Vážené dámy, vážení páni,
prijmite naše pozvanie na konferenciu o nových formách organizácie práce a ich mieste v agende sociálneho dialógu. Radi Vás
privítame
v piatok 18. mája 2007
v Kongresovom centre Technopol, na Kutlíkovej ulici 17 v Bratislave.
Konferencia sa bude konať pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Nové formy organizácie práce – privilégium alebo nevyhnutnosť?
To je názov konferencie s medzinárodnou účasťou odborníkov z Poľska, Španielska a Talianska, a zároveň leitmotív diskusie,
v ktorej sa spoločne budeme snažiť nájsť odpovede na základné otázky – sú flexibilné formy práce len nadštandardným
opatrením pre blaho zamestnanca, alebo predstavujú aj jednu zo zásadných podmienok zvyšovania konkurencieschopnosti
podnikov a organizácií? Aké výhody či riziká prináša ich využívanie zamestnávateľom, zamestnancom a spoločnosti? Prečo táto
problematika chýba v agende sociálneho dialógu? Môžu zamestnávatelia a zamestnanci očakávať podporu v štátnej politike? Na
ktoré prorodinné opatrenia budú môcť zamestnávatelia čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ?
Veríme, že Vás táto téma zaujala a využijete možnosť dozvedieť sa viac o aktuálnych trendoch v oblasti nových foriem
organizácie práce, skúsenostiach zo zahraničia, ako aj perspektíve ich využitia v slovenských podmienkach. Hosťami panelovej
diskusie budú prizvaní experti z radov zamestnávateľov, štátnej správy, odborových organizácií ako aj špecializovaných
neziskových organizácií zaoberajúcich sa problematikou flexibilných foriem práce a zosúlaďovania rodinného a pracovného
života.
Zaregistrovať sa môžete do 10. mája 2007 na stránke www.tele-work.sk,
kde budú priebežne dopĺňané informácie o programe a účastníkoch konferencie.
Telefonicky môžete svoju účasť potvrdiť na čísle 046/ 542 56 96.
Upozornenie: Vstup je bezplatný, na základe registrácie.
Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Šimová
Tel.: 046/ 542 56 96, mobil: 0911 12 01 77
e-mail: zuzana@tele-work.sk

PROGRAM
Blok I.:

Nové formy organizácie práce. Slovensko v zrkadle zahraničných skúseností.

08.30 – 09.00

Registrácia

09.00 – 09.05

Privítanie účastníkov
Mgr. Zuzana Šimová, projektová manažérka, Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra

09.05 - 09.15

Otvorenie konferencie
JUDr. Mária Buchtová, riaditeľka odboru pracovných vzťahov, Sekcia práce MPSVaR SR

09.15 – 09.35

P.A.S.T.A. Partnerstvo pre podporu adaptability a flexibility podnikov a zamestnancov
– technológie a legislatíva v prospech harmonizácie práce a rodiny.
Wojciech Dymowski, konzultant spoločnosti ITTI, s.r.o., Poznaň, Poľsko

09.35 – 09.50

Je európska legislatíva nastavená na využívanie nových foriem organizácie práce? Výsledky
komparatívneho prieskumu v Taliansku, Španielsku, Poľsku a na Slovensku.
Maria Olatz Errazqin, Prospektiker, S.A., San Sebastian, Španielsko

09.50 – 10.10

Ako využívajú nové formy organizácie práce v Taliansku, Španielsku, Poľsku a na Slovensku?
Angela di Lecce, Centro Servizi s.r.l., Matera, Taliansko

10.10 – 10.30

prestávka s občerstvením

Blok II.:

Súčasná situácia v oblasti využívania nových foriem organizácie práce. Panelová diskusia.
Moderátorka panelovej diskusie:
Ing. Andrea Chorváthová, Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava

10.30 – 11.00

Nové formy organizácie práce – východiská, trendy, prognózy.
Mgr. Ing. Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti Bratislava

11.00 – 11.20

Flexibilita zamestnávania v slovenskom Zákonníku práce.
Ing. Juraj Borgula, Republiková únia zamestnávateľov, Bratislava

11.20 – 11.40

Opatrenia MPSVaR v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života.
JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka odboru rodovej a rodinnej politiky MPSVaR SR

11.40 – 12.00

Zavádzanie nových foriem organizácie práce z pohľadu odborových zväzov.
Vladimír Mojš, viceprezident pre hospodársku politiku a soc. partnerstvo KOZ SR

12.00 – 12.20

Matky na trhu (práce a života).
Mgr. Sylvia Šumšalová, sociologička, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
PhDr. Saskia Repčíková, PR koordinátorka, Únia materských centier Slovenska, Bratislava

12.20 – 12.45
12.45

závery a odporúčania
obed

