SEKTOROVÁ RADA
pre vodu, odpad a životné prostredie

BUDÚCNOSŤ

JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH
PRÍHOVOR PREDSEDNÍČKY SEKTOROVEJ RADY
IVANY MAHRÍKOVEJ, ASOCIÁCIA VODÁRENSKÝCH
SPOLOČNOSTÍ
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie zahŕňa veľmi široký záber pôsobnosti. Životné prostredie, jeho kvalita, rozvoj, ochrana a trvalá udržateľnosť je súčasťou života každého z nás.
Naplniť požiadavky tak veľkého sektora v modernej dobe plnej inovácií a inteligentných technológií, nie je jednoduché. Preto som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť Sektovú radu zloženú
zo špičkových odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami z praxe, či už zo strany zamestnávateľov
alebo vzdelávacích inštitúcií, výskumných ústavov a štátneho sektora. Spojenie všetkých týchto
zložiek je zárukou vytvorenia kvalitnej stratégie do budúcnosti. Oblasť tvorby a ochrany životného prostredia, zabezpečenie zdravotne nezávadnej vody pre všetkých obyvateľov Slovenska,
účinné odvádzanie a čistenie odpadových vôd a efektívne zneškodňovanie odpadov s plnohodnotným využitím recyklácie sú výzvy, ktoré nás v najbližších rokoch čakajú. Bez kvalitnej stratégie
založenej na požiadavkách trhu nebude možné splniť požiadavky súčasnej doby nabitej novými
inteligentnými technológiami, ale aj hroziacimi kybernetickými útokmi. Samotná stratégia nestačí, dôležitá je úzka spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi tak, aby
z našich škôl vychádzali absolventi uplatniteľní na trhu práce. Verím, že členovia sektorovej rady
prispejú svojou prácou k naplneniu týchto cieľov a posunú Slovensko medzi konkurencieschopné
krajiny v rámci Európy a sveta.

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE
> Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení SR
> Asociácia Vodárenských Spoločností
> Ministerstvo životného prostredia SR
> Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v Námestovo
> Výskumný ústav vodného hospodárstva
> Odborový zväz drevo, lesy, voda
> Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
OZ Bratislava
> PreVaK s.r.o.

> Technická univerzita vo Zvolene
> Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnólogií TUKE v Košiciach
> Agromačaj a.s.
> Stavebná fakulta STU v Bratislave
> Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
> Trnavský samosprávny kraj
> Súkromná stredná odborná škola DSA
Trebišov
> Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
> Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
> Štátny inštitút odborného vzdelávania

KĽÚČOVÉ ZMENY OVPLYVŇUJÚCE ĽUDSKÉ ZDROJE V SEKTORE
>
>
>
>
>
>
>

Inovácie pre udržateľnú budúcnosť a ekologické riešenia
Udržateľnosť prírodných zdrojov
Cirkulárna ekonomika
Automatizácia a digitalizácia procesov
Internet vecí IoT
Práca s dátami a zásady digitálnej bezpečnosti
Zavádzanie moderných technológií a postupov

BUDÚCNOSŤ SEKTORA
ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY
>
>
>
>
>
>
>

Tvorba a aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore
Identifikácia inovácií a technologických zmien v sektore
Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní
Propagácia sektora voda, odpad a životné prostredie
Odporúčania pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0
Vytváranie aktívnych partnerstiev medzi zamestnávateľmi a poskytovateľmi vzdelávania
Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore

Kvalitné životné prostredie je základným kameňom na zlepšovanie zdravia obyvateľstva a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja štátu. Klimatické zmeny spoločne s masívnym tlakom
spoločnosti na zvyšovanie ekologickej zodpovednosti sú predpokladom na navyšovanie potreby
kvalifikovaných ľudských zdrojov v environmentálnom sektore. Spoločne sa preto snažíme o prepájanie vedomostného potenciálu sektorových a medzisektorových prístupov k zabezpečeniu
trvalo udržateľného rozvoja vodného, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia
a podporu moderného systému vzdelávania v sektore.

www.sustavapovolani.sk
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