Správa zo zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu
dňa 12. - 15. 3. 2012





1. Účastník zahraničnej pracovnej cesty

Ing. Tomáš Sobčák - hlavný radca, Odbor kapitálových výdavkov, Sekcia financovania a rozpočtu
Jazyk: anglický

2. Zahraničná pracovná cesta

Miesto a čas: Brusel, Belgicko, 12. - 15. 3. 2012

Prijímajúca organizácia: 
Bureau du Secrétaire Général des Ecoles européennes
Rue Joseph II, 30
1040 Bruxelles

Účel cesty:
Účasť na rokovaní Rozpočtovej komisie Európskych škôl 

Spôsob financovania:
Náklady na ZPC sú preplácané z rozpočtu Európskej školy

3. Rámcový program pobytu

12. 3.  2012 – prílet do Bruselu

13. – 14. 3. 2012 -  zasadnutie Rozpočtového výboru

15. 3. 2012 – odlet z Bruselu
	
4. Stručný priebeh rokovaní
13. - 14. 3. 
Zasadnutie Rozpočtového. Zápisnica a kompletný program zasadnutia je k dispozícii na Odbore kapitálových výdavkov. 
Najdôležitejšie body programu na zasadnutí Rozpočtového výboru:
	Schválenie zápisnice a návrhov zo zasadnutia konaného 26. – 27. 10. 2011, schválenie programu zasadnutia
	Výročná správa finančného kontrolóra,
	Rozpočet európskych škôl na rok 2013 – úvod k predbežnému návrhu rozpočtu, predbežný návrh rozpočtu na rok 2013, náklady na žiaka,
	Rozdelenie nákladov/príspevkov jednotlivých štátov na európske školy (vrátane otázky ohľadne platov učiteľov),
	Opravný rozpočet Úradu generálneho tajomníka Európskych škôl v Bruseli,
	Štatistiky týkajúce sa integrácie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do európskych škôl v roku 2011,
	Priebežná správa pracovnej skupiny,
	9 – ročné zmluvy učiteľov – výnimočné predĺženie ,
	Štruktúra písomných testov maturitnej skúšky, 
	Výročná správa IKT.


5. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia

Boli prinesené materiály podľa jednotlivých bodov programu a sú uložené na Odbore kapitálových výdavkov.


6. Očakávaný prínos ZPC

Účasť na zasadaní vyplýva z prístupu SR k Dohovoru o európskych školách. 

7. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

Účastník o rokovaniach informuje členov pracovnej skupiny Európskych škôl na MŠVVŠ SR.




Dátum: 29. 3. 2012



Správu vypracoval: 				          Ing. Tomáš Sobčák



Správu schválil: 					Ing. Jozef Kosár, 
       riaditeľ odboru kapitálových výdavkov

