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1100..3300  ––  1111..0000 Prezentácia

1111..0000  ––  1111..0055 Otvorenie konferencie
Dr. Daniela Bzdúšeková, koordinátorka projektu 
a riaditeľka Združenia žien v podnikaní 

1111..0055  ––  1122..3355 PPRRVVÝÝ  BBLLOOKK
„Kto sú zamestnávatelia ústretoví k rodine a rodovej rovnosti 
a aktéri prorodinnej politiky a ako sa môžu vzájomne dopĺňať
a spolupracovať?“
– moderuje PhDr. Peter Guráň

1111..0055  ––  1111..1155 Aktéri prorodinnej sociálnej politiky
PhDr. Peter Guráň, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

1111..1155  ––  1111..3300 Kedy je rodová rovnosť výhodná pre zamestnávateľské 
organizácie
Bonnie Bernstrom, expertka na rodovú rovnosť, Švédsko

1111..3300  ––  1111..4400 Rodové aspekty zosúlaďovania rodinného
a pracovného života
PhDr. Zuzana Vranová, MPSVR SR

1111..4400  ––  1111..5555 Základné trendy v oblasti zosúladenia rodinného
a pracovného života a súťaž zamestnávateľov
PhDr. Mária Jacková, MPH., MPSVR SR

1111..5555  ––  1122..1155 Rovnosť príležitostí v podnikoch v ČR
Alena Králiková, Gender Studies, Česká republika

1122..1155  ––  1122..3300 Diskusia k prvému bloku

1122..3300  ––  1133..3300 Obed

1133..3300  ––  1144..4455 DDRRUUHHÝÝ  BBLLOOKK
„Aké dimenzie sleduje katalóg ústretovosti k rodine a rodovej 
rovnosti a v čom sú sledované dimenzie prínosom pre podnik?“
– moderuje Monika Čambaliková

1133..3300  ––  1133..5500 Priebeh auditu „Rodina a Práca“ v podniku a školenia auditorov
Tatjana Marinell, národná expertka pre audit práca 
a rodina pre Rakúsko a Taliansko  

1133..5500  ––  1144..1100 Výsledky výskumov z oblasti harmonizácie rodiny 
a zamestnania
Mgr. Jarmila Filadelfiová, Inštitút pre verejné otázky
PhDr. Bernardina Bodnárová, CSc., Inštitút pre výskum práce a rodiny

1144..1100  ––  1144..3300 Stanovenie nákladov a prínosov nemeckého auditu Práca
a Rodina so zameraním na rodine priateľské personálne 
nástroje
Astrid G. Lether, Bonn, expertka Inštitútu Práce a rodiny, Nemecko

1144..3300  ––  1144..4455 Diskusia k druhému bloku

1144..4455  ––  1155..1100 Prestávka

1155..1100  ––  1177..3300 TTRREETTÍÍ  BBLLOOKK
„Ako zabezpečiť dlhodobý úspech podniku – investovať 
do zamestnancov?“

1155..1100  ––  1166..2200 Prezentácia úspešných zamestnávateľov v súťaži 
„Zamestnávateľ ústretový k rodine“
••DELL, s.r.o. ••Orange, a.s. ••SMZ, a.s.  Jelšava
••Tatrakon, s.r.o. Poprad

1166..2200  ––  1166..3300 Záver konferencie
Dr. Daniela Bzdúšeková

1166..3300  ––  1177..3300 Individuálne konzultácie záujemcov a záujemkýň o súťaž 
s expertmi a expertkami

/


