CENY NADÁCIE
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
Nadácia Slovenskej sporiteľne hodnotila v rámci Štúrovho pera 2018 štrnásť
stredoškolských časopisov. Tie sa aspoň v jednej zo svojich rubrík venovali finančnému
vzdelávaniu. Ceníme si prácu všetkých stredoškolských novinárov, ktorí sa rozhodli venovať
veľmi dôležitej téme finančného vzdelávania. Oceňujeme, že kvalita článkov je každým
rokom vyššia a rozpätie tém je širšie.
Nadácia sa rozhodla udeliť 2 prvé, 2 druhé a 3 tretie miesta.

Na základe rozhodnutia odbornej poroty
Nadácia Slovenskej sporiteľne udeľuje:
3. miesto - Quo Vadis, Gymnázium sv. košických mučeníkov, Košice
Tento študentský občasník nás prevádza rôznymi modernými možnosťami kúpy služieb alebo
tovarov a rôznymi možnosťami platby. Rozoberá možnosti študentských pôžičiek, či už pre
stredoškolákov alebo vysokoškolákov.
3. miesto - Časopis XY, Gymnázium Alejová 1, Košice
Vo finančných rubrikách sa podrobne venujú plánovaniu a hospodáreniu s peniazmi,
bankovým službám, bývaní vo vlastnom. Rozoberajú rozdiel medzi platobnou a debetnou
kartou...
3. miesto - Sme OK, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov zo ZP SOŠ pre žiakov s
telesným postihnutím, Bratislava
Študenti v pravidelnej rubrike „Okejko gazduje“ pripravujú témy o vzdelávaní sa v oblasti
financií. Zaoberajú sa rozpočtom, rezervou, a ako rozumne hospodáriť so svojimi peniazmi.
Rôznymi kvízmi si môžu overiť aké znalosti v danej oblasti majú.

2. miesto - Gymoš, Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov
V pravidelnej rubrike Financie v mesačníku Gymoš autori riešia podrobne rôzne témy
finančnej gramotnosti. Napríklad ako vybrať dobrý účet pre študentov, ako správne zhodnotiť
peniaze, ako ušetriť a energeticky hospodáriť, ale aj o širokom využití ISIC karty.
V rubrikách sú aj rozhovory s pracovníkmi, ktorí robia s financiami.

2. miesto - ENERGO TIMES, Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava
V článku Šokujúce odhalenie o financiách sa venujú verejnému rozprávaniu, čo je to, prečo
musí byť verejné obstarávanie. Pozerajú sa na neho v dvoch rovinách, v rozhovore s
pracovníčkou spoločnosti, ktorá tematicky spracováva informácie o verejných tendroch a
posúva ich firmách, ktoré by mohli mať záujem sa tam hlásiť. Druhý z rozhovorov je veľmi
konkrétny a týka sa verejného obstarávania na ich škole.

1. miesto - Scool is cool, SOŠ, Nitra
Časopis sa veľmi podrobne venoval riadeniu osobných a rodinných financií, krátkodobému aj
dlhodobému plánovaniu, zostaveniu rodinného aj osobného rozpočtu, udalostiam, čo nám
môžu ovplyvniť naše výdavky, rozdielom medzi majetkom a záväzkom. Celá téma je
podrobne rozpracovaná a obsahuje veľa príkladov, porovnaní.
1. miesto - ŠTUDENTSKÉ SLOVO, Gymnázium, Košice
Ekonomická príloha sa venuje rôznym témam, ktoré sú hĺbkovo spracované a vnímajú
ekonomiku globálne. Jednou z tém je aj to, či je ekonomické iba to, čo je ekologické,
a naopak? Podrobne rozobrali Globálnu hospodársku krízu v roku 2008. V ďalšom z článkov
sa venujú potravinám, ktoré končia ako odpad ešte predtým ako sa stihli dostať vôbec
k spotrebiteľom.

