
Dejepis extra 8/2019 

Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu ... 

 

 

V rokovacej sále NR SR... 

 



Dňa 27.9. 2019 sa vybrali žiačky a žiaci 7.A posilnení ôsmakmi na ďalšiu zo svojich 

exkurzií. Tentokrát boli ich cieľmi viaceré  významné stavby v našom hlavnom 

meste. Najskôr sme sa boli pozrieť do exteriéru Bratislavského hradu, do ktorého 

sme vstúpili netradične cez Leopoldovu bránu a ... 

 

... v podbrání nám pán učiteľ, čo-to porozprával o dôvodoch vzniku  takéhoto 

opevňovacieho prvku... 

 

 



... za ním už bolo vidieť mohutné (aj keď neskôr) trochu znížené opevnenie...  

 

... následne sme sa boli pozrieť, ako vyzerá Leopoldova brána a podbránie zhora. 

 

 



Z vyvýšeného priestoru bol aj pekný výhľad na Petržalku. 

 

Viacerí zisťovali, kde to vlastne bývame??? 

 

 



Potom sme sa vydali po mnohých schodoch na Čestné nádvorie... 

 

... a z neho sme prešli na jednu baštu, kde sme si dali desiatovú prestávku. 

 

 



Pán učiteľ následne poveril dve z nás, aby urobili mierku veľkosti paláca hradu. 

Skúste nás na obrázku nájsť. 

 

 

 



Po porovnaní našich a hradných rozmerov sme sa už vydali k novej budove Národnej 

rady Slovenskej republiky. Po dôkladnej prehliadke nás aj našej batožiny sme sa 

ocitli pred najvýznamnejšími znakmi našej štátnosti. 

 

Tu sme sa dozvedeli základné informácie o vzniku Slovenskej národnej rady, ale aj 

o tom, prečo bola neskôr premenovaná na Národnú radu Slovenskej republiky. Po 

červenom koberci sme prešli k miestu, kde býva oficiálne fotografovanie ... uznajte 

bol by hriech nemať tu svoje foto... 

 



Potom sme sa vydali na balkón nad rokovacou sálou NR SR... 

 

... to však nebolo všetko. S láskavým súhlasom kompetentných sme mohli, aj keď 

iba na chvíľu, zasadnúť na miesta najvýznamnejších štátnikov Slovenska, tak sme 

sa na chvíľu stali prezidentom, ktorý mal aj telesnú stráž... 

 



...prezidentkou, tá telesnú stráž nepotrebovala... 

 

 ...predsedom NR SR, ministrami, premiérom, pričom na všetko veľmi dôsledne 

a zodpovedne dohliadal pán učiteľ... 

 

... samozrejme bolo sa treba fotografovať. 

 



Takmer každý sa chcel dostať za rečnícky pult... niektoré dievčatá sa tam natlačili 

aj spolu. 

 

Rozsah Dejepisu extra nedovoľuje dať fotografie všetkých samostatne, tak na 

záver návštevy rokovacej sály ponúkame aspoň spoločnú fotografiu. 

 



To bola posledná fotografia z interiéru NR SR, ale naše putovanie po priestoroch, 

ktoré spravuje NR SR sa ešte neskončilo. Vrátili sme sa do priestorov hradu 

a vstúpili po reprezentačnom schodisku paláca do priestorov NR SR, ktoré sa 

využívajú pri štátnej reprezentácii Slovenska. Boli sme očarení veľkosťou ale aj 

výzdobou priestorov, kde predsedovia NR SR, prípadne predsedovia vlády či 

prezidenti našej krajiny prijímajú dôležité štátne návštevy. Veď posúďte sami... 

 

 

 



 

 

... aj fotografovanie sa v zrkadlách bol tiež skvelý zážitok. 



Pani učiteľka dokonca dostala možnosť sadnúť si za stôl, kde sa podpisujú 

významné medzinárodné dokumenty. 

 

Nemohli sme sa vynadívať na nádhernú výzdobu, ale čas je nemilosrdný. Čakala nás 

ešte Noc výskumníkov, a tak sme poďakovali, že sme sa mohli dostať aj do 

rokovacích i reprezentačných priestorov NR SR. Po skončení tejto časti exkurzie 

nás ešte pán učiteľ pustil na chvíľu do novovybudovanej hradnej záhrady doplniť 

svoje kalorické zásoby, ale my sme ich v nám už známom bludisku... 

 

 



 ...skôr míňali. 

 

Presun k Starej tržnici preto viacerí športovci už nezvládali tak rýchlo. Napokon 

sme sa k nej dostali a bolo sa na čo pozerať. Ponúkame aspoň pár záberov... 

 

 



 

Vedeckých stánkov bolo neúrekom... 

 



... ale čas bol opäť proti nám, a tak sme sa museli jemne po 13.00 rozlúčiť 

s Nocou výskumníkov a vydať sa na cestu do školy.  

Záverečné poznámky: 

Celá exkurzia bola zadarmo, 

pekné fotografie (až na jednu na poslednej strane) pochádzajú od Filipa z 8.B, 

Bratislavský hrad sa za posledných 12 rokov aj zásluhou Kancelárie NR SR ozaj 

zmenil k lepšiemu, posúďte sami... 

 

 

 

Nabudúce (ak sa všetko dobre podarí) pôjdeme do mesta Nitra.  

 


