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NA KONFERENCIU

Sociálne istoty v ohrození? Šanca ale-
bo koniec trhu práce ako ho poznáme? 
Výzva alebo hrozba pre  odbory? Čo 
sme už spravili a čo treba ešte vykonať? 
Bude ešte existovať kultúra sveta práce? 
Kam speje ochrana zamestnanca a kto 
ho bude chrániť? Nahradia nás roboty? 
Freelanceri, plaformy, algoritmy...Práca 
4.0? A čo staršia generácia? Gender pay 
gap a homeworking.

HOTEL LOFT
Štefánikova 864/4
811 05 Braislava



11:00 - 12:30
Moderátor: Radovan Geist,  šéfredaktor Euraci v
Vystupujúci:

Henning Meyer - Social Europe Brusel

Michal Polák – Ministerstvo fi nancií SR

Veronika Mirschel – odborový zväz ver.di Nemecko

Kateřina Smejkalová - Friedrich Ebert Si t ung,
zastúpenie v ČR

12:30 - 13:30
obedňajšia prestávka

09:00 - 09:10 Anne Seyff erth – riaditeľka Friedrich 
Ebert Si t ung v ČR a SR

09:10 – 10:40
Moderátorka: Zuzana Gabrižová, EurAci v
 Vystupujúci:

Branislav Ondruš - štátny tajomník, Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Michael Sommer - bývalý prezident, Deutscher 
Gewerkschat sbund, člen predstavenstva FES

Jozef Kollár - Prezident konfederácie odborových 
zväzov SR 

Josef Středula - prezident Českomoravskej konfede-
rácie odborových zväzov

10:40 - 11:00
prestávka

Témou panelu je vymedzenie kľúčových oblasí 
a tém spoločenského i pracovného života, ktorých sa 
dotkne nástup štvrtej priemyselnej revolúcie. Snahou 
je vymedzenie šírky dopadov postupujúcej automa-
i zácie a digitalizácie jednotlivých procesov, ktoré sa 
netýkajú len výrobného sektora a služieb , ale budú 
mať zásadné následky aj v oblasi  postavenia odboro-
vých organizácií ako zástupcov zamestnancov a účin-
nú ochranu práv zamestnancov, zmeny vo vymedzení 
vzájomných vzťahov medzi sociálnymi partnermi
s ohľadom na štrukturálne zmeny v počte a charak-
tere pracovných miest, či vôbec na samotné formy 
výkonu závislej práce pri predpokladanom razantnom 
ústupe pracovného pomeru na neurčitý čas a na usta-
novený týždenný pracovný čas. Panelisi  sú zámerne 
vybraí  s ohľadom na svoje predchádzajúce profesi-
onálne prepojenie, ktoré prepája samotnú odbornú 
prax na trhu práce s väčším nadhľadom v súvislosi  
ich zapojenia aj do polii ckého života na úrovni tripar-
i ty na nadnárodnej úrovni.  

PRÁCA 4.0  -
VÝZVA ALEBO 
OHROZENIE
SVETA PRÁCE
AKO HO 
POZNÁME

a nové formy zamestnávania, formuláciu nových rolí 
mužov a žien v pracovnom prostredí i v samotnej spo-
ločnosi , udržateľnosť systému sociálneho zabezpe-
čenia a zdravotného poistenia pri úbytku značného 
počtu pracovných miest.  

Témou panelu je výraznejšie sa zameranie na prak-
i cké otázky spojené so štvrtou priemyselnou revo-
lúciou a predpokladanými zmenami v spoločnosi , 
v národnom hospodárstve či samotnom trhu práce. 
Kombinácia národných a zahraničných hosí  z rôznych 
odlišne odborne zameraných prostredí má priniesť 
synergickú diskusiu o vplyvoch štvrtej priemyselnej 
revolúcie na národné hospodárstvo a schopnosť štátu 
kumulovať dostatočný objem prostriedkov na udrža-
nie sociálneho štátu, nový pohľad na zamestnanosť
a nezamestnanosť ľudí v dôsledku aktuálnej disku-
sie o nepodmienenom príjme ako možnosi  riešenia 
straty pracovných miest, postavení zamestnancov
na trhu práce aj s ohľadom na genderové hľadisko

DIGITÁLNI 
NÁDENNÍCI 
SOCIOLOGICKÉ 
A EKONOMICKÉ
SÚVISLOSTI

13:30 - 14:30
Moderátorka: Zuzana Homer, FES Brai slava
Vystupujúci:

Michal Valach/Jozef Toman - Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR   
  
Juraj Borgula - Zväz strojárskeho priemyslu SR

Andrea Olšovská – dekanka, Právnická fakulta,
Trnavská univerzita v Trnave

Michal Polák - poradca Ministra fi nancií SR

Michal Páleník - riaditeľ, Inši tút zamestnanosi 

Mária Svoreňová - Konfederácia odborových zväzov 
SR

Marek Švec - Labour Law Associai on/Asociácia
pracovného práva

Témou panelu je odborná diskusia relevantných od-
borníkov z akademickej obce, zástupcov zákonodarcu 
i sociálnych partnerov, ktorej hlavnou myšlienkou je 
analýza súčasnej pracovnoprávnej úpravy z pohľadu 
jej pripravenosi  na predpokladané zmeny na trhu 
práce i v samotnej spoločnosi . Panelisi  by sa mali za-
oberať nielen formami výkonu závislej práce a prípad-
nej potrebe konši tuovania nových druhov pracovno-
právnych vzťahov umožňujúcich výkon závislej práce, 
ale súčasne zamýšľať sa aj nad zmenami v oblasi  práv 
a povinnosí  subjektov pracovnoprávnych vzťahov, 
novými možnosťami rozvrhovania pracovného času 
a poskytovania odpočinku zamestnancov, modelovať 
prípadne zmeny v oblasi  pracovnoprávnej zodpo-
vednosi , či formulovať jasné odporúčania z pohľadu 
stability vzájomného prepojenia foriem výkonu práce 
a systému sociálneho zabezpečenia. Panel je určený 
pre odbornú verejnosť.

PRÁCA 4.0 
A ZMENY 
V PRACOVNO-
PRÁVNEJ 
ÚPRAVE



O KONFERENCII

Štvrtá priemyselná revolúcia ako významný medzník prerodu 
tradičnej priemyselnej spoločnosi na novú digitálnu spoločnosť 
sa bude prejavovať nielen v samotnej odlišnej organizácii výroby, 
ale v podstatnej miere zasiahne i ostatné oblasi života. Pokračo-
vanie nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie v globálnej trhovej 
ekonomike začína mať svoje bezprostredné dopady aj na oblasť 
pracovnoprávnych vzťahov alebo trh práce, a to najmä na po-
stavenie zamestnancov alebo ich zástupcov a zamestnávateľov. 
Prenikajúce sprievodné javy nástupu štvrtej priemyselnej revo-
lúcie v podobe digitalizácie a zavádzania moderných technológií 
do výrobného i pracovného procesu majú za následok nielen úby-
tok tradičných pracovných miest, ale aj zmenu charakteru tých 
ostatných. Friedrich Ebert Situng, zastúpenie v SR a jej partneri 
si preto za kľúčovú tému dlhoročného úspešného projektu “Kul-
túra sveta práce” zvolili práve relexiu témy dopadov digitalizácie 
na   oblasť pracovného práva a na životné podmienky jednotlivca. 
V samotných paneloch budú  pozvaní hosia i experi z akademic-
keho i poliického života, sociálnych partnerov i prostredia trhu 
práce formulovať otázky a následne na ne hľadať odpovede dotý-
kajúcich sa  “Kultúry sveta práce v digitálnej spoločnosi.”

PRIHLÁŠKA

Prihlásiť na konferenciu sa môžete prostredníctvom emailu na: 
lukacova@fes.sk najneskôr do 15. 3. 2018.

POPLATOK

Konferencia je pre registrovaných účastníkov bezplatná.

DOPRAVA A PARKOVANIE

Na miesto konania konferencie sa môžete dopraviť prostredníc-
tvom siete liniek MHD (zástavka Kooperaíva alebo Hodžovo 
námesie). Ak prídete autom, hotel LOFT má vlastné podzemné 
parkovisko, rovnako je možné parkovať v podzemných garážach 
pri Prezidentskom paláci na Hodžovom námesí. Parkovanie si 
účastníci zabezpečujú individuálne.

KONTAKTNÁ ADRESA

PhDr. Anna Lukáčová
telefón: +421 918 877 232
e-mail: lukacova@fes.sk

WEBOVÁ STRÁNKA KONFERENCIE

www.laborlaw.sk/konferencie
www.fes.sk

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI


