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PREFACE 

 
 
 
Udržateľný rozvoj ľudskej spoločnosti si vyžaduje zosúladiť socio-ekonomické aktivity nielen 

s prostredím v ktorom priamo vykonáva svoje aktivity, ale je potrebné vziať do úvahy aj vzťahy 
v širšom územnom kontexte, často až globálne hľadisko. Ľudia pre život a socio-ekonomické aktivity 
potrebujú vhodné životné prostredie v širokom ponímaní, do ktorého patrí nielen životné prostredie 
jednotlivca a spoločnosti, ale aj pracovné a urbanizované prostredie, krajina, ekosystémy, kultúrne 
a sociálne súvislosti a vzťahy.  

 
Pôda je jedným zo základných ekonomických zdrojov. Rozloha disponibilného 

neurbanizovaného územia je v každom štáte limitovaná, preto je veľmi dôležité kontinuálne 
využívanie v minulosti urbanizovaných území. V súvislosti s udržateľným rozvojom miest sa často 
spomína potreba preferencie obnovy hnedých polí pred urbanizáciou predtým nevyužitých území 
(zelených lúk - greenfields), aby sa tak zabránilo nekontrolovanému rozrastaniu miest. Z hľadiska 
udržateľného rozvoja je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k opusteniu starých ekonomicky 
nerentabilných priemyselných areálov, ktoré sú často zaťažené aj kontamináciami. Treba vytvoriť 
právny a finančný rámec na ich priebežnú obnovu. Dôležité je podporiť výskum a vývoj nových 
environmentálne vhodných technológii a manažérskych postupov na zníženie nákladov procesu 
obnovy. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitá spolupráca verejného a súkromného sektoru. 

 
Sprievodným javom dynamického hospodárskeho rozvoja regiónov v posledných 

desaťročiach je živelné extenzívne rozrastanie veľkomestských aglomerácií a nekontrolovaná 
expanzia sídel. Nové komerčné aktivity sú často budované na zelených lúkach a takto dochádza k 
ďalším záberom voľnej krajiny. Naopak pozemky, na ktorých predtým boli umiestnené priemyselné 
aktivity a ktoré predstavujú potenciálny zdroj kontaminácie životného prostredia, sú často opustené 
alebo iba čiastočne využívané. Takéto územia sa označujú ako hnedé polia (brownfields) – sú to 
spravidla územia, ktoré sú ponechané svojmu osudu, alebo sú iba čiastočne využívané z dôvodu obavy 
z možnej kontaminácie územia. Ako čierne polia (blackfields) sú označované pozemky, ktoré sú 
extrémne kontaminované a miera kontaminácie predstavuje neakceptovateľné riziko pre ľudské 
zdravie a pre celý ekosystém; resp. pozemky, ktorých vyčistenie je ekonomicky a časovo veľmi 
náročné a preto sa pri obnove územia vyskytuje niekoľko obmedzení limitujúcich budúce využitie 
pozemku 

 
Problematika environmentálnych záťaží je riešená prioritne pre zlepšenie stavu poškodených a 

ohrozených zložiek životného prostredia v dôsledku dlhodobej ľudskej činnosti a zároveň pre 
utvorenie podmienok pre postupnú elimináciu zdrojov kontaminácie podzemnej vody, pôdy a 
horninového prostredia a sanáciu kontaminovaných zložiek životného prostredia. Hlavným cieľom 
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pritom je dosiahnuť vysokú úroveň kvality ľudského zdravia a jednotlivých zložiek životného 
prostredia a s tým súvisiacu vyššiu úroveň kvality života. 

 
 
Rozvojom krajiny a vznikaním nových priemyselných lokalít sa stáva, že niektoré staré 

priemyselné podniky zanikajú. Budovy a plochy sú už nevyužívané a chátrajú. Vznikajú tak pre 
krajinu rôzne environmentálne záťaže, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu prostredia. V 
priemyselných areáloch sú najčastejšími príčinami nekontrolovateľné straty pri manipulácii s 
chemickými látkami, prípravkami, presakovanie z nádrží a havárie. Opustené stavebné diela 
v urbanizovanom či vidieckom prostredí sú dôkazom, že doba sa zmenila a spoločnosť nemá kapacitu 
ani záujem upratať nepotrebné, prežité pozostatky. Revitalizácia a prinavrátenie hospodárskej hodnoty 
poľnohospodárskym dvorom, objektom a stavbám je dlhodobým, pre obec často priveľmi náročným 
procesom. Systémový prístup a pozitívne príklady môžu naznačiť, ako postupovať, aby sa záťaž obce 
premenila na jej konkurenčnú výhodu. 

 
Je veľa pohrôm, ktorých riziká nie sú zanedbateľné. Niektoré z pohrôm majú vysoký potenciál 

ničiť územie, a to nie len jeho obyvateľov, ale aj krajinu, ekosystémy a ľudské sídla. Preto inštitúcie 
organizujúce život ľudskej spoločnosti musia vhodne riadiť a usmerňovať bezpečnosť socio-
ekonomické aktivity v území, najmä z pohľadu ochrany životného prostredia spoločnosti.  Je 
samozrejmé, že aj jednotlivci musia prispôsobiť svoje chovanie týmto cieľom. Na implementáciu 
environmentálnej a bezpečnostnej politiky v praxi sa využívajú viaceré nástroje, ekonomické, právne, 
edukačné, informačné, administratívne, inštitucionálne, pričom v poslednom období sa presadzujú aj 
dobrovoľné nástroje. 

 
Hlavnou prekážkou pri zlepšovaní kvality životného prostredia je neudržateľná výroba a spotreba, 

spojená s obrovským tlakom na prírodné zdroje. Keďže udržateľná výroba a spotreba sa bude 
rozhodujúcim spôsobom podieľať na naplnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja, je potrebné 
dosiahnuť zmeny vo výrobných vzorcoch a v spotrebiteľských modeloch, pri súčasnom zachovaní 
rastu hospodárskej výkonnosti. Spojenie týchto podmienok je predmetom environmentálnej politiky 
novej generácie, v ktorej sa  nástroje priamej regulácie (právne nástroje) dopĺňajú o nástroje 
samoregulácie, tzv. dobrovoľné nástroje. 

 
 Cieľom konferencie "Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017" je poskytnúť vhodnú platformu 

pre informovanie odbornej a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmenu 
skúseností a prezentácie nových výsledkov v problematike bezpečnosti prostredia. 
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