
V dňoch 4. a 5. mája 201 7 sa v Budapešti konal EZA seminár venovaný digital izácii a robotizácii
práce. Účastníci pochádzali z 11 európskych krajín. Za NKOS sa ho zúčastni l i traja delegáti, ktorí sa
aktívne zapoji l i do diskusie v rámci okrúhleho stola. Zo seminára plynú nasledujúce závery:
Digital izácia ekonomiky pozostáva z dvoch komponentov:

1 . Robotizácie a automatizácie, ktoré umožňujú robotom vykonávať nerutinné, manuálne a
kognitívne úlohy.

2. Platformovej ekonomiky, ktorá je založená na všadeprítomnej konektivite, dátach a mobilných
zariadeniach, ktoré umožnia ľuďom cez internet a digitálne platformy ako Facebook mať prístup k
novým službám Uber, Amazon, AirBnB. Môžu byť lokálne aj globálne. Sme svedkami rozvoja nových
biznismodelov založených na online zabezpečovaní.

Výsledok: Nový hráč na pracovnom trhu, pripravený pracovať za veľmi nízku mzdu. Platformová
ekonomika ako nový biznismodel. Digitálna technológia izoluje jednotl ivých individuálnych pracovníkov.
V reálnych fabrikách (kamenné budovy) stále menej ľudskej práce a viac robotov. Vo virtuálnych
fabrikách je pracovná sila masívna, ale rozšírená po celom svete.

Výsledok: Odbory musia čeliť dvom problémom: robotizácii a davu ľudí.
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Dňa 20.5.201 7 v priestoroch OA sv. Tomáša Akvinského v Žil ine sa uskutočnilo školenie
zástupcov zamestnancov ZPŠaV NKOS v rámci prebehajúcej kampani Zdravé pracoviská pre všetky
vekové kategórie, ktorú realizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci |
agentúra Európskej únie.

Ukážky preventívnych cvičení a poradenstvo.
Zdenka Černá, fyzioterapeutka. Prezentácia na stiahnutie:

Prezentácia na stiahnutie: Industry 4.0 žiada nové zručnosti a prináša nové riziká.
Diskusia k materiálu Učiace sa Slovensko.








