
                                                                        

P R O G R A M  

 
Názov vzdelávacieho podujatia:  Letná jazyková škola – Nemecký jazyk 

 

Hlavné témy podujatia: Trestné právo: organizovaná trestná činnosť v nemecky 

hovoriacich krajinách, Nigerská mafia v Nemecku 

Civilné právo: fake news, šírenie nesprávnych a skreslených 

informácií 

 

Miesto konania podujatia:  Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej 

republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie 

 

Dátum konania podujatia:  12. júl 2021 – 14. júl 2021 

 

Lektor vzdelávacieho podujatia:  Mgr. Petra Milošovičová, PhD.  

(externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky) 

 

Dátum: 12.07.2021 (pondelok) 
 

09.30 hod. – 10.00 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: 13.07.2021 (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: 14.07.2021 (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 

 


