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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 

1.  Účastník ZPC:

Titul, meno a priezvisko: 	PhDr. Eva Tomková
Pracovisko:          		 MŠVVaŠ SR, sekcia regionálneho školstva
Znalosť jazykov: 		AJ – C1; FJ – B2  
 
2.  Zahraničná pracovná cesta:

Štát: 				Francúzsko 
Mesto: 			Lyon – sídlo INTERPOLu
Vykonaná v dňoch: 		21. 11.  – 25. 11. 2016
Účel cesty: 			16. zasadnutie Lanzarotského výboru Rady Európy 
Spôsob financovania: 	sekretariát Lanzarotského výboru Rady Európy

3.  Rámcový program pobytu:

21. 11. 2016 		Cesta Bratislava – Lyon, registrácia.	 
22.11.2016 -               INTERPOL – Capacity building study visit  
23. – 25. 11. 2016	Účasť na 16. zasadnutí Lanzarotského výboru Rady Európy 

4.  Stručný priebeh:
Dňa 22.11. 2016 prezentácie odborných zamestnancov INTERPOLu – špecializovaných skupín  – všeobecná situácia a konkrétne projekty v oblasti predchádzania a riešenia kriminálnych prípadov  sexuálneho zneužívania detí vo svete s osobitným dôrazom na deti migrantov bez sprievodu, na obchodovanie s deťmi  a na zneužívanie detí v on-line prostredí internetu + diskusia.
V dňoch 23.-25.11. prebiehalo 16. zasadnutie Výboru Rady Európy – zmluvných strán  Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí (ďalej len „Lanzarotský výbor“). 
Informácie a jednotlivé rozhodnutia Lanzarotského výboru sú uverejnené na www.coe.int.

 
5. Odporúčané závery:
Pokračovať v účasti zástupcov rezortu školstva na aktivitách Rady Európy v oblasti ochrany práv detí a prevencie a na zasadnutiach  Lanzarotského výboru RE.

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia: 
Lanzarote Committee – Rules of Procedure, 
Lanzarote Committee – Opinion on Article 23 of the Lanzarote Convention and its explanatory note.
Materiály sú u nominovanej zástupkyne za SR – PhDr. E.Tomkovej.
7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC:
Aktuálne informácie o stave plnenia medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti v oblasti práv dieťaťa s osobitným dôrazom na Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí.

8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií:
Správa zo ZPC bola zaslaná elektronicky na zverejnenie na internetovej sídle MŠVVaŠ SR.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.


Správu vypracoval: 		PhDr. Eva Tomková 
Dátum:			23. 12. 2016 


Správu schválil:  		
PaedDr. Z. Kadlečíková, PhD.

Ing. Marian Galan


