EXKURZIA BRATISLAVA
Dňa 13. 10. 2011 sme sa my, študenti niekdajšej katedry RRVS spolu s členmi
katedry, zúčastnili exkurzie v Bratislave.
Našou prvou zastávkou bol Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej Republiky. Hneď pri
vchode nás čakala mini delegácia na čele s pani Ištvánovou, hovorkyňou NKÚ. Čakali na nás
štyri prezentácie, ktoré nám poskytli zamestnanci úradu. Cez všeobecné informácie o NKÚ,
spoluprácu s EÚ, informačné systémy, až
po systém kontrolingu. Zaujímavé bolo
hlavne

oboznámenie

s projektom

informatizácie NKÚ. Tento projekt bol
financovaný s prostriedkov štrukturálnych
fondov,
program

konkrétne OPIS-u (operačný
informatizácia

spoločnosti).

Zaujímavý bol hlavne preto, lebo ako
jeden z mála inštitúcií, ho dokázal práve
NKÚ dotiahnuť do konca, čím by sa mali ušetriť hlavne čas, ale aj finančné prostriedky.
Po prehliadke budovy NKÚ, kde sme zistili, že pracovať na tomto úrade môže byť dokonca
celkom príjemné, nakoľko je zamestnancom poskytnutý nadštandardný sociálny program, k
dispozícii je posilňovňa, ping-pong, spoločenská miestnosť a na naše veľké prekvapenie
a potešenie (pre tých ktorých majú po škole zálusk na pár voľných miest  ) aj sauna,
nasledovala pracovnejšia časť nášho krátkeho pobytu.
Po rozlúčke s NKÚ sme sa presunuli do
druhej tretiny

našej exkurzie, do budovy

Národnej Rady Slovenskej Republiky. Keďže
v daný deň sa aktuálne konalo rokovanie
o skrátení volebného obdobia, či schválení tzv.
Eurovalu,

budova

NRSR

bola

preplnená

novinármi a štábmi z rôznych krajín. Aj my sme
na okamih veľmi zblízka pocítili dôležitosť
otázky Eurovalu a aktuálnosti diania na slovenskej politickej scéne. S našim sprievodcom sme
si urobili malú, poznávaco – umeleckú exkurziu po budove NRSR. Vypočuli sme si niečo

o štátnych symboloch, obdivovali sme olejomaľby, ktoré majú obrovskú hodnotu a taktiež
sme boli súčasťou zhonu, ruchu a príprav
novinárov

na balkóne.

Po

príjemnom

stretnutí so zástupcami dvoch najsilnejších
politických strán Slovenska, ktorí v tomto
momente

absolútne

nevyzerali

ako

konkurenčné  , sme sa presunuli do
kinosály, kde sme zažili „live“ rokovanie
a hlasovanie NRSR.

Po namáhavom pracovnom dni sme sa už všetci tešili na Slovenský Grob a jeho
nezameniteľné husacie hody, ktoré boli pre veľa z nás najatraktívnejšou a najexkluzívnejšou
časťou exkurzie (ak nepočítame vzhliadnutie pár politických celebrít v NRSR  ). Boli sme
milo prekvapení pohostinnosťou a príjemnou
atmosférou. Ako predjedlo sme dostali príhovor
od starostu, ktorý veľmi zaujímavo rozprával
o miestnej

husacej

histórii

a

tradíciách,

investíciách a ďalšom plánovanom rozvoji tejto
malej obce.

Po dôkladnom pošteklení našich chuťových pohárikov a naplnení našich žalúdkov sme
nakoniec spokojne docestovali do Banskej Bystrice naplnený spokojnosťou,

novými

poznatkami, ako aj novými známymi, ktorých sme spoznali medzi radmi našich mladších
spolužiakov s nižších ročníkov.
I keď to bola pre nás piatakov už asi posledná exkurzia, sme veľmi radi, že sme sa
mohli zúčastniť a veríme, že o rok nebude núdza o ďalších našich nasledovníkov, ktorým
učaruje možnosť vidieť a zažiť to, čo sa bežne vidieť a zažiť nedá v spoločnosti ochotných
členov našej katedry, ktorí nám to všetko umožnili.
Jedno veľké Ďakujeme!
V zastúpení piatakov ESÚ : Eva Deliová, Peter Adamský, Petra Graunerová
Foto : Michal Suchý

