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Konferencia Pracovné právo 2008

Dňa 2. apríla 2008 usporiada  
v Bratislave v hoteli Radisson SAS 
Carlton spoločnosť EU Generation 
v poradí už 4.  ročník odbornej 
konferencie pod názvom 
Pracovné právo 2008.

Toto podujatie je určené hlavne právni-
kom a špecialistom v oblasti personalisti-
ky a ľudských zdrojov. Problematika však 
zaujme aj manažérov na rôznych úrov-
niach, konateľov firiem a podnikateľov, 
ktorí riadia alebo zamestnávajú zamest-
nancov a podnikajú na území Slovenskej 
republiky. 

Organizačným garantom konferencie 
je spoločnosť EU Generation, ktorej ria-
diteľka  Dagmar Zborayová vychádza-
la pri tvorbe programu z odporúčaní 

účastníkov minulých ročníkov konferen-
cie ako aj z požiadaviek praxe poskytnúť 
komplexné informácie a praktické rady  
o tom, ako aplikovať novelizovaný Zákon-
ník práce bez chýb a omylov v praxi. 
Garantmi vysokej odbornej úrovne kon-
ferencie sú aj tento rok dekanka Právnic-
kej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave 
pani prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 
a advokátka JUDr. Dagmar Zukalová  
z Advokátskej kancelárie Zukalová, kto-
rej doménou je práve špecializácia na pra-
covné právo a migrácia zamestnancov. 

Cieľom štvrtého ročníka konferencie je 
priniesť účastníkom najnovšie informá-
cie a trendy z oblasti pracovného práva, 
ako aj možnosť diskutovať s odborníkmi 
a podeliť sa o praktické skúsenosti s iný-
mi HR špecialistami. Vývoj ukazuje, že 
práve táto právna disciplína sa stala  jed-
ným z najdynamickejších odvetví práva  
v súčasnosti. 

Po novele Zákonníka práce, ktorá 
nadobudla účinnosť 1. septembra minu-
lého roku a „celonárodnej diskusii“, ktorú 
návrh novely vyvolal, konferencia prináša 
prvé skúsenosti a problémy s ich aplikáci-
ou v praxi, porovnanie vývoja pracovného 
práva po veľkej novelizácii na Slovensku a 
v Čechách a mnohé iné novinky a odpo-
vede na viaceré otázky: Plní pracovné 
právo svoju primárnu úlohu, t.z. sociál-
noprávnu ochranu zamestnancov? Je 
brzdou alebo hnacím motorom pre pod-

nikateľov? Umožňuje širokej podnikateľ-
skej verejnosti f lexibilne využívať lokálnu 
pracovnú silu? Ktorým smerom sa bude 
uberať harmonizácia pracovného práva  
s právom EÚ? 

Odpovede na tieto ako aj na  mno-
hé iné otázky súvisiace napríklad s tým, 
ako si poradia zamestnávatelia so zave-
dením  eura, aký to bude mať vpylv na 
pracovnoprávne vzťahy, odbornej verej-
nosti dajú, ako sa stalo už tradíciou aj 
po iné roky, poprední odborníci a uzná-
vané autority akademickej, právnickej  
a odbornej obce. Priestor podeliť sa o prvé 
skúseností pri aplikácii zmien pracovné-
ho práva vo firemnej praxi a taktiež pri 
zamestnávaní občanov EÚ a cudzincov  
v SR dostanú prednášajúci ako aj účastní-
ci konferencie.  

Konferencia „Pracovné právo“ sa stáva 
potrebnou a neodmysliteľnou platformou 
pre výmenu skúseností v tejto špecifickej 
oblasti práva. Jej 4. ročník bude nespor-
ne znovu veľkým prínosom pre šírenie 
aktuálneho právneho povedomia v neus-
tále dynamicky sa meniacom legislatív-
nom prostredí, ktorý je výzvou nielen pre 
právnikom, ale aj pre odbornú a podnika-
teľskú verejnosť. 

Zdroj: JUDr. Dagmar Zukalová, Advokátska 
kancelária Zukalová (www.zukalova.com)
Ing. Dagmar Zborayová, EU Generation, 
(www.eugeneration.com)
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Dekanka Právnickej fakulty 
Trnavskej Univerzity v Trnave 
pani prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.


