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Aktuality
Ministri V4 o trhu práce

Slovensko navštívili ministri práce a sociálnych vecí z Českej republiky a Maďarska a štátny tajomník z Poľskej republiky. V rámci nášho predsedníctva vo Vyšehradskej
skupine prijali pozvanie ministra Jána Richtera na pracovné stretnutie. 

 

Pracovné právo v krajinách Vyšehradskej skupiny

Zástupcovia krajín Vyšehradskej skupiny si vymenili skúsenosti v oblasti zamestnávania a podpory zamestnanosti. Urobili tak na medzinárodnej konferencii v rámci
slovenského predsedníctva V4. 

 

O rodovej rovnosti v zamestnaní, rovnosti žien a mužov a násilí páchanom na ženách na úrovni krajín V4

V rámci slovenského predsedníctva Vyšehradskej skupiny, V4, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR expertné podujatie s medzinárodnou účasťou
pod názvom „Rodová rovnosť v krajinách V4: Spoločné výzvy, spoločné riešenia?“ 
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