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Význam environmentálnych a bezpečnostných problémov v súčasnosti neustále narastá. 
Okrem vplyvu činnosti človeka na prostredie si čoraz viac všímame nielen kvalitu života, ale aj 
kultúrne a sociálne prostredie. 

Zložitý problém ako zlúčiť rast hmotného blahobytu ľudí s ochranou prírody má niekoľko 
základných momentov: 

 nepretržite sa zosilňujúce pôsobenie ekonomických činností na životné prostredie, 
 čoraz viac si uvedomujeme obmedzenosť prírodných zdrojov, 
 obmedzenosť zdrojov stavia pred hospodársku činnosť pomyselnú hranicu prípustných 

záťaží, prekročenie ktorých môže vyvolať nežiaduce nenávratné zmeny v rovnováhe 
a fungovaní prírody, 

 zvyšuje sa úloha ochrany životného prostredia v ekonomickom a sociálnom živote,  
 zosilňuje sa vzájomné prenikanie a splývanie manažérskych prístupov a metód 

uplatňovaných v oblasti kvality, bezpečnosti a pri ochrane životného prostredia. 
 
Ochrana životného prostredia a smerovanie k takému rozvoju spoločnosti, ktorý umožní 

ekonomický rozvoj, zvyšovanie životnej úrovne a zároveň zachová prírodu a zdroje pre ďalšie 
generácie, si vyžaduje poznanie súčasného stavu. Poznanie príčin, ktoré spôsobujú environmentálne 
problémy a možností, ako tomu zabrániť, resp. ako sanovať environmentálne záťaže, môže prispieť 
k zmene prístupu nielen v oblasti výroby, ale aj spotreby, užitia produktov a po skončení ich 
používania ich následného sekundárneho využitia, resp. zneškodnenia. Výsledkom takéhoto poznania 
by mal byť kvalitatívne environmentálne prijateľnejší prístup pri čerpaní zdrojov, vo výrobe a 
spotrebe, ktorý by ale nevznikol na základe príkazov či zákazov, ale na základe prirodzeného 
ľudského poznania.  

Dostatočné verejné environmentálne povedomie v environmentálnej oblasti je základným a 
prioritným predpokladom úspešnej realizácie environmentálnej politiky v praxi. Zvyšovanie verejného 
povedomia o problematike ochrany životného prostredia vedie verejnosť nielen k väčšiemu 
pochopeniu environmentálnych súvislostí hospodárskeho a sociálneho života spoločnosti, ale tiež k 
zvýšeniu kvality rozhodovania spotrebiteľov, k zvyšovaniu právneho povedomia občanov a následne 
aj k zvýšeniu ochrany životného prostredia a  kvality života.  

Cieľom usporiadania medzinárodnej konferencie METES 2017 bolo informovanie odbornej 
a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmena skúseností a prezentácia nových 
výsledkov v problematike motivácie, vzdelávania, dôvery, ochrany životného prostredia a bezpečnosti. 
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