Jednou z foriem zapájania mladých ľudí do rozhodovania o veciach verejných v Pezinku je
Študentský parlament (ŠP). Táto inštitúcia mala ustanovujúce zasadnutie 3. marca 2005. O
tom, čo je jej cieľom a akú prácu má už za sebou, či pred sebou informujeme v tomto čísle.

Sídlo ŠP je na Radničnom nám. 7
v Pezinku. ŠP nemá právnu subjektivitu, jeho hospodárenie, agendu, materiálno-technické zabezpečenie a metodické usmernenie
zabezpečuje Mesto Pezinok.
ŠP plní najmä tieto úlohy:
a) je reprezentantom mladých ľudí v Pezinku;
b) prenáša podnety, problémy a
návrhy na ich riešenie od mladých ľudí do orgánov samosprávy mesta a iných kompetentných orgánov;
c) aktívne vstupuje do vecí verejných pri vytváraní podmienok
na vzdelávanie, prácu a aktívne trávenie voľného času;
d) zabezpečuje svoje potreby aj
vlastným konaním;
e) pestuje u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta.

Členmi ŠP sa môžu stať žiaci a
študenti pezinských základných a
stredných škôl. Podmienkou členstva v ŠP je trvalý pobyt na území
mesta. Stredné školy majú v ŠP po
piatich zástupcoch, základné školy
po jednom. Spôsob výberu je v
kompetencii každej školy.
Funkčné obdobie člena ŠP je 2
roky. Na čele ŠP je predseda, ktorého volí parlament v tajných
voľbách. Zvoláva zasadnutia ŠP.
Predseda alebo jeho podpredsedovia sa zúčastňujú na rokovaniach Mestského zastupiteľstva v
Pezinku, kde majú možnosť prezentovať názory a vznášať pripomienky pri prijímaní rozhodnutí,
ktoré sa týkajú podmienok života
mládeže v Pezinku. Jeden podpredseda je zvolený z členov ŠP zo
stredných škôl, druhý zo základných škôl.

Členovia: Kristína Mizeráková (ZŠ Na bielenisku),
Barbora Ulrichová (ZŠ Kupeckého), Petra Hotová
(ZŠ Orešie), Laura Hujsiová (ZŠ Holubyho), Silvia
Nunvářová (ZŠ Fándlyho), Andrea Kucháriková,
Veronika Libantová, Tomáš Modrovský, Michaela
Kocmálová, Lucia Marecová (SOU Komenského),
Jana Andelová, Jakub Maluniak, Zuzana Moravčíková, Patrik Páleník, Petra Zajkoská (Gymnázium),
Anna Hradečná, Ľudmila Darovcová, Katarína Vajglová, Branislav Hletko, Pavol Demovič (SOU M.R.
Štefánika), Pavol Pastucha, Veronika Spustová,
Zora Zborovanová, Katarína Šmidovičová, Petra
Čajkovičová (Obchodná akadémia).
Predseda ŠP: Zuzana Moravčíková
Podpredsedovia ŠP: 1. Kristína Mizeráková (za základné školy), 2. Jana Andelová (za stredné školy)
Ďalší členovia Rady ŠP: Pavol Pastucha, Branislav
Hletko, Barbora Ulrichová, Lucia Marecová.

– do Rady ŠP zvolil Luciu Marecovú (SOU Komenského ul.);
– členom ŠP sme predstavili projekt Hlas mladých v Pezinku;
– rozhodol o inštalovaní schránok
do všetkých škôl v Pezinku, do
ktorých budú môcť žiaci a študenti pezinských škôl vkladať
odkazy, podnety a pripomienky
týkajúce sa života mladých v
meste; v budove MsÚ sa už
schránka ŠP nachádza;
– zobral na vedomie informáciu o
stave školstva a kultúrnom živote v Pezinku; mala by sa zlepšiť propagácia kultúrnych podujatí;
– ŠP vyhlásil súťaž o logo ŠP pre
všetky školy a knižnice;
– primátor mesta Oliver Solga in-

Jedným z orgánov ŠP je Rada,
ktorá má 7 členov. Zasadnutia ŠP
sú verejné, konajú sa minimálne
raz štvrťročne.
Každý člen ŠP má právo predložiť iniciatívne návrhy týkajúce sa
okruhu pôsobnosti ŠP. Návrhy nemožno odložiť bez ich prerokovania.
Na zasadnutiach ŠP sa zúčastňujú aj zástupcovia Mesta Pezinka,
zástupcovia z radov učiteľov a iné
osoby, ktoré môžu podať parlamentu informácie z oblasti ich pôsobnosti.
Stanovy Študentského parlamentu v Pezinku sú v plnom znení k dispozícii na sekretariáte zástupcu
primátora Mesta Pezinka, Radničné nám. 7, č.dv. 6. Po vytvorení
vlastnej web stránky ŠP budú stanovy na nej zverejnené.

V strede predsedníčka ŠP Zuzana Moravčíková,
vľavo Jana Andelová, vpravo Kristína Mizeráková.
Snímka (mo)

formoval, že v súčasnosti mesto
neuvažuje o zrušení žiadnej školy; upozornil na možnosť využívania priestorov Klubu mladých
v Dome kultúry; hovoril o zámere
mesta vybudovať tri detské
ihriská a basketbalové ihrisko;
– interpelácie členov ŠP: J. Andelová navrhla vybudovať dráhu
pre kolieskove korčule (podľa
reakcie primátora sa uvažuje
upraviť na tento účel komunikáciu z Pezinka do Limbachu, prípadne starú cestu z Muškátu
smerom na Vinosady), zriadenie
dopravného ihriska (zástupca
primátora naznačil možnosť riešenia tejto otázky v spolupráci s
Centrom voľného času, školami
alebo prostredníctvom projektov
uchádzajúcich sa o granty).

Pezinský Študentský parlament ako
organizácia, ktorej úlohou je riešiť problémy mladých ľudí a ich života v Pezinku, vám oznamuje, že vyhlasuje súťaž o
logo Študentského parlamentu. Fantázii
sa medze nekladú, no pri pohľade na
logo musí byť každému jasné, že ide o
logo ŠP. Návrhy na logo musia byť na
zadnej strane označené menom a školou
autora. Súťaž je určená pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.
Treba ich doručiť členovi ŠP, ktorý je
žiakom vašej školy alebo na Mestskom
úrade v Pezinku, č. dv. 9. Návrhy je
možné odovzdať do konca septembra
2005. Na víťaza čakajú zaujímavé ceny.
Privítame, ak pripojíte návrhy a podnety, čo by sa mohlo v Pezinku urobiť pre
deti a mládež, prípadne vaše postrehy,
ktoré nám pomôžu pri našej práci.

Bude 29.9. 2005 o 14.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku, zasadačka č. 12.

Pezinský Študentský parlament
je hlavným partnerom v projekte
Hlas mladých v Pezinku , ktorý sa
uchádza o podporu od Nadácie
mládeže Slovenska. O čo ide v projekte:
Vytvára podmienky pre zapojenie
mladých Pezinčanov do rozhodovania o veciach verejných, rešpektuje doterajšie formy ich participácie a hľadá spôsob ich zefektívnenia na základe skúseností zo zahraničia a nových komunikačných
médií. Dôraz sa kladie na spoluprácu verejného sektora, neziskových organizácií a neformálnych
skupín mladých. Hlavné aktivity na
dosiahnutie cieľov projektu:
1. vytvorenie Junior servisu pri Informačnom centre v Pezinku;
2. diskusné fóra: a) v pezinskej
televízii, b) na webovskej stránke vytvorenej špeciálne pre tieto
účely;
3. informačné tabule v školách;
4. informácie o projekte v miestnej
tlači – týždenník Pezinsko a mesačník Pezinčan;
5. vydanie informačnej brožúry o
študentskom parlamente v Pezinku;
6. pracovné stretnutie študentského parlamentu v Pezinku so
študentským parlamentom v
partnerskom meste Mladá Boleslav s cieľom výmeny skúseností;
7. školenie pre mladých anketárov;
8. prieskum názorov mladých Pezinčanov na súčasný život v
meste a ich predstavách o budúcnosti Pezinka.

– ŠP má vlastnú schránku vo
vstupnom vestibule Mestského
úradu v Pezinku, Radničné nám. 7,
cez ktorú možno písomne komunikovať s jeho členmi
– prostredníctvom osobnej účasti
na zasadnutiach ŠP, ktoré sú verejné. Termíny zasadnutí ŠP v roku
2005: 29.9. a 24.11.

