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Manažérske zhrnutie: 

 

Anotácia  Klubu písomných komunikačných zručností 

 

Miesto konania klubu: Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,  

študijný odbor: 6323 00 K hotelová akadémia, 

stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A. 

 

Vedúci klubu: Mgr. Ľudmila Harčariková. 

 

Klub písomných komunikačných zručností bude zameraný na aplikáciu nadobudnutých 

čitateľských - komunikačných a IKT zručností na hodinách Administratívy a korešpondencie 

(ADK). Hlavným cieľom bude pripraviť žiakov pre trh práce.  
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Administratíva a korešpondencia, IKT, Ruský jazyk. Vyučovacie metódy. EduPage, Kľúčové 
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Téma stretnutia:  

 

Práca s internetom, rozvoj IKT i čitateľskej gramotnosti v platobnom styku, 

internetbanking  

 

Hlavné body: 

 

Vyučujúci na klube rozoberali problematiku používania internetového bankovníctva, ktoré je 

tiež témou napr. vyučovacích hodín ADK ale aj INF a tiež na cudzích jazykoch sa preberá 

téma platieb za služby rôzneho charakteru. Internetové bankovníctvo umožňuje využívať 

služby bánk online formou, z pohodlia domova, ale aj kdekoľvek, kde sa práve nachádzame. 

Z dôvodu, že dnes internetbanking využíva široká verejnosť, tak sa tejto téme na hodinách 

venujeme.  

Diskutovali sme o výhodách používania Internetbankingu, na ktoré na hodinách poukazujeme 

a vysvetľujeme žiakom. Upozorňujeme ich však na opatrnosť pri práci s internet bankingom 

z dôvodu častých podvodných útokov hackerov ale aj iných skupín, ktoré sa tvária ako 

seriózna banka a lákajú od  klientov bánk heslá účtov a pod. a potom z účtu sťahujú peniaze, 

preto opatrnosti nie je nikdy dosť.  

Čo potrebujeme keď chceme využívať internet banking? Sú to 3 veci – počítač alebo mobil, 

internetový prehliadač a pripojenie k internetu – ideálne ku bezpečnému súkromnému 

internetu, nie ku verejne dostupnému internetu cez WiFi. 

  



Výhody internetbankingu: 

- Finančné transakcie si môžeme uskutočniť 24 hodín denne kdekoľvek,  

- Je bezplatný, 

- Je rýchly,  

- Pri silnom hesle je bezpečný,  

- Umožňuje preplácanie faktúr, jednorázových platieb, zadávanie trvalých platieb – 

opakovaných, 

- Umožňuje kedykoľvek sledovať a kontrolovať si pohyby na účte,  

- Umožňuje individuálne upravovať si nastavenie účtu.  

Pri používaní internetbankingu nám však hrozia aj podvodné fishingy, na ktoré si musíme 

dávať neustále pozor.  Žiakom odporúčame dôkladne preštudovať všetky dokumenty, ktoré 

súvisia so spravovaním účtu, aby sme uchovali jeho bezpečnosť. Žiakov tiež učíme zisťovať si 

pravdivosť informácií. 

 

Ciele stretnutia: 

- získavať nové IKT kompetencie a rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 

Všeobecné ciele:  

- využívať čo najviac prostredie internetu s kladením dôrazu na relevantnosť informácií, 

Výchovné ciele: 

- spoluprácou kolegov pri pôsobení na žiakov pri práci s webovými lokalitami. 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia a odporúčania: 

 

Cieľom stretnutia klubu bolo motivovať kolegov  i žiakov ku opatrnému zaobchádzaniu 

s online bankovníctvom a zároveň využívať jeho výhody. 

 

Odporúčaním zo stretnutia členov klubu bolo, aby sa členovia zúčastnili školenia 

o bezpečnosti na internete. 
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