
Prievidzskí gymnazisti v Európskom parlamente 

Európsky parlament v Štrasburgu už po druhýkrát otvoril svoje dvere študentom z 39 krajín 

sveta.  

Počas dní 20.-21.5.2016 sa v Európskom parlamente konalo medzinárodné stretnutie EYE 

2016 /Európske mládežnícke podujatie/ , ktoré  ponúklo možnosť nahliadnuť študentom do 

interiérov európskeho parlamentu a   zúčastniť sa prednášok či workshopov, kde mohli 

smelo vyjadriť svoj názor a zaujať stanovisko k niektorým z piatich rôznych aktuálnych tém. 

Hlavná myšlienka EYE 2016 je výmena nápadov a názorov mladých ľudí z celej Európy 

a nachádzať  inovatívne riešenia problémov súčasnosti.  

Zo Slovenska sa zúčastnilo viacero skupín. My, členovia študentskej rady  z Gymnázia  V. B. 

Nedožerského v Prievidzi, sme dostali pozvanie od pani poslankyne MuDr. Anny Záborskej. 

Po akreditácii sme sa  zúčastnili na diskusiách, ktoré sme si sami vybrali, podľa našich 

osobných preferencií. Najhorúcejšou témou bola migrácia. Bolo skvelé participovať na tomto 

workshope, nakoľko sme mohli počuť dva rozdielne názory. Názory mladých ľudí, ktorí 

naozaj emigrovali zo svojich krajín, aby prežili svoj život v bezpečí  a bez vojny a názor 

mladých ľudí, ktorí majú to šťastie, že vyrastajú v mieri a ktorí sú proti emigrantom. Rozpútali 

sa naozaj vášnivé diskusie plné emócií. K tejto téme  sa vyjadrili aj poslanci, ktorí nie sú 

členmi žiadnej politickej strany, ale mohli na danú tému ponúknuť relevantné názory 

a postrehy. Aj napriek tomu, že téma migrácie sa nás priamo netýka, je veľmi dobré poznať 

pozadie ľudí, ktorí utekajú zo svojich domovov. Veľmi ma zasiahli slová Sýrčana Mohammeda 

Nour Machlaha, ktorý povedal „Neemigroval som zo Sýrie za lepším životom, ale za životom, aký žijú 

ľudia v Európe. Mnoho z vás si ani nevie predstaviť, aké to je, keď vám pred domom vybuchne 

bomba. Aké to je, keď vás matka pošle z domova preč len preto, aby ste sa zachránili.“ Vtom 

momente som si uvedomila, aké mám šťastie, že som sa narodila tam, kde žiadne nepokoje nie sú. Že 

som sa narodila so Slovenským pasom, na ktorý som hrdá a otvára mi dvere do celého sveta. 

Po každom dni plnom  nových zážitkov bola bol mestom Štrasburg pripravený atraktívny 

kultúrny program plný hudby a zábavy. Celé mesto žilo týmito skvelými podujatiami, ktoré 

boli pre nás, všetkých zúčastnených nezabudnuteľný zážitok. 
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