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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia 

Platobné karty 

Debetné, kreditné a charge karty 

Elektronické a embosované karty 

Zásady bezpečného používania platobných kariet 

Základné pojmy pri platobných kartách v anglickom jazyku 

Brainstorming, metóda kľúčového slova, práca s internetom, kritické myslenie 

 

Kľúčové slová: payment card, debit card, credit card, charge card, electronic card, embossed card,  

design card, current account, credit, cashless payment, non – contact payment, cash withdrawal, 

cashpoint, PIN (Personal Identification Number), security features of the payment card, cash 

advance, cash back 

Name, Find, To decide, Choose, Create, Compare, Complete, Use, Think,  Save, Insert, Copy.... 
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12. Hlavné body, témy stretnutia,  zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Privítanie kolegov, zopakovanie anglických pozdravov a spoločenských výrazov  

2. Oboznámenie s témou a cieľmi stretnutia 

3. Spracovanie slovnej zásoby a odbornej terminológie  

4. Vzájomná diskusia k uvedeným metódam a spätnej väzbe  

5. Záver 

K bodu 1 

Koordinátorka projektu privítala kolegov, oboznámila ich s témou stretnutia a s metódami, ktoré   

vo vyučovacom procese využijeme.  

K bodu 2 

K rozšíreným platobným prostriedkom, ktorý sa využíva na uskutočňovanie bezhotovostných 

operácií, je platobná karta. Jej majiteľom je banka a klient je jej držiteľom. Pri platobných kartách 

je dôležité poznať rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou. Debetné karty sa vydávajú k bežnému 

účtu klienta, klient nimi čerpá vlastné peniaze, môžu sa bežne použiť v bankomate a výber je 

obmedzený denným limitom. Kreditné karty sú úverové karty, klient nimi čerpá peniaze banky 

(úver) do výšky schváleného úverového limitu, slúžia  najmä na platby za tovar a služby, použitie 

bankomatu je obmedzené a spoplatnené  a klient môže použiť celý kartový limit. Patria k nim aj 

charge karty. 

Platobné karty majú štandardizované rozmery a bezpečnostné prvky. Na zistenie týchto údajov 

využijeme prácu s internetom, pričom sa dozvieme aj o možnosti, ktorú ponúkajú komerčné banky -  

navrhnúť si vlastnú dizajnovú kartu.  

Platobné karty umožňujú prístup k peniazom klienta, preto je veľmi dôležitá ochrana kariet pred ich 

zneužitím. Pravidlá bezpečného používania kariet a postup, čo robiť v prípade straty alebo krádeže 

karty vyhľadáme na internete resp. spoločne ich môžeme vytvoriť. 

Pri daných činnostiach rozvíjame a upevňujeme bežnú aj odbornú terminológiu v anglickom jazyku. 

K bodu 3 

Osvojenie nových anglických pojmov, základnej odbornej terminológie je náročné na zapamätanie 

u žiakov. Je preto potrebné  využívať účinné inovatívne metódy, ako napríklad metódu kľúčového 

slova, brainstorming. Dôležité a potrebné je aj preverenie a upevnenie získaných vedomostí žiakov 

prostredníctvom rôznych testových úloh – doplňovačky, priraďovanie pojmov,  tvorba správnych 

dvojíc, tvorba vlastnej dizajnovej karty, pexeso. Na získanie a správnu výslovnosť odbornej 

terminológie v anglickom jazyku môžeme využiť dostupné zdroje na internete – Lingea (slovník), 

Google prekladač.  Vytvorené úlohy sme spoločne hodnotili a po vzájomnej konzultácii zadávali 

správne odpovede. 

K bodu 4 

Členovia klubu vzájomne diskutovali o použitých metódach a úlohách na osvojenie, upevnenie 

a preverenie vedomostí a zručností a o zaradení ďalších inovatívnych metód výučby s využitím 

anglickej slovnej zásoby.  

13. Závery a odporúčania: 

Výučba odborných ekonomických predmetov s osvojením si anglických výrazov je náročný proces 

na prípravu aj na realizáciu v praxi. Spoločne sme preto vytvorili testovacie úlohy, využili ich a  

porovnali výstupy vo vyučovacom procese v predmetoch s témami z oblasti finančnej gramotnosti. 
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