
 

Pozvánka na mezinárodní konferenci  

s doprovodným programem 

Význam kvalifikace a odborné 

přípravy v přeshraničním 

zaměstnávání 

 

 

 Jak se kvalifikovat pro zaměstnání v zahraničí? 

 Jaké požadavky jsou kladeny na zaměstnance v nejfrekventovanějších  profesích 

přeshraničních regionů České Republiky, Rakouska a Slovenska? 

 Jaké jsou rozdíly  v odborném vzdělávání v uvedených zemích? 

 Jak vypadá moderní řemeslo a jakou má budoucnost? 

 Slavnostní podpis mezinárodní dohody o spolupráci. 

 

Termín konání:   6. června 2016 

Místo konání:  Hotel Grandior Prague, Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1 

 

Záštitu akci udělil předseda vlády České republiky pan Bohuslav Sobotka 

 

Akce proběhne za účasti prezidentů obchodních komor zemí Visegrádské skupiny 

 

 

 

 

http://www.hotel-grandior.cz/en/hotel-center-prague/


 
Program  
6. června 2016 – Hotel Grandior Prague, Na Poříčí 42, 110 00 Praha 1 

Význam kvalifikace a odborné přípravy v přeshraničním zaměstnávání 

 

12:00 – 12:45   Registrace účastníků, oběd formou rautu 

13:00 – 13:10   Zahájení akce  

13:10 – 13:20   Evropský pracovní trh očima zaměstnavatelů,   

Vladimír Dlouhý, prezident HKČR 

13:20 – 13:30   Modernizace středoevropské ekonomiky   

Tomáš Prouza, státní tajemník, Úřad vlády ČR 

13:30 – 13:45   Kvalifikace v přeshraničním regionu - téma mezinárodního projektu CrossVET 

Compair, Romana Nováčková, HKČR 

13:45 – 14:15   Komparace kvalifikací u povolání s přeshraničním uplatněním    

Soňa Šedajová, Trexima Bratislava, spol. s  r. o. 

14.15 – 14:45   Význam kvalifikace při zaměstnávání cizinců -  zkušenosti zaměstnavatelů 

Brigitte Hatvan, ConplusUltra GmbH Sankt Poelten 

14.45 – 15:00   Výsledky porovnání vybraných aspektů odborného vzdělávání v ČR, SR a Rakousku  

Marcel Navrátil, Trexima, spol. s r. o 

15:00 – 15:20   Přestávka 

15:20 – 15:40   Slavnostní přijetí Cechu obkladačů ČR do Evropské federace obkladačů, EUF 

Roman Pommer, viceprezident HKČR 

15:40 – 16:10  Národní soustava kvalifikací – ověřená cesta  zaměstnavatelů i vzdělavatelů  

ke kvalifikaci, Zdeněk Somr, viceprezident HKČR 

16:10 – 16:30   Generation What?  Jak vidí svou budoucnost dnešní mládež – společný projekt 10 

evropských zemí - Edita Kudláčková, autor projektu Český Rozhlas 

16:30 – 16:45   Diskuse 

16:45 – 17:00   Shrnutí a závěr akce 

19:00 – 22:00   Večer na Vltavě –vyhlídková plavba historickým centrem Prahy  

 

Konference proběhne v českém a slovenském jazyce, tlumočení do- a z anglického jazkyka zajištěno.  

Informace o akci naleznete na CrossVETcompair 

ORGANIZACE AKCE 

Účast na konferenci je bezplatná 

Ubytování 6.- 7.6.2016 v Hotelu Grandior Prague zdarma pro zahraniční účastníky konference,  na základě 

vyplněného registračního formuláře. Z kapacitních a organizačních důvodů prosíme všechny zájemce (domácí i 

zahraniční), aby svou účast na akci potvrdili prostřednictvím on-line formuláře.    

ON-LINE REGISTRACE NA AKCI ZDE 

 

Partneři akce 
 

 

 

http://www.crossvetcompair.eu/en/dissemination
https://docs.google.com/forms/d/1HbuswuEKeJsRQSPwsSf8RGIL_v8ugEbZ6QIZ6vFWAAY/viewform

