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Slovenskí vynálezcovia a ich objavy 
 

:/Na Slovensku od Sniny po Bratislavu 

v každom kúte nájdeš dáku1 chytrú 

hlavu. 

A hoci sme národ iba celkom malý, 

koľko veľkých vecí už sme svetu dali.:/ 

 

Padať vzduchom bez ničoho je dosť 

nanič, 

tak vymyslel padák Slovák Štefan Banič. 

 

Štefan Jedlík, taktiež slovenského rodu, 

ľuďom objavil stroj na sódovú vodu. 

 

Tridsať minút nehýbať sa pri fotení, 

Jozef Petzval na minútu ten čas zmenil. 

Dal do služieb sveta v mozgu hmotu 

sivú, 

Slovák, vynálezca fotoobjektívu. 

 

Kto prišiel o ruku, ten má veľkú smolu, 

horšie by to bolo ale bez Stodolu. 

Aurel, čo bol profesor aj Einsteinovi, 

dal bezrukým protézu aj život nový. 

Stodolovi potom v hlave nápad vzklíčil  

na tepelné čerpadlo, čo dodnes fičí. 

 

A zase keď bolo v baniach vody veľa,  

použili čerpadlá od J. K. Hella. 
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Sám veľký da Vinci sníval na papieri 

o človeku, čo máva z helikoptéry. 

Ešte mnoho ďalších malo sny a snahy, 

do vzduchu ju dostal však až náš Ján 

Bahýľ. 

 

Jozef Murgaš, maliar a kňaz od Tajova, 

prvý na svete hlas do rádia schoval. 

Telegraf bez drôtov, všetkým padla 

sánka.  

Aj rybársky navijak od nášho pánka2.  

 

Rezonančnú gitaru kto v rukách zviera,  

vie, že toto DOBRO stvoril Ján Dopjera.  

 

Čabelka, pán zvárač, spoznal krehké 

lomy, 

veľká loď sa vďaka nemu nerozlomí. 
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Na Slovensku od Sniny po Bratislavu 

v každom kúte nájdeš dáku1 chytrú 

hlavu. 

A možno raz vďaka tebe dáme svetu 

správu o tom, že Slováci stále sme tu.  

Sme tu. 

 

 

 

 
Baštrng Michal Kubovčík, 11. 3. 2019, minutáž: 03:18 min. 
(Zdroj: https://youtu.be/p6mo2ZIuQAI)    

 
1 štandardne: dajaký, nejaký 2 štandardne: pána 
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