Dátum: 25. február 2021, 14.30 - 16.05 hod.

Online konferencia o
kolektívnych zmluvách v EÚ

Registrujte sa tu: wageindicator.org/Wageindicatorfoundation/
events/colbar-final-conference-25february-2021

POZVÁNKA
V

ýskumný tím z celej Európy zanalyzoval v uplynulých
dvoch rokoch 602 kolektívnych zmlúv. Zistenia z tejto
analýzy budú prezentované 25. februára počas online
konferencie “Porovnanie obsahu kolektívnych zmlúv v
odvetví priemyslu, stavebníctva, obchodu a verejnej
správy v EÚ”. Okrem panelovej diskusie a možnosti klásť
otázky pozývame účastníkov zapojiť sa do diskusie
zameranej priamo na situáciu v Poľsku, Česku, Slovensku
a Maďarsku. Samostatné diskusie sa budú viesť aj k
situácii v Taliansku, Španielsku a Holandsku.
Témy konferencie:
aKolektívne vyjednávanie: nástroj proti chudobe?
aZaujíma Vás koľko zarábajú Vaši kolegovia inde?
aPotrebujeme európsku a globálnu transparentnosť v
kolektívnych zmluvách?
aMajú kolektívne zmluvy regulovať prácu z domu?
aMôžu moderné technológie a automatizácia pomôcť
pri zbere veľkého množstva kolektívnych zmlúv do jednej
spoločnej databázy?
Zapojte sa do Online konferencie o kolektívnych
zmluvách v EÚ kde sa zoznámite s expertmi na tému
kolektívnych zmlúv a dozviete sa viac!
Registrujte sa tu: https://wageindicator.org/
Wageindicatorfoundation/events/colbar-finalconference-25february-2021

Paulien Osse
Riaditeľka nadácie Wageindicator

14.00 - 14.30

Vstup na online podujatie - neformálna úvodná diskusia,
nové projekty

14.30 - 14.36

Video snímka z COLBAR projektu

PREZENTÁCIA

Janna

Besamusca
14.40 - 14.47

Janna Besamusca je sociologička venujúca sa
nasledovným výskumným témam: dopady materstva na
účasť žien na trhu práce a mzdy, nedeklarovaná práca,
kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg. Pôsobí ako
post-doc výskumníčka na Univerzite v Amsterdame. Jej
prezentácia “Mzdy v kolektívnych zmluvách? Budete
prekvapení!” sľubuje zaujímavé zistenia.

SAMOSTATNÉ ONLINE MIESTNOSTI

TALIANSKO
Armanda

Centrulo
14.50 - 15.20

Armanda Cetrulo pôsobí na Scuola Superiore Sant’Anna
v Pise v Taliansku. Venuje sa regulácii práce z domu
v talianskych kolektívnych zmluvách. Skúma aj iné
ustanovenia týkajúce sa pracovných podmienok,
miezd, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, rizika
sociálneho vylúčenia a iných aspektov vo vzťahu medzi
zamestnávateľom a zamestnancami.

Matteo

Rinaldini
14.50 - 15.20

Eloisa

Beti

14.50 - 15.20

Valeria

Tonella

Matteo Rinaldini je docentom ekonomickej sociológie a
komunikácie na Katedre ekonómie Univerzity v Modene a
Reggio Emilia. Je tiež členom vedeckej komisie Nadácie
Sabattini.

Eloisa Betti pôsobí ako profesorka histórie práce na
Univerzite v Bologni (Taliansko). Je členkou Talianskej
spoločnosti pre históriu práce (SISLAV) a jednou
z koordinátorov pracovnej skupiny Feministickej
histórie práce v rámci Európskej siete histórie práce.
Je výskumnou riaditeľkou historických archívov UDI
v Bologni kde koordinuje projekt “Gender, práce a
technická kultúra” a projekt “Experiment zameraný na
násilie a obťažovanie vo svete práce”, financovaný
Medzinárodnou organizáciou práce (ILO).
Moderátorka v talianskej online miestnosti, pôsobí ako
novinárka v nadácii Wageindicator

14.50 - 15.20

ŠPANIELSKO
Gabriele

Medas

14.50 - 15.20

Carles Català

Pinyol

14.50 - 15.20

Gabriele Medas je hlavným analytikom globálnej
databázy kolektívnych zmlúv v holandskej nadácii
Wageindicator. Koordinuje aj zber a analýzu kolektívnych
zmlúv v rámci projektu COLBAR-EUROPE.

Carles Català Pinyol je právnikom v španielskej
odborovej organizácii Comisiones Obreras CCOO a
Katalánskej odborovej konfederácie od roku 1994. Je tiež
členom rôznych Európskych komisií sociálneho dialógu
v oblasti zamestnávania cez agentúry dočasného
pridelenia, v bankovníctve, v obchode a cestovnom
ruchu.

VYŠEHRADSKÉ KRAJINY
Gábor

Szüdi
14.50 - 15.20

Gábor Szüdi získal doktorát na Ekonomickej univerzite
v Bratislave. Momentálne je zamestnaný ako výskumný
pracovník v Stredoeurópskom inštitúte pre výskum práce
(CELSI) v Bratislave. Spolupracuje na medzinárodných
výskumných projektoch, napr. COLBAR-EUROPE,
zameraných na inovatívne prístupy k politikám trhu
práce. Počas online konferencie ponúkne autor odpoveď
na otázku: Kolektívne zmluvy vo Vyšehradských krajinách
- rovnaký zámer alebo odlišné cesty?

Účastníci panelovej diskusie
Maďarsko: Gábor Kártyás, expert na pracovné právo, Katolícka univerzita P. Pázmánya
Česká rep: Alena Paukrtová, odborníčka OS KOVO na kolektívne vyjednávanie
Poľsko: Danuta Wojdat, odborníčka na kolektívne vyjednávanie
Slovensko: Monika Benedeková, viceprezidentka a hlavná vyjednávačka OZ KOVO
Tlmočenie panelovej diskusie bude zabezpečené do maďarčiny, poľštiny a slovenčiny.

Marta

Kahancová
14.50 - 15.20

Moderátorka panelovej diskusie v skupine Vyšehradských
krajín: Marta Kahancová, zakladateľka a výkonná
riaditeľka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce
(CELSI), Bratislava, Slovensko

HOLANDSKO

Niels

Jansen
14.50 - 15.20

Kea

Tijdens
15.25 - 15.35

Niels Jansen pôsobí od roku 2012 na Fakulte práva
Amsterdamskej univerzity v Holandsku. Spolupracuje
aj s univerzitným inštitútom pre výskum práce AIAS.
Predtým pôsobil ako právnik v oblasti pracovného práva,
vyše 8 rokov sa venoval kolektívnemu pracovnému
právu. Na univerzite prednáša v oblasti kolektívneho
pracovného práva a na túto tému aj publikuje. Počas
online konferencie zodpovie otázku prečo sú holandské
kolektívne zmluvy špecifické.
Kea Tijdens je výskumnou riaditeľkou holandskej nadácie
Wageindicator a dlhoročnou profesorkou na Univerzite v
Amsterdame. Na online konferencii predstaví kolektívne
zmluvy v štyroch odvetviach: priemyselná výroba,
stavebníctvo, obchod a verejná správa. Pozornosť
zameria aj na agendu kolektívneho vyjednávania a úlohu
medzinárodných kolektívnych zmlúv v nadnárodných
korporáciách.

PANELOVÁ DISKUSIA

Stephanie

Steinmetz
15.35 - 15. 55

15.55 - 16.00

Moderátorka: Stephanie Steinmetz, docentka sociálnej
stratifikácie na Univerzite v Lausanne, Švajčiarsko a
výskumná spolupracovníčka na Univerzite v Amsterdame
kde spolupracuje s nadáciou Wageindicator.

Videosnímka: strojové učenie a kolektívne zmluvy

VOĽNÁ DISKUSIA O STROJOVOM UČENÍ A ZÍSKAVANÍ DÁT MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI PRE DATABÁZU KOLEKTÍVNYCH ZMLÚV V 48 JAZYKOCH

Huub

Bouma

Vývojár databázy kolektívnych zmlúv holandskej nadácie
Wageindicator

16.00 - 17.05

Stefano

Ceccon
16.00 - 17.05

Stefano Ceccon získal doktorát v strojovom učení.
Venuje sa nasledovným výskumným témam: strojové
učenie, probabilistické grafické modely, hĺbkové učenie.
Špecializuje sa aj na žurnalistiku dát a dáta týkajúce sa
financií a zdravia.

