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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Bankové produkty - vklady 

Fond ochrany vkladov 

Bankové produkty – úvery 

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)  

Základné pojmy pri bankových produktoch v anglickom jazyku 

Brainstorming, metóda kľúčového slova, práca s internetom (finančné portály, online kalkulačky), 

kritické myslenie 

 

Kľúčové slová: money, commercial bank, clients, creditor, debtor, deposits, current account, saving 

account, term deposit, building savings, credit, consumer credit, mortgage, credit card, leasing, 

deposit protection fund, interest rate, revenues, costs, Annual Percentage Rate (APR) 

Name, Choose, Compare, Calculate, 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 

Komerčné banky fungujú na finančnom trhu ako finanční sprostredkovatelia. Od svojich klientov 

prijímajú vklady, sú v pozícii dlžníka a za prijaté peniaze klientom vyplácajú úroky. Na druhej strane 

svojim klientom poskytujú úvery, sú v pozícii veriteľa a za poskytnuté peniaze dostávajú od klientov 

finančnú odplatu – úroky. Bankové produkty ponúkajú viaceré banky. Je preto vhodné využiť rôzne 

finančné portály (napr. financnykompas.sk, totalmoney.sk a i.) na porovnanie úrokových sadzieb 

jednotlivých produktov a na zistenie podmienok, za ktorých ich banky poskytujú. Na výpočet úrokov 

a mesačných splátok zase môžeme využiť rôzne online kalkulačky. Pri všetkých uvedených 

činnostiach zároveň 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 – výpočty, 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 z oblasti finančnej gramotnosti. 
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