom 
60-tych rokov 20. storočia. V posledných 40-tich rokoch vzniklo vo svete okolo 300 
ekomúzeí, z toho vyše 200 v Európe. Ochranou ekomúzeí v Európe sa zaoberá Európska sieť 
ekomúzeí, ktorá bola založená v roku 2003 v Taliansku.
 
Hlavným cieľom  ekomúzeí je chrániť, interpretovať a podporovať miestne kultúrne 
dedičstvo, rozvoj cestovného ruchu šetrný k životnému prostrediu, propagáciu miestnych 
produktov (potraviny, remeselne výrobky, poľnohospodárske produkty atď.) a rozvoj služieb 
(ubytovanie, gastronómia, agroturistika atď.). 

Ekomúzeá fungujú v rôznej podobe, najčastejšie ich základ tvoria trasy resp. náučné 
chodníky spájajúce niekoľko obcí. V rámci nich sú prezentované najdôležitejšie hodnoty 
prírodno-kultúrneho charakteru zviazané s históriou územia a nadväzujúce na lokálne tradície 
(napr. Ekomuzeum Trzy Kultury, Ekomuzeum Hołe, Ekomuzeum w Krainie Bojków, 
Ekomuzeum Lackorona). 

Každé ekomúzeum má vlastný názov a logo, prezentuje sa na internetových stránkach, 
vydáva mapy, informačné materiály atď. Dôležitým princípom fungovania ekomúzeí je 
aktívne zapojenie miestnych obyvateľov, predovšetkým samospráv, občianských združení, 
podnikateľov, remeselníkov, umelcov, cirkví a ďalších, pričom sa využívajú tradičné, často 
zanedbávané objekty na nové funkcie.

Zámer vytvoriť ekomúzeum v časti Slanského mikroregiónu a časti Mikroregiónu Hornád 
vychádza z potreby revitalizácie a ďalšieho rozvoja územia medzi riekou Hornád a 
východnými svahmi Slanských vrchov (katastre obcí Ždaňa, Trstené pri Hornáde, Skároš, 
Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa a Slanská Huta), ktoré sa môže stať prímestskou rekreačnou 
oblasťou mesta Košice a na ktoré juhovýchodným smerom nadväzuje turisticky pomerne 
rozvinutá Vinohradnícka oblasť Tokaj. Zámer je v súlade s nedávno prijatou Koncepciou 
rozvoja cestovného ruchu Regiónu Slanské vrchy  a ďalšími súvisiacimi dokumentmi.  

Ekomúzeum Hornád Milič nadväzuje na skoršie aktivity na tomto území – napr. Náučný 
chodník Horný Abov, ktorý prezentuje tradičný abovský vidiek, cezhraničný projekt HUSK 
Les volá –  Objavovanie chránených oblastí na náučných chodníkoch medzi dvoma hradmi, 
Náučný chodník Slanská Huta – Veľký Milič, niekoľko cezhraničných cyklotrás, ktoré sa 
napájajú na maďarskú sieť a ďalšie. K zriadeniu Ekomúzea Hornád Milič však predurčuje 
najmä existencia významného archeologického náleziska v Nižnej Myšli, kde sa postupne 
rodí Archeoskanzen Myssle s veľkým turistickým potenciálom. 

http://www.slanskevrchy.eu
https://slanskevrchy-eu.webnode.sk/koncepcia-rozvoja-cr/
https://slanskevrchy-eu.webnode.sk/koncepcia-rozvoja-cr/
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Uprostred nádherných lesov Miliča sa nachádza ďalšie významné turistické lákadlo – 
jazero Izra s niekoľkými prírodnými rezerváciami, hustou sieťou chodníkov a ďalších 
zaujímavostí v okolí, ktoré čakajú na svoje znovuobjavenie. Tunajšie rekreačné zariadenie 
z minulého storočia je v súčasnosti značne schátralé a vyžaduje celkovú obnovu v súlade so 
súčasnými požiadavkami ekoturistiky a ochrany prírody.

    

Hlavné prírodné zaujímavosti Ekomúzea Hornád Milič
 

Jazero Izra

Patrí do geografickej oblasti juhovýchodného úbočia Veľkého Miliča. Vzniklo zosuvom pôdy 
a jeho pôvodná plocha bola 3,7 ha. Umelým zvýšením pôvodnej prirodzenej hrádze sa jeho 
plocha zvýšila na súčasných 5 ha. Jazero umožňuje kúpanie vo voľnej prírode, člnkovanie, 
rybolov a v zime korčuľovanie. Pri Izre sa stretáva niekoľko turistických trás a spája sa s ňou 
niekoľko zaujímavých povestí. 

Národná prírodná rezervácia Veľký Milič

Zachovalé lesné spoločenstvá na vyvrelinách južnej časti Slanských vrchov a významné 
hniezdiska chráneného dravého vtáctva. Územie Miliča je súčasťou chráneného vtáčieho 
územia Slanské vrchy. K najvzácnejším zástupcom vtáctva patrí orol kráľovský, orol 
krikľavý, včelár lesný, sova dlhochvostá, ďateľ bielochrbtý i haja tmavá. Zaznamenali tu 
výskyt 12 biotopov a 4 druhy živočíchov európskeho významu.

Národná prírodná rezervácia Malý Milič

Skalná ostroha Malého Miliča s pralesovitým porastom, skalnými stenami a suťami je 
hniezdiskom dravých vtákov.  

Prírodná rezervácia Malá Izra

Močiarny jelšový les nížinného typu v nezvyklej nadmorskej výške okolo 700 m n.m. 

Prírodná rezervácia Marocká hoľa

Vzácne vyše 130- ročné pralesovité porasty buka s typickým zložením a štruktúrou na 
andezitoch a andezitových tufoch.

http://www.slanskevrchy.eu
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Prírodná pamiatka Miličská skala

Chránený celok na ploche 12 ha vyhlásený v roku 1990. Nachádza na severných svahoch 
Miliča. Skalný útvar predstavuje zvyšky lávového prúdu. 

Vrch Veľký Milič

Najvyšší vrch Miliča – najjužnejšieho podcelku Slanských vrchov na území 
Slovenska – Veľký Milič (895 m n.m.) sa nachádza na slovensko-maďarskej hranici. Na jeho 
vrchole je železobetónový pilier, ktorý bol postavený v 30-tych rokoch 20. storočia.

Vrch Bradlo
 
Vrch Bradlo (840 m n.m.) za priaznivého počasia ponúka nádherné pohľady na Košice a 
dokonca aj na vzdialené Vysoké Tatry.

Skárošská vyhliadka

Skárošská vyhliadka (795 m n.m.) je mohutné skalisko na slovensko-maďarskej hranici a na 
okraji prírodnej rezervácie Marocká hoľa, ktorá sa vyznačuje pralesovitými porastmi na 
sopečných horninách. Za priaznivého počasia ponúka nádherné pohľady na Košice v pozadí 
so Slovenským rudohorím, na Slovenský kras, maďarskú časť Slanských vrchov a dokonca aj 
na vzdialené Vysoké Tatry.

Zoznam ďalších významných zaujímavostí 
a jestvujúcich alebo plánovaných zariadení na trase Ekomúzea Hornád Milič

Nižná Myšľa 

Archeoskanzen Myssle

V archeologickej lokalite európskeho významu na kopci Várheď vyrastá skanzen doby 
bronzovej. Už od roku1995 o to usilujú členovia občianskeho združenia Collegium 
Myssle, ktoré spája profesionálnych aj dobrovoľných podporovateľov tunajšieho 
archeologického výskumu. Po dokončení bude skanzen pozostávať z replík domov a opevnení 
z doby bronzovej, ktoré sa budú nachádzať priamo na miestach, kde boli dokázané 
archeologickým výskumom. Interiéry domov budú zariadené dobovo s určitou tematikou, aby 
mal návštevník možnosť pochopiť život človeka v minulosti.

http://www.slanskevrchy.eu
https://www.slanskevrchy.eu/nizna-mysla/
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Doteraz sa podarilo vybudovať 2 repliky pôvodných obydlí z doby bronzovej (zrubovú 
chalupu s rákosovou strechovou a kolovú chalupu tiež s rákosovou strechou) a vstupnú bránu 
do osady. Samotná lokalita Várheď  prešla nemalými terénnymi úpravami a naďalej je 
zveľadovaná a udržiavaná.
Collegium Myssle v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a obcou Nižná 
Myšľa každoročne pripravujú (od roku 2012) podujatie Návrat na Várheď, na ktorom 
pútavým spôsobom približujú širokej verejnosti život ľudí v minulosti aj výsledky vlastného 
výskumu. 

Archeologická lokalita Alamenev

V tejto lokalite zvanej tiež Konopiská sa v roku 1985 pri stavbe štvrtej línie plynovodu našlo 
viacvrstvové sídlisko s ojedinelými nálezmi z doby bronzovej a laténskej, doby rímskej a 
včasnoslovanskej. V rokoch 1994-1995 tu boli nájdené pozostatky osídlenia z doby kamennej, 
bronzovej a rímskej. Osídlenie Slovanmi sa predpokladá v 6. storočí n.l.

Archeologická lokalita Skalka

Nižná Myšľa bola označená za archeologickú lokalitu už v roku 1892. Ako prvá tu bola 
spomenutá lokalita Skalka. Toto miesto bolo veľmi výhodné pre založenie osady. Boli tu 
nájdené napríklad zvyšky valového opevnenia. Podľa nájdených predmetov sa predpokladá 
osídlenie už v neolite. V tejto lokalite sa zistilo osídlenie mladopaleolitické, neolitické, 
eneolitické a z doby bronzovej. Zistené zvyšky fortifikácie azda súvisia s bratríkmi.
Skalka je atraktívna aj pre nenáročnú turistiku a oddych v prírode len 20 minút od obce. 

Archeologická lokalita Moľva

Neďaleko sútoku Hornádu a Olšavy pri kopaní plynovej ryhy v roku 1964 odhalili 
včasnoslovanské sídlisko. Neskôr sa tu zistili aj stopy z doby bronzovej. Sídlisko bolo 
osídlené Avarmi. Našli sa tu rôzne kovové predmety. 

Obecné múzeum a premonštrátsky kláštor

Múzeum zhromažďuje a prezentuje archeologické a kultúrne pamiatky z regiónu, najmä 
z vykopávok v lokalite Várheď. Prezentuje aj cirkevné dejiny, dejiny rádov v regióne i dejiny 
obce. Nachádzajú sa tu aj zbytky jezuitskej knižnice zo 16. - 19. storočia, výstava minerálov a 
hornín aj európske unikáty ako napr. rituálny chlieb starý 3700 rokov, detské hračky, vozíky, 
hrkálky a iné. Ďalším unikátom múzea je vstup do podzemných chodieb vybudovaných 
pôvodne mníchmi a pracovníkmi kláštora, ktoré ústia až na bývalý lom Skalka. Obec 
dlhodobo hľadá možnosť ďalšieho zhodnotenia rozsiahleho areálu kláštora pre potreby obce 
aj cestovného ruchu (múzeum, ubytovanie, ekocentrum, infocentrum, reštaurácia, kaviareň, 
ďalšie potreby obce). Náročnosť rekonštrukcie objektu si však vyžaduje spoluprácu a podporu 
viacerých partnerov (cirkev, KSK, obec a ďalší).

http://www.slanskevrchy.eu
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Cesta sv. Alžbety

Dve kultové miesta - Košice a Sárospatak - sú od roku 2011 spojené pútnickou Cestou sv. 
Alžbety, ktorá vedie cez Slanské vrchy (cca 110 km) po trase: Sárospatak - Bodrogolaszi - 
Komlóska - Erdőhorváti - Regéc - Telkibánya - Hollóháza - Füzér - Nižná Myšľa - Kokšov-
Bakša - Krásna – Košice.

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša

Už od 13. stor. stál na tom istom mieste prepoštský chrám bazilikálneho typu. Podľa 
znázornenia na pečati to bol románsky chrám s vysokou a masívnou vežou. V 16.- 17. storočí 
bol pravdepodobne zničený protestantmi. Okolo roku 1660 za podpory šľachtickej rodiny 
Katayovcov postavili kalvíni druhý kostol. 

Ždaňa

Farma Valentová

Rodina Valentových sa chovu koní venuje už niekoľko desaťročí. Zaslúžili sa, okrem iného, 
aj o záchranu niektorých plemien koní na Slovensku. V súčasnosti verejnosti ponúkajú 
možnosť jazdenia v hale. V kontexte rodiaceho sa ekoturizmu plánujú vytvoriť podmienky na 
jazdenie vo voľnej prírode aj na viacdňovú konskú turistiku na trase Ždaňa – Izra – Slanská 
Huta – Byšta. Majiteľka tiež plánuje v prípade zvýšeného záujmu návštevníkov otvoriť na 
farme kaviarničku. 

Židovský cintorín

Neďaleko farmy sa nachádza pomerne rozsiahly a zachovalý židovský cintorín

Lodenica

Na rieke Hornád pripravuje obec v spolupráci so súkromnou firmou stavbu lodenice, z ktorej 
bude možné organizovať splavy malebnými úsekmi Hornádu až do blízkych maďarských 
obcí.  

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

Filiálny rímskokatolícky Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov bol postavený v r. 1907 v 
historizujúcom slohu s prvkami neoromantiky a secesie. V roku 1982 bol prestavaný do 
terajšej podoby.

http://www.slanskevrchy.eu
https://www.slanskevrchy.eu/zdana/
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Kostol reformovanej cirkvi

Pôvodná tolerančná jozefínska stavba z poslednej tretiny 18. stor. s dodatočne pripojenou 
vežou a úpravami z 19. stor. Je to sieňový kostol s obdĺžnikovým pôdorysom a drevenou 
protestantskou emporou na vyrezávaných stĺpoch s rovným stropom.

Trstené pri Hornáde 

Zelená oddychová zóna pri Starom Hornáde

Na začiatku obce Trstené pri Hornáde sa nachádza oddychová zóna, ktorá vznikla vďaka 
združeniu Priatelia trstenskej prírody pretvorením mŕtveho ramena rieky Hornád (tzv. Starý 
Hornád). V oddychovej zóne sa nachádza veľký a malý altánok, lavičky či ohnisko. Pre 
turistov sú tak vytvorené vyhovujúce podmienky na relax i táborenie. V tejto oddychovej 
zóne je umiestená aj informačná tabuľa o faune a flóre Trstenských lužných lesov.

100 lipová alej

Úsek medzinárodnej cyklotrasy Košice - Sárospatak medzi obcami Trstené pri Hornáde 
a Skároš skrášľuje nové stromoradie. Je tu vysadených 100 líp, dva ,,starostovské“ gaštany 
a zo desať čerešní. Nachádza sa tu aj oddychová zóna a v budúcnosti je naplánovaná výstavba 
vyhliadkovej veže. Vytvára sa tak priestor na oddych v krásnom prostredí medzi obcami 
Trstené pri Hornáde a Skároš s výhľadom na okolité obce a mesto Košice

Lodenica

Obec ako partner súkromnej firmy realizuje v rámci iného projektu výstavbu lodenice pri 
rieke Hornád. Vytvoria sa tak vhodné podmienky na vodnú turistiku, ktorá ponúka nové 
zážitky a možnosť trávenia voľného času v prírode.

Rímskokatolícky kostol sv. Anny

Na mieste staršieho kostola, ktorý bol pravdepodobne zničený pri požiari, dala nový kostol 
zasvätený sv. Anne vybudovať zemepánska rodina Czeczeyovcov (1458), ktorá mala v obci 
významné postavenie. Interiér je zdobený peknými vnútornými freskami. V areáli kostola sa 
nachádza hrobka rodu Soósovcov. 

http://www.slanskevrchy.eu
https://www.slanskevrchy.eu/trstene-pri-hornade/
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Skároš

Pamätník oslobodenia a prírodné múzeum zbraní

V parku na konci obce sa nachádza  Pamätník oslobodenia, pri ktorom je pochovaných 
vyše sto padlých vojakov. Pri pamätníku je vystavený tank, delá a ďalšia dobová armádna 
technika z 2. sv. vojny. 
Priestor je nástupiskom na výlety do chránených častí Miliča (prírodné rezervácie Malý a 
Veľký Milič, Malá Izra, Marocká hoľa, jazero Izra alebo maďarská časť Slanských vrchov). 

Klasicistická kúria

Na začiatku obce stojí opustený klasicistický kaštieľ pôvodne patriaci rodine Fekete. 
Projektoval ho Arpád Jakab (staviteľ Jakabovho paláca v Košiciach) v roku 1896. Stavba je 
zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok.
V období socializmu sa tu nachádzala materská škola, neskôr ju nahradila osobitná škola. V 
súčasnosti je kaštieľ prázdny a je v dezolátnom stave. Obec plánuje v časti objektu zriadiť 
priestory obecného úradu a zvyšnú časť použiť na turistické účely, možnou alternatívou je aj 
zariadenie pre osamelé matky s deťmi.

Pohostinstvo Kaštieľ 

Gastronomická prevádzka v štýlovo zrekonštruovanej budove uprostred obce. V prípade 
zvýšeného turistického ruchu majitelia plánujú ponúkať aj ubytovanie.

Amfiteáter

V amfiteátri s kapacitou približne 1000 miest sa každoročne konajú regionálne slávnosti, 
napríklad Dni mikroregiónu Hornád a ďalšie turisticky zaujímavé podujatia. 

Zrúcanina hradu Vár

V katastri obce sa nachádza aj archeologická lokalita zrúcaniny hradu Vár. Zvyšky hradu sa 
nachádzajú približne 2 km východne od obce nad Tureckým potokom. Kedysi tu  
stál stredoveký hrad z 13. storočia, ktorý bol postavený v románsko-gotickom slohu. Slúžil na 
ochranu starej cesty z Abaujváru do Košíc a cesty cez horský priesmyk k hradu Füzér.
Podľa povesti sa v hĺbkach vrchu pod hradom skrývajú poklady. 

http://www.slanskevrchy.eu
https://www.slanskevrchy.eu/skaros/
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Rozhľadňa Karolyiovcov

Na slovensko-maďarskej hraničnej čiare je postavená nová drevená rozhľadňa, ktorá ponúka 
nádherné pohľady na maďarskú časť Slanských vrchov (Zempléni hegység) a na 
Východoslovenskú nížinu. Je prístupná po viacerých značkovaných turistických chodníkoch. 
Východiskami môžu byť obce Skároš alebo Slanská Huta. Ďalej možno pokračovať na 
najvyšší vrch Miliča - Veľký Milič (895 m n.m.) alebo až do maďarskej Hollóházy, na hrad 
Füzér alebo do dedinky Pusztafalu.

Rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie

Terajší kostol bol postavený krátko po 2. sv. vojne. Základný kameň bol položený 19. októbra 
1947. 

Reformovaný kostol

Reformovaný kostol bol postavený v roku 1822.   

Slanská Huta

Rekreačné zariadenie jazero Izra

Tvorí ho Reštaurácia Izra a chatky okolo jazera ešte z čias socializmu, ktoré kedysi slúžili 
predovšetkým na letné tábory pre mládež. Väčšina zariadení neprešla žiadnou významnejšou 
modernizáciou a nezodpovedá súčasným požiadavkám. Pri ďalšom zveľaďovaní areálu v 
okolí jazera Izra by mala byť zohľadnená predovšetkým ochrana prírody vrátane možnosti 
obmedzenia alebo úplného zákazu pohybu motorových vozidiel. 
Rozsiahle lesy Miliča sú veľmi vhodné pre náročných aj menej náročných cykloturistov, ktorí 
tu môžu využívať hustú sieť ciest s pomerne kvalitným asfaltovým povrchom. Lesné 
chodníky sú zasa vhodné pre peších turistov, ale aj pre stále atraktívnejšiu konskú turistiku, 
ktorá tu má veľký potenciál aj vzhľadom k existencii dvoch blízkych fariem, ktoré sa 
venujú chovu koní (Ždaňa, Slanská Huta).  
Podnikateľské aktivity (stravovanie, ubytovanie, agroturistika) by sa mali sústreďovať a 
rozvíjať predovšetkým v priľahlých obciach Skároš a Slanská Huta. 
Úpravy okolia jazera Izra by sa mali riešiť v spolupráci s podnikom Lesy SR, orgánmi 
ochrany prírody a ďalšími dotknutými organizáciami. 

Chata Kopaská

Chata patrí Lesom SR a ponúka verejnosti nenáročné turistické ubytovanie uprostred 
nádherných lesov Miliča s výbornými podmienkami na pešiu alebo cykloturistiku vrátane 
návštevy maďarskej časti Slanských vrchov.

http://www.slanskevrchy.eu
https://www.slanskevrchy.eu/slanska-huta/
https://ubytovanie.lesy.sk/chata.html/33/chata-kopaska
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Chata Karolka

Ďalšie chata, ktorá patrí Lesom SR a ponúka verejnosti nenáročné turistické ubytovanie 
s výbornými podmienkami na pešiu alebo cykloturistiku vrátane návštevy maďarskej časti 
Slanských vrchov.

Chata Dolina 

Rekreačná ubytovňa v súkromnom vlastníctve ponúka pobyt na krásnom a tichom mieste 
neďaleko Slanskej Huty, jazera Izra aj prechodu do maďarskej časti Slanských vrchov.

Vojenské bunkre

V rokoch 1935-38 nariadila vláda I. Československej republiky rozsiahle budovanie 
pohraničných pevností. Súčasťou tohto obranného projektu bolo aj vybudovanie 38 ľahkých 
vojenských opevnení v línii od obce Slanská Huta. Dodnes sa zachovalo minimálne 22 z 
týchto raritných objektov dobovej vojenskej architektúry, ktoré sa nachádzajú priamo v obci 
Slanská Huta a ďalej z oboch strán zelenej turistickej trasy v smere na Izru. Hneď na začiatku 
cesty je 8 z nich dobre viditeľných uprostred lúk. Vďaka masívnym stenám sú stále 
zachované.

Náučný chodník Slanská Huta - Veľký Milič

Náučný turistický chodník Slanská Huta - Veľký Milič začína pred budovou obecného úradu 
v Slanskej Hute, pokračuje smerom k chate Kopaská a končí na vrchole Veľkého Miliča. Má 
dĺžku približne 5 km a 5 stanovíšť, na ktorých nájdete informačné tabule. 
 

Chov koní

Venuje sa mu združenie NEO, ktoré s koňmi a ľuďmi pracuje na princípoch tzv. 
horsemanship – hľadania priateľstva a porozumenia medzi koňom a človekom. Farma ponúka 
ustajnenie koní a výcvik koňa aj jazdca.

Chov muflónov

Farma rodiny Héžeľových. Chov začínali s 3 muflónmi, ktoré získali zo ZOO v Kavečanoch. 
Dnes je ich počet viac ako 50. Muflóniu farmu návštevujú turisti, návštevníci obce, ale aj 
organizované skupiny, napr. žiaci v rámci školských výletov.  

Chov kôz

http://www.slanskevrchy.eu
https://ubytovanie.lesy.sk/chata.html/34/chata-karolka
https://www.facebook.com/Chata-Dolina-317450488946733/
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Chovu kôz sa v Slanskej Hute venuje skúsený a dlhoročný chovateľ p. Bodnár. Chov koní, 
muflónov aj kôz sa realizuje vedľa seba, z veľkej časti na hospodárskom dvore 

ešte z čias socializmu, ktorý je dnes v značne schátralom stave. Po jeho revitalizácii by mohlo 
vzniknúť kvalitné agroturistické zriadenie uprostred nádhernej prírody Slanských vrchov. 
Hospodársky dvor leží na križovatke turistických trás Slanská Huta – Skároš a Slanská Huta – 
Izra. 

Vyšná Myšľa

Koscelek

Medzi Nižnou a Vyšnou Myšľou neďaleko rieky Olšava sa nachádzajú základy sakrálnej 
stredovekej pamiatky zvanej Koscelek. Z kostolíka z 13. storočia sa zachovali už len asi 1 m 
vysoké múry, zvyšky oltárnej menzy, kamenná oltárna menza a torzá tehlových dlážok.
V rokoch 1996-98 bol kostolík zrekonštruovaný (obvodové murivo) a umiestnili tu drevený 
kríž. V objekte sa našlo množstvo keramiky a kovových predmetov. Pri kostole sa nachádzal 
aj cintorín, kde bolo nájdených 33 hrobov. Súčasťou areálu sú aj štyri zaniknuté rybníky, 
ktoré zvyčajne slúžili ako chovné rybníky pri kláštoroch. Jeden z rybníkov bol obnovený. Raz 
ročne sa na Koscelku slávi svätá omša.

Oddychová zóna Rybník

Je technickou aj prírodnou pamiatkou zároveň - s ohniskom, mostíkom a výverom sviežej 
vody na okraji blízkej mokrade je ideálnym miestom na rodinné pikniky. Takto funguje po 
rekonštrukcii od roku 2013. Od nepamäti tejto úžľabine s nezamŕzajúcou vodou 
Vyšnomyšľania vraveli aj Močidlo. Voľakedy tu ženy chodili prať. Vzali si gumáky, taligu a 
na lávke vytrepali bielizeň piestom. Teraz tu už neperie nikto aj preto, lebo blízka mokraď, do 
ktorej steká voda z močidla, patrí medzi chránené územia. 

Mokrade

Koncom 20. storočia tu bol zistený výskyt mloka dunajského, ktorý sa v Košickej kotline 
nikde inde nevyskytuje. Žijú tu mnohé obojživelníky a početné vodné vtáctvo.  

Rímskokatolícky kostol Sedembolestnej Panny Márie

Vo Vyšnej Myšli sa nachádza kostol pôvodne postavený v roku 1894. Predtým tu stál drevený 
kostolík s drevenou zvonicou, ktorý však pri veľkom požiari v roku 1890 zhorel.

Jún 2020 

http://www.slanskevrchy.eu
https://www.slanskevrchy.eu/vysna-mysla/

