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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Úvod > Ministerstvo > EÚ a medzinárodné vzťahy > Dynamický Vyšehrad

„Výzvy pracovného práva v kontexte zachovania a zvyšovania
zamestnanosti v krajinách V4“
Téma 1 : Nové formy pracovných vzťahov a ich flexibilita
Agentúrne zamestnávanie v Slovenskej republike, SVK (.PDF) - Jozef Toman, riaditeľ odboru pracovných vzťahov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nové formy pracovných vzťahov a ich flexibilita v poľskom pracovnom práve, EN (.PDF) - Katarzyna Kaczmarska, vedúca špecialistka odboru pracovného práva,
Ministerstvo práce a sociálnej politiky Poľskej republiky
Nové formy pracovných vzťahov a ich flexibilita- Zjednodušenie Zákona o zamestnanosti, EN (.PDF) - Dr József Krisztián Járai, riaditeľ oddelenia, Odbor inšpekcie
práce (zamestnanosť), Ministerstvo národného hospodárstva, Maďarsko
Výskum nových foriem pracovných vzťahov a modernizácie organizácie práce, SVK (.PDF) - Miroslava Kordošová a Lenka Grandtnerová, výskumné pracovníčky,
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Slovenská republika

Téma 2: Modernizácia organizácie práce
Modernizácia organizácie práce v Poľsku, EN (.PDF) - Katarzyna Kaczmarska, vedúca špecialistka odboru pracovného práva, Ministerstvo práce a sociálnej politiky
Poľskej republiky
Modernizácia organizácie práce – Nové formy zamestnávania v Maďarsku, EN (.PDF) - Dr. József Krisztián Járai, riaditeľ oddelenia, Odbor inšpekcie práce
(zamestnanosť/, Ministerstvo národného hospodárstva, Maďarsko
Podpora udržania zamestnanosti, SVK (.PDF) - Katarína Lanáková, riaditeľka odboru politiky trhu práce, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Téma 3: Smernica o vysielaní pracovníkov a Smernica o dočasnej agentúrnej práci verzus nelegálna práca
Práva pracovníkov vyplývajúce zo smerníc o vysielaní pracovníkov a o dočasnej agentúrnej práci – Implikácie a uplatňovanie v Rakúsku, EN (.PDF) - Robert Murr,
odbor zmluvného pracovného práva, Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa Rakúskej republiky
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, EN (.PDF) - Robert Murr, odbor zmluvného pracovného práva, Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa Rakúskej republiky
Aplikácia Smernice o vysielaní pracovníkov a Smernice o dočasnej agentúrnej práci z poľského pohľadu, EN (.PDF) - Katarzyna Kaczmarska, vedúca špecialistka
odboru pracovného práva, Ministerstvo práce a sociálnej politiky Poľskej republiky
Smernica o vysielaní pracovníkov verzus nelegálna práca v Maďarsku, EN (.PDF) – Dr. József Krisztián Járai, riaditeľ oddelenia, Odbor inšpekcie práce
/zamestnanosť/, Ministerstvo národného hospodárstva, Maďarsko
Agentúrne zamestnávanie v Českej republike z pohľadu kontrol inšpekcie práce, CZ (.PDF) - Jiří Macíček, námestník generálneho inšpektora, Štátny úrad inšpekcie
práce, Česká republika
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