
                                                                       

P R O G R A M 

Názov podujatia: Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku

Právnická terminológia - odborná angličtina so zameraním na  terminológiu
procesného aj hmotného práva (civilné  aj trestné  právo) so zameraním na
zlepšenie komunikačných schopnosti s použitím autentických materiálov. 

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

Miesto konania: Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118, 013 05 Belá

Dátum konania: 21. júl 2021 – 23. júl 2021

Lektori podujatia: Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA
Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr.

Dátum: 21. jú  l 2021 (streda)  

09.30 hod. – 10.00 hod. príchod účastníkov, registrácia

10.00 hod. – 11.00 hod. rozradzovacie cvičenia, spoločenská konverzácia: predstavovanie
11.00 hod. – 11.15 hod. prestávka

11.15 hod. – 12.15 hod. odborná  terminológia procesné právo a civilné konanie: prípad vraždy a 
dĺžky lehoty / cvičenia

12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 

13.00 hod. – 14.00 hod. prípadová štúdia: náhrada škody (ECHR, trestné konanie, vražda a 
odvolací súd)   prezentácia / cvičenia

14.00 hod. – 14.15 hod. prestávka

14.15 hod. – 15.45 hod. mini prezentácie/ recyklácia terminológie / cvičenia
15.45 hod. – 16.00 hod. prestávka

16.00 hod. – 18.00 hod. porozumenie hovorenému slovu - video terminológia/ - (Právo na 
spravodlivý proces (Amal Clooney) 

18.00 hod. večera

Dátum: 22. júl 2021 (štvrtok)

08.00 hod. – 08.30 hod. raňajky 

08.30 hod. – 10.30 hod.        odborná   terminológia  trestné  právo  /  recyklácia:  kontroverzný  prípad
amerického vraha a prokurátora

10.30 hod. – 10.45 hod. prestávka

10.45 hod. – 12.15 hod.      prípadová štúdia: Covid a nezákonne opustenie štátu (Īrsko) / cvičenia
12.15 hod. – 13.00 hod. obed

13.00 hod. – 14.00 hod.       prípadová štúdia: náhrada škody a detský púder / prezentácia / cvičenia
14.00 hod. – 14.15 hod. prestávka

14.15 hod. – 15.45 hod. konverzačné cvičenia / interaktívne aktivity zamerané na terminológiu 
15.45 hod. – 16.00 hod. prestávka

16.00 hod. – 18.00 hod.       odborný výklad - prípadová štúdia zameraná na vymáhanie náhrady škody
za  odhalenie  mimomanželského  vzťahu   /  skupinová  práca  a  diskusie  /
cvičenia

18.00 hod. večera

Dátum: 23. júl 2021 (piatok)

08.00 hod. – 08.30 hod. raňajky 

08.30 hod. – 10.30 hod.        prezentácia / skupinová práca / cvičenia
10.30 hod. – 10.45 hod. prestávka

10.45 hod. – 12.15 hod.      prezentácie účastníkov a spätná väzba 
12.15 hod. – 13.00 hod. obed

13.00 hod. – 14.00 hod.       prezentácie účastníkov a spätná väzba 
14.00 hod. záver jazykového vzdelávania 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.


