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 Predslov 
 
 
 
 

Vzájomné pôsobenie ľudí a životného prostredia je veľmi mnohostranné. Rozvojom 
vedy a techniky sa stáva stále obtiažnejšou úlohou predpoveď dôsledkov ľudských činností na 
životné prostredie. Takmer všetky ľudské činnosti modifikujú určitým spôsobom životné 
prostredie. Následky sú často pozorovateľné až po uplynutí dlhšej doby a vzájomné pôsobenia 
v environmentálnych procesoch sú niekedy nedostatočne preskúmané a chápané. To všetko 
sťažuje charakterizáciu environmentálnych a bezpečnostných rizík. Niektorí autori hovoria o 
globálnom environmentálnom riziku, ktoré definujú ako „hrozby (voči ľuďom a ich hodnotám) 
vyplývajúce z environmentálnej zmeny spôsobenej ľuďmi, v globálnom meradle".  

Environmentálna bezpečnosť je stavom, v ktorom ľudská spoločnosť a ekologický systém 
na seba pôsobia trvalo udržateľným spôsobom. Jednotlivci majú dostatočný prístup ku 
všetkým prírodným zdrojom a existujú mechanizmy na zvládanie kríz a konfliktov priamo či 
nepriamo spojených so životným prostredím. V tomto stave sú minimalizované riziká a 
ohrozenia spojené so životným prostredím a spôsobené prírodnými alebo antropologickými 
silami alebo procesmi vyvolanými antropologickými silami. 

Rozvoj spoločnosti a s ním súvisiaci aj nárast množstva bezpečnostných hrozieb proti 
významným záujmom spoločnosti ako celku, ale aj štátnych aj neštátnych inštitúcií, firiem i 
občanov, kladie neustále zvyšujúce sa  nároky na úroveň bezpečnostných štandardov a 
zároveň tento vysoký štandard neustále ohrozuje. Vysoký bezpečnostný štandard je možné pri  
neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti udržať, len ak sa počet bezpečnostných incidentov bude 
stále znižovať. K tomu je nevyhnutne potrebný nový rozsiahly systém poznatkov,  opatrení  
a prostriedkov, ktorý ponúka jednotné riešenie bezpečnosti. Základným princípom je aktívne 
riešenie bezpečnostných otázok a to najmä optimálnou sumarizáciou informácií, vhodným 
spracovaním a vyhodnotením získaných údajov,  návrhom príslušných opatrení a ich 
implementáciou s cieľom integrovaného prístupu k riešeniu predmetných problémov. Ťažiskom 
je neustále vyhýbanie sa a predchádzanie krízovým situáciám a nehodám. Je nevyhnutné, 
aby všetky subjekty, ktorých sa bezpečnosť dotýka, venovali primeranú pozornosť otázkam 
bezpečnosti. 

Cieľom konferencie je poskytnúť vhodnú platformu pre informovanie odbornej 
a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy, štátnej správy a podnikovej praxe, výmenu 
skúseností a prezentácie nových výsledkov v problematike integrovanej bezpečnosti. 
Konferencia vytvára podmienky na výmenu poznatkov a skúseností získaných pri zavádzaní 
integrovanej bezpečnosti formou vedeckej diskusie, pričom je vytvorený rámec na 
komunikáciu a získavanie informácií prostredníctvom diskusie o aktuálnych otázkach 
v predmetnej oblasti v súlade s vedeckým zameraním konferencie. 
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