
                                                                        

P R O G R A M  
 

Názov vzdelávacieho podujatia:  Francúzsky jazyk – právnická terminológia 
 

− Droit de la Réparation du dommage corporel 
− Nomenclature Dintilhac 
− Barèmes et référentiels d'indemnisation  
− Fonds de Garantie des victimes d'attentats et d'autres 

infraction -réparation des dommages des victimes 
d'attentats et réparation des dommages des victimes 
d'infractions 

− Réparation des accidents de circulation 
 
Miesto konania:  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej 

republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie 
 

Dátum konania:    04. december 2017 – 06. december 2017 
 
Lektori vzdelávacieho podujatia:  Frédéric Delaneuville 

riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, Fakulta 
managementu Univerzity Komenského, Bratislava 
Iva Stejskalová 
právnik, advokátska kancelária Cabinet DELPRAT, Paríž   

 

Dátum: 04.12.2017 (pondelok) 
 

09.30 hod.                  príchod účastníkov, registrácia 
10.00 hod. – 11.00 hod.  odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
11.00 hod. – 11.15 hod.   prestávka 
11.15 hod. – 12.15 hod.  odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
12.15 hod. – 13.00 hod.    obed  
13.00 hod. – 14.00 hod.      odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
14.00 hod. – 14.15 hod.   prestávka 
14.15 hod. – 15.45 hod.  odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
15.45 hod. – 16.00 hod.   prestávka 
16.00 hod. – 17.30 hod.      odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
17.30 hod.    večera 
 
Dátum: 05.12.2017(utorok) 
 

08.00 hod. – 09.00 hod.   raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.     odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
10.30 hod. – 10.45 hod.   prestávka 
10.45 hod. – 12.15 hod.      odborný výklad / prezentácia / cvičenia  
12.15 hod. – 13.00 hod.   obed 
13.00 hod. – 14.00 hod.      odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
14.00 hod. – 14.15 hod.   prestávka 
14.15 hod. – 15.45 hod.  odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
15.45 hod. – 16.00 hod.   prestávka 
16.00 hod. – 17.30 hod.      odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
17.30 hod.    večera 
 
Dátum: 06.12.2017 (streda) 
 

08.00 hod. – 09.00 hod.   raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.      odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
10.30 hod. – 10.45 hod.   prestávka 
10.45 hod. – 12.45 hod.      odborný výklad / prezentácia / cvičenia 
12.45 hod.    záver jazykového vzdelávacieho podujatia  
12.45 hod.    obed 


