MESTO HANDLOVÁ
Nám. baníkov 7 Handlová 97251

Materiál z rokovania orgánu:
Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
12. mimoriadne zasadnutie, dňa 06.07.2020 o 16:00

6.
PREROKOVANIE OPODSTATNENOSTI
KOMISIE AKO PORADNÉHO ORGÁNU, ÚČASŤ
OBČANOV NA ROKOVANÍ, ZVEREJŇOVANIE
MATERIÁLOV ROKOVANIA - VZIŠLO Z
INTERPELÁCIE NA MSZ

Predkladateľ:
Ústne, Danica Baranovičová
Predsedníčka komisie

Materiál obsahuje:
- Zápis z rokovania

ZÁPIS Z ROKOVANIA:
Predsedníčka vyzvala členov komisie,aby sa vyjadrili k opotstatnenosti KVPDaM, počtu členov
komisie, účasti verejnost na zasadnutiach komisie a zverejňovaní materiálov. Z ich vyjadrení k
jednotlivým bodom vyplynulo nasledovné:
Opodstatnenosť komisie: Všetci členovia sa vyjadrili, že KVPDaM má svoj význam ako poradný
orgán, pretože v komisii je zastúpenie zo všetkých oblastí školstva a všetci členovia sú erudovaný
túto funkciu zastávať. Nie všetci poslanci sa do problematiky školsva rozumejú, preto je Komisia
potrebná. v Handlovej chýba spolupráca a koordinácia aktivít škôl a školských zariadení, malá
propagácia aktivít škôl v rámci mesta. Členovia Komisie by sa mali zúčastňovať akcií, ale o nich
dopredu nevedia. členovia Komisie by mali byť aktívnejší a podľa svojich záujmov by si mali
rozdeliť oblasti školstva, ktoré by sami zastrrešovali.
Počet členov komisie: Vačšina členov Komisie (7) sa vyjadrila, že 13 členov komisie je
vyhovujúcich, ale zároveň dodali, že by mali byť aktívnejší. Dvaja členovia sa vyjadrili, že by stačil
aj menší počet členov - 9 až 11.
Zverejňovanie materiálov: Štyria členovia boli za zverejňovanie materiálov pred zasadnutím
komisie. Štyria členovia sa vyjadrili, že materiály stačí zverejniť pred mestským zastupiteľstvom a
z rokovania komisie je postačujúce zverejniť zápisnicu zo zasadnutia KVPDaM. Jeden člen komisie
sa k zverojňovaniu materiálov nevedel vyjadriť. Členovia komisie sa zhodli na tom, že sa bude
zverejňovať pozvánka s programom zasadnutia,
aby sa mohli, v prípade záujmu nahlásiť občania.
Júl, 2020
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Účasť občanov na zasadnutiach Komisie: Väčšina členov (6) sa k tejto otázke vyjadrila tak, že v
zásade nemá nič proti účasti verejnosti ale za určitých presne určených podmienok. Bolo potrebné,
aby sa dopredu nahlásili a potom by boli k rokovaniu prizvaní. Inak si to nevedia predstaviť, ako
by sa to technicky dalo zrealizovať. traja členovia komisie boli v zásade proti účasti občanov z
dôvodu, že niekedy sa na komisii prerokuvajú veci, v ktorých vystupujú osobné udaje.
V poslednom bode sa členovia vyjadrili k rokovaciemu poriadku komisií, kde navrhli v čl. V bod 2
vynechať slovné spojenie "najmenej však jedenkrát za mesiac".
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