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Uhoľné bane nemôžeme
uzatvoriť okamžite
Uhoľné bane na hornej Nitre nemožno uzatvoriť ihneď, a to tak z hľadiska energetickej bezpečnosti,
ako aj z hľadiska potreby zabezpečiť elektrinu pre priemyselné podniky, ktoré v regióne fungujú.
Uviedol to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Kabinet schválil
materiál o transformácii regiónu horná Nitra z dielne údaru vicepremiéra a rezortu hospodárstva.
domáceho uhlia sa navrhuje v rámci transformácie podporiť na hornej Nitre viaceré projekty, napríklad projekt inovácie opráv a výroby železničných vagónov, rozšírenia skleníkového hospodárstva, rozšírenia chovu
sumčeka afrického, projekty v oblasti agropotravinárskeho sektora, logistické centrum
biomasy, výskumno–vývojové projekty, závod na výrobu bioplastov či projekty z oblasti
cestovného ruchu, životného prostredia a ľudských zdrojov.

Z hľadiska energetickej bezpečnosti, z hľadiska priemyselných podnikov, ale aj obyvateľov, ktorí tam žijú, môže dôjsť k ukončeniu
všeobecného hospodárskeho záujmu až k
roku 2023. My musíme postupovať tak, aby
sme zabezpečili fungovanie daného regiónu
aj z hľadiska dodávok elektriny, aj z hľadiska
tepla, ktorým je zásobované mesto Prievidza.
Hlavným dôvodom je však to, aby sa ľudia,
ktorých sa môže postupný útlm ťažby uhlia v
budúcnosti dotknúť, dostali možnosť adekvátnej pracovnej náhrady.
Z materiálu „Problematika transformácie
regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom
všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny“
z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstva hospodárstva SR vyplýva, že tzv. všeobecný hospodársky záujem (VHZ) pri ťažbe domáceho
uhlia by sa mal skončiť v roku 2023, teda nie
v roku 2030, ako sa predpokladalo doteraz.
Po ukončení dotovania výroby elektriny z

Klasický pracovný trh sa
v budúcnosti zmení,
preto musíme vzdelávať
v digitalizácii
Pracovný trh tak, ako ho dnes všetci poznáme, sa bude v budúcnosti určite transformovať, pretože mnohé procesy sa budú automatizovať či robotizovať. Práve preto treba
zamestnancov neustále digitálne vzdelávať,
aby boli v budúcnosti na nové pracovné príležitosti pripravení. Ohrozenie pracovného
trhu treba brať ako príležitosť a zabezpečiť,
aby mali zamestnanci v oblasti digitalizácie
potrebné zručnosti.
Slovensko, ako člen Európskej únie, musí
úspešne zvládnuť digitálnu transformáciu a
zachovať si tak veľkú konkurencieschopnosť
v digitálnej ekonomike, ktorú poháňajú práve
inovácie. Som presvedčený, že digitálna a dátová ekonomika sa v blízkej budúcnosti stane
motorom ekonomického rastu našej krajiny.
Podľa nedávno zverejnenej analýzy spoločnosti McKinsey môže rozvoj digitalizácie na

Slovensku do roku 2025 priniesť až 16,1 miliardy eur v dodatočnom hrubom domácom
produkte.
Zvyšovanie digitálnych zručností svojich
obyvateľov však máme na Slovensku dobre
rozbehnuté. Vytvorená je Digitálna koalícia,
ktorá združuje zástupcov mnohých sektorov
a každý z nich pripravuje konkrétne opatrenia
na zmenu a zlepšenie zručností v digitalizácii.
Výsledkom má byť, že ak budú prichádzať
zmeny, ktoré si budú vyžadovať digitálne zručnosti, budeme mať k dispozícii potrebných
ľudí. Digitálna koalícia, ktorá u nás vznikla v
roku 2017, funguje podľa jeho slov vzorovo.
Dôkazom je aj fakt, že bola ocenená ako najlepšia Digitálna koalícia v Európe a Európska
komisia následne po jej vzore uvoľnila peniaze
na fungovanie takýchto koalícií nielen u nás,
ale aj v ostatných štátoch. Ľudí musí niekto
pripraviť a ten, kto to bude robiť, musí byť
niekto, kto vie zahrnúť všetky oblasti, ktoré
sú v budúcnosti teoreticky ohrozené.
Odhaduje sa, že v najbližších rokoch bude
na Slovensku chýbať 20-tisíc zamestnancov
v oblasti informačných technológii. Podľa
podpredsedu vlády si musíme uvedomiť, že
nové digitálne zručnosti bude potrebovať
možno až polovica zamestnancov v priemysle, logistike či v stavebníctve. Preto robíme
už teraz postupné kroky na to, aby v budúcnosti k ohrozeniu zamestnania týchto ľudí nedošlo. Na Slovensku je ohrozený z hľadiska
automatizácie a robotizácie automobilový
priemysel, ktorý je hybnou silou našej ekonomiky. Digitálna koalícia však už pracuje na
tom, aby začala postupne pripravovať zamestnancov na to, že keď budú prichádzať v ich
zamestnaní nové potreby, budú na ne vedieť
reagovať. A zároveň tak budú môcť zostať u
svojich súčasných zamestnávateľov. Ak už k
reálnemu zániku pracovných miest pre automatizáciu a robotizáciu procesov dôjde, chceme, aby boli títo zamestnanci použiteľní pre
iných zamestnávateľov, ktorí ich budú potrebovať, pretože digitalizácia prichádza do každého sektora.
V budúcnosti by mohlo byť teoreticky na
Slovensku ohrozených zautomatizovaním procesov až 50 percent ľudí pracujúcich v priemysle. Netýka sa to najbližších rokov, no podľa
vicepremiéra treba všetky opatrenia robiť už
teraz, aby sme vedeli presun pracovnej sily v
čase, keď to bude potrebné, nasmerovať na
správne miesto. Do prípravy sa zapojil každý.
Má na tom záujem biznis, IT sektor, ako aj
ostatné sektory, akademická obec, ale aj zamestnávatelia či zástupcovia zamestnávateľov.
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