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Téma stretnutia č. 10 

Debetné karty/výmena skúseností z oblasti medzipredmetových vzťahov. 

 
Kľúčové slová 

- debetná karta, platobná karta, bankový účet, možnosť debetného zostatku 

 

Krátka anotácia 

Vysvetliť pojem debetné karty. Základným cieľom dnešného pedagogického klubu pre finančnú 

gramotnosť bolo vysvetliť podstatu debetnej karty ako druhu platobnej karty. Členovia 

pedagogického klubu pre finančnú gramotnosť diskutovali o tejto téme a  vymenili si skúsenosti 

z medzipredmetových vzťahov. 

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

Hlavné body témy stretnutia – Debetné karty/výmena skúseností z oblasti medzipredmeto-

vých vzťahov. 

 

     Debetná karta je druh platobnej karty, opak kreditnej karty. Je to platobná karta pevne viazaná 

na bankový účet, ktorou možno čerpať prostriedky do výšky (často aj povoleného záporného) 

zostatku na bankovom účte. 

     Je určená predovšetkým na platby u obchodníkov a na výbery peňazí z bankomatov. Jednotlivé 

platby či výbery z bankomatu sú priamo strhávané z bankového účtu. 

     Tento druh karty dávajú banky takmer ku každému bežnému účtu. V praxi to znamená, že 

akákoľvek platba je automaticky preverená v banke, či je na účte dostatok finančných prostriedkov a 

následne sú peniaze stiahnuté z účtu. Pokiaľ účet nedovoľuje ísť do mínusu, alebo na účte nie je dané 

množstvo peňazí, platba nebude zrealizovaná. 

 

 

 

     Priebeh stretnutia 

 

     Členovia pedagogického klubu sa stretli v učebni školy za dodržania všetkých 

protiepidemiologických požiadaviek. Každý z účastníkov sa podpísal na pripravenú prezenčnú 

listinu. Pedagogického klubu sa nezúčastnila Ing. Jalčová zo zdravotných dôvodov.  Priebeh stretnutia 

sa uskutočnil v priaznivej  klíme.  

     Učitelia odborných ekonomických predmetov diskutovali o podstate debetných kariet. Znovu si 

pripomenuli rozdiely medzi debetnou a kreditnou kartou.  

13. Závery a odporúčania: 

 

Záver 

 

     Členovia pedagogického klubu pre finančnú gramotnosť na dnešnom klube diskutovali o podstate 

debetných kariet.  

 

 

Odporúčania 

 

    Na hodinách odborných ekonomických predmetov vysvetľovať žiakom podstatu debetných kariet 

a upozorňovať ich na rozdiely medzi debetnými a kreditnými kartami. 
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP  

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


