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1 Priemysel a udržateľný rozvoj 
 

Rozvoj priemyslu, ktorý začal priemyselnou revolúciou v druhej polovici 18. storočia, naštartoval 

proces významných zmien v sektoroch poľnohospodárstva, výroby, ťažby nerastných surovín, 

dopravy ale aj v ďalších priemyselných odvetviach.  

Vo výrobnom procese dochádzalo k prechodu od ručnej výroby v manufaktúrach k továrenskej 

strojnej veľkovýrobe za pomoci nových zdrojov energie (vtedy predovšetkým uhlie), tým dochádzalo 

k vzrastajúcej deľbe práce a špecializácii. 

Tento proces sa začal vo Veľkej Británii a potom pokračoval v ďalších krajinách Západu. V tomto 

procese zohrávali dôležitú úlohu nové vedecké a technologické objavy. 

Došlo tiež k zásadným spoločenským, kultúrnym a politickým zmenám vo väčšine štátov sveta. 

Priemyselná revolúcia priniesla ekonomický rast, tvorbu nových pracovných miest a rast životnej 

úrovne obyvateľstva.  

Postupne sa však začína prejavovať vplyv rýchlo sa rozvíjajúceho priemyslu aj na kvalitu životného 

prostredia. Cyklický uzavretý metabolizmus, ktorý prebieha v prírodných ekosystémoch, čiastočne 

narušený a otvorený v agrosystémoch sa neskôr mení na metabolizmus jednosmerný, s 

jednosmerným tokom vstupov vo forme nerastných surovín. Priemyselná výroba sa nesie v znamení 

energeticky náročných technológií (Bartusek, 2013). Zároveň sa výrazne zhoršuje kvalita životného 

prostredia. Priemysel a jeho jednotlivé odvetvia majú vplyv na všetky jeho zložky - ovzdušie, vodu, 

pôdu, organizmy. Priemyselná výroba je zdrojom hluku, vibrácií, odpadu, tepelného aj svetelného 

znečistenia aj radu škodlivín, ktoré majú nielen lokálny dopad, ale napr. v ovzduší sa šíria do značnej 

vzdialenosti a spôsobujú komplexné problémy. 

Vo svete vznikajú priemyselné centrá, aglomerácie. Vplyvy priemyselnej činnosti začínajú byť z 

pohľadu prírody tak hlboké a významné, že prerastajú v zmeny globálne. Postupne bola dokázaná 

väzba medzi kvalitou životného prostredia a zdravotným stavom človeka. Súčasne dochádza aj k 

trvalo nežiaducim zmenám, ktoré ovplyvňujú kvalitu prírodných zdrojov. Ekonomicky vyspelé štáty si 

hroziace nebezpečenstvo začínajú uvedomovať a približne od 60. rokov 20. storočia sa začínajú 

objavovať prvé zákony na ochranu životného prostredia.  

Dochádza k prvým reguláciám v množstve vznikajúcich odpadov, začínajú sa zavádzať tzv. koncové 

technológie (end-of-pipe) na znižovanie emisií a stanovujú sa prvé normy na koncentrácie 

znečisťujúcich látok z výroby aj spotreby. Nárast negatívnych dopadov z dôvodu exponenciálneho 

rastu však pokračoval aj naďalej, čo odráža sa v národných hospodárstvach, ale aj v celkovom vývoji 

ľudstva. Možnú alternatívu budúcnosti ľudstva na tejto planéte podala prvý krát publikácia s názvom 

"Hranice rastu", vydaná v roku 1972. Podnietila diskusie týkajúce sa spoločnej budúcnosti ľudstva ako 

celku. 

Životné prostredie a jeho ochrana pred negatívnymi priemyselnými vplyvmi je predmetom 

medzinárodných rokovaní. V širšej miere sa problematikou životného prostredia začínajú zaoberať aj 

ekonómovia. Pozornosť sa prvýkrát v širšom meradle zameriava na vzťah medzi výstupmi z 
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produkčného procesu a prírodou. Sú prijímané prvé zásady environmentálnej politiky. Výrazný signál 

spojený s obmedzenosťou prírodných zdrojov vyvolala ropná kríza v sedemdesiatych rokoch 20. 

storočia. Komisia OSN pre životné prostredie a rozvoj definuje v správe "Naša spoločná budúcnosť" 

(1987, Tokio) pojem udržateľný rozvoj a zároveň uvádza osem základných princípov, ktoré by mali 

všetky krajiny uplatňovať.  

Osem základných princípov, ktoré by mali zabezpečiť udržateľný rozvoj, je zahrnutých v týchto 

zásadách: 

- Oživenie hospodárskeho rastu, 

- Zmena kvality rastu,  

- Uchovávanie a obohacovanie bázy prírodných zdrojov, 

- Zabezpečenie udržateľnej úrovne populácie, 

- Nová orientácia na techniku a odstraňovanie rizík, 

- Pri rozhodovacích procesoch integrovať ekologické a ekonomické aspekty, 

- Reformovať medzinárodné hospodárske vzťahy,  

- Medzinárodná spolupráca. 

 

Z poradných zborov komisia ďalej zverejnila aj ďalšie správy ako "Priemysel 2000" a "Právne zásady 

ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja", kde sú uvedené zásady, práva a povinnosti 

potrebné na zabezpečenie udržateľného rozvoja. 

Ľudská spoločnosť si uvedomuje, že technika sama nemôže vyriešiť rozpory spôsobené rastom 

populácie a znečisťovaním prostredia. Je potreba spolupôsobenia morálnych, ekonomických i 

právnych obmedzení a nástrojov. Svoju úlohu musí zohrať rast environmentálneho vedomia ľudí. 

Teória udržateľného rozvoja bola neskôr neustále rozpracovávaná, a hľadala sa cesta k jej naplneniu, 

ale aj spôsoby jej vyhodnocovania či kontroly. K vyhodnocovaniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja 

sa neskôr krajiny prihlásili k prijatiu národných stratégií trvalo udržateľného rozvoja (v EÚ po roku 

1997, na tzv. Konferencii Rio + 5). Od roku 2001 je po summite v Goteborgu krajinami 

EÚ prijatá Stratégia trvalo udržateľného rozvoja EÚ. V vyhlásenia a hlavné zásady trvalo udržateľného 

rozvoja (Brusel, 2005) sú z pohľadu požiadaviek na priemyselné technológie formulované všeobecné 

princípy smerujúce k hlavným cieľom: 

 Efektívne využívanie prírodných zdrojov planéty, zabezpečenie vysokej úrovne ochrany a 

zlepšenia kvality životného prostredia,  

 Predchádzanie znečisťovaniu životného prostredia, 

 Znižovanie záťaže životného prostredia, 

 Podpora udržateľnej výroby a spotreby prerušením priamej väzby medzi hospodárskym 

rastom a zhoršovaním životného prostredia (environmentálny decoupling), 

 Podpora prosperujúceho, inovatívneho, konkurencieschopného a ekologicky účinného 

hospodárstva, ktoré prináša vysokú životnú úroveň a celkovú a vysokú kvalitu zamestnanosti 

v celej EÚ. 

S nimi sa potom spájajú aj hlavné zásady politiky, medzi ktoré predovšetkým patrí: 
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 Zapojenie občanov - posilnenie účasti občanov pri rozhodovaní, podpora vzdelávania a 

informovanosti verejnosti o udržateľnom rozvoji, o ich vplyve na životné 

prostredie a možnostiach, ktoré im dovoľujú rozhodovať v prospech väčšej udržateľnosti. 

 Posilnenie sociálnej zodpovednosti podnikov a partnerstiev medzi súkromným a verejným 

sektorom, podpora spolupráce a spoločnej zodpovednosti v záujme dosiahnutia udržateľnej 

výroby a spotreby, 

 Podpora súladu medzi všetkými politikami EÚ a súlad medzi miestnymi, regionálnymi, 

vnútroštátnymi a globálnymi aktivitami s cieľom zvýšenia ich udržateľnosti pri súčasnom 

využití najlepších dostupných technológií. 

 Použitie zásady predbežnej opatrnosti, ak existuje vedecká neistota s cieľom zabrániť 

prípadnému poškodeniu ľudského zdravia a životného prostredia, podniknúť preventívne 

kroky - znečisťovatelia musia platiť za škody, ktoré spôsobili na ľudskom zdraví a životnom 

prostredí, ceny potom musia odrážať skutočné náklady. 

Posledná konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji (rok.2012) - Rio + 20, hodnotí posledných 20 

rokov, ako sa svetu darilo smerovať k trvalo udržateľnému rozvoju, t.j. plniť úlohy zo všetkých troch 

pilierov udržateľného rozvoja, t. j. ekonomického, sociálneho i environmentálneho. V štyroch 

prípravných dňoch prebiehali tematické zasadnutia venované desiatim kľúčovým oblastiam 

udržateľného rozvoja (nezamestnanosť, práca v primeraných podmienkach, udržateľný rozvoj ako 

odpoveď na hospodársku a finančnú krízu, odstránenie chudoby, ekonomika udržateľnosti vrátane 

trvalo udržateľnej spotreby a výroby, lesy, potravinové zabezpečenie a výživa, udržateľná energetika 

pre všetkých, voda, udržateľné mestá a inovácie, oceány). Ako hlavný dokument potom prijala 

konferencia politickú deklaráciu "The Future We Want" ("Budúcnosť, ktorú chceme"), v ktorej je 

vyjadrená vôľa predstaviteľov štátov zúčastňujúcich sa na konferencii prijímať kroky na urýchlenie 

realizácie udržateľného rozvoja (Chovancová, 2011). 

Na túto konferenciu nadviazal aj summit OSN ktorý sa konal 25. septembra 2015 v New Yorku, kde 

bola oficiálne chválená aj Agenda udržateľného rozvoja, v dokumente Transforming our World: The 

2030 Agenda for Sustainable Development (Premena nášho sveta: Agenda pre udržateľný rozvoj 

2030), ktorého súčasťou sú aj Ciele udržateľného rozvoja. Ide o 17 Cieľov udržateľného rozvoja 

(Sustainable Development Goals - SDG), ktoré predstavujú program rozvoja na nasledujúcich 15 

rokov (2015 – 2030) a nadväzujú na úspešnú agendu Miléniových rozvojových cieľov (MDG). Ciele 

udržateľného rozvoja sú výsledkom trojročného procesu vyjednávania, ktorý začal na Konferencii 

OSN o udržateľnom rozvoji v roku 2012 v Rio de Janeiro. Na formulácii SDG sa  podieľali všetky 

členské štáty OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, akademickej obce 

a občania zo všetkých kontinentov. 

Ciele udržateľného rozvoja pokrývajú aj oblasť priemyslu. V rámci cieľov sa signatárske štáty v rámci 

svojich možností zaväzujú k rozvoju kvalitnej, spoľahlivej, udržateľnej a odolnej infraštruktúry, 

zmodernizovaniu infraštruktúry a zdokonaleniu vybavenia priemyslových podnikov tak, aby boli 

udržateľné, účinnejšie využívali zdroje; ako aj k väčšiemu využívaniu čistých a k životnému prostrediu 

šetrných technológií a výrobných procesov. (World Health Organization, 2016) 

Európska únia už niekoľko desaťročí vyvíja legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia 

a podporuje nové technológie so zníženým dopadom na životné prostredie. Príkladom sú zv. BAT – 
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Best Available Techniques – Najlepšie dostupné technológie alebo environmentálne vhodné 

technológie, o ktorých pojednáva kapitola 5.2. Ďalším nástrojom je Analýza životného cyklu (kapitola 

5.3), ktorá umožňuje znižovanie negatívnych vplyvov výrobkov počas celého životného cyklu, ale aj 

ekodizajn, podpora eco-labellingových schém, či zavádzanie systémov environmentálneho 

manažmentu.  

Priemyselné podniky sa najprv týmto opatreniam bránia, ale postupne rastie environmentálne 

povedomie a samotní výrobcovia hľadajú možnosti efektívnejšieho využívania surovín, zavádzajú 

máloodpadové prípadne bezodpadové hospodárstvo a nové technológie. Vždy je totiž lacnejšie a 

jednoduchšie odstrániť príčinu než následok. Ekológia sa stáva súčasťou marketingu podniku 

(Majerníkl. 2005). Smerovanie k udržateľnosti životného prostredia sa stalo konkurenčnou výhodu. 

Ekologické priemyselné odvetvia EÚ predstavujú približne jednu tretinu celosvetového trhu a 

zamestnávajú vyše 2 milióny ľudí. Tento sektor zaznamenáva od polovice 19 približne 5% rast ročne, 

čo značne nad globálny rast ekonomiky. OECD odhaduje, že technológie ochrany životného 

prostredia sú  jedným z odvetví s najväčším potenciálom do budúcnosti (EC, 2006). 

Samotný pojem technológia má latinský základ v slovách „techno“ – umenie, zručnosť, remeslo a 

„logia“ – slovo, náuka. Teda technológia je vlastne náuka o zručnostiach. 

V literatúre sa môžeme stretnúť s množstvom definícií tohto pojmu. Napr.: 

 Technológia = vytváranie, prispôsobovanie, využitie a poznanie nástrojov, strojov, techník, 

systémov ...  za účelom riešenia určitého problému, zlepšenia súčasného stavu, dosiahnutia 

určitého cieľa alebo vykonávania určitej funkcie.  

 Technológia = cieľavedomá ľudská činnosť. Predstavuje ľudské znalosti aplikované pri riešení 

„skutočných“ bežných problémov, pri vytváraní štandardizovaného vzhľadu a vlastností 

nástrojov, strojov, prístrojov, materiálov a procesov.  

 Technológia = odbor (veda) zaoberajúci sa premenou materiálov na konečné výrobky (statky 

a služby) za využitia technických a prírodovedeckých poznatkov.  

 

V širšom zmysle slova v sebe pojem technológia zahŕňa tri významy: (1) nástroje a pomôcky, ktoré 

ľuďom pomáhajú formovať prírodu a riešiť problémy (napr. kladivo a klinec), (2) znalosť, ako vytvárať 

veci alebo riešiť problémy (napr. ako variť pivo, alebo ako vyrobiť atómovú bombu) a (3) kultúra 

(naše poznanie a vnímanie sveta, náš hodnotový systém). 

Z historického hľadiska bol rozvoj ľudskej populácie úzko previazaný s rozvojom nástrojov na lov, 

poľnohospodárstvo, zavlažovanie a vodný manažment a navigáciu. Pri druhom význame – poznanie 

nástrojov a možností ich použitia bolo kódované a prenášané ako technologické know-how. S tým je 

spojený aj rozvoj moderného vedeckého poznania, založeného na empirickom pozorovaní, 

hypotézach a zovšeobecnení prírodných zákonov týkajúcich sa správania materiálov a životného 

prostredia. 
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Technológia ako kultúra v súčasnosti výrazne preniká celou spoločnosťou. Všetky ľudské aktivity ako 

bývanie, stravovanie, doprava, práca, voľný čas, ale aj umenie sú v súčasnosti previazané 

s technológiami (Hard a Jamison, 2005). Žijeme v „kultúre techniky“ – náš každodenný život je 

preniknutý technikou a technológiami. 

Presun od technológie ako nástroja k poznaniu začal v období priemyselnej revolúcie pred viac ako 

dvoma storočiami. Prechod k technológii ako kultúre akceleroval po druhej svetovej vojne a je úzko 

prepojený so vzostupom informačných a komunikačných technológií, biotechnológií, počítačov 

a Internetu. 

Technologické inovácie sú v literatúre chápané ako prinášanie nových produktov, procesov a služieb 

na trh, pričom môžu byť predávané za účelom dosiahnutia zisku (Freeman, 1997). Inovácie však 

nemožno automaticky chápať ako fyzický predpoklad pre „zlepšovane života“. Nakoľko podniky sú 

motivované ziskom, konečné dôsledky (hoci nezamýšľané alebo neočakávané) môžu byť pozitívne ale 

aj negatívne. 
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