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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia 

Podnikanie – znaky podnikania 

Právne formy podnikania 

Subjekty podnikania – fyzické a právnické osoby 

Obchodné meno a obchodný register 

Brainstorming, metóda kľúčového slova, práca s internetom (Obchodný zákonník, zákon 

o živnostenskom podnikaní, obchodný register), kritické myslenie 

 

Kľúčové slová: business, business signs - independence, consistency, own responsibility, business 

name, profit, laws, legal forms of business, trading companies, trades, cooperatives, businessman, 

entrepreneur natural person, entrepreneur legal entity, business conditions, commercial register 

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 

Dobrá myšlienka, tvorivé nápady a správna motivácia sú základom úspešného podnikania. 

Podnikanie upravujú viaceré právne normy, ktoré stanovujú podmienky, za akých môžu subjekty 

podnikať. Na zistenie podmienok, ktoré je potrebné splniť a právnych foriem podnikania, ktoré 

umožňuje náš právny poriadok budúcim podnikateľom, využijeme prácu s internetom. Potrebné 

informácie vyhľadáme v Obchodnom zákonníku, Zákone o živnostenskom podnikaní príp. v iných 

právnych normách.  

Podnikateľmi môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby, navzájom sa líšia aj tvorbou svojho 

obchodného mena. Pod obchodným menom vystupujú a konajú, ich obchodné meno je zapísané 

v obchodnom alebo v inom registri, do ktorých má právo nahliadnuť každý. S obchodným registrom 

sa môžeme zoznámiť na internetovej stránke www.orsr.sk a vyhľadať v ňom rôzne podnikateľské 

subjekty podľa vlastného výberu. Pri uvedených 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. 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 podnikania. 
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