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P R O G R A M 

 
Názov podujatia:   Špecializované trojdňové vzdelávanie vo francúzskom jazyku 

 

Právnická terminológia – odborná francúzština so zameraním na 

terminológiu procesného aj hmotného práva (civilné aj trestné právo) 

so zameraním na zlepšenie komunikačných schopností 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:    20. jún 2022 – 22. jún 2022 

 

Lektori podujatia:   Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr. 

  Pavla Kellnerová, PaedDr. Mgr. 

 

 

Dátum: 20. jún 2022 (pondelok) 

 

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: opakovanie 

slovnej zásoby z aktuálnych prípadov  

12.15 hod. – 13.00 hod.  obed  

13.00 hod. – 14.00 hod.   prípadová štúdia: právny štát – prezentácia, slovná zásoba / 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.  právny štát – opakovanie prípadu ESĽP (aktivácia a slovná zásoba) 
18.00 hod. večera 

 

 

Dátum: 21. jún 2022 (utorok) 

 

08.00 hod. – 08.30 hod.   raňajky  

08.30 hod. – 10.30 hod. odborná terminológia: civilné právo: slovná zásoba, recyklácia, 

cvičenie na základné pojmy z civilného práva 
10.30 hod. – 10.45 hod.   prestávka 

10.45 hod. – 12.15 hod. prípadová štúdia: významné súdne procesy vo Francúzsku 

(historické a sociálne súvislosti) 
12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 

13.00 hod. – 14.00 hod.  prípadová štúdia: prípad odobraných detí a postoj ESĽP 

(prezentácia, aktivácia slovnej zásoby, argumentačné cvičenie) 
14.00 hod. – 14.15 hod.  prestávka 

14.15 hod. – 15.45 hod. prípadová štúdia: aktuálny geopolitický vývoj a jeho právne dopady / 

aktivácia slovnej zásoby, argumentačné cvičenia a diskusia 

15.45 hod. – 16.00 hod.   prestávka 

16.00 hod. – 18.00 hod.  konverzačné cvičenia / interaktívne aktivity zamerané na 

terminológiu / skupinová práca a diskusie / cvičenia 
18.00 hod.   večera 
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Dátum: 22. jún 2022 (streda) 

 
08.00 hod. – 08.30 hod.   raňajky  

08.30 hod. – 10.30 hod.  skupinová prezentácia / medzinárodná konferencia / súd “na nečisto” 

10.30 hod. – 10.45 hod.   prestávka 

10.45 hod. – 12.15 hod.  prezentácie účastníkov a prednes argumentov 
12.15 hod. – 13.00 hod.  obed 

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


