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(Žiaden) vidiek na dohľad

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa konala
dvojdňová Európska konferencia
obnovy vidieka 2009 pod názvom
(Žiaden) vidiek na dohľad. Usporiadateľom konferencie, ktorá sa konala 21. – 22. septembra 2009, bolo
Európske pracovné spoločenstvo
pre rozvoj vidieka a obnovu dediny
(ARGE) so sídlom vo Viedni v spolupráci s Dolným Rakúskom, Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom a hlavným mestom
Slovenska Bratislava. Konferencie
sa zúčastnili odborníci z desiatich
štátov.
Na úvod konferencie vystúpili
najvyšší predstavitelia partnerov
konferencie - Andrej Ďurkovský,
primátor hlavného mesta SR Bratislava, Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja,

nil, že súčasné rozhodnutia budú
mať vplyv na život budúcich generácií. „Povinnosťou dobrého správcu
je odovzdať svojim nasledovníkom
krajinu v lepšom stave, než v akom
ju prevzal. Preto sa budeme uberať
cestou dialógu na medzinárodnej i
vnútornej úrovni medzi politickými,
občianskymi a profesnými združeniami.“
Hlavnou témou stretnutia bol
problém vidieckych priestorov, pretože za uplynulé desaťročia sa významne rozvíjajúce mestá rozrástli
na úkor vidieka. V rámci konferencie predstavil regionálnu stratégiu
rozvoja vidieka Trnavského samosprávneho kraja ako aj systém podpory vidieckych oblastí na území
kraja riaditeľ sekcie regionálneho
rozvoja Marián Cipár.
Účastníci konferencie navštívili

Spolupráca s Rakúskom pokračuje
V sále Marianum v Trnave sa uskutočnil druhý ročník výročného podujatia programu tematicky zameraného na spoločné perspektívy pre obce
a regióny. Podujatie, ktorého sa zúčastnilo spolu 90 zástupcov verejnej i
súkromnej sféry, v historických priestoroch Arcibiskupského paláca otvoril a všetkých prítomných privítal podpredseda TTSK Augustín Pullmann.
S prednáškou o družobnej spolupráci slovenských miest a obcí vystúpil
zástupca ZMOS Milan Ftáčnik. V panelovej diskusii sa následne stretli zástupcovia slovenských a rakúskych miest a obcí, regiónov a neziskového
sektora. Zastúpení boli aj členovia monitorovacieho výboru programu. Pohľad na trendy a predovšetkým očakávania vo vzťahu k programu za TTSK
prezentoval Marián Cipár – riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja. Potenciálni žiadatelia mali v závere podujatia možnosť konzultovať projektové idey
ako aj získať základné informácie o fungovaní programu ako nástroja pre
podporu konkurencieschopnosti a vyrovnania disparít medzi susediacimi
regiónmi EÚ.
Andrea Koláriková

Prvý mliečny automat v Trnave
Účastníci Euróspkej konferencie obnovy vidieka.

Tibor Mikuš, predseda Trnavského
samosprávneho kraja a Erwin Pröll,
predseda vlády Dolného Rakúska
a zároveň predseda Európskeho
združenia ARGE pre rozvoj vidieka
a obnovu dediny. Vo svojom príhovore poznamenal: „V týchto dňoch
sa musíme sústrediť na dva dôležité
body, ktoré súvisia so súčasným vývojom. Na jednej strane je to odchod
obyvateľov z mesta do okrajových
častí mesta a na vidiek a na druhej
strane je to sťahovanie sa vidieckeho
obyvateľstva, ktoré je z hospodárskeho hľadiska slabšie, do miest.“
Predseda TTSK Tibor Mikuš vo svojom príhovore prirovnal snahu zveľadiť kraj k práci na záhrade. „Nie je
to jednoduchý proces. Ku krajine, rovnako ako k záhrade má citový vzťah
najmä ten, kto na nej pracuje, kto
vlastnými rukami niečo postaví, ale
zasadí strom. Rovnako aj krajinu má
rád ten človek, kto jej niečo zo svojho
života odovzdal.“ Na záver zdôraz-
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dňa 22. septembra Trnavský samosprávny kraj. V Západoslovenskom
múzeu v Trnave sa uskutočnilo
stretnutie a diskusia s primátorom
mesta Trnava Štefanom Bošnákom,
starostom obce Jaslovské Bohunice
Petrom Ryškom (zároveň predsedom ZMO Jaslovské Bohunice) a
starostom obce Voderady Marekom
Turanským. Diskusia predstavila
hosťom z Rakúska dynamický rozvoj regiónu a jeho vidieckych častí.
Diskutujúci predstavili okrem iného
pozitívne príklady spolupráce TTSK
a vidieckych obcí v oblasti obnovy
dopravnej infraštruktúry (rekonštrukcia ciest II. a III. triedy), príchodu
investorov do regiónu (SAMSUNG)
a podporu kultúrnych, športových
a spoločenských aktivít na vidieku
zo strany regionálnej samosprávy.
Po ukončení stretnutia nasledovala
prehliadka mesta Trnavy.
Ivan Krajčovič

Na Slovensku sa ročne vyrobí približne 900 miliónov litrov mlieka a mliečnych výrobkov. V predajniach však nájdeme iba polovicu slovenských výrobkov, zvyšok mlieka sa zo Slovenska vyváža ako surovina a dovezú sa sem
hotové mliečne výroky. Príčinou je viacero
faktorov, najväčším problémom sú malé
výkupné cena na domácom trhu.
Východiskom môžu byť mliečne automaty, kde si ľudia môžu za prijateľné ceny kúpiť surové plnotučné a nepasterizované
kravské mlieko. Po Bánovciach nad Bebravou, Šuňave pri Štrbe a Dvoroch nad Žitavou pribudol ďalší v Trnave. Neprevádzkuje ho však poľnohospodárske družstvo,
ale Školské hospodárstvo na Zavarskej
ulici v Trnave, ktoré je v zriaďovateľskej
pôsobnosti Trnavského samosprávneho
kraja a slúži na praktické vyučovanie pre
blízku poľnohospodársku školu.
Systém predaja je jednoduchý – zákazník
si po vhodení peňazí do automatu môže
nabrať adekvátne množstvo mlieka. Cena
je 50 centov za liter mlieka a automat
prepočíta koľko mlieka si za vhodené
peniaze môže zákazník nabrať. Mlieko je
schladené na 4 – 7 stupňov Celzia a má
garantovaný obsah tuku minimálne 3,2
percenta. Množstvo, ktoré si môže záujemca zakúpiť, nie je obmedzené.
Ivan Krajčovič, foto: autor
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