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Úvod   
Vplyv technológií na náš život je jednou z kľúčových výziev 21. storočia. Na jednej  strane sa 

technológie výrazne podieľajú na zvyšovaní kvality nášho života – umožňujú nám rýchlu komunikáciu, 

pohodlnú dopravu, využitie nových materiálov, elimináciu rôznych chorôb. Na druhej strane je 

využívanie technológií spojené s vyčerpávaním prírodných zdrojov, emisiami nebezpečných látok 

a znečistením ovzdušia, vody a pôdy. Tieto negatívne vplyvy vytvorili podmienky pre bezprecedentné 

a často nezvratné zmeny biosféry. 

Rozpor medzi lepším životom vytváraným a podporovaným technológiami a zvyšujúcim sa 

znečistením životného prostredia si vyžaduje hlbšie preskúmanie a znalosť podstaty jednotlivých 

technológií a procesov a ich vplyvov na životné prostredie ale aj zdravie ľudí a udržateľnosť 

spoločnosti.  

Zabezpečenie udržateľného rozvoja vyspelých krajín, predovšetkým z ekonomického aspektu, je 

nemožné bez aplikovania inovatívnych procesov a technológií, ako nástroja rastu kvality života 

jednotlivcov i celých spoločností. Zdokonaľovanie procesov a technológií, ako aktivity kvartérneho 

sektora národného hospodárstva, sa v ich aplikáciách prenáša do ostatných sektorov. Udržateľný 

rozvoj je však založený aj na ďalších pilieroch, pričom práve implementácia procesov a technológií z 

environmentálneho aspektu  by mala primárne prispievať k efektívnejšiemu využívaniu prírodných 

zdrojov a energií, či menším negatívnym vplyvom na produkciu odpadov.  

Cieľom autorov je aj prostredníctvom tejto publikácie poskytnúť študentom vhodné základy pre 

informované, zodpovedné a environmentálne prijateľné rozhodnutia pri návrhu, výbere a aplikácii 

technológií, výrobkov a procesov v ich profesnom ale aj osobnom živote. 

Štruktúra kapitol vychádza z tzv. životného cyklu produktu, počnúc ťažbou a získavaním surovín, ich 

spracovaním a následným využitím v rôznych odvetviach, ako napr. v strojárenstve alebo 

v chemickom priemysle. Dôležitým článkom v tomto cykle je aj energetika a doprava. Každá kapitola 

obsahuje stručnú charakteristiku danej technológie alebo procesu a následne analýzu jej vplyvov na 

jednotlivé zložky životného prostredia. Okrem toho však poskytuje aj prehľad environmentálne 

vhodných alternatív, najmä v oblasti energetiky (obnoviteľné zdroje energie) a v oblasti dopravy 

(napr. hybridný pohon). 

Záverečná časť je venovaná poľnohospodárstvu, primárnemu sektoru národného hospodárstva, 

s nezastupiteľnými funkciami pri zabezpečovaní bazálnych potrieb jednotlivca i spoločnosti.   

Aj keď publikácia je primárne určená ako študijný materiál pre poslucháčov vysokých škôl 

manažérskeho a environmentálneho zamerania, ktorí sa touto problematikou v rámci svojej prípravy 

zaoberajú, veríme, že nájde uplatnenie aj ako pomôcka pre pracovníkov v praxi, ktorí sa rozhodnú 

zaoberať problematikou environmentálnych aspektov procesov a technológií. 

„Byť skutočne zanietený pre zmenu znamená skôr urobiť nádej možnou, ako beznádej 

presvedčivou.“ 

Raymond Williams - spisovateľ a kultúrny teoretik (1921-1988)  


