
 

 

 

 

‘we are not building a coalition of states, we are uniting people’ 

Jean Monnet 

 

Vitajte na stránkach  nášho  1. čísla     “NEWS LETTERU” 

Cieľom nášho „NEWSLETTERU“ je predstaviť Vám  prácu  J.Monnet CENTRA  
EXCELENTNOSTI   a informovať Vás priebežne o jeho aktivitách, ale aj o novinkách 
z oblasti pozemkovej politiky EÚ  .   

 

Ako vzniklo J.Monnet CENTRUM  EXCELENTNOSTI   
 
 V septembri  2013 , nám bolo doručené rozhodnutie EÚ :DECISION n.2013-2883/001-

001  na  Project No: 54260o-LLP-1-2013-1-SK-AJM-P o tom, že sme boli úspešní  
v rámci programu EÚ ,Celoživotné vzdelávanie J.Monnet ,Klúčová aktivita 1. a bol 
prijatý náš návrh vytvorenia J.Monnet Centra  excelentnosti výskumu pod názvom :  

„Pozemková politika EU-cesta k udržateľnej Európe“ 

„EU Land Policy - Pathway towards Sustainable Europe  
 

Čo je    J.Monnet Program a čo sú jeho ciele  
 
Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/es z 15. novembra 2006 
sa ustanovil akčný program, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2007-2013 pod názvom 
"Program celoživotného vzdelávania".  
Všeobecným cieľom programu je prostredníctvom celoživotného vzdelávania 
prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s 
trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími 
pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení 
riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. 
 
Program Jean Monnet má tieto operačné ciele: 
 
- stimulovať excelentnosť výučby, výskumu a reflexie v štúdiách európskej integrácie 
vo vysokoškolských inštitúciách v Spoločenstve i mimo neho; 
- zvyšovať úroveň poznania a povedomia o otázkach súvisiacich s európskou 
integráciou medzi akademickými odborníkmi i medzi európskymi občanmi všeobecne; 
- podporovať kľúčové európske inštitúcie zaoberajúce sa otázkami súvisiacimi s 
európskou integráciou; 
- podporovať existenciu vysokokvalitných európskych združení pôsobiacich v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy. 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 

J.Monnet  na  Fakulte  európskych štúdií  a  regionálneho rozvoja 
 
Na Fakulte Európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre FEŠRR (FEŠRR) boli od roku 2004  podané a úspešné nasledovné 
programy J.Monnet : 
 
542600-LLP-1-2013-1SK-AJM-PO 
Názov: Jean Monnet Center of Excelence  :EU land policy - the pathway towards 
suistainable Europe realizácia projektu: 1.9.2013 - 1.9.2016 
Web stránka:  http://www.fesrr.uniag.sk/sk/centrum-excelentnosti/ 
 
200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH 
Názov: Jean Monnet Chair: "EU Agrarian Law", 
zodpovedný riešiteľ: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. 
realizácia projektu: 2011-2014 
Web stránka: http://www.fesrr.uniag.sk/chair/ 
 
2004-2941/001-001 JMO JMO, file: 04/0160 
Názov:Jean Monnet Module: "EU Agrarian Law" 
zodpovedný riešiteľ: prof.JUDr.Anna Bandlerová, PhD. 
realizácia projektu: 1.9.2004 - 21.12.2007 
www.fesrr.uniag.sk/bandlerova 
 
357581-LLP-1-2011-1-SK-AJM-ICS 
Názov: Jean Monnet Programme: Learning EU at Schools: "European Integration in 
Slovak Schools" 
zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubica Rumanovská PhD. 
realizácia projektu: 1.2.2012 - 30.1.2013 
Web stránka: http://www.fesrr.uniag.sk/euvskole/ 
 
175785-LLP-1-2010-1-SK-AJM-MO 
Názov: Jean Monnet Module: "European Union Business Law" 
zodpovedný riešiteľ: JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD. 
realizácia projektu: 2010-2013 
 
141302-LLP-1-2008-1-SK-AJM-MO 
Názov: Jean Monnet Module: "Financovanie programov EU" 
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pavol Schwarcz, PhD. 
realizácia projektu: 2009-2011 
Web stránka: http://www.fesrr.uniag.sk/jean-monnet/?show=1 
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154239-LLP-1-2009-1-SK-AJM-MO 
Názov:Jean Monnet Module: Agri-Environmental Legislation of the EU 
zodpovedný riešiteľ: Palšová Lucia, JUDr. Phd. 
realizácia projektu:September 2009- August 2012 
Web stránka: http://www.fesrr.uniag.sk/palsova/ 
 
 
V roku 2012 sme od vzdelávacej výkonnej agentúry EU  obdržali plaketu J.Monnet 
Chair, ktorá osvedčuje kvalitu v oblasti štúdií európskej integrácie a predstavuje 
úspechy v tejto oblasti. Zároveň poskytuje prehľad o činnosti J.Monnet Chair  a vrámci 
univerzity je kontaktným miestom pre podporu európskych 
otázok. http://www.fesrr.uniag.sk/chair/. Sme  Partnerom  EÚ integrácie.  
 
 

Čo je cieľom CENTRA EXCELENTNOSTI  a aké  dôležité  aktivity stoja pred 
nami v roku   2014 

 
Jean Monnet Centrum Excelentnosti vychádza z potrieb a priorít 7. 
environmentálneho akčného programu do roku 2020, Stratégie 2020, Pôdnej 
tematickej stratégie ako aj návrhu smernice EÚ o pôde, pričom reaguje na 

nekomplexnosť riešenia problémov týkajúcej sa ochrany pôdy v EÚ.  V tejto súvislosti 
má Centrum za cieľ prispieť a podporiť efektívnejšiu implementáciu opatrení EÚ do 

roku 2020 v oblasti ochrany pôdy, a to najmä v podmienkach Slovenska.   Centrum  
zoskupuje skupinu expertov z rôznych fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre, čím sa zastrešuje multidisciplinárny charakter opatrení v oblasti ochrany 
pôdy. Pri napĺňaní stanoveného cieľa  sme si vymedzili výskumné a vzdelávacie 
aktivity v oblasti práva, politiky a kvality pôdy pre cieľovú skupinu,ktorú tvoria : 
doktorandi, post- doktorandi a mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov, ktorí 
neprichádzajú automaticky do kontaktu s Európskymi integračnými štúdiami. Budeme 
sa venovať  štyrom  vzdelávacím  modulom : 
 

 Pozemkové právo EÚ  

 Poľnohospodárska a pôdna politika EÚ  

 Udržateľnosť pôdy v EÚ  

 Agro-environmentálna legislatíva EÚ  
 
Každý vzdelávací modul je rozdelený na všeobecnú a špecializovanú časť. Všeobecná 
časť je zameraná na všeobecné princípy fungovania práva a politiky EÚ, a 
špecializovaná časť zahŕňa konkrétnu špecializovanú problematiku ochrany pôdy 
v EÚ. Dôvodom takto rozdeleného vzdelávacieho modulu je fakt, že mnohí 
doktorandi, post- doktorandi a mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov sú vo svojich 
výskumných aktivitách príliš špecificky orientovaní na konkrétne otázky ochrany pôdy, 
pričom v ich vzdelávaní absentujú všeobecné právne a politické vedomosti týkajúce sa 
EÚ. 
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Výskumné aktivity Jean Monnet Centra Excelentnosti sú zamerané na zber 
a hodnotenie dát týkajúcich sa pôdnej politiky EÚ a jej implementácie v podmienkach 
Slovenska. Výsledky z výskumných aktivít centra budú diseminované cieľovej skupine, 
výskumníkom, profesným skupinám ako aj odbornej a laickej verejnosti. Na podporu 
výskumných a vzdelávacích aktivít budú realizované podujatia ako : 

 semináre orientované na špecifické oblasti ochrany pôdy; 

 okrúhly stôl zameraný na zlepšenie implementácie pôdnej politiky a legislatívy 
EÚ; 

 účasť na konferencii; 

 konferencia týkajúca sa ochrany pôdy ale aj študijné pobyty; 
 

 

Kto tvorí „TÍM „CENTRA EXCELENTNOSTI 
 

 
 
Prof.JUDr.Anna Bandlerová,PhD., e-mail : Anna.Bandlerova@uniag.sk 
Prof.Ing.Pavol Bielek,PhD., e-mail :  Pavol.Bielek@uniag.sk 
Prof.MVDr.Ing.PETER Massanyi,Dr.Sc. e-mail : Peter.Massanyi@uniag.sk 
Prof.Ing.Pavol Schwarcz,PhD., e-mail : Pavol.Schwarcz@uniag.sk 
JUDr.Lucia Palšová,PhD., e-mail : Lucia.Palsova@uniag.sk 
 
 
Kontakt a naša spoločná adresa 
J. Monnet - Centrum Excelentnosti 
Katedra práva, FEŠRR, SPU 
949 01 Nitra, Farská 24 
e-mail . ECV@uniag.sk 
Tel.00421/37/6415077 
 
 

http://www.fesrr.uniag.sk/sk/centrum-excelentnosti/ 

http://www.fesrr.uniag.sk/en/centre-of-excellence/ 
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