
Medzinárodná vedecká konferencia na Ekonomickej fakulte UMB s názvom 

Determinanty flexibilizácie práce... 

 

Na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela sme dňa 25. marca usporiadali medzinárodnú vedeckú 

konferenciu s názvom „Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich 

implementácia do sociálneho systému“. Konferencia je jedným z výstupov výskumného projektu 

podporeného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (VEGA), ktorý riešime na Inštitúte ekonomických vied Ekonomickej fakulty Univerzity M. Bela 

v Banskej Bystrici v rokoch 2012 – 2014 pod vedením prof. PaedDr. Gabriely Korimovej, PhD. 

Záštitu nad medzinárodnou vedeckou konferenciou prevzala podpredsedníčka Národnej rady SR Erika 

Jurinová. Podujatie bolo organizované v spolupráci s ďalšími partnermi: s Regionálnym európskym 

informačným centrom Banská Bystrica (REIC BB, členom európskej informačnej  siete Europe Direct, 

zastúpenými riaditeľom REIC BB doc. Ing. Petrom Pisárom, PhD. a v spolupráci s mestom Banská 

Bystrica, zastúpeným vedúcou Odboru sociálnych vecí MsÚ Banská Bystrica Ing. Máriou Filipovou, ktorá 

zároveň zastupovala na konferencii Krajské kontaktné miesto Inštitútu rodovej rovnosti 

v Banskobystrickom kraji.  

Na konferenciu prijali pozvanie hostia z Talianska, z Francúzska, z Česka, z Poľska i z Maďarska. Zo 

slovenských hostí prijali pozvanie zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí i rodiny SR, zástupcovia 

Konfederácie odborových zväzov SR, zástupcovia tretieho sektora i naši kolegovia z akademického 

prostredia – nielen ekonómovia, ale aj právnici, pedagógovia, sociológovia a ďalší odborníci.  

Na konferencii sme prezentovali výsledky primárneho výskumu venovaného dopytu po pozitívne 

flexibilných formách práce na Slovensku zo strany rodičov maloletých detí, ktorí boli cieľovou skupinou 

nášho projektu. Poznatky, ktoré nám tento výskum priniesol, nám poslúžia v ďalších fázach riešenia 

výskumnej úlohy, v ktorých budeme na základe výskumných zistení formulovať návrhy a odporúčania 

pre implementáciu pozitívne flexibilných foriem práce a organizácie pracovného času do slovenskej 

praxe. Naše odporúčania budú vychádzať zo špecifických slovenských pomerov tak na strane dopytu, 

ako aj na strane ponuky na trhu práce a budú určené pre široké spektrum subjektov  - od ministerstiev, 

cez miestne samosprávy, po neziskový sektor a občiansku spoločnosť i pre samotných adresátov – 

pracujúcich (nielen rodičov maloletých detí). 

Problematika procesu pozitívnej flexibilizácie trhu práce na Slovensku je aktuálnou témou tak pre 

akademickú obec, ako aj pre slovenskú prax. Na tento projekt preto chceme aj v budúcnosti,  

v spolupráci s domácimi partnermi, ale i s partnermi zo zahraničia, nadviazať ďalšími výskumnými 

úlohami. 
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