
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.  Strana 1 z 1 

 
 

P R O G R A M 
 
 
Názov podujatia:   Letná jazyková škola: Anglický jazyk 
 
Dátum konania:    09. august 2021 – 13. august 2021 
 
Miesto konania:     Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118, 013 05 Belá  
 
Lektori podujatia:   Denisa Petriláková, Lic. Dip. TEFLA, M.A.  

Zdeněk Havlíček, Mgr., PhDr. 
 

Názov projektu:  Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov 
(kód projektu ITMS2014+: 314021M248)  

 
Minimálna úroveň znalosti A2 - maximálna B2. Neodporúčame veľmi pokročilým účastníkom. Ak 
nemáme žiadne informácie v náväznosti na už prebiehajúce projekty alebo predchádzajúce testovanie o 
komunikačnej úrovni anglického jazyka o jednotlivých uchádzačov, vyhradzujeme si právo požiadať 
uchádzača, aby absolvoval krátky telefonicky pohovor s garantkou kurzu. 
 
Dátum: 09.08.2021 (pondelok) 
 
10.30 hod.   príchod účastníkov, registrácia 
11.00 hod. – 12.15 hod.  vstupné cvičenie (určenie vstupnej úrovne)  
12.15 hod. – 13.00 hod.   obed 
13.00 hod. – 14.15 hod.  spoločenská angličtina, konverzačné cvičenie   
14.15 hod. – 14.30 hod.   prestávka  
14.30 hod. – 16.00 hod.  úvod do terminológie procesného práva, interaktívna výuka, 

precvičovanie slovnej zásoby: prípustnosť dôkazov a právo na ochranu 
súkromia / podvod a zodpovednosť vedenia spoločnosti/ 

16.00 hod. – 16.15 hod.   prestávka 
16.15 hod. – 17.45 hod. aktivity zamerané na otázky a odpovede z oblasti procesného a 

hmotného práva na pozadí trestného procesu - prípad sestry a Anime  
17.45 hod. večera 
21.00 hod.   spoločenský večer 
 
Dátum: 10.08.2021 (utorok) 
 
08.00 hod. – 09.00 hod.   raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.         TPR: opakovanie slovnej zásoby “pohybovou” metódou; práca vo 

dvojiciach so zameraním na trestné konanie - typy trestov, odklon  
10.30 hod. – 10.45 hod.   prestávka 
10.45 hod. – 12.15 hod.       interaktívne cvičenie: jazykové funkcie súhlasu a nesúhlasu v kontexte 

diskusie: striedavá starostlivosť a prípad odcudzeného rodiča    
12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 
13.00 hod. – 14.00 hod.        občiansko-právny vzťah: prípad umelca a porušenie zmluvy, opakovanie 

časov 
14.00 hod. – 14.15 hod.  prestávka 
14.15 hod. – 15.45 hod. miniprezentácie trestného alebo civilného prípadu a oprava chýb, 

precvičovanie intonácie, práca s výslovnosťou  
15.45 hod. – 16.00 hod.   prestávka 
16.00 hod. – 17.30 hod. zhrnutie a komunikačné aktivity: opakovanie a otázky, online hra na 

aktiváciu slovnej zásoby    
17.45 hod.    večera 
21.00 hod.   filmový večer  
 
 



 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.  Strana 2 z 2 

 
 
Dátum: 11.08.2021 (streda)  
 
08.00 hod. – 09.00 hod.   raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.         TPR: terminologické cvičenia a interaktívne zhrnutie  
10.30 hod. – 10.45 hod.   prestávka 
10.45 hod. – 12.15 hod.       odborný výklad / prezentácia: prípadová štúdia: ECHR - predbežné 

opatrenie vo veci Navalny - vymáhateľnosť  
12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 
13.00 hod. – 14.00 hod.        precvičovanie slovnej zásoby a diskusia   
14.00 hod. – 14.15 hod.  prestávka 
14.15 hod. – 15.45 hod. jazykové funkcie: vyjadrenie názoru  
15.45 hod. – 16.00 hod.   prestávka 
16.00 hod. – 17.30 hod. jazykové funkcie: argumentácia 
17.45 hod.    večera 
20.00 hod.   filmový večer  
 
Dátum: 12.08.2021 (štvrtok)  
 
08.00 hod. – 09.00 hod.   raňajky  
09.00 hod. – 10.30 hod.         základy občiansko-právnej terminológie: prípad veľkej chyby 

zamestnanca a doktrína dobrej viery 
10.30 hod. – 10.45 hod.   prestávka 
10.45 hod. – 12.15 hod.       video - hodina: Odvolací súd: praktické poznatky a diskusia na základe 

dokumentu BBC  
12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 
13.00 hod. – 14.00 hod.        prezentačné schopnosti: jazykové funkcie zamerané na frazeológiu 

prezentácií: prípadové štúdie alebo argumentácia k rozhodnutiu  
14.00 hod. – 14.15 hod.  prestávka 
14.15 hod. – 15.45 hod. interaktívne terminologické cvičenia: na pozadí prípadovej štúdie: 

prípad rozhnevanej dcéry  
15.45 hod. – 16.00 hod.  prestávka 
16.00 hod. – 17.30 hod.  príprava prezentácií  účastníkov   
17.45 hod.    večera 
20.00 hod .   filmový večer    
 
Dátum: 13.08.2021 (piatok) 
 
08.00 hod. – 09.00 hod.   raňajky  
09.00 hod. – 10.00 hod.         TPR: zhrnutie terminológie pohybovou metódou  
10.00 hod. – 10.15 hod.   prestávka 
10.15 hod. – 11.15 hod.              prezentácie účastníkov  
11.15 hod. – 11.30 hod.  prestáva 
11.30 hod. – 13.00 hod.  prezentácie účastníkov    
13.00 hod.   záver jazykového vzdelávacieho podujatia  
13.00 hod.   obed 
 
Námety filmov na filmový večer: 
 
The Murder Case - BBC  documentary  
Dokonalá Lož -  dramatický film s Helen Miren 
Súdny proces s Pamelou Smartovou  
Obhajca nevinných, film podľa skutočnej udalosti, USA 
Zlá výchova - krimi komédia s Hugh Jackmanom 


