
Správa  o činnosti  

ASOCIÁCIE AGRÁRNYCH A ENVIRONMENTÁLNYCH PRÁVNIKOV 
(AAEP)  

za rok 2021 

 

Vážení členovia Asociácie, vážení kolegovia,  

v súlade s platnými právnymi predpismi Vám predkladám správu o činnosti Asociácie agrárnych 

a environmentálnych právnikov za rok 2021. 

Rok 2021 obdobne ako rok 2020 bol poznačený pandémiou COVID-19, ktorej dôsledky mali 

dopad aj na prácu členov v Asociácii. Napriek tejto situácii Asociácia realizovala niekoľko aktivít, 

ku ktorým patrili najmä projektová činnosť, účasť na online zasadnutiach, ktoré vyplývali 

z členstva v CEDR a UMAU a organizovanie odborných podujatí.  

 

1.Projektová činnosť 

AAEP bola v roku 2021 riešiteľom nasledujúcich medzinárodných projektov: 

1.1 medzinárodného  projektu „Efektívnosť implementácie Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky na Slovensku“, akronym CAPE (program Erasmus+, Jean Monnet; 2019-2022). 

Ide  o projekt, ktorého riešenie začalo ešte v roku 2019 a v roku 2021 pokračoval v riešení. V 

rámci tohto projektu v roku 2021 AAEP s podporou EÚ publikovala 3 odborné príručky -  

manuály a to : 

-MANUÁL: “Správna poľnohospodárska prax“, ISBN 978-80-552-2331-5 

-MANUÁL: “Založenie farmy“, ISBN 978-80-552-2337-7 

-MANUÁL: “Ako napísať a implementovať úspešný projekt v rámci výziev Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky“- manuál, ISBN 978-80-552-2357-5 

 

1.2 medzinárodného  vzdelávacieho projektu „Sociability Through Urban Design 

Innovation“  (STUD.IO). Ide tiež o pokračujúci projekt z roku 2020 v oblasti 

vysokoškolského vzdelávania a urbanizmu realizovaného v spolupráci s inštitúciami z 

Talianska, Slovenska, Rumunska a Španielska. Asociácia spolupracovala so  4 univerzitami  

a 3 súkromnými organizáciami, ktoré sa zapojili  do zlepšovania sociálnej starostlivosti a 

rozvoja inovatívnych sociálnych politík.  

V rámci tohto projektu v roku 2021 členovia Asociácie zrealizovali a vyhodnotili dotazník, 

ktorý sa týkal spokojnosti občanov so sociálnou vybavenosťou a infraštruktúrou svojho 

mesta/obce a návrhov na ich zlepšenie.  

 

1.3 medzinárodného  projektu INVEST, ktorého cieľom je zlepšiť prepojenie medzi 

vzdelávaním, výskumom, inováciami a prenosom vedomostí a podpora mobilít a zvyšovania 

kvality vzdelávania na 5 európskych univerzitách z nasledovných krajín: Holandsko, Fínsko, 

Grécko, Bulharsko a Slovensko. Koordinátorom je SPU v Nitre a Asociácia vystupuje ako 



asociovaný partner. V roku 2021 sa AAEP v rámci projektu INVEST zameriavala najmä na  

disemináciu tohto projektu a aktívne sa zúčastnila dotazníkového prieskumu ohľadne 

vzdelávania učiteľov. Výsledky tohto prieskumu boli využité pri tréningu učiteľov vo Fínsku. 

 

1.4 V roku 2021 bola Asociácia úspešná a stala sa partnerom v medzinárodnom vzdelávacom 

projekte „EDULAW“ č. 2020-1-SK01-KA226-HE-094316. Koordinátorom tohto projektu je 

Ústav práva na FEŠRR SPU v Nitre. V rámci tohto projektu Asociácia úzko spolupracuje 

s univerzitami a asociáciami v Poľsku, Portugalsku a Taliansku. Cieľom tohto projektu je 

zlepšenie výučby predmetu Agrárne právo EÚ prostredníctvom vytvorenia smart aplikácie. 

Pridruženými aktivitami projektu sú aktivity týkajúce sa porovnávania vybraných aspektov 

agrárneho práva v partnerských krajinách a výmena skúsenosti zo skúmanej oblasti.  Hlavnou 

úlohou AAEP je vytvorenie vzdelávacej aplikácie a v spolupráci s partnermi jej uvedenie do 

používania. Projekt trvá od 2021 do 2023.  

 

Prehľad o podaných a riešených projektoch sa nachádza v Tabuľke 1. 

Tabuľka 1: Medzinárodné projekty  podané a riešené  AAEP v roku 2021 

P. č. Názov projektu  Začiatok 

projektu 

Koniec 

projektu 

Program Projekt 

administrovaný 

AAEP  

1 Efektívnosť implementácie 

spoločnej 

poľnohospodárskej politiky 

na Slovensku „CAPE“ 

september 

2019 

august 

2022 

Erasmus + 

Jean 

Monnet 

A 

2 Sociability Through Urban 

Design Innovation  

(STUD.IO) 

september  

2020 

február 

2023 

Erasmus+, 

KA2  

Strategické 

partnerstvo  

A 

3 The Pathway to European 

Smart Edcation in the Agri-

Environmentla Law under 

the COVID-19 Crisis 

(EDULAW) 

apríl 2021 Február 

2023 

Erasmus+, 

KA2  

Strategické 

partnerstvo 

A 

4. INVEST  November 

2020 

Október 

2023 

Erasmus+, N 

 

 

 

 



2. Podujatia organizované AAEP a účasť členov na vybraných  podujatiach  

2.1 V roku 2021 (19.-21.10.2021) bola Asociácia spoluorganizátorom  medzinárodnej vedeckej  

konferencie pod názvom  "Quality Soil as a Pathway to Healthy Food in the EU - challenges 

until 2030-FOODIE" 

2.2 Asociácia zorganizovala v roku 2021 nasledovné odborné podujatia: 

 1.-2. jún 2021 workshop „Pozemkové právo na Slovensku“, spolu 

15 účastníkov 

 10.-11. jún 2021 workshop „Správna poľnohospodárska prax“, 

spolu 15 účastníkov 

 18.-19. august 2021: okrúhly stôl „Efektívnosť implementácie 

Spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensku (Politická 

debata)“, spolu 15 účastníkov 

 6.-7. september 2021 workshop „Založenie farmy“, spolu 15 

účastníkov 

 14.-15. september 2021 workshop „Ako napísať a implementovať 

úspešný projekt v rámci výziev Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky“ , spolu 15 účastníkov 

2.3. Účasť na webinári -panelovej diskusii pod názvom „Boj o pozemky a pozemkové politiky v 

strednej a východnej Európe" - 8. február 2021.  Počas diskusie vystúpili prednášajúci z Maďarska, 

Poľska a zo Slovenska. Slovensko zastupovala doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD a prednášajúci sa 

podelili o skúsenosti a vízie súčasnej pozemkovej politiky vo vlastných krajinách.  

 3. Účasť na zasadnutiach  

V súlade s rozhodnutiami prijatými na zasadnutí správnej rady 12. februára 2021 sa vo štvrtok 1. 

júla 2021 o 14:00 SEČ  uskutočnilo on line prostredníctvom Zoom mimoriadne zasadnutie 

správnej rady CEDR. Programom  mimoriadneho zasadnutia bolo schvaľovanie zmeny stanov 

CEDR. 
 

4. Iné aktivity a informácie 

Webová stránka AAEP (aaep.uniag.sk) tak v slovenskom ako aj v anglickom jazyku je pravidelne 

aktualizovaná a sú na nej zverejňované najnovšie aktuálne informácie . 

 

5.  Plnenie úloh AAEP v roku 2021: 

Plánovaná aktivita Stav 

I. uzatvoriť zmluvu o spolupráci medzi AAEP a FEŠRR, 

SPU 

Nesplnená 

II. plniť úlohy v rámci  získaného projektu „CAPE“ úloha  splnená 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_PFMx5pvYuliPIxoLEWSmQisG8dL5SVc5tYW3-up0NM1%40thread.tacv2/1634504005289?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%22914e2bf5-585b-4696-8739-aca7c0c6b046%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_PFMx5pvYuliPIxoLEWSmQisG8dL5SVc5tYW3-up0NM1%40thread.tacv2/1634504005289?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%22914e2bf5-585b-4696-8739-aca7c0c6b046%22%7d
http://www.aaep.uniag.sk/sk/content/mimoriadne-zasadnutie-spr%C3%A1vnej-rady-cedr
http://www.aaep.uniag.sk/sk/content/mimoriadne-zasadnutie-spr%C3%A1vnej-rady-cedr


III. predložiť projekt v rámci  programu ERASMUS+, 

a tak získať finančnú podporu pre Asociáciu 

úloha  splnená 

IV. spoluorganizovať okrúhle stoly, workshopy 

a konferencie 

úloha  splnená 

V. publikovať v časopise AP EÚ úloha  splnená 

VI. pravidelne aktualizovať web stránku AAEP  úloha  splnená 

VII. hľadať možnosti získavania finančných prostriedkov 

pre AAEP 

úloha  splnená 

VIII. propagovať AAEP úloha  splnená 

 

6.  Plán aktivít pre rok 2022 

I. zapojenie viacerých členov AAEP do aktivít Asociácie  

II. účasť viacerých členov AAEP na zasadnutiach organizovaných CEDR 

III. zapájanie AAEP do ďalších projektov 

IV.  realizácia ďalších odborných aktivít (semináre, webináre, workshopy, atď.) 

 

V Nitre, dňa 16. decembra 2021 

   

..........................................................           .......................................................... 

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.           doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 

Predsedníčka Asociácie agrárnych           Podpredsedníčka Asociácie agrárnych 

a environmentálnych právnikov, o.z.                                a environmentálnych právnikov, o.z.  


