
Návšteva Štrasburgu  

Keď už konečne prišiel deň odchodu /16.12.2008/ tak som sa veľmi tešila, no zároveň aj bála 

či mám všetko a či mi niečo nebude chýbať. Ráno o 6,00 hod. sme vyrazili z Prievidze. 

Denisa Grolmusová z 1.d, pán Malega a ja. V Bratislave sme boli o 8:10 hod. Našťastie sme 

to stihli. Cestovali sme cez Rakúsko a Nemecko do mesta Kehl-Kork kde sme boli ubytovaní. 

Kehl-Kork je v podstate predmestie Štrasburgu, ale je v Nemecku. Cesta nám trvala aj 

s prestávkami 12 hodín. Po ubytovaní a vybalení nás o 21,00 hod. čakala večera. Počas celého 

pobytu sa o nás veľmi „výdatne starali“. 

Druhý deň po raňajkách sme  autobusom išli do Štrasburg, kde nás čakala návšteva 

Európskeho súdu pre ľudské práva. Samozrejme, že všetci /?!/ vieme, že je to súd Rady 

Európy, kde každý členský štát zastupuje jeden sudca, preto je tam 47 zástupcov členských 

štátov. Či som chcela alebo nechcela, keď som fotografovala prvé fotky v sídle Súdu stala sa 

mi taká nešťastná vec -  zlomila som si opätok na svojej čižme. Ostatným to bolo na smiech, 

ale mne veľmi do smiechu nebolo. Mali sme prednášku a diskusiu so sudcom za Slovenskú 

republiku Jánom Šikutom. Ten nás zoznámil, ako to na súde prebieha a pustil nás aj do 

priestorov, kde sa bežný návštevník nedostane. Autobusom sme sa presunuli do centra mesta 

a tam nás čakala prehliadka na lodi po rieke Rýn. Bolo to veľmi pekné. Trvalo to asi hodinu. 

Keď to skončilo, tak sme mali v meste rozchod okolo troch hodín. Okrem mňa. Dovtedy som 

stále behala bez opätku a spolu s asistentkou europoslanca sme hľadali opravára obuvi. 

Našťastie sme ho v centre mesta našli a tak „investovala“ svojich 12 € do opravy. Na nohe 

som mala neskutočnú svalovicu, keďže pár hodín som chodila na jednej nohe po špičkách. 

A potom som si už užívala vianočné trhy v krásnom centre Štrasburgu. Najviac ma zaujala 

gotická katedrála v centre námestia. Okolo 18:00 hod. sme sa vrátili naspäť do hotela, kde nás 

čakala večera s poslancami Európskeho parlamentu. Isto všetci viete /?!/, že nás v EP 

zastupuje 14 poslancov a my sme stretli troch: Milana Gaľu, Zitu Pleštinskú a Petra Šťastného 

na ktorého pozvanie sme aj v Štrasburgu boli. Po večeri sme sa rozprávali s Petrom Šťastným 

o mnohých zaujímavých veciach. Na hoteli sa zdržali zo tri a pól hodiny. My s Denisou sme 

odovzdali pánovi Šťastnému, ako aj jeho asistentke Evke, suveníry a prezentačné materiály 

o Prievidzi a našej škole. 

Ráno po raňajkách a so všetkým vecami sme sa presunuli do Európskeho parlamentu. Okrem 

prednášky a fotenia tzv. „rodinnej fotografie“ /pri všetkých vlajkách členských štátoch EU/ 

sme boli prítomní aj na rokovaní poslancov. Bolo to veľmi zaujímavé. Z dokumentov, ktoré 

sme dostali sme si mohli nájsť poslanca podľa šablóny, kde kto sedí. Mala som z toho veľký 

zážitok, bolo to oveľa lepšie ako v televízii. A čo bolo najzaujímavejšie? Zúčastnili sme sa 

hlasovania o rozpočte Európskej únie na rok 2009. Hlasovalo sa o mnóóóóho miliónoch eur!!!  

Poslanci každému darovali tašku plnú materiálov o EP, ako aj rôzne upomienkové materiály 

a suveníry. Obedovali sme v jedálni Európskeho parlamentu. Z Parlamentu naša cesta 

pokračovala opäť do mesta, kde sme mali rozchod do 17,00hod.  

Všetko to rýchlo ubehlo a už sme cestovali späť na Slovensko. Dozvedela som sa mnohé nové 

zaujímavosti o európskych inštitúciách. Stretla som nových kamarátov z Francúzskeho lýcea 

z Bratislavy, Súkromnej združenej školy Dunajská Streda, Katedry politológie FiF UK 

Bratislava, Gymnázia Nitra, úspešných riešiteľov Olympiády ľudských práv, z Považskej 

Bystrice...Veľmi sa mi tam páčilo a určite by som sa chcela ísť pozrieť aj do Bruselu. Keby 

taká situácia nastane určite by som neváhala. 

Ale jedno viem, v máji sa chystá podobná návšteva Európskeho parlamentu!!! 


