
Alebo inak, Mládežnícky parlament mesta
Poprad. Má zhruba 35 členov, z ktorých je
približne 20 aktívnych. Mládežnícky parla-
ment tvoria žiaci stredných a
základných škôl. Títo študenti
sa stretávajú každý prvý štvrtok
v mesiaci. Prerokuvávajú rôzne
akcie, ako napr. študentský
ples, o ktorom ste hádam už po-
čuli. Ak áno, možno ani netu-
šíte, že ho organizuje
mládežnícky parlament. Toto
zhromaždenie mladých kreatív-
nych ľudí sa snaží vytvárať ce-
loročne rôzne
akcie a podu-
jatia aj pre
občanov mesta. Napríklad apriliáda, najoz-
namko, najtablo, jarná múza, študentský
ples, piatky za pevné zadky a mnoho ďal-
šieho.
Predsedom parlamentu je Juraj Macurák,
ktorého sme si zvolili a myslím, že sme uro-
bili veľmi dobre, lebo je to mladý inteligentný

muž. Parlament sa skladá zo 4 komisií, a to
z kultúrnej, propagačnej, športovej a envi-
ronmentálnej, ktorá vznikla len prednedáv-

nom. Každá komisia má
svojho predsedu.
Možno si poviete, že parla-
ment, to znie tak o ničom a
musí tam byť nuda. Aj ja
som si to myslela, ale keď
som tam prišla, spoznala
som mnoho nových ľudí a
zažila kopec zábavy. Naprík-
lad prednedávnom sme boli
na zájazde v Starom Sonči,

kde bolo
veľmi prí-
jemne. Na-

učili sme sa niečo o Pieninskom národnom
parku a mali sme možnosť ho spoznať pro-
stredníctvom túry.
Parlament nespolupracuje len so sloven-
skými študentskými parlamentami, ale jeho
práca siaha až za hranice Slovenska.

- Lenka -
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Hlavnými témami  týždňa regiónov a
miest - Open days 2009, ktorého  7. ročník
sa konal v októbri, sú
globálne výzvy a regio-
nálne riešenia. V jedno-
tlivých regiónoch
členských krajín EÚ sa
v rámci tejto aktivity ko-
najú lokálne podujatia,
ktorých cieľov je pred-
staviť EÚ a samosprávu
obyvateľom miest.

Prešovský samo-
správny kraj pri tejto
príležitosti pripravil po-
dujatie s názvom Tak chutí Európa, tak chutí
Prešovský kraj. Súčasťou prezentácie krajín
EÚ, PSK a mesta Poprad bola aj ochutnávka
národných jedál  spojená s hlasovaním o tra-

dičnú chuť Prešovského kraja. Za Poprad
bola poverená naša škola. Z vybraných 23

krajových jedál  sme
sa zamerali na prí-
pravu 18 z nich.
Vzhľadom na to, že
naša škola nemá jedá-
leň, všetky jedlá pri-
pravovali pracovníci
našej školy a naši ro-
dičia. Zároveň sme po-
núkli aj špeciality
jednotlivých členských
krajín EÚ, doplnené
množstvom zaujíma-

vosti  a predmetov z každého členského štátu
EÚ.
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