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Bolo to vraj dávno, keď prišli národy 
sveta pred Boží trón vypýtať si 
od Stvoriteľa dary. Jedni chceli 

veľké zeme, iní moc a slávu. Na konci 
dlhého radu stáli skromne Slováci. 
„Čože tak neskoro, deti moje?“ opýtal 
sa Stvoriteľ  láskavo. „Všetko, čo som 
mal, som už rozdal.“ Slováci sa poklonili 
a pokorne riekli: „Nežiadame veľké zeme, 
ani moc, ani slávu. Ale len to, aby si nás 
Slovákov navždy vo svojom srdci nosil.“

 �
Zapáčila sa Stvoriteľovi táto prosba, 
a keďže jeho štedrosť nepozná konca, 
daroval Slovákom vzácne dary: vieru, 
nádej a lásku. Daroval im aj ľubozvučnú 
reč, za priehrštie zvykov, obyčajov 
a utešené piesne. Požehnal ich ruky, aby 
vedeli vytvoriť za pomoci srdca a citu 
nevídanú krásu z každého materiálu, 
ktorý vo svojom okolí nájdu.

 �

Keď sa Slováci lúčili so Stvoriteľom, dal 
im ešte jeden vzácny dar – najkrajší kútik 
sveta pod Tatrami. 

 �
Prechádzali sme obaja – otec a syn – po 
tejto zemi pod Tatrami, po našej rodnej 
domovine. Všetko, čo sme tam objavili, 
nahrali, zapísali, no predovšetkým 
nafotografovali, vám teraz chceme 
predstaviť a priblížiť. Obrázky zo zvykov 
a obyčajov vznikli v rokoch 1960 až 1989.

Objavovali sme krásy prírody, 
dedín, miest, hradov a zámkov. 
Ale nezabudnuteľné boli predovšetkým 
stretnutia s ľuďmi a ich spomienkami.

 �
Nech teda táto naša spoločná výpoveď, otca 
a syna, je nielen obrazovou výpoveďou, ale 
aj pozvánkou obdivovať a spoznávať krásy 
Slovenska a život jeho ľudí.

 �

 Vojtech Majling a syn Branislav
 autori

SLOVO NA ÚVOD
SLOVO NA ÚVOD
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VITAJTE NA SLOVENSKU

Potichu si hraj tú krásnu melódiu, 
potichu si spievaj a stále opakuj: 
„Toto je tá krásna zem, naše Slovensko. 

Krajina pod Tatrami – naše rodisko. Kde 

slnko večer zapadá do brál, kde sa blýska, 
hromy divo bijú, kde hora odrieka litánie 
a človek odrieka modlitby svoje.“

 �

Vysoké Tatry – Malá Studená dolina

Slovensko – čarokrásna krajina 
v skutočnom geografickom strede 
Európy. Na malom území (46 036 km2) 
je sústredené všetko, čo krajina a príroda 
môže poskytnúť. Z dolín vystúpime na 
vŕšky, hrebene hôr i veľhôr a s obdivom 
sa pozeráme do údolí. Plavíme sa po 
riekach, kúpeme v priehradách, liečime 
sa v termálnych kúpeľoch. Lezieme na 
závratné skalné bralá, aby sme o chvíľku 
zostúpili do podzemného sveta jaskýň. 
Pozorujeme úrodné roviny i na drevnú 
hmotu a zver bohaté lesy. Obdivujeme 
nedotknutú krásu chránených území – 

národných parkov. Navštevujeme hrady, 
zámky a kaštiele, mĺkvych svedkov 
minulosti i bohatstva tejto krajiny zároveň.

 �
Ľudské oko potešia aj staré skvosty 
majstrov tesárov. Drevenice, zvonice 
a drevené kostolíky postavené bez 
jediného klinca. Veľa z tejto krásy môžeme 
obdivovať nielen v skanzenoch, v múzeách 
v prírode, ale aj vo viacerých slovenských 
dedinách. Nájdeme tam aj majstrov starých 
ľudových remesiel, krásne piesne, zvyky 
a obyčaje.

 �

VITAJTE NA SLOVENSKU
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Drevená krása – Osturňa

Vyšívačka – Sebechleby Košikár – Zemplínska Teplica
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Hrad Likavka

Drevený kostol – Ruské Bystré

Vodopád – Lúčky

Maľovaná drevenica – Ždiar
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Svetový unikát – Drotárske múzeum – Žilina – Budatín

Kostol na Krahuliach –
Geografický stred Európy –
Kremnické vrchy

Jaskyňa Izbica – Dolný Harmanec
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PÚTE VODY A JEJ PREMENY

Snehy sa pohli a premenené na 
bystriny sa strmhlav rútia dolu do 
dolín. Ich spenený prúd vytvára novú 

nevídanú krásu.
 �

Vodopád Studeného potoka

PÚTE VODY A JEJ PREMENY
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Veľká Studená dolina
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Krása horskej riavy
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 �
Náhlia sa bystriny vyvierajúce v horách. 
Vlnka predbieha vlnku, ktoré šantiac 
obmývajú brehy a preskakujú skaly 
a skalky. Keď na ne zasvietia slnečné lúče, 
razom sa menia, opeknievajú, trblietajú sa. 
A ty postoj chvíľku a obdivuj túto krásu.

 �
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Krása vody pod Prašivou

Prameň Hrona – Telgárt

Meandre Hrona – Telgárt

Potôčik sotva po členky, keď doň 
vkročíš. Čľupkajú sa v ňom vlnky, akoby 
poháňané tajomnou silou, spletené 
v jemnú harmóniu. No huncút vetrík neraz 
rozvíri pokojnú hladinu a krajinou zaznejú 
nenapodobiteľné melódie. Každý potôčik 
má svoj prameň. Zaujímavý je pohľad 
na malý potôčik, ktorý sa na svojej ceste 
kľukatí a vytvára meandre.

 �
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Potôčik sa prediera cez skaly, tečie po 
lúčinách, kliesni si cestu horou. No pokiaľ 
zmohutnie a premení sa na veľtok, ustane 
a spomalí svoje tempo. Zvažuje cestu, 
ktorá je do vzdialeného mora ešte taká 
dlhá, predlhá.

 �

Aj Hron spomalil svoje tempo
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Drevená rizňa – Rakytov, Dolný 
Harmanec

Vyťahovanie plaveného dreva z rizne

Vodný mlyn – Dunajský Klátov

Neraz sa však aj tak stalo, že keď prišla 
búrka, malý potôčik sa premenil na veľkú 
vodu. Podmývala brehy, strhávala mosty, 
vytápala dediny, brala ľuďom úrodu. 
No voda bola aj dobrý pomocník. 
Pomocou nej sa splavovalo drevo z hôr 
v drevených žľaboch a poháňala vodné 
mlyny, kde sa mlela múka na nový chlebík.

 �
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DOTYKY S NEBOM 
A KONČIARMI

A j hore, ešte vyššie, na skalných 
temenách, kde nerastie nič, len 
kosodrevina, objaví sa z času 

na čas človek, aby si vychutnal a prežil 
nevšedný pocit. Pocit dotyku s výšavou 
a neskutočnosťou, a to všetko v blízkosti 
hviezd. Kto by závidel svetu paláce 
a mrakodrapy pri pohľade na katedrály 
našich veľhôr, pri pohľade na ich končiare?

Neraz si kladieme otázku, kde sa v človeku 
vzala túžba vystupovať do hôr a dosahovať 
ich vrcholy. Odpoveď je jednoduchá. Už 
od detstva máme v sebe ukrytú túto túžbu, 
tento svoj sen. Krásny detský sen...

 �

Krása tatranských štítov

DOTYKY S NEBOM A KONČIARMI
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Nová jar v Doline Zeleného plesa – Vysoké Tatry
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