
 Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ïalšieho vzdelávania

Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

KONTAKT:
Inštitút vzdelávania

a
kariérových služieb

CÏV UK
Odbojárov 10/a

820 05 Bratislava 25
 Tel: 02/50117711
Fax: 02/50117703

daniela.mužlaiova@cdv.uniba.sk
www.cdvuk.sk/ivks

 

25. 02. 2011
             

Modulová forma štúdia - 2 nadväzujúce èasti

Absolvent kurzu získa: 
Osvedèenie o získaní vzdelania s celoštátnou 
platnos�ou

20. 01 . 2011
Prihlási� sa môžete na 

 180 € (s DPH)

Odborná príprava mediátora
-

pre právnikov

Zaèiatok: 

Uzávierka prihlášok: 

Cena:

� Absolvovaním kurzu budete v plnom rozsahu schopný ako 
tretí nezávislý a neutrálny úèastník vies� mediaèný proces a 

dovies� úèastníkov pri vzájomnom rešpektovaní rovnosti 
strán ku konštruktívnemu riešeniu sporu.

� Po úspešnom ukonèení kurzu máte možnos� uchádza� sa 
o registráciu na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle 

zákona è. 420/2004 Z.z. o mediácii.

www.cdvuk.sk/ivks
daniela.mužlaiová@cdv.uniba.sk

 alebo na 

Príïte a nauèíte sa s nami viac
www.cdvuk.sk/ivks

 

Chcete sa cíti� istejšie v spoloèenskom styku?
Pozývame Vás do kurzu

10. 02. 2011
             

Modulová forma štúdia - 3 nadväzujúce moduly
1 modul  = 1 termín (8 vyuèovacích hodín)

Absolvent kurzu získa: 
Osvedèenie Univerzity Komenského

04. 02. 2011
Prihlási� sa môžete na 

 175 € (s DPH)

Diplomatický a 
spoloèenský protokol

Zaèiatok: 

Uzávierka prihlášok: 

Cena:

Obsah kurzu

� získanie odborných vedomostí z oblasti diplomacie, biznis 
protokolu a profesionálnej etikety
� praktické zvládnutie organizaèných a komunikaèných 

zruèností, umožòujúcich efektívne zabezpeèenie styku so 
zahraniènými partnermi, aktívnu úèas� na medzinárodných 
rokovaniach a pod.
� získa� vedomosti o možnostiach osobného imidžu a jeho 

významu pri pôsobení na okolie, o zásadách 
profesionálneho správania a vystupovania v pracovnom 
kontakte, zásadách spoloèenskej etikety v spoloèenskom 
styku, o základných pravidlách pri prijímaní návštev a 
pracovných stretnutiach a zásadách správania a 
vystupovania vo vybraných krajinách sveta

 alebo na www.cdvuk.sk/ivks
daniela.mužlaiová@cdv.uniba.sk

Príïte a nauèíte sa s nami viac
www.cdvuk.sk/ivks

 Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ïalšieho vzdelávania

Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

KONTAKT:
Inštitút vzdelávania

a
kariérových služieb

CÏV UK
Odbojárov 10/a

820 05 Bratislava 25
 Tel: 02/50117711
Fax: 02/50117703

daniela.mužlaiova@cdv.uniba.sk
www.cdvuk.sk/ivks

 Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ïalšieho vzdelávania

Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

KONTAKT:
Inštitút vzdelávania

a
kariérových služieb

CÏV UK
Odbojárov 10/a

820 05 Bratislava 25
 Tel: 02/50117711
Fax: 02/50117703

daniela.mužlaiova@cdv.uniba.sk
www.cdvuk.sk/ivks

 

25. 02. 2011
Rozsah: 24 hodín

Absolvent kurzu získa: 
Osvedèenie o získaní vzdelania s celoštátnou 
platnos�ou (pod¾a zákona 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní) pri min. 75% úèasti.

Miesto konania: CÏV UK - Odbojárov 10/a, Bratislava

 20. 01. 2011
Prihlási� sa môžete na 

 180 € (s DPH)

Odborná príprava mediátora
-

pre právnikov

Zaèiatok: 

Uzávierka prihlášok:

Cena:

� Absolvovaním kurzu budete v plnom rozsahu schopný ako 
tretí nezávislý a neutrálny úèastník vies� mediaèný proces a 

dovies� úèastníkov pri vzájomnom rešpektovaní rovnosti 
strán ku konštruktívnemu riešeniu sporu.

� Po úspešnom ukonèení kurzu máte možnos� uchádza� sa 
o registráciu na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle 

zákona è. 420/2004 Z.z. o mediácii.

www.cdvuk.sk/ivks
daniela.mužlaiová@cdv.uniba.sk

 
alebo na: 

Príïte a nauèíte sa s nami viac
www.cdvuk.sk/ivks

 Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ïalšieho vzdelávania

Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

KONTAKT:
Inštitút vzdelávania

a
kariérových služieb

CÏV UK
Odbojárov 10/a

820 05 Bratislava 25
 Tel: 02/50117711
Fax: 02/50117703

daniela.mužlaiova@cdv.uniba.sk
www.cdvuk.sk/ivks

 

25. 02. 2011
             

Modulová forma štúdia - 2 nadväzujúce èasti

Absolvent kurzu získa: 
Osvedèenie o získaní vzdelania s celoštátnou 
platnos�ou

20. 01 . 2011
Prihlási� sa môžete na 

 180 € (s DPH)

Odborná príprava mediátora
-

pre právnikov

Zaèiatok: 

Uzávierka prihlášok: 

Cena:

� Absolvovaním kurzu budete v plnom rozsahu schopný ako 
tretí nezávislý a neutrálny úèastník vies� mediaèný proces a 

dovies� úèastníkov pri vzájomnom rešpektovaní rovnosti 
strán ku konštruktívnemu riešeniu sporu.

� Po úspešnom ukonèení kurzu máte možnos� uchádza� sa 
o registráciu na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle 

zákona è. 420/2004 Z.z. o mediácii.

www.cdvuk.sk/ivks
daniela.mužlaiová@cdv.uniba.sk

 alebo na 

Príïte a nauèíte sa s nami viac
www.cdvuk.sk/ivks

 

Chcete sa cíti� istejšie v spoloèenskom styku?
Pozývame Vás do kurzu

10. 02. 2011
             

Modulová forma štúdia - 3 nadväzujúce moduly
1 modul  = 1 termín (8 vyuèovacích hodín)

Absolvent kurzu získa: 
Osvedèenie Univerzity Komenského

04. 02. 2011
Prihlási� sa môžete na 

 175 € (s DPH)

Diplomatický a 
spoloèenský protokol

Zaèiatok: 

Uzávierka prihlášok: 

Cena:

Obsah kurzu

� získanie odborných vedomostí z oblasti diplomacie, biznis 
protokolu a profesionálnej etikety
� praktické zvládnutie organizaèných a komunikaèných 

zruèností, umožòujúcich efektívne zabezpeèenie styku so 
zahraniènými partnermi, aktívnu úèas� na medzinárodných 
rokovaniach a pod.
� získa� vedomosti o možnostiach osobného imidžu a jeho 

významu pri pôsobení na okolie, o zásadách 
profesionálneho správania a vystupovania v pracovnom 
kontakte, zásadách spoloèenskej etikety v spoloèenskom 
styku, o základných pravidlách pri prijímaní návštev a 
pracovných stretnutiach a zásadách správania a 
vystupovania vo vybraných krajinách sveta

 alebo na www.cdvuk.sk/ivks
daniela.mužlaiová@cdv.uniba.sk

Príïte a nauèíte sa s nami viac
www.cdvuk.sk/ivks

 Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ïalšieho vzdelávania

Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

KONTAKT:
Inštitút vzdelávania

a
kariérových služieb

CÏV UK
Odbojárov 10/a

820 05 Bratislava 25
 Tel: 02/50117711
Fax: 02/50117703

daniela.mužlaiova@cdv.uniba.sk
www.cdvuk.sk/ivks

 Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ïalšieho vzdelávania

Inštitút vzdelávania a kariérových služieb

Viac informácií na:
Inštitút vzdelávania

a
kariérových služieb

CÏV UK
Odbojárov 10/a

820 05 Bratislava 25
 Tel: 02/50117711
Fax: 02/50117703

daniela.muzlaiova@cdv.uniba.sk
www.cdvuk.sk/ivks

 

01. 04. 2011
Rozsah: 24 hodín

Absolvent kurzu získa: 
Osvedèenie o získaní vzdelania s celoštátnou 
platnos�ou (pod¾a zákona 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní) pri min. 75% úèasti.

Miesto konania: CÏV UK - Odbojárov 10/a, Bratislava

Prihlási� sa môžete na 

 180 €

Odborná príprava 
mediátora

-
pre právnikov

Termíny: 

Cena:

� Absolvovaním kurzu budete v plnom rozsahu schopný ako 
tretí nezávislý a neutrálny úèastník vies� mediaèný proces a 

dovies� úèastníkov pri vzájomnom rešpektovaní rovnosti 
strán ku konštruktívnemu riešeniu sporu.

� Po úspešnom ukonèení kurzu máte možnos� uchádza� sa 
o registráciu na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle 

zákona è. 420/2004 Z.z. o mediácii.

www.cdvuk.sk/ivks
daniela.muzlaiova@cdv.uniba.sk

 
alebo na: 

Príïte a nauèíte sa s nami viac
www.cdvuk.sk/ivks
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