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V spolupráci s HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, ktorá bola 
zalo?ená s  cie?om podpory právnych po?iadaviek v rôznych Európskych krajinách v  oblasti 
pracovného práva a s tým súvisiacich práv a povinností  zamestnancov a zamestnávate?ov, 

 

 

 

 

 

Rozpory nehmotných záujmov zamestnávate?ov  

a zamestnancov po?as trvania zamestnaneckého pomeru  

Aplika?né otázky legislat ívy a praxe pracovno-právnych vz?ahov 

  d?a 22. októbra 2019 v Brat islave.

                                                         Osah konferencie

 

 - Súkromie zamestnancov, ?udská dôstojnos? a obchodné záujmy zamestnávate?a.
 - hlásenie tehotenstva zamestnávate?ovi (je tehotenstvo skuto?nos?ou súkromia alebo faktom 
bezpe?nosti práce?)
 - pou?ívanie zariadení na vy?etrovanie poru?enia zákona (skryté kamery, detektor l?i ...) 

... 

- Práva zamestnancov pod?a GDPR, dôverné informácie a obchodné tajomstvo zamestnávate?ov.
 - právo na prístup k informáciám a obchodné tajomstvo.
 - právo na výmaz údajov a interné procesy zamestnávate?ov (plánovanie  a meranie ?al?ieho vývoja, 
uchovávanie v?etkých relevantných informácií o  zamestnancovi).
 - právo na prenos údajov ku konkurencii zamestnávate?a.
 - právo vznies? námietky a spracovaniu údajov zamestnávate?om na základe oprávnených legitímnych 
záujmov (kamerový doh?ad). 

... 

- Nehmotné záujmy zamestnávate?ov
 - Dobré meno zamestnávate?ov a obmedzenie inej ?innosti zamestnancov mimo pracovnej doby.
 - HR nástroje a záujmy zamestnancov (platové triedy, hodnotenie výkonnosti, rating zamestnancov). 

  

Konferencia je pripravená pre: mana?érov HR, personalistov, HR Business Partnerov,  lídrov 
pracovných t ímov a oddelení, riadiacich pracovníkov, právnikov,  advokátov a zamestnancov 
?tátnych in?t itúcií.

                  Vás srde?ne pozývame na medzinárodnú odbornú konferenciu



                                                                               Dr . Ildikó Rát kai (HU)
 

Managing partner advokátskej kancelárie a LLM v oblasti HR.  Po ukon?ení vysoko?kolského ?túdia 
práva a ekonómie, odborné skúsenosti v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpe?enia a 
HR nadobudla nielen odborným poradenstvom pri harmonizácii národného pracovného práva                      
s legislatívou EÚ, ale aj ako právnik ?pecializujúci sa na pracovné právo, najmä pri poskytovaní slu?ieb 
pre  nadnárodných klientov a ich zamestnancov  v cezhrani?ných právnych otázkach týkajúcich sa 
zamestnávania a ?udských zdrojov. V sú?asnosti je doktorandkou v LLM programe v odbore Pracovné 
právo.

Ildikó Rátkai je ?lenom European Employment Lawyers Association, the American Bar Associaton?s 
Labour&Employment Law Group a je zakladajúcim ?lenom siete HR Lawyers Network. Je autorkou        
a spoluautorkou viacerých kníh pracovného práva a komentárov nielen v Ma?arsku, ale aj                        
v zahrani?ných publikáciách a pravidelne predná?a a vedie ?kolenia a workshopy týkajúce sa 
zamestnania a ?udských zdrojov.

                                 Piotr ?ukowski (PL) 

Na konferencii vystúpia (KTO JE KTO)

 

Pôsobí ako advokát ? vedúci partner advokátskej kancelárie a mediátor. ?túdium na Právnickej fakulte 
Var?avskej univerzity ukon?il s vyznamenaním a od roku 2005 nepretr?ite pracuje  v oblasti pracovného 
práva.  Svojich klientov zastupuje v konaniach, ktoré sa, okrem iného, týkajú odvolaní proti ukon?eniu 
pracovnej zmluvy, odme?ovania za prácu a nad?asov, od?kodnenia za ob?a?ovanie, mobbingu, 
diskrimináciu, poru?enia dôstojnosti alebo osobných práv zamestnanca, ako aj vo veciach týkajúcich sa 
odvolaní proti rozhodnutiam úradu sociálneho poistenia. 

Mimo súdnej siene poskytuje komplexné poradenstvo zamestnancom, mana?érom  a odborníkom         
v oblasti ?udských zdrojov - vypracovanie zmlúv, predpisov a pomoc pri rie?eniach potenciálneho 
konfliktu na pracovisku, pomoc zamestnávate?om pri rokovaniach so zástupcami zamestnancov, 
compliance programy, interné vy?etrovania pri obvineniach  z mobbingu, ob?a?ovania at?.  Svoje 
skúsenosti, ktoré tie? ?erpá z dlhoro?ného pôsobenia v anti-mobbingových výboroch, odovzdáva 
odbornej verejnosti a ?tudentom práva na po?etných ?koleniach, workshopoch a konferenciách, ktoré 
sa zameriavajú na praktické aspekty pracovného práva.  Ako ?len European Employment Lawyers 
Association a zakladajúci ?len siete HR Lawyers Network má bohaté skúsenosti s právnou 
problematikou ?udských zdrojov nadnárodných spolo?ností, úzko spolupracujem s právnikmi v iných 
krajinách Európskej únie a zú?ast?uje sa medzinárodných konferencií o pracovnom práve. 

  
Na konferencii vystúpia (KTO JE KTO)



                                                                     JUDr . Adr iana Ru?kayová (SK)

Na konferencii vystúpia (KTO JE KTO)

 

Advokátka, partnerka advokátskej kancelárie. Poskytuje právne a poradenské slu?by v oblasti pracovného, 
obchodných práva a medzinárodného obchodného práva na Slovensku i v zahrani?í.  

Je ?lenkou HR Lawyers Network, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií zalo?enej s cie?om podpory 
právnych po?iadaviek v rôznych Európskych krajinách v oblasti pracovného práva a s tým súvisiacich práv   
a povinností zamestnancov a zamestnávate?ov. 

                                                                                             Tobias Gall (GE)

                                         Dr. Just inas Usonis (LT) 

U? 15 rokov  aktívne pôsobí ako advokát      v oblasti pracovného práva. Je ?lenom ?estného súdu advokátov             
pri Litovskej advokátskej komore.  

Asociovaný profesor na Právnickej fakulte Univerzity vo Vilniuse s bohatými skúsenos?ami z výskumu, tvorby 
zákonov a z ú?asti v rôznych pracovných skupinách zameraných na posilnenie sociálneho dialógu a rie?enie 
problémov dôstojnej práce. Po?as doktorandského ?túdia a po obhájení dizerta?nej práce bol vedúcim rôznych 
výborov a pracovných skupín    spolu s organizáciami zamestnávate?ov. V rokoch 2015 - 2016 bol ?lenom 
akademickej skupiny pre vypracovanie nového litovského zákonníka práce, ktorého legislatívne proces práve 
prebieha v parlamente a zárove? predlo?il nieko?ko správ o implementácií smerníc EÚ v Litve. 

Poskytuje  poradenstvo a konzultácie organizáciám  v právnych otázkach a rôznych právnych konaniach, týkajúcich 
sa dodr?iavania predpisov v oblasti pracovného práva, kolektívneho vyjednávania a pracovných sporov. Zárove? je 
aktívnym ?lenom akademickej obce (vedúci katedry univerzity), tvorí výskumy a pí?e publikácie.  

 

Advokát v nadnárodnej advokátskej kancelárii v Berlíne so zameraním na pracovné právo s viac ako        
20 ro?nými skúsenos?ami v oblasti pracovného práva. ?len Asociácie nemeckých pracovných právnikov (VdAA 
Verband Deutscher Arbeitsrechtsanwälte e.V.). 
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