
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny               

            Slovenskej republiky  
                                               

 

Medzinárodná konferencia  

 

„Výzvy pracovného práva v kontexte zachovania a zvyšovania 

zamestnanosti v krajinách V4“,  
organizovaná v rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny /V4/ 

 

26. február 2015 

Kongresová sála hotela Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava, Slovenská republika 

 

Simultánne tlmočenie: Angličtina/Slovenčina 

PROGRAM: 

Moderátor: Barbora Petrová, tlačový odbor, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR   

 

Dopoludňajší blok: 

 

 

09.30 – 10.00  Registrácia & káva  

 

10.00 – 10.05  Privítanie a otvorenie                                          konferenčná sála LUX 

 

10.05 – 10.15 Otvárací príhovor  

Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR  

 

10.15 -11.35  Panel  I: 

Téma 1 : Nové formy pracovných vzťahov a ich flexibilita 

Hlavný prejav:   

 

Jozef Toman, riaditeľ odboru pracovných vzťahov, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR 

Agentúrne zamestnávanie v  Slovenskej republike /novela Zákonníka 

práce vo väzbe na praktické skúsenosti s porušovaním zákona/ 

 

Prezentácie zástupcov krajín V4:  

 

PL – Katarzyna Kaczmarska, vedúca špecialistka odboru pracovného 

práva, Ministerstvo práce a sociálnej politiky Poľskej republiky 

Nové formy pracovných vzťahov a ich flexibilita v  poľskom 

pracovnom práve 



HU - Dr József Krisztián Járai, riaditeľ oddelenia, Odbor inšpekcie 

práce (zamestnanosť), Ministerstvo národného hospodárstva, Maďarsko 

Nové formy pracovných vzťahov a ich flexibilita- Zjednodušenie 

Zákona o zamestnanosti 

 

SK – Miroslava Kordošová a Lenka Grandtnerová, výskumné 

pracovníčky, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Slovenská republika  

Príspevok Inštitútu pre výskum práce a rodiny k výskumu nových 

foriem pracovných vzťahov a modernizácie organizácie práce 

 

11.35 –11.50  Prestávka na kávu – priestory foyer 

11.50- 12.35  Téma 2:  Modernizácia organizácie práce 

Prezentácie zástupcov  krajín V4: 

PL – Katarzyna Kaczmarska, vedúca špecialistka odboru pracovného 

práva, Ministerstvo práce a sociálnej politiky Poľskej republiky 

Modernizácia organizácie práce v Poľsku 

  

HU – Dr. József Krisztián Járai, riaditeľ oddelenia, Odbor inšpekcie 

práce (zamestnanosť/, Ministerstvo národného hospodárstva, Maďarsko  

Modernizácia organizácie práce – Nové formy zamestnávania 

v Maďarsku 

 

SK -  Katarína Lanáková, riaditeľka odboru politiky trhu práce,  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

     Podpora udržania zamestnanosti 
 

12.35 – 13.00  Diskusia k vystúpeniam   

13.00 – 14.15 Obed formou  bufetu                                          reštaurácia na 1. posch. 

 

Popoludňajší blok:  

    

Moderátor: Daniela Rodinová, tlačový odbor, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR/ bude potvrdené/ 

  

14.15  - 15.40 Panel II:  

 

Téma 3: Smernica o vysielaní pracovníkov a  Smernica o dočasnej 

agentúrnej práci verzus nelegálna práca 

 

Hlavné prejavy:  

Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR  

/Názov témy bude spresnený/ 

 



Robert Murr, odbor zmluvného pracovného práva, Spolkové 

ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa Rakúskej 

republiky  

Práva pracovníkov vyplývajúce zo smerníc o vysielaní pracovníkov 

a o dočasnej agentúrnej práci; Smernica EÚ - 96/71/ES o vysielaní 

pracovníkov a Smernica EÚ - 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej 

práci verzus nelegálna práca - Implikácie a uplatňovanie v Rakúsku 

 

Prezentácie zástupcov V4: 

PL – Katarzyna Kaczmarska, vedúca špecialistka odboru pracovného 

práva, Ministerstvo práce a sociálnej politiky Poľskej republiky  

Aplikácia Smernice o vysielaní pracovníkov a Smernice o dočasnej 

agentúrnej práci z poľského pohľadu 

 

HU – Dr. József Krisztián Járai, riaditeľ oddelenia, Odbor inšpekcie 

práce /zamestnanosť/, Ministerstvo národného hospodárstva, Maďarsko 

Smernica o  vysielaní pracovníkov verzus nelegálna práca  v 

Maďarsku 

 

CZ -  Jiří Macíček, námestník  generálneho inšpektora, Státní úřad 

inspekce práce  

Agentúrne zamestnávanie v Českej republike z pohľadu kontrol 

inšpekcie práce 

/ 

15.40 – 16.00  Diskusia k vystúpeniam 

16.00 – 16.15   Záverečné poznámky 

Jozef Toman,  riaditeľ odboru pracovných vzťahov, Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

16.15 Záver konferencie:  

 

Danica Lehocká, generálna riaditeľka sekcie práce, Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR/ 

    

 


