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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Ako napísať podnikateľský plán. 

Podnikateľský zámer 

Podnikateľský rozpočet 

Základné pojmy pri vypracovaní podnikateľského plánu v anglickom jazyku 

Brainstorming, pojmová mapa, práca s internetom, kritické myslenie 

 

Kľúčové slová: business plan, enterprise, business name,  type of business, objective, market 

research, factors of production, marketing, competition, swot analysis, business budget, revenue and 

costs budget, assets and resources 

Name, Create, Choose, Compare, Analyze, Calculate, Complete, 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 

Proces založenia a vzniku podniku je náročný a vyžaduje si dôkladné vypracovanie 

podnikateľského plánu. V podnikateľskom zámere sú určené ciele podniku a prostriedky na ich 

dosiahnutie. Podnikateľský zámer má byť stručný a prehľadný. Podnikateľský plán stanovuje výšku 

kapitálu pre novozakladaný podnik a spôsoby jeho zabezpečenia. Často slúži ako podklad na 

získanie úveru z banky na začiatku podnikania. Na jeho zostavenie sa dajú využiť vzorové 

podnikateľské plány uverejnené na internete. Pri tvorbe podnikateľského plánu získavame 

a rozširujeme odbornú slovnú zásobu a zlepšujeme komunikačné kompetencie v anglickom jazyku.  

K bodu 3 

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

u žiakov. Môžeme pri tom využiť účinné inovatívne metódy, ako napríklad braistorming, pojmovú 

mapu. Dôležité a potrebné je aj preverenie a upevnenie získaných vedomostí žiakov 

prostredníctvom rôznych úloh – zostavenie jednoduchého podnikateľského plánu, kontrolné otázky. 

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 vypracovali 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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