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PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY
Vážení poslanci a poslankyne,
vážení
obyvatelia
Petržalky,
milí členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu.
Rok 2021 nebol pre nikoho jednoduchý.
Naše zámery a naša chuť čelili naozaj
veľkej výzve. S veľkým nadšením sme
privítali možnosť zapojiť sa do problematiky mestskej časti a reprezentovania mladých ľudí v Petržalke. Plány
boli veľké a nie všetko sa kvôli pandémii
dokázalo realizovať, ale aj navzdory
tomu sme sa snažili prispôsobiť danej
situácii. Vďaka našej odhodlanosti si
môžem dovoliť tvrdiť, že sme priniesli a
zrealizovali veľa dobrých a kreatívnych
nápadov na pôde našej mestskej časti.
V tomto dokumente vám ich predstavíme.
Ďakujeme za príležitosť a tešíme sa
na nové výzvy v nadchádzajúcom roku.
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VZNIK A FUNGOVANIE PMP

Petržalský mládežnícky parlament bol založený na základe uznesenia
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka číslo 217/2020 zo dňa
09.06.2020. Na základe daného uznesenia bola zriadená pracovná skupina,
ktorá zvolila 20 členov a členiek Petržalského mládežníckeho parlamentu.
Prvé stretnutie PMP sa konalo 8.12.2020. Následne na ďalšom stretnutí bola
zvolená predsedníčka Petržalského mládežníckeho parlamentu Bronislava
Kováčiková a podpredsedovia a podpredsedníčky Alena Potočárová, Jakub
Kuruc, Nasim Badawy a Lujza Reová.
Na prvom zasadnutí sa taktiež určili prvé pracovné skupiny:
•

Skupina pre životné prostredie

•

Skupina infraštruktúra

•

Skupina Kultúra a šport

•

Skupina Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania

Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu sa rozdelili do
vytvorených pracovných skupín, dohodli si smer, ktorým sa bude daná skupina uberať a v priebehu roka pracovali na projektoch, ktoré chceli v rámci
skupiny zrealizovať.
Cieľom Petržalského mládežníckeho parlamentu je zastupovať záujmy
mladých ľudí žijúcich na území Petržalky, alebo tým, ktorí sa tu často zdržiavajú (študujúci alebo pracujúci v Petržalke). Taktiež je cieľom Petržalského
mládežníckeho parlamentu pomáhať mladým ľuďom za pomoci edukačných
činností, kultúrnych činností, činností spojených s verejným poriadkom a pod.
Pandémia koronavírusu ovplyvnila fungovanie Petržalského mládežníckeho parlamentu do takej miery, že nebolo možné vykonávať veľkú časť plánovaných aktivít. Vzhľadom k pandemickým opatreniam sa väčšina stretnutí
organizovala v online priestore a aktivity, ktoré boli organizované v rámci
skupín boli za malej účasti členov a členiek.
Petržalský mládežnícky Parlament ako poradný orgán starostu pravidelne
zasadá k materiálom pripravovaným na miestne zastupiteľstvo za účelom
produkovať uznesenia Petržalského mládežníckeho parlamentu k navrhovaným materiálom a príprava vlastných materiálov, ktoré budú zlepšovať život mladých ľudí na území mestskej časti.
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AKTUÁLNY ČLENOVIA A ČLENKY

Petržalský mládežnícky parlament sa od svojho vzniku, aj z dôvodu pandémie koronavírusu, zápasil s neaktivitou niektorých členov a členiek. Najväčším lokalizovaným problémom bolo veľké množstvo online stretnutí a
nedostatok tých fyzických.
Taktiež sa za obdobie fungovania PMP niektorým členom a členkám vyskytli rodinné, alebo zdravotné dôvody, ktoré im bránili vo vykonávaní svojej
funkcie. Niektorí/é členovia a členky sa odsťahovali z územia mestskej časti
Bratislava-Petržalka a tak stratili nárok na členstvo v Petržalskom mládežníckom parlamente
Vzhľadom k týmto problémom opustilo Petržalský mládežnícky parlament 7
členov a členiek. Aktuálny stav obsadenia Petržalského mládežníckeho parlamentu je 13 členov a členiek. Aj z tohto dôvodu je na rok 2022 naplánovaná
propagačná kampaň za účelom doplnenia nových členov, členiek, náhradníkov a náhradníčok Petržalského mládežníckeho parlamentu.

AKTIVITY PACOVNÝCH SKUPÍN

V rámci Petržalského mládežníckeho parlamentu fungujú 4 pracovné
skupiny, ktoré majú za cieľ pomáhať mladým ľuďom v rôznych oblastiach.
Každá z týchto skupín vytvárala rôzne aktivity.

1. SKUPINA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Skupina pre životné prostredie ako prvá vyvinula aktivitu a vytvorila sériu
videí pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme (22. apríla). Séria obsahovala
7 videí a mala obrovský úspech. Video zdieľali TASR a Bratislavské noviny.
Vydanie videí taktiež spustilo kampaň “Nehádž to za hlavu”, ktorá prebiehala ešte ďalší mesiac. V rámci tejto kampane sa skupina pre životné prostredie stretla s organizáciou Zero Waste Slovakia za účelom získania nových
vedomostí o živote bez odpadu. Taktiež ľuďom pripomínali potrebu kompostovania a prezentovali nové kompostové stojiská v Petržalke.
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Členovia a členky Petržalského mládežníckeho parlamentu taktiež vďaka
skupine pre životné prostredie dostali možnosť navštíviť občianske združenie
Koza v Háji a porozprávať sa so zakladateľkou projektu Zuzanou Kubíkovou.
Ďalším významným projektom skupiny pre životné prostredie bol dotazníkový prieskum o životnom prostredí, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1 500
respondentov. Výsledky z dotazníku chce Petržalský mládežnícky parlament
využiť pri aktivitách v roku 2022

2. SKUPINA INFRAŠTRUKTÚRA
Skupina bola vytvorená primárne na prácu v oblasti miestnej infraštruktúry,
kde pociťujú mladí ľudia nedostatky. Najväčším problémom, ktorý si skupina
vzala ako prioritu, boli chodníky. V rámci svojich aktivít zaslali niekoľko podnetov na mestskú časť a na mesto za účelom skvalitnenie miestnych komunikácií.
Vďaka skupine infraštruktúra bol na Šašovskej ulici opravený kanalizačný
poklop a na cyklotrase pri Chorvátskom ramene bola upravená zeleň tak, aby
sa po nej dalo bezpečne prechádzať.
Členovia a členky skupiny pre infraštruktúru taktiež pripomienkovali možnosti bezbariérovosti na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Skupina sa posledné mesiace v tomto roku venovala osadeniu nových
lavičiek v mestskej časti. Zisťovala potreby, kde by mohli byť lavičky umiestnené a naopak, kde o ne občania nemajú záujem. Tieto zistenia plánujú
využiť v roku 2022 pri žiadosti o participáciu na výbere miest, kde budú nové
lavičky osadené.

3. SKUPINA KULTÚRA A ŠPORT
Prácou danej skupin bolo organizovať a podieľať sa na organizácii kultúrnych
podujatí. Vzhľadom k pandemickej situácii sa skupina rozhodla primárne sa
podieľať na organizovaní podujatí v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami
Petržalky a s občianskymi združeniami pôsobiacimi v Petržalke.
Hlavným projektom, na ktorom sa skupina podieľala, boli živé vysielania na
facebookovej stránke “Kultúra v Petržalke”, kde sa predstavilo predsedníctvo
Petržalského mládežníckeho parlamentu a zakladatelia PMP.
Ďalším veľkým projektom bola účasť na podujatí Petržalskí pátrači. V rámci
daného projektu sa členovia zúčastnili niekoľkých trás pozdĺž celej mestskej
časti Bratislava-Petržalka a informovali o tomto projekte verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí.
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Skupina taktiež organizovala spoznávacie výlety do bunkrov tvoriacich
líniu Petržalského opevnenia pre členov za účelom spoznávania histórie.
Tieto výlety boli následne prezentované na sociálnych sieťach a tak PMP
pomohlo občianskym združeniam spravujúcim tieto bunkre.
Vďaka Skupine kultúra a šport dostal Petržalský mládežnícky parlament
zúčastnil podujatia “Dni Petržalky 2021” na Nobelovom námestí, kde zástupcovia odprezentovali aktivity, ktoré PMP vykonáva.
Skupina pre kultúru a šport taktiež pripravila v roku 2021 dotazníkový prieskum, ktorého výsledky plánujú členovia a členky využiť pri plánovaní aktivít
na rok 2022

4. SKUPINA PREPÁJANIE FORMÁLNEHO A
NEFORMÁLNEHO VZDELÁVANIA
Z práce danej skupiny vyšlo viacero výstupov. Skupina sa do značnej miery
venuje prepájaniu formálneho a neformálneho školstva, ako aj prepájanie
škôl v Petržalke. Jedna z ich najúspešnejších aktivít je príprava a organizácia projektu “Poznávame Neznáme”, ktorý bol ocenený grantom Európskeho
zboru solidarity. V rámci tomto projektu organizujú workshopy na základných
a stredných školách v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Skupina bola veľmi aktívna aj počas dištančnej výučby počas druhej vlny
pandémiu. Skupina realizovala dotazníkový prieskum na základných a stredných školách v Petržalke za účelom získania informácií o problémoch online
výučby, z ktorých získali viac ako 850 výstupov. Na základe týchto dát potom
skupina vytvorila a pripravila cyklus online webinárov určených pre učiteľov
základných a stredných škôl na tému “Ako používať online nástroje pri vyučovaní kreatívne”. Počas deväťdesiatich minút zoznamovali členovia a členky
pedagógov s najzaujímavejšími on-line nástrojmi, ktoré môžu využívať na
to, aby viedli svoje vyučovacie hodiny interaktívnejšie a zábavnejšie. Tento
cyklus ovplyvnil viac ako 50 učiteľov nielen z Petržalky, ale aj z celého Slovenska.
Členovia a členky skupiny sa taktiež realizovali pri participácii a tvorbe koncepcie rozvoja práce s mládežou mestskej časti Bratisalva-Petržalka. V rámci tejto koncepcie pomáhali s organizovaním workshopov na základných a
stredných školách a so zberom dotazníkových odpovedí. Projekt si kladie za
ciel pomáhať mladým ľuďom v najbližších rokoch.
Skupina ďalej spolupracovala s IUVENTOU - Slovenským inštitútom
mládeže na realizácii online stretnutí mládežníckych parlamentov z celej
Slovenskej Republiky.
IUVENTE - Slovenskému inštitútu mládeže taktiež pomáhali na Konferencii
o mládeži 2021 kde poskytli dobrovoľníkov z radov členskej základne Petržalského mládežníckeho parlamentu.
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NAPÍSALI O NÁS
Petržalský mládežnícky parlament sa pravidelne objavuje v mediálnej sfére
a preto sme sa rozhodli poukázať na niektoré zaujímavé články, ktoré odzrkadľujú aktivitu našej mládežníckej organizácie

Bratislava Deň:
Petržalský mládežnícky parlament pripravil aktivitu pre všetkých, ktorí si chcú
spríjemniť jarné prázdniny
https://bratislavaden.sk/petrzalsky-mladeznicky-parlament-pripravil-aktivitu-pre-vsetkych-ktori-si-chcu-sprijemnit-jarne-prazdniny/

Teraz.sk:
Petržalský mládežnícky parlament má za
sebou už viacero aktivít
https://www.teraz.sk/regiony/bratislava-petrzalsky-mladeznicky/531533-clanok.html

SME:
Petržalský mládežnícky parlament spustil
kampaň za čistotu
https://bratislava.sme.sk/c/22644155/petrzalsky-mladeznicky-parlament-spustil-kampan-za-cistotu.html
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Európsky výbor regiónov:
Petržalský mládežnícky parlament diskutuje o tom, ako sa môže Bratislava vďaka
Európskej zelenej dohode stať zelenšou a
zdravšou
https://cor.europa.eu/sk/news/Pages/
bratislava-greener-and-healthier-by-european-green-deal.aspx

TV Bratislava:
Petržalský mládežnícky parlament je mimoriadne aktívny
https://www.tvba.sk/ba-dnes/petrzalsky-mladeznicky-parlament-je-mimoriadne-aktivny/

Zoznam.sk:
Petržalský mládežnícky parlament má za
sebou už viacero aktivít
https://bratislava.zoznam.sk/petrzalsky-mladeznicky-parlament-ma-za-sebou-uz-viacero-aktivit/

iSlovak.sk:
NÁŠ MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT PUTUJE PO PETRŽALSKÝCH ŠKOLÁCH S DISKUSIAMI A PREDNÁŠKAMI S ODBORNÍKMI Projekt Poznávame neznáme ús…
https://islovak.sk/nas-mladeznicky-parlament-putuje-po-petrzalskych-skolach-s-diskusiami-a-prednaskami-s-odbornikmi-%F0%9F%99%82projekt-poznavame-nezname-us/
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ZÁVER
Petržalský mládežnícky parlament bol aj navzdory problémom spojenými
s pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID-19 mimoriadne aktívny. Členovia a členky v pracovných skupinách vytvorili množstvo projektov, ktoré
boli ocenené či už grantom, alebo mediálnym priestorom.
Predsedníctvo Petržalského mládežníckeho parlamentu sa snaží prihliadať na potreby mladých ľudí v Petržalke a na základe nich motivovať členov a členky k príprave adekvátnych projektov na uspokojenie týchto potrieb.
Petržalský mládežnícky parlament verí, že výsledky, ktoré dosiahli už teraz
pomáhajú mladým ľuďom v Petržalke.
Témy, ktoré prezentujú predstavitelia a predstaviteľky Petržalského
mládežníckeho parlamentu reflektujú témy, ktoré zaujímajú mladých ľudí na
celom svete. Aj na základe týchto tém členovia a členky prichádzali s takými
projektami, ktoré uspokoja väčšinu mladých v Petržalke.
Okrem projektov ktoré Petržalský mládežnícky parlament pripravoval na
verejných priestranstvách a v mediálnom priestore, sa členovia a členky podieľali na práci priamo s mladými ľuďmi na základných a stredných školách
pri viacerých projektoch.
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Vyrobilo predsedníctvo Petržalského mládežníckeho parlamentu
Spracoval: Juraj Valocsay
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