Skúsenosťou k úspechu

Vyrovnaný rozpočet je dôležitý, vedia to aj žiaci
Bratislava 21. apríla 2016 – Aj žiaci základných a stredných škôl vedia, že vyrovnaný rodinný
rozpočet a správne hospodárenie s peniazmi je dôležité. Odbornú porotu súťaže Bankomat
nápadov o tom v stredu (20. apríla 2016) presvedčilo 24 žiakov.
Slovenské domácnosti míňajú najviac peňazí na bývanie a potraviny. Svoje peniaze veľmi
neinvestujú, no sporia si aj na horšie časy. To všetko sme sa dozvedeli od žiakov základných
a stredných škôl, ktorí sa v stredu (20. apríla 2016) v Bratislave zúčastnili finále prvého ročníka
súťaže Bankomat nápadov v rámci vzdelávacieho programu Viac ako peniaze.
Jedenásť súťažných tímov prezentovalo svoje práce na tému „Rodinný rozpočet a sporenie“ členom
odbornej poroty. Ponúkli rôzne riešenia a spôsoby, ako ušetriť energiu, vodu, neplytvať potravinami,
či ako ušetriť na doprave.
Víťazná prezentácia v kategórii stredných škôl predstavila mobilnú aplikáciu, priamo prepojenú
s aplikáciou banky, ktorej cieľom by bolo sledovať príjmy a výdavky celej rodiny. Prvé miesto si tak
odniesol tím Smart View v zložení Veronika Klčová a Filip Bartoš zo Súkromnej strednej odbornej
školy v Poprade.
V kategórií základných škôl zvíťazil tím EPOS v zložení Aneta Kendrová a Johana Perháčová zo
Základnej školy v Slovinkách. Porotu presvedčili svojimi odporúčaniami o spôsoboch šetrenia,
vlastným prieskumom a prezentačnými zručnosťami.
„Teší nás, že v rámci projektu Viac ako peniaze majú žiaci priestor, aby ukázali, ako svoje vedomosti
dokážu aplikovať v praxi. Pri riešení výziev bežného rodinného života predviedli veľkú mieru
invencie,“ uviedol predseda odbornej poroty Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej
bankovej asociácie.
„Súťaž má u žiakov rozvíjať samostatnú prácu, finančnú gramotnosť ale aj kreativitu a prezentačné
zručnosti. Finalisti súťaže nás svojimi nápadmi a radami o tom, ako rozumne hospodáriť s peniazmi
presvedčili, že vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti má na školách svoje opodstatnenie,“
povedal programový manažér Viac ako peniaze, Peter Kalčevský.
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Informácie o organizátoroch
JA Slovensko už od roku 1992 poskytuje žiakom nadštandardné podnikateľské, ekonomické a
finančné vzdelávanie formou zážitkového učenia. Pracuje aj s učiteľmi, ktorým poskytuje didaktické
pomôcky, učebné texty, metodické príručky a rôzne odborné školenia. V súčasnosti má JA
Slovensko viac ako 280 000 absolventov.
Slovenská banková asociácia je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou
organizáciou zastupujúcou záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 28 členov reprezentuje takmer 100
% slovenského bankového sektora. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie
(European Banking Federation), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council) a
členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).
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