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ZÁVER14

PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY
Vážení
vážení

poslanci a
obyvatelia

poslankyne,
Petržalky.

Veľa z nás sa snaží pozitívne myslieť
a snažiť sa obracať k lepším začiatkom.
My v tomto nie sme výnimkou. Sme
mladí, kreatívni a pracovití ľudia, ktorí
túžia byť prínosní pre spoločnosť. Našu
mestskú časť máme radi a každí jeden
sme s ňou istým spôsobom spätý. Preto
sme sa do nového roka pustili s odhodlanosťou a radi by sme vám predstavili
náš návrh plánu činnosti na rok 2022.
Veríme, že sa nám
z
návrhov
a
nápadov
zrealizovať.
Držme
si

väčšinu
podarí
palce.
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IDEA PMP NA ROK 2022

Petržalský mládežnícky parlament sa plánuje v roku 2022 zameriať viac
na samostatné projekty. Na konci roku 2021 sa členovia a členky dohodli na
spísaní vlastných projektov, ktoré bude Petržalský mládežnícky parlament
prezentovať na zastupiteľstvách a postupne (po schválení od poslancov a
starostu) realizovať.
Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu sú presvedčení,
že mestská časť by mala viac investovať do fyzických projektov, ktoré môžu
mladí ľudia vidieť a zároveň využívať. Vďaka tomu budú mať kvalitnejší život
v našej mestskej časti. Práve preto sa členovia a členky rozhodli prísť s projektmi, ktoré prevažne zapájajú obyvateľov do aktivít a tak prinášajú radosť
občanom a zároveň skvalitňujú okolie, v ktorom žijeme.
Vzhľadom k získaným dátam z roku 2021 sa Petržalský mládežnícky parlament rozhodol v roku 2022, rovnako ako v roku 2021, zamerať na 4 hlavné
oblasti:
•

Životné prostredie

•

Infraštruktúra

•

Kultúra a šport

•

Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania

Každá z týchto oblastí je pre život mladých ľudí v mestskej časti Bratislava-Petržalka nesmierne dôležitá a Petržalský mládežnícky parlament si to
uvedomuje.

VOĽBY NOVÝCH ČLENOV

Vzhľadom k zníženému počtu členov oproti povolenému počtu v stanovách
sa Petržalský mládežnícky parlament rozhodol pripraviť a spustiť kampaň k
náboru nových členov. Pre správne fungovanie Petržalského mládežníckeho
parlamentu ako poradného orgánu starostu je nesmierne dôležité, aby bol
naplnený plný počet členov.
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PLÁNOVANÉ PROJEKTY

Svoje projekty mohli členovia a členky prednášať v rámci mesiaca november priamo predsedníčke PMP, alebo o nich mohli diskutovať prostredníctvom pracovných skupín, v ktorých sa nachádzali.

1. SKUPINA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Skupina pre životné prostredie prihliada na potreby mladých ľudí v oblasti
enviro tematiky a presadzuje dôležitosť tejto témy medzi obyvateľov Petržalky.
Členovia a členky skupiny sa snažia presadzovať témy, ktoré pomôžu Petržalke v danej oblasti a zlepšia život nie len mladých Petržalčanov.

1. 1. PARTICIPÁCIA NA ČISTENÍ NEZÁKONNE
ULOŽENÉHO ODPADU
Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu si uvedomujú ako veľmi dôležitá je čistota verejných priestranstiev pre kvalitu života
mladých ľudí v Petržalke. Vzhľadom k tomu sa rozhodla skupina pre životné prostredie podieľať na projektoch, ktoré budú pomáhať s odstraňovaním
nezákonne uloženého odpadu.
Taktiež sa členovia a členky danej skupiny zaviazali, že budú viac apelovať
na miestne zastupiteľstvo a budú žiadať investovanie finančných prostried- kov vyplývajúcich z hodnotiacej správy: Nelegálne skládky na území
mestskej časti Bratislava-Petržalka predpokladané náklady na ich sanáciu
– Informačný materiál vo výške 16 400€.

1. 2. PARTICIPÁCIA NA UMIESTNENÍ NOVÝCH
SMETNÝCH KOŠOV A KOŠOV NA CIGARETOVÉ OHORKY (ŠPAKOMATY)
Veľmi dôležitým faktorom pri apelovaní na čistotu verejných priestranstiev
je správne umiestnenie odpadkových košov. Preto sa členovia a členky skupiny pre životné prostredie rozhodli žiadať miestne zastupiteľstvo o možnosť
participácie pri vyberaní umiestnenia nových odpadkových košov.
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Ďalším dôležitým problémom, na ktorý netreba zabúdať, je problém s cigaretovými ohorkami, ktoré sa nachádzajú všade vo verejnom priestranstve a
znečisťujú verejný priestor. Tento problém čiastočne riešia koše na cigaretové
ohorky (špakomaty) umiestnené aktuálne na 6 zastávkach MHD v Petržalke.
Cieľom Petržalského mládežníckeho parlamentu je navýšenie tohto počtu
a tak zníženie znečistenie spôsobené cigaretovými ohorkami.

1. 3. PRÍPRAVA PROJEKTU BÚDKY PRE
VTÁČIKY
Životné prostredie sa týka aj živočíchov žijúcich v našom okolí. Vzhľadom k
tomu sa skupina pre životné prostredie rozhodla zapracovať na začiatku roku
2022 na príprave projektu, ktorý môže by realizovaný v jarných mesiacoch
roka.
Projekt bude spočívať v zapojení občanov do participácie s umiestňovaním
vtáčích kŕmidlách v rámci mestskej časti. Kŕmidlá môžu byť nakúpené, ale aj
vyrobené z odpadu (odrezky dreva) poskytnutého z oddelenia správy verejných priestranstiev mestskej časti.
V prvých mesiacoch roku 2022 plánuje skupina pre životné prostredia podrobnejšie rozobrať daný projekt a navrhnúť najvhodnejšie riešenie na obstaranie kŕmidiel, a taktiež najvhodnejší spôsob zapojenia občanov do tejto
aktivity.

1. 4. INTERNETOVÁ GALÉRIA RASTLÍN
Petržalský mládežnícky parlament chce vytvoriť webovú stránku za účelom prezentácie rastlín a drevín rastúcich na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu
si uvedomujú množstvo týchto rastlín a preto je prvotným cieľom vytvoriť
verejnú databázu, do ktorej budú môcť pracovníci úradu a poverení členovia
a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu postupne pridávať informácie o daných rastlinách a drevinách.
Vďaka tomu pomôže Petržalský mládežnícky parlament s vytvorením potrebnej databázy rastlín a drevín vyskytujúcich sa na území mestskej časti
Bratislava-Petržalka. Obyvateľom tak mestská časť pomôže spoznať životné prostredie v ich okolí a dokáže ich varovať v prípade jedovatých, alebo
nebezpečných rastlín a drevín.
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2. SKUPINA INFRAŠTRUKTÚRA
Skupina pre infraštruktúru sa v roku 2022 plánuje zamerať na možnosti
mikromobility v mestskej časti Bratislava-Petržalka, stav chodníkov a terás a
riešenie podnetov od občanov.

2. 1. PARTICIPÁCIA NA OPRAVÁCH CHODNÍKOV
Skupina pre infraštruktúru si dáva za cieľ pomôcť mladým ľuďom v doprave. Najpoužívanejší spôsob prepravy u mladých ľudí sú bicykle, kolobežky a pešia chôdza. Práve na tieto spomínané spôsoby sa plánuje skupina
zamerať.
V rámci participácie na opravách a budovaní chodníkov plánuje skupina
pre infraštruktúru vytvoriť online dotazník v ktorom budú respondenti odpovedať na stav chodníkov v ich okolí a na základe získaných dát, budú členovia
a členky skupiny chodiť na obhliadky vytipovaných úsekov chodníkov, ktoré
si podľa občanov zaslúžia opravu.
Po analyzovaní všetkých získaných dát bude skupina pre infraštruktúru komunikovať s miestnym úradom za účelom možnosti participácie na výbere
úsekov, ktoré bude mestská časť v roku 2022 opravovať.

2. 2. PARTICIPÁCIA NA OSADENÍ LAVIČIEK
Skupina pre infraštruktúru si uvedomuje dôležitosť oddychových zón vo
verejnom priestranstve. Vzhľadom k tomu už koncom roka 2021 začala zbierať dáta, na základe ktorých budú členovia a členky obchádzať miesta s
nedostatkom miesta na sedenie. Následné budú zisťovať, či sú dané lokality
vhodné na osadenie lavičiek mestskou časťou.
Po zozbieraní všetkých dát bude skupina žiadať od miestneho zastupiteľstva a starostu možnosť participácie na výbere miest na osadenie nových
lavičiek.
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2. 3. PROPAGÁCIA CYKLO DOPRAVY
Mladí ľudia využívajú prevažne dostupné spôsoby mikromobility. Pomocou
bicyklov a kolobežiek sa dokážu dopraviť jednoducho a relatívne rýchlo z
bodu A do bodu B. Petržalka má vybudovanú dobrú infraštruktúru pre tieto
dopravné prostriedky, ale niektoré časti nie sú dostatočne využívané. Práve
preto sa skupina pre infraštruktúru rozhodla vytvoriť v roku 2022 kampaň,
ktorá by ľuďom predstavila všetky funkčné cyklotrasy v Petržalke a predstavila by výhody cyklodopravy.
Zároveň sa skupina chce podieľať na vybudovaní viacerých vhodných stojanov na bicykle pri strategických miestach za účelom zvýšenia využívania
tohto spôsobu dopravy. Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu si uvedomujú, že jeden z hlavných dôvodov, prečo ľudia nevyužívajú cyklodopravu je nemožnosť si bicykel kdekoľvek uskladniť. Vďaka tomuto
projektu sa tento problém čiastočne eliminuje.
Taktiež skupina pripravuje kampaň k Medzinárodnému týždňu mobility
(16.09-22.09) v rámci ktorej spropagujú možnosti a výhody mikromobility na
území mestskej časti Bratislava-Petržalka

2. 4. RIEŠENIE PODNETOV

Skupina infraštruktúra plánuje taktiež pokračovať vo svojich aktivitách, ktoré
začala v roku 2021. Vďaka týmto aktivitám bol opravený kanalizačný poklop
na šašovskej ulici a upravená zeleň na Petržalskej cyklotrase pri Chorvátskom ramene tak, aby bola bezpečná pre cyklistov.

3. SKUPINA KULTÚRA A ŠPORT
Členovia a členky skupiny pre kultúru a šport si uvedomujú obmedzenia,
ktoré vyplývajú z protipandemických opatrení vlády Slovenskej republiky.
Považujú však za dôležité, aby sa mestská časť postarala o možnosti kultúrneho a športového vyžitia pre mladých ľudí so zabezpečením bezpečných podmienok.
Taktiež sa skupina pre kultúru a šport rozhodla pre propagáciu samotného Petržalského mládežníckeho parlamentu za účelom získavania relevantne-jších dát od mladých ľudí žijúcich, alebo zdržiavajúcich sa v Petržalke.
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Skupina považuje za dôležité zaujímať sa o históriu Petržalky. Preto navrhla niekoľko projektov, ktoré sa práve touto tematikou zaoberajú.

3. 1. PROJEKT OZNAČENIA PETRŽALSKÉHO
UMENIA NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE
Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu prišli s návrhom
označenia Petržalského umenia vo verejnom priestranstve za účelom
oboznámenia občanov s históriou Petržalky.
Projekt sa začal rozpracovávať už koncom roka 2021 a je pripravený na
realizáciu. Spočíva v označení Petržalského umenia (primárne sôch a reliéfov) QR kódom, názvom diela a autorom. QR kód by následne presmeroval
záujemcu o viac informácii na webovú stránku projektu, kde by zistil viac o
danom diele. Taktiež by na webovej stránke našiel zaujímavé informácie o
histórii Petržalky. Cieľom projektu je v budúcnosti taktiež pripraviť turistické
mapy naprieč Petržalkou za účelom spoznávania daného umenia.
Členovia a členky skupiny pre kultúru majú pripravený zoznam sôch,
ktoré plánujú v prvej fáze projektu označiť. Majú taktiež pripravenú cenovú
kalkuláciu na realizáciu projektu.
V roku 2022 plánujú zistiť majiteľov pozemkov na ktorých sa umelecké diela
nachádzajú a osloviť ich so zámerom osadenia informačnej tabule o danom
diele. Po tejto fáze projektu budú členovia Petržalského mládežníckeho parlamentu zabezpečovať výrobu a osadenie informačných cedúľ.
V rámci projektu plánujú členovia Petržalského mládežníckeho parlamentu
taktiež organizovať cyklotúry v rámci ktorých by oboznamovali záujemcov o
histórii Petržalky a Petržalského umenia, ktoré je verejne prístupné na verejnom priestranstve.

3. 2. ŠPORTOVÉ DNI PETRŽALKY
Možnosti športového vyžitia v mestskej časti Bratislava-Petržalka je minimálne. Okrem Petržalskej plavárne a bowlingového centra je v Petržalke
minimum aktivít, ktoré by mladí ľudia mohli vykonávať.
V rámci skupiny kultúra a šport sa členovia a členky rozhodli pripraviť balík
podujatí pod spoločným názvom Športové dni Petržalky, ktoré by sa mohli
konať naprieč mesiacmi jún až september.
Výnimku by tvorilo podujatie Futbalová liga Petržalky, ktorá by sa konala už
od marca.
Petržalský mládežnícky parlament plánuje na prvý ročník 2022 pripraviť
podujatia:
•

Petržalský polmaratón - trasa je naplánovaná so začiatkom pri Technopole, cez Dolnozemskú cestu, Sad Janka Kráľa, Panónsku cestu,
Betliarska, Topoľčianska so zakončením v Technopole. Väčšina
nákladov sa vráti so zaplateným štartovným
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•

Pingpongový turnaj - túto aktivitu v Petržalke obľubujú prevažne dôchodcovia a starší ľudia. Petržalský mládežnícky parlament však predpokladá, že sa nájde aj dostatok mladých ľudí, ktorých tento šport zaujíma

•

Súťaž v preplávaní Draždiaka - Súťaž o najlepší čas, za ktorý dokáže
jedinec preplávať Draždiak

•

Petržalský futbalový turnaj - na rozdiel od ligy pôjde iba o jednodňové
podujatie, do ktorého sa budú môcť zapojiť iba amatérske futbalové kluby alebo skupiny

•

Hokejbalový turnaj - Petržalský mládežnícky parlament plánuje osloviť
Petržalskú hokejbalovú ligu so žiadosťou o spoluprácu pri organizácii
hokejbalového turnaja.

3. 3. PARTICIPÁCIA NA DŇOCH PETRŽALKY
2022
Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu vnímajú dlhotrvajúci problém v oblasti kultúry spôsobený pandémiou koronavírusu. PMP
oceňuje prístup Kultúrnych zariadení Petržalky k podujatiu Dni Petržalky a
členovia a členky chcú požiadať Kultúrne zariadenia Petržalky o možnosť
participácie pri príprave programu a výbere konceptu na Dni Petržalky 2022
s prihliadnutím na potreby mladých ľudí

3. 4. FILMOVÁ SÚŤAŽ PRE MLADÝCH
TVORCOV
V mestskej časti Bratislava-Petržalka sídli niekoľko umeleckých stredných
a vysokých škôl, ktoré majú zameranie na video tvorbu. Vzhľadom k tomu
pripravuje Petržalský mládežnícky parlament na rok 2022 filmovú súťaž.
Aktuálne sa na Slovensku organizuje jediná podobná filmová súťaž - “Zlatá
klapka”, ktorá má však vekové obmedzenie od 10 do 19 rokov. Podujatie pripravované Petržalským mládežníckym parlamentom bude ohraničené vekovo
do 26 rokov s podmienkou štúdia na základnej, strednej, alebo vysokej škole.
Podujatie podporí kreativitu mladých ľudí nielen žijúcich v mestskej časti Bratislava-Petržalka ale aj tých, ktorí tu študujú. Petržalský mládežnícky
parlament predpokladá v spoluprácu s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky na
zabezpečenie technickej stránky a priestorov.
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3. 5. FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ PRE MLADÝCH
TVORCOV
V mestskej časti Bratislava-Petržalka sídli niekoľko umeleckých stredných
a vysokých škôl, ktoré majú zameranie na umeleckú fotografiu. Vzhľadom k
tomu pripravuje Petržalský mládežnícky parlament na rok 2022 fotografickú
súťaž.
Cieľom je oceniť kreativitu mladých ľudí, ktorí na území mestskej časti
trávia dostatok času na to, aby ju dokázali umelecky stvárniť fotografiou.
Cieľom projektu je zozbieranie kvalitných umeleckých fotografií a následné
zorganizovanie dlhodobej expozície vytvorenej z víťazných fotografií pod
názvom “Petržalka očami mladých umelcov”

3. 6. PROJEKT PETRŽALSKÁ IZBA
Projekt spočíva v zobrazení života ľudí v Petržalke z čias socializmu v jednej miestnosti. Cieľom je vytvoriť expozíciu starých predmetov pochádzajúcich z doby 70.-80. rokov minulého storočia.
Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu majú za to,
že históriu si treba neustále pripomínať a mladí ľudia nesmú zabudnúť na
nedávnu minulosť, ktorej dopad cítime aj dnes.
Pri príprave projektu predpokladá Petržalský mládežnícky parlament v
súčinnosť obyvateľov Petržalky, ktorí darujú/zapožičajú svoj majetok mestskej
časti za účelom zriadenia expozície.
Projekt môže byť realizovaný formou stálej expozície na určitom mieste,
alebo taktiež ako putovná expozícia, ktorú bude mestská časť presúvať podľa
potreby a záujmu.

3. 7. ORGANIZÁCIA GRAFFITI JAM
Vzhľadom k výstavbe električkovej trate na koniec Petržalky predpokladá
Petržalský mládežnícky parlament demoláciu legálnej steny na graffiti na
Janíkovom dvore. Vzhľadom tomu vyplývajú v skupine kultúra a šport obavy
zo zvýšeného vandalizmu graffitmi.
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Aj preto sa skupina rozhodla v predstihu spustiť projekt určený pre umelcov
a nadšencov graffiti, ktorý zabezpečí vytvorenie nových legálnych plôch. Tak
môžu umelci prispieť k skrášľovaniu mestskej časti.
Petržalský mládežnícky parlament je presvedčený, že tento projekt má
veľký potenciál, a to z viacerých dôvodov:
•

Hlavnou výhodou projektu bude, že umelci budú mať možnosť svoje
diela prezentovať verejne a tak nebudú ničiť majetok mestskej časti nie
na to určený

•

Ďalšou výhodou projektu je možnosť navrhnutia témy, podľa ktorej budú
umelci dielo vytvárať. Vďaka tomu môže mať mestská časť na danej
stene dielo podľa svojho výberu.

•

Umelecké dielo tvorené pouličnou metódou psychologicky chráni danú
fasádu pred ďalšími útokmi vandalov, ktorí by mohli na stenu nakresliť
iné nevhodné diela

•

Najväčšou výhodou projektu je však finančne nenáročná vizuálna obnova ošarpaných budov.

Na projekt je možné využiť budovy mestskej časti, ale taktiež je možné
požiadať súkromníkov o udelenie povolenia na takýto typ podujatia.

3. 8. CHEMICKÁ SESSION
Cieľom projektu je zabezpečenie na predom určených základných školách
chemickú show pod dohľadom skúseného chemika, pričom žiaci základných škôl budú mať možnosť si niektoré pokusy sami vyskúšať. Petržalský
mládežnícky parlament si kladie za cieľ ukázať žiakom základných škôl, že
chémia ako odbor je zaujímavý a dôležitý. Zároveň si členovia a členky myslia, že je potrebné na základných a stredných školách začať viac s praktickými
ukážkami, nakoľko práve tieto dokážu motivovať mladých ľudí k väčšej aktivite a môžu priniesť zlepšenie celkového prospechu daného žiaka.

3. 9. PROPAGÁCIA PETRŽALSKÉHO
MLÁDEŽNÍCKEHO PARLAMENTU
Hlavným cieľom zlepšenia propagácie Petržalského mládežníckeho parlamentu je častejšie informovanie občanov o práci, ktorú vykonáva.
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Primárnym cieľom na rok 2022 je vytvorenie webovej stránky. V rámci
nej bude Petržalský mládežnícky parlament informovať o svojich aktivitách,
zverejňovať zápisnice zo stretnutí a prezentovať možnosti, ako môžu mladí
ľudia ovplyvňovať veci verejné.

Petržalský mládežnícky parlament taktiež plánuje spustiť svoj vlastný
kanál na platforme Youtube, ktorého cieľom bude lepšie prezentovanie multimediálnych diel a kampaní PMP.
V neposlednom rade pripravuje Petržalský mládežnícky parlament podcast “Petržalka pre mladých”, kde budú členovia a členky Petržalského
mládežnícke parlamentu predstavovať svoje aktivity a budú poukazovať na
preberané body miestneho a mestského zastupiteľstva, ktoré môžu ovplyvniť
mladých ľudí.

4. SKUPINA PREPÁJANIE FORMÁLNEHO A
NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA
Plánom skupiny je primárne pokračovať v úspešnom projekt “Poznávame
Neznáme” , ktorý bol v roku 2021 ocenený grantom Erasmus+/ Európsky
zdroj solidarity. Taktiež však pripravujú na rok 2022 nové projekty, ktoré
plánujú zrealizovať.

4. 1. POZNÁVAME NEZNÁME
Projekt bol spustený v roku 2021 a má za cieľ prináša študentom základných a stredných škôl workshopy s odborníkmi na témy: mentálne zdravie,
hoaxy a dezinformácie, multikulturalizmus, drogová politika, práva menšín a
pod.
Cieľom týchto workshopov je priniesť na školy témy, ktoré sú často považované za kontroverzné a polarizujú našu spoločnosť, no v školských osnovách
často nemajú zastúpenie. Členovia Petržalského mládežníckeho parlamentu
sú presvedčení, že tieto workshopy dajú možnosť mladým ľudom v Petržalke
porozumieť danej problematike, vysloviť svoj názor na danú tému a zvýšiť
schopnosť kritického myslenia. Workshopy vedené pomocou prvkov neformálneho vzdelávania prinesú do škôl nové prvky, ktoré priblížia tieto problémy mladým ľudom ešte viac.
Skupina Prepájanie plánuje v projekte pokračovať aj v roku 2022 s ambíciou zamerať sa viac aj na stredné školy. Celý projekt bude ukončený veľkou konferenciou na konci školského roka v Dome kultúry Zrkadlový háj.
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4. 2. PREPÁJANIE ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH
RÁD
Ďalším dôležitým projektom, ktorý pripravuje skupina Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania je prepájanie žiackych školských rád v rámci
mestskej časti Bratislava-Petržalka. Vďaka tomu budú môcť žiacke školské
rady efektívnejšie pracovať a taktiež budú mať možnosť obrátiť sa v prípade
potreby na Petržalský mládežnícky parlament so žiadosťou o pomoc.

4. 2. POMOC DEVIATAKOM S VÝBEROM
STREDNEJ ŠKOLY
Výber správnej strednej školy je okamih, ktorý dokáže ovplyvniť celý život.
Skupine pre prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávanie si túto skutočnosť uvedomuje a preto sa rozhodla v roku 2022 pripraviť rôzne podujatia,
ktoré pomôžu deviatakom s výberom strednej školy.

ZÁVER
Petržalský mládežnícky parlament verí, že ich ciele a aktivity neohrozí
ďalší priebeh pandémie ochorenia COVID-19 a opatrenia vyplývajúce z nej.
Zároveň sa členia a členky snažili pri príprave tohto plánu prihliadať aj na
priebeh pandémie z roku 2021 a 2020.
Cieľom Petržalského mládežníckeho parlamentu je priniesť do mestskej
časti Bratislava-Petržalka viacero aktivít, ktoré mladí ľudia ktorí tu žijú alebo
študujú ocenia. Taktiež si Petržalský mládežnícky parlament kladie za cieľ
pomáhať miestnemu zastupiteľstvu a miestnemu úradu s ich aktivitami tak,
aby prinášali prospech mladým ľuďom.
Členovia a členky pri príprave plánov na rok 2022 prihliadali na potreby
mladých ľudí v rôznych vekových kategóriách. Od žiakov základných škôl až
po študentov vysokých škôl.
Petržalský mládežnícky parlament verí, že sa im podarí splniť všetky
naplánované ciele. Za účelom ich plnenia bude predsedníctvo Petržalského
mládežníckeho parlamentu žiadať miestne zastupiteľstvo a starostu o súčinnosť pri organizácii a realizácii niektorých projektov.
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Vyrobilo predsedníctvo Petržalského mládežníckeho parlamentu
Spracoval: Juraj Valocsay
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