FROM THE SPHERE OF SCIENCE
Medzinárodné vedecké dni 2001  ohlédnutí za jednáním v sekci VI
 Trvalo udrate¾ný rozvoj vidieka
Ji tradiènì, tak jako v posledních pìti letech, i letos se
ve dnech 6. 6.  7. 6. 2001 konala na pùdì Fakulty ekonomiky a manamentu Slovenskej po¾nohospodárskej univerzity mezinárodní vìdecká konference Medzinárodné
vedecké dni. V sekci VI.  Trvalo udrate¾ný rozvoj vidieka se seli odborníci, kteøí se zabývají problematikou
rozvoje a zachování venkova. První èást jednání v této
sekci moderovala doc. Ing. Mária Fáziková, CSc. spolu
s doc. Ing. Jaroslavou Vráblíkovou, CSc. Po úvodním slovu výe jmenovaných vystoupil první úèastník  H.
László, který hovoøil o palèivých populaèních a demografických problémech v Maïarsku. Tato problematika se
vak, jak se vìtina úèastníkù shodla, týká vìtiny zemí
støední Evropy. Dále vystoupil M. Preininger z ÈZU Praha s pøíspìvkem na téma Právní dùsledky vstupu ÈR do
EU. Poukázal na nutnost sladìní právních pøedpisù
vech zúèastnìných zemí. Také upozornil na problém
nedostateèných odborných jazykových znalostí, se kterými se potýkají ministertí úøedníci pøi komunikaci se
svými partnery z Evropské unie.
O svých zkuenostech s poradenskou èinností na
pùdì Technické univerzity v ilinì informovala M. Rostáová. Spoleènì se svými kolegy tuto práci vykonává
v rámci Kancelárie pre styk s priemyslom v ilinì. Je to
dobrý pøíklad, jak univerzita mùe propojit èinnost vìdeckých pracovníkù s praxí a pomoci tím tak rozvoji regionu. V závìru svého vystoupení vyzvala úèastníky
semináøe k moné spolupráci a pøedávání zkueností.
Dalí úèastník M. Palát z MZLU v Brnì pøednesl hlavní
výsledky analýzy regionu ïársko. Ve své práci se zabýval analýzou a optimalizací vztahù ovlivòujících produkci ekologickými a sociodemografickými funkcemi
zemìdìlských a lesnických podnikù venkovské oblasti
ïársko. Podobné problematice podhorských oblastí se
vìnoval ve svém pøíspìvku nazvaném Vyuití znevýhodnìných oblastí v programu trvale udritelného rozvoje venkova SR také M. Fitz z VÚEPP Bratislava. Struènì
charakterizoval znevýhodnìné oblasti jako oblasti
s nepøíznivými výrobními a vodohospodáøskými podmínkami. V závìru nastínil nìkterá opatøení týkající se vyuití zemìdìlského pùdního fondu prostøednictvím podpory
z EAGGF. První èást programu ukonèil svým vystoupením O. mál s pøíspìvkem na téma Hospodaøení v chránìné krajinné oblasti Polana  pilotní projekt. V tomto

projektu se pracovní kolektiv pod jeho vedením pokusil
obnovit tradici pastevectví na Slovensku a pokraèovat
tak v dlouholeté tradici za pomoci moderních postupù,
které vak nezatìují ivotní prostøedí. Jejich cílem bylo
mimo jiné také pøitáhnout mladé lidi k této døíve namáhavé práci.
Po krátkém obèerstvení zaèala druhá èást vlastního jednání v sekci. Moderování se opìt ujala doc. Ing. Mária
Fáziková, Csc., ke které se vak tentokrát pøipojila doc.
PhDr. Ing. Vìra Majerová, CSc. První pøíspìvek pøednesla J. Vráblíková z UJEP v Ústí nad Labem. Mluvila o netradièních zdrojích energie a monostech rozvoje
agroenergetiky prostøednictvím zpracování biomasy a jiných ne fosilních paliv. Dalím úèastníkem semináøe byl
polský host T. Mazurkieviè, který se vìnoval specifickým
otázkám polského modelu zemìdìlství.
Semináø ukonèili úèastníci z Katedry humanitních vìd
ÈZU v Praze. Jako první vystoupila V. Majerová, která
prezentovala závìry získané z rozsáhlého výzkumu Trendy sociálních zmìn v zemìdìlství a na venkovì. Ve svém
pøíspìvku nazvaném Èeský venkov v post-transformaèním období: reflexe souèasného stavu se pokusila vyvrátit nìkteré vité pøedstavy o èeském venkovì. Na téma
èeský venkov a zemìdìlství ve veøejném mínìní dále
hovoøila H. Hudeèková. Její pøíspìvek byl zaloen na
analýze dvou sérií èlánkù z denního tisku, které se
k problematice postavení zemìdìlství v trním prostøedí
stavìly velmi rozdílnì. Dvì následující úèastnice se vìnovaly aktuální problematice postavení en ve spoleènosti. I. Herová se zamìøila na roli venkovských en
v rodinì a ve spoleènosti, zatímco P. Maøíková se zabývala postavením venkovských en v zamìstnání. Tyto
poznatky získané prostøednictvím sociologických výzkumù mohou pøispìt ke zmìnì chápání postavení en ve
spoleènosti. S odlinou tématikou vystoupila L. Chmelová. Ve svém pøíspìvku na téma Problémy malého
a støedního podnikání ve venkovských obcích poukázala na celou øadu pøekáek, které jednak brání rozvoji èinnosti stávajících podnikatelù, tak odrazují od zaloení
nového podniku potenciální zájemce.
Tímto pøíspìvkem bylo rokování v sekci ukonèeno
a následovala závìreèná diskuse, kde si úèastnící mohli
vymìnit své názory na pøednesené pøíspìvky s ostatními
zúèastnìnými.
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