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Aktuality
22.11.2012

Podporte „Mikulášsku kvapky krvi“
Aj v adventnom období si rezort práce uvedomuje nevyhnutnosť „doplniť“ zásoby krvi, aby jej bolo počas vianočných sviatkov dostatok pre tých, ktorí ju budú potrebovať.
15.11.2012

Minister bol čestným hosťom na konferencii Suverénny Maltézsky rád
Minister práce Ján Richter sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii, ktorú zorganizovalo Veľvyslanectvo Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu svätého Jána z
Jeruzalema, Rodosu a Malty.
15.11.2012

Šéf rezortu práce sa zúčastnil na zjazde KOZ
Minister Ján Richter sa zúčastnil na VII. zjazdu konfederácie odborových zväzov, ktoré sa nieslo v duchu myšlienky Spoločne za sociálne istoty a dôstojné pracovné
podmienky.
15.11.2012

Ján Richter priblížil legislatívne zmeny medzinárodnej konferencii
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter otvoril panelovú diskusiu o zamestnanosti a sociálnych záležitostiach na konferencii pod názvom Vláda a biznis v
otvorenom dialógu.
14.11.2012

Minister Ján Richter ocenil detské domovy
„Najkrajšie slovo je ďakujem“. To bola úvodná veta včerajšieho príhovoru ministra práce Jána Richtera na slávnostnom udeľovaní ocenení detským domovom v Častej Papierničke.
09.11.2012

J. Richter: Staroba je jednou z etáp ľudského života, ktorú možno prežiť spokojne a aktívne
Medzinárodná konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita, ktorá sa konala vo štvrtok 8. novembra 2012, poukázala na významné demografické zmeny, ktoré
tento kontinent čakajú v najbližších desaťročiach.
09.11.2012

Ministerstvo štartuje realizáciu projektov na podporu zamestnávania mladých
Zamestnávatelia, ktorí chcú získať príspevok na zamestnávanie mladých do 29 rokov oň môžu požiadať od 12.11.2012. Projekty podporené z eurofondov by mali zabezpečiť
takmer 14 000 pracovných miest.
07.11.2012

Bezpečných podnikov je na Slovensku opäť viac
Certifikátom „Bezpečný podnik“ sa môže pochváliť ďalších sedem firiem. Osvedčenia zástupcom podnikov odovzdal štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Branislav Ondruš na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti pri práci.
06.11.2012

Medzinárodná konferencia o bezpečnosti pri práci
Vo Vysokých Tatrách sa začala medzinárodná konferencia o aktuálnych otázkach bezpečnosti práce. Ide o najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku
s 24-ročnou tradíciou. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti z praxe v oblasti BOZP.
02.11.2012

Na Ekotopfilme sa bude diskutovať aj o novele Zákonníka práce
Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš vystúpi v panelovej diskusii počas sprievodného programu 39. Medzinárodného festivalu
filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm.
02.11.2012

Na medzinárodnej konferencii sa bude diskutovať o aktívnom starnutí a medzigeneračnej solidarite
Dňa 8. 11. 2012 sa v bratislavskej INCHEBE uskutoční medzinárodná konferencia pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
29.10.2012

Rád z Malty má záujem prispieť na Konferenciu o rodine
Minister práce J. Richter poďakoval veľvyslancovi Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a Malty v SR Francisovi Martinovi O´Donnellovi
za pomoc a spoluprácu, ktorú Rád poskytuje v našej krajine.
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