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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.
 
Česká ministerka práce a sociálnych vecí Michaela Marksová, maďarský minister pre zamestnanosť Sándor Czomba, štátny tajomník Ministerstva práce a sociálnej politiky
Poľskej republiky Radoslaw Młeczko a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter diskutovali najmä o situácii na trhu práce. Okrem výmeny poznatkov o
konkrétnych opatreniach na podporu rastu zamestnanosti hľadali aj možnosti spolupráce pri znižovaní nezamestnanosti a zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva.
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