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Udržateľná kontinuita hospodárenia spoločnosti znamená zabezpečenie súčasných potrieb obyvateľov 
bez obmedzenia možnosti budúcich generácií uspokojovať ich vlastné potreby. Na dosiahnutie takéhoto 
hospodárenia spoločnosti je preto potrebné čiastočne zmeniť technológie, postupy a návyky nielen na 
strane výroby, ale aj na  strane spotreby. V poslednom období v oblasti presadzovania politiky životného 
prostredia, kvality a bezpečnosti, došlo k významnému rozšíreniu uplatňovania spektra prístupov. 
Prejavujú sa tendencie zvyšovania diverzity nástrojov, založených v nemalej miere na dobrovoľných 
aktivitách výrobcov a rastúcom uvedomení všetkých zainteresovaných. Viaceré postupy boli postupne 
štandardizované. Súčasne s ich praktickým rozširovaním začal prebiehať ich výskum, zameraný nielen 
na skúmanie teoretických aspektov, ale aj zovšeobecňovanie praktických skúseností získaných z 
jednotlivých štúdií. 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.  

Možnosti uplatnenia vhodného nástroja v rámci manažérskeho prístupu do riadiacej manažérskej 
praxe závisí od konkrétnej situácie danej organizácie a snahy proaktívne pristupovať k riešeniu svojich 
súčasných aj potenciálnych problémov.  

Aplikácia manažérskych prístupov založených na štandardoch v oblasti kvality, environmentu, 
bezpečnosti a ergonómie má za cieľ dosiahnuť vysokú kvalitu produkcie, efektivitu organizácie spolu so 
zabezpečením bezpečnosti všetkých činností vo firme a dodržiavaním podmienok pre ochranu životného 
prostredia. Manažérstvo v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a ergonómie je súčasťou riadenia 
podniku; cieľom je optimalizácia pracovných postupov alebo výrobných procesov so zohľadnením 
materiálových, časových a ľudských zdrojov, očakávanej konečnej kvality produktu (definovanej pokiaľ 
možno číselnými parametrami) a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja firmy. V celosvetovom  
kontexte  je  zreteľný  vývoj  smerom  k  efektívnemu manažérstvu v oblasti kvality, environmentu, 
bezpečnosti a ergonómie založený najmä realizácii    objektívneho    a    periodického   hodnotenia 
účinnosti týchto systémov,  informovaní  verejnosti  v   mieste  (lokalite)  realizácie výrobnej 
(priemyselnej) aktivity o svojom správaní, zabezpečenie   certifikovanej   zhody   s  požiadavkami  
príslušných štandardov pri   realizácii   danej  politiky.  Uplatňovanie normovaných prvkov manažérstva 
v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a ergonómie je nevyhnutné k rozvoju nového rozmeru 
manažérskych prístupov,  umožňuje udržiavať a zvyšovať konkurencieschopnosť organizácií a realizovať 
ich udržateľnosť vo vzťahu k narastajúcim požiadavkám v trhovom prostredí. 

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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