Skúsenosťou k úspechu

Ako budú vyzerať banky o 20 rokov?
21. storočie sa vyznačuje výrazným technologickým pokrokom. Týmto zmenám sa
prispôsobili aj dnešné banky. Vidieť to môžeme predovšetkým v rôznych novinkách,
ktoré nám priniesli. Moderné platobné nástroje, rýchlosť spracovania rôznych údajov,
či dostupnosť ku svojmu účtu a finančným prostriedkom takmer kdekoľvek
na svete. Ako však budú vyzerať banky o 20 rokov?
Virtuálna banka bez zamestnancov, ovládanie hlasom, robot, ktorý vás usmerní pri zakladaní
účtu, personalizované bankovníctvo, čip umiestnený vo vašej ruke, či jednotný systém pre
všetky banky. Aj takto vidia svet bankovníctva žiaci programu Viac ako peniaze.
Už po piatykrát sa uskutočnila súťaž Bankomat nápadov, ktorú pripravila nezisková
vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko v spolupráci s generálnym partnerom
programu Viac ako peniaze, Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Úlohou žiakov základných
a stredných škôl bolo zamyslieť sa nad tým, ako budú vyzerať a fungovať banky o 20 rokov.
Ako budeme s nimi komunikovať a ako budú vyzerať jej pobočky (ak ich budú mať)?
„Nadácia SLSP dlhodobo podporuje finančné vzdelávanie na Slovensku, máme radosť zo
spolupráce pri Bankomate nápadov. Súťažné tímy predložili inšpiratívne projekty. Preukázali
veľa tvorivého myslenia a vedomostí. Skvelými prezentáciami pred porotou dokázali veľkú
odvahu a odhodlanie. Ďakujeme študentom aj ich učiteľom, sú motiváciou pre ďalších
spolužiakov. Tešíme sa, že nám možno vyrastajú noví kolegovia,“ uviedla predsedníčka poroty
Iveta Griačová zo Slovenskej sporiteľne.
V kategórii základná škola zvíťazil tím Friend zo Základnej školy, Slovinky v zložení Júlia
Mnichová a Viktória Vojačeková. Porotu zaujal ich koncept priateľskej banky, ktorá bude mať
len jednu spoločnú centrálu bez pobočiek a klient s ňou bude komunikovať pomocou čipu
s hologramom, hlasovej schránky pre nevidiacich alebo špeciálneho telefónu.
„V súťaži sa nám páčila sloboda, ktorú sme v jej priebehu mali a tiež, že naše nápady hodnotili
odborníci z banky a boli brané seriózne a so záujmom,“ povedala jedna z víťaziek, Soňa
Antošová.
Medzi stredoškolákmi uspel tím IFM z Gymnázia, Trebišovská 12, Košice v zložení Soňa
Antošová a Dávid Janko. Ich nápad „Independent Financial Management/Invisible Finance
Manager“ zaujal porotu hneď niekoľkými funkciami. Mal by byť personalizovaný pre každého
klienta, vedieť porovnávať ceny, pripomínať blížiace sa platby a pomáhať vám šetriť
blokovaním nákupu niektorých položiek, ktoré si sami nastavíte.
„Program Viac ako peniaze sa zameriava na vzdelávanie žiakov v oblasti finančnej
gramotnosti. Sem okrem iného patria aj moderné platobné nástroje a ich efektívne využívanie.
Už dnes poznáme rôzne spôsoby ako komunikovať s bankou a mať prístup a kontrolu nad
svojimi peniazmi. Bolo však zaujímavé vidieť, ako si túto budúcnosť predstavujú žiaci a čo od
nej očakávajú,“ povedal programový riaditeľ JA Slovensko, Peter Kalčevský.
Viac o súťaži: https://www.viacakopeniaze.sk/bankomat-napadov/
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