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ABSTRAKT 

 

Všeobecne prevláda dlhodobý záujem o nové technológie, ktoré sú neškodné pre životné 
prostredie, resp. s minimálnym negatívnym vplyvom pre životné prostredie.  

V súčasnosti sa inovácia stala jedným z hlavných zdrojov konkurencieschopnosti. 

Na podporu účasti na procesoch eko-inovácií je potrebné poznať motiváciu, ktorá vyvoláva 
inovácie súvisiace s ochranou životného prostredia. Ako determinanty, tak aj výsledky 

proenvironmentálne orientovaných inovácií závisia od vplyvu a účinnosti environmentálnych zmien 

týchto inovácií.  
Vo všeobecnosti existujú štyri skupiny determinantov ekologických inovácií, t.j. firemné 

stratégie, technológie, trh a regulácia. 

Prístup k analýze životného cyklu technológie vysvetľuje, prečo je potrebné koncipovať 

životaschopnú odpoveď na problém z hľadiska  

 environmentálnej modernizácie založenej na vedeckom výskume, 

 vývoja, bezpečnosti a produkcie technológií a ich uplatnenia v socio-ekonomickom priestore 

riadenom trhovými ekonomikami, 

 vhodnej správy  a účinnosti v kontexte zameranom na štrukturálnu zmenu priemyselného 

metabolizmu s cieľom napodobniť  metabolizmu prírody. 

 
Nové proenvironmentálne orientované technológie zabraňujú znečisťovaniu životného 

prostredia a zhoršovaniu životného prostredia tým, že pôsobia vo výrobnom reťazci a v životnom 

cykle technológie a revidujú zdroj narušenia alebo sa mu úplne vyhnú. Z pohľadu životného cyklu 
technológie predstavuje takýto prístup významnú elimináciu negatívneho vplyvu technológie na 

prostredie. 

V súlade s presadzovaním stratégie proaktívnych a proudržateľných prístupov sa postupne 

uplatňujú snahy o prechod od riešenia environmentálnych problémov následne po ich vzniku 
k riešeniam technicky preventívnym a udržateľným v celom životnom cykle technológie a výrobku.  

Ochrana životného prostredia sa dynamicky vyvíja a stáva sa rozhodujúcou súčasťou života 

spoločnosti. Postupne sa mení správanie producentov a spotrebiteľov a rastúcou mierou sa uplatňujú 
zásady preventívnosti, princíp dobrovoľnosti a účasť verejnosti na riešení problémov ochrany 

životného prostredia.  Realizujú sa systémy environmentálneho riadenia priemyselných a  výrobných  

činností, zvýšená pozornosť sa venuje vplyvu samotných výrobkov (ako produktov spotreby, 

polotovarov a materiálov) na životné prostredie.   
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Takto koncipované technológie nie sú nevyhnutne vytvorené len z environmentálnych dôvodov. 
Predstavujú novú generáciu inovatívnych technológií, ktoré spĺňajú environmentálne kritériá, rovnako 

ako technické kritériá efektívnosti, prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti. 

Ochrana životného prostredia sa dynamicky vyvíja a stáva sa rozhodujúcou súčasťou života 
spoločnosti. Rýchlo rastúca ľudská populácia zvyšuje svoju materiálnu a energetickú spotrebu a hrozí 

prekročením únosnej kapacity planéty. Globálne environmentálne problémy majú stále zhoršujúci sa 

trend, napríklad ubúdajú prirodzené lesy mierneho pásma, subtrópov a trópov, ubúda 
poľnohospodárskej pôdy následkom jej degradácie, stúpa znečistenie morí, ničia sa citlivé morské 

ekosystémy, nenávratne miznú rastlinné a živočíšne druhy. Medzi významné prvky politiky ochrany 

životného prostredia a udržateľného rozvoja, uplatňované na konci minulého storočia a v súčasnosti, 

patria tendencie presadzovať stratégie proaktívnych a proudržateľných prístupov. V súlade s týmto 
prístupom sa postupne uplatňujú snahy o prechod od riešenia environmentálnych problémov následne 

po ich vzniku k riešeniam  technicky preventívnym a udržateľným v celom životnom cykle 

technológie a výrobku.  
V poslednom období v oblasti presadzovania politiky životného prostredia došlo k významnému 

rozšíreniu uplatňovania spektra proenvironmentálne orientovaných dobrovoľných prístupov v oblasti 

produktov, produkcie a technológií. 

Budúce a  vznikajúce technológie (Future and Emerging Technologies  - FET) presahujú rámec 
toho čo je nám známe.  Vizionárske myslenie vedcov môže otvárať sľubné cesty smerom k novým 

a progresívnym technológiám. Dostupnosť vedeckých a technologických informácií, prístup k 

environmentálne vhodným technológiám a ich transfer, patria k základným požiadavkám na 
dosiahnutie  udržateľného rozvoja. 
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ABSTRACT 

 

 In general, there is a long-term interest in new technologies that are harmless, resp. with 

minimal negative impact on the environment.  
Today, innovation has become one of the main sources of competitiveness. 

 In order to encourage participation in eco-innovation processes, it is necessary to know the 

motivation that generates innovations related to environmental protection. Both the determinants and 
the results of pro-environment-oriented innovations depend on the impact and effectiveness of 

environmental changes in these innovations.  

In general, there are four groups of determinants of eco-innovation, i.e. corporate strategy, 

technology, market and regulation. 
 The approach to technology life cycle analysis explains why a viable response to the problem 

needs to be conceived 

 Environmental modernization based on scientific research; 

 The development, security and production of technologies and their application in the socio-

economic space managed by market economies; 

 Good governance and efficacy in the context of a structural change in industrial metabolism 

to mimic the metabolism of nature. 

  

New pro-environmentally oriented technologies prevent environmental pollution and 
environmental degradation by acting in the production chain and the technology life cycle and revising 

or avoiding the source of the disruption. From the life-cycle perspective of technology, such an 

approach represents a significant elimination of the negative environmental impact of technology. 
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According to the proactive of a pro-sustainable approach strategy promoting, some efforts are 
gradually being made to move the environmental problems after their creation to solutions that are 

technically preventive and sustainable throughout the life cycle of technology and products.  

Environmental protection is evolving dynamically and it is becoming a crucial part of society's 
life. Gradually, the behaviour of producers and consumers is changing, and by preventive measures, 

the principle of voluntary and public participation in solving environmental problems is increasingly 

being applied. Environmental management systems for industrial and manufacturing activities are 
implemented, and increased attention is paid to the impact of products themselves (such as consumer 

products, semi-finished products and materials) on the environment. 

Such technologies are not necessarily created solely for environmental reasons. They represent a 

new generation of innovative technologies that meet environmental criteria, as well as technical 
criteria for efficiency, operational safety and reliability. 

The visionary aspects and exploratory characteristics of FET (Future and Emerging 

Technologies) might make it sound like a kind of magic, but the mission of FET is actually very 
concrete: to turn Europe's excellent science base into a competitive advantage. The availability of 

scientific and technological information and access to and transfer of environmentally sound 

technology are essential requirements for sustainable development. 
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