SEKTOROVÁ RADA
pre celulózo-papierenský priemysel
a polygrafický priemysel

BUDÚCNOSŤ

JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH

PRÍHOVOR PREDSEDU SEKTOROVEJ RADY
JURAJA DLHOPOLČEKA (ZVÄZ CELULÓZO-PAPIERENSKÉHO
PRIEMYSLU)
V podmienkach globalizácie rastie význam inovácií produktov a technológií zvyšujúcich konkurencieschopnosť za súčasného dodržiavania princípov trvalo udržateľného rozvoja. Aj keď je
riešenie pandémie v súčasnosti prvoradou otázkou, nesmieme zabúdať, že sme nastúpili cestu
inej „hlbokej“ transformácie spojenej s cieľmi klimatickej neutrality v Európskej únii. Okrem týchto
zmien papierenský priemysel významnou mierou prispieva k riešeniu ďalšieho základného globálneho ekologického problému súčasnosti – vzniku takzvaného siedmeho kontinentu z plastov
vo svetových oceánoch, najmä v Tichom oceáne. Riešením je náhrada biologicky nedegradovateľných obalov vyrábaných na báze fosílnych surovín, predovšetkým ropy - biologicky degradovateľnými a kompostovateľnými obalmi na báze papiera, kartónu a lepenky so špeciálnymi
povrchovými úpravami, so zvýšenými bariérovými vlastnosťami. V neposlednom rade okrem
obalového a papierenského priemyslu je významne zasiahnutý aj polygrafický priemysel auto-

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY
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tvorba sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov
monitoring inovácií a technologických zmien
tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní
výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0
> ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore
> participácia na systéme duálneho vzdelávania a vytváranie partnerstiev medzi zamestnávateľmi
a školami

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE
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Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR
Zväz polygrafie na Slovensku
Neografia, a.s.
SHP Harmanec, a.s.
CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
BUKOCEL, a.s.
Mondi SCP, a.s.
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.
Ministerstvo hospodárstva SR
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Odborový zväz Drevo, lesy, voda
Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žilinský samosprávny kraj
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku

matizáciou a zmenami vo výrobnom procese. Spomínané výzvy prinášajú potrebu prispôsobenia
personálnej štruktúry zamestnancov našich podnikov a zosúladenia vzdelávacieho procesu, čo
je súčasťou Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike v gescii MPSVR SR.

KĽÚČOVÉ INOVÁCIE
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digitalizácia a automatizácia sektora
produkcia biodegradovateľných materiálov s pridanými vlastnosťami
smart obaly
spájanie netradičných materiálov v polygrafickej výrobe

www.sustavapovolani.sk
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