
Výlet Tatry v korunách stromov 

V dňoch 26. až 31. júla 2021 Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská zorganizoval turisticko- 

poznávací výlet vo Vysokých Tatrách. Naše deti z bytu č. 2 v priebehu šiestich dní navštívili tri Národné 

parky, viaceré atrakcie, naučili sa prekonávať  hory 

a tiež seba samého.  

Vďaka štedrým sponzorom hneď v prvý deň sa deti 

previezli na bobovej dráhe - Tatrabob v Tatranskej 

Lomnici. Bolo to kriku, strachu a smiechu zároveň.  

Na druhý deň, cestou k vodopádu Skok, sme v Starom 

Smokovci navštívili Tricklandiu. Pán 

Marián nám sponzorsky zabezpečil 

Tajomné komnaty plné ilúzie, miestnosť 

antigravitácie, fotenie sa v krištáľovej 

guli a pod.  

 

Zrkadlová sieň a hľadanie cesty späť z čarovného lesa sa pre deti stali nezabudnuteľným zážitkom.  

Bránu do Slovenského Raja nám otvorila pani 

starostka Janka Skokanová z obce Hrabušice.  

Priamo na Kláštorisku nás ubytoval populárny 

archeológ Michal Slivka, a to uprostred 

vykopávok Kartuziánskeho kláštora.  Vatra síce 

horela až do rána, ale noc bola temná.  Okolie 

bolo zahalené tajomstvom. Spať sme šli neskoro 

v noci, pretože pán Michal nám dlho do noci 

rozprával historky, ktoré sa na Kláštorisku udiali.   

Večer deti nechceli spať  a ráno vstať.  

 



Po raňajkách nám ujo Jozef sprístupnil zatiaľ 

nesprístupnenú Ružovú jaskyňu. Cesta k nej bola nebezpečná. Zdá sa, že ľudská tam zablúdi iba 

výnimočne, lebo odrazu sa pred nami 

zjavilo hejno motýľov, nevýdaného 

vzhľadu.   

V nasledujúci deň sme splavovali 

Dunajec.  

No a po splave sme prijali veľkodušné 

pozvanie Jakuba Šilhu a Juraja Šoltysa  na 

Chodník v korunách stromov. Chodník sa 

nachádza v Bachledovej doline a výhľady 

z neho boli očarujúce. Deti vraveli, že z 

celého výletu je to čerešnička na torte.  



 

Domov sme sa vracali cez Tatranskú Lomnicu. Pán Ing.  Peter Michelčík z Výskumnej stanice a Múzea 

TANAP-u pozval naše deti na prehliadku Múzea.  

Milo sme  boli prekvapení záujmom detí o vystavené exponáty a tiež o históriu a kultúru podtatranského 

regiónu. 

Je toho ešte veľa, čo by stálo za spomienku, ale čas sa kráti.   

 
 

Severné Slovensko je skvostom našej krajiny a preto sme radi, že aj naše deti sa aspoň na chvíľu  stáli 
súčasťou niečoho pekného, čo sa tu po stáročia uchovalo, alebo niečoho, čo  nám naši dobrodinci 
veľkodušne a z lásky venovali.  
Ešte raz v mene našich detí štedrým darcom ďakujeme.  
 
Za kolegov pofotil a napísal:  Ondrej Krajňák 


