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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
1.  Účastník ZPC:
Mgr. Peter Melek
odbor koncepcií a financovania športu
sekcia štátnej starostlivosti o šport
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava, 
štátny radca, 
anglický jazyk – pokročilý, nemecký jazyk – mierne pokročilý. 

2.  Zahraničná pracovná cesta:
Belgicko, Brusel, 20.-21.3.2012,Expert Group, „Sport, Health and Participation“ Rue de la Loi 200, B-1000 Brussels, účasť na rokovaní spojená s prijatím informácií a nových trendoch v agende Športu a zdravia. 
Pracovná cesta bola hradená:
	Letenka XG SHP

Pobytové a iné náklady MŠVVaŠ

3.  Rámcový program pobytu:
20.3.2012 16:55 prílet,
21.3.2012 9:30 zahájenie rokovania, (Expert Group „Sport, Health and  participation“).
21.3.2012 17:00 koniec rokovania, 
21.3.2012 21:00 prílet do Viedne 

4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:
Po bode 1 (Úvod) bola 2. bodom prezentácia nových merateľných ukazovateľov k odporúčaniam HEPA.  V bode 3 boli prezentované výsledky dotazníka zameraného na aktívne starnutie, v ktorom krajiny inoformovali o participácií v zadaných úlohách. 4. bod venovaný novej aktivite nemeckých členov výskumného tímu. Spolupráca zdravotných poisťovní s športovým hnutím. Žiadali participujúce krajiny o zhodnotenie stavu a následnú spoluprácu pri realizácií úloh. Bod 5 bol venovaný záverom a informáciám o ďalšom mítingu (27. Júna 2012).  

5.  Odporúčané závery:
Prerokovať výstupy zo ZPC, 
Zodpovedať na otázky:
Má sa SŠSŠ podieľať na plnení úloh vyplývajúcich z materiálu HEPA?
Ak áno, akým spôsobnom a objemom sa podieľa?
Ako dosiahnuť stav, ktorý je požadovaný?

Spolupracovať s výskumnou skupinou pri plnení úloh z oblasti aktívneho starnutia a spolupráce športového hnutia so zdravotnými poisťovňami.
6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Nosný dokument HEPA zverejnený na: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_sk.pdf
Dokumentácia k problematike „active and healthy ageing“ uložená v printovej podobe u p. Meleka (SŠSŠ, MŠVVŠ).
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Informovanie o nových trendoch z oblasti Šport a Zdravie. 
8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Informácie boli zverejnené na internetovom sídle MŠVVaŠ a priamo poskytnuté priamym nadriadeným a členovi expertnej skupiny: Prof. MUDr. Dušanovi Hamarovi PhD.

Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracoval: Mgr. Peter Melek 
Dátum: 02.04.2012
Správu schválil: Ladislav Križan, PhD. – generálny riaditeľ SŠSŠ
 
Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do 10 dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť na Sekciu medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR.

