Správa z
tuzemskej pracovnej cesty (TPC)
Meno účastníka: Ing. Lenka Grandtnerová, PhD.
Mesto: Veľký Meder
Začiatok TPC (DEŇ a ČAS): 15.05.2014 o 7.00 hod.
Koniec TPC (DEŇ a ČAS): 16.05.2014 o 14.00 hod.
Účel TPC: Medzinárodná vedecká konferencia s názvom:
Zamestnanosť a jej sociálno – ekonomické súvislosti v európskom priestore

Spôsob financovania:

cestovné
hradil: IVPR
stravné
hradil: IVPR (dňa 15.5.2014 obed,
večera a 16.5.2014 raňajky v rámci vložného)
ubytovanie hradil : IVPR

Dátum odovzdania správy z TPC: 21.05.2014
Popis TPC: Konferencia začala dňa 15.05.2014, na cestu som vyrazila z domu o 7 hod.
ráno, išla som vlakom, registrácia prebiehala od 9 hod., otvoril ju štátny tajomník Braňo
Ondruš, ktorý vo svojom príhovore zastupoval ministra práce JUDr. Jána Richtera.
V prvom bloku vystúpil pán Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej
univerzity, hovoril o prepojení vzdelania a praxe, ktoré začne škola realizovať na
budúci školský rok. Vystúpil aj pán Ing. Kadlečík z Treximy, ktorý vo svojej prezentácii
spomínal aj náš projekt Národná stratégia zamestnanosti, menovite spomínal náš tím,
ktorý pracuje na jej tvorbe pod vedením doc. PhDr. Bednárika, CSc. V prvom bloku
tiež vystúpili aj ďalší účastníci podľa programu konferencie. Assoc. Prof. Adina
Barbulescu z Rumunska mala veľmi pekný príspevok v anglickom jazyku ohľadne
harmonizácie pracovného a rodinného života. V ruskom jazyku vystúpil assoc. Prof. G.
Boda z Budapešti, ktorý mal prezentáciu v anglickom jazyku o duálnej štruktúre
maďarského hospodárstva. Najširšia diskusia sa rozbehla pri téme dávky a rómska
populácia na Slovensku, kde vystúpili vedci zo SAV a do diskusie za zapojila veľká časť
účastníkov. Predstavili sa dve dámy zo Štatistického úradu SR, rozoberali novú
metodiku spočítavania obyvateľstva. Konferencie sa zúčastnil aj prof. Staněk, ktorý
hovoril o globálnych problémoch spoločnosti. Po poskytnutom obede sa pokračovalo
v rokovaniach a diskusiách až do neskorej 19 hodiny. Konferencie sa zúčastnili okrem
účastníkov zo Slovenska účastníci prevažne z Českej republiky, Rumunska a Maďarska.
Po večeri bol spoločenský program, v ktorom bola možnosť diskutovať s účastníkmi
konferencie neformálne. Spoločenského večera sa zúčastnili aj dekan
Národohospodárskej fakulty a viacerí profesori NHF.
Na druhý deň pokračovali rokovania v sekciách. Skončili sme 16.05.2014 na obed, ale
obed bol už individuálny. Domov som prišla okolo 14 hodiny.

