
                RUSKO, M. – BALOG, K. [Eds.] 2008:                      
Manažérstvo životného prostredia 2008 ▼▲▼  Management of Environment 2008 

Zborník z VIII. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 5.-6.12. 2008 v Bojniciach 
Proceedings of the International Conference, Bojnice, December 5 - 6, 2008. 

Žilina: Strix et VeV. Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-34-3. 

 

 5

 

PREDSLOV 

 

Význam environmentálnych problémov v súčasnosti neustále narastá. Okrem vplyvu činnosti 

človeka na prírodu a hospodárstvo si čoraz viac všímame vplyvy na kvalitu života a sociálne 

prostredie.  

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 posledných desaťročiach došlo k významnému rozšíreniu spektra proenvironmentálne 

orientovaných dobrovoľných prístupov v politike životného prostredia na národnej ale aj 

medzinárodnej úrovni. Došlo k štandardizácii niektorých postupov. Súčasne s ich praktickým 

rozširovaním začal prebiehať ich výskum, zameraný nielen na skúmanie teoretických aspektov, ale aj 

zovšeobecňovanie praktických skúseností získaných z jednotlivých štúdií. 

Prejavujú sa tendencie zvyšovania diverzity nástrojov, založených v nemalej miere na 

dobrovoľných proenvironmentálne orientovaných aktivitách výrobcov a rastúcom environmentálnom 

uvedomení všetkých zainteresovaných. Uplatňovanie proenvironmentálne orientovaných prístupov 

v praxi vyplýva nielen z úsilia a požiadaviek štátnych orgánov životného prostredia, ale aj zo záujmov 

výrobcov a spotrebiteľskej verejnosti. 

Uplatňovanie environmentálnych manažérskych nástrojov vytvára pozitívny  prístup 

k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania. Prejavujú sa tendencie 

rozširovania environmentálnych nástrojov, založených v nemalej miere na dobrovoľných aktivitách 

výrobcov a rastúcom environmentálnom uvedomení občanov. 

 Cieľom konferencie je poskytnúť vhodnú platformu pre informovanie odbornej a vedeckej 

verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmenu skúseností a prezentácie nových 

výsledkov v problematike manažérstva životného prostredia.  
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