
OD SEPTEMBRA 
2017 

UŽ AJ V 
SLOVENČINE!



FLIP (Financial Life Park) je jedinečný projekt finančného vzdelávania 
skupiny Erste, s ktorým je finančné vzdelávanie zážitok a zábava.

Ide o interaktívnu výstavu o rozlohe 1 500 m 2 , ktorá ponúka návštevníkom 
kombináciu digitálnej a multimediálnej prezentácie finančných znalostí s 
dôrazom na prvok hry.

FLiP kombinuje vzdelávanie, zábavu a výzvu. Zároveň podporuje kritické 
myslenie, svoje názory si účastník vždy môže porovnať s realitou. Obsah 
aj štýl sú prispôsobené trom cieľovým skupinám, určeným podľa veku 
účastníkov:             detektívi od 10 do 13 rokov, 
                                     objavitelia od 14 do 17 rokov
         experti dospelí nad 18 rokov.

Počas dvojhodinovej prehliadky si návštevníci na piatich stanovištiach 
hravou formou osvoja rôzne témy. Budú sa venovať plánovaniu rozpočtu, 
finančným rozhodnutiam a ich dôsledkom, dozvedia sa fascinujúce finanč-
né fakty, zlepšia si zručnosti v hospodárení s peniazmi. Prehliadka je od 
začiatku až do konca veľmi pútavá a využíva najmodernejšiu
techniku. Každý účastník dostane pri vstupe tablet, tzv. digitálnu peňaženku, 
ktorá ho sprevádza celou prehliadkou.

Doteraz bol FLiP určený pre anglicky a nemecky hovoriacich návštevníkov, 
preto sme veľmi radi, že od septembra budú prehliadky aj v slovenčine.

Záleží nám na tom, aby sa mladí ľudia mohli v živote informovane rozhodovať 
o svojich finančných záležitostiach a investíciách.
Finančná gramotnosť, ktorej sa už dlhodobo naša banka a nadácia 
venujú, je pre nás výzva a dlhodobý cieľ zároveň. Preto sa veľmi tešíme, 
že projekt finančného vzdelávania vo Viedni zažijú aj deti a mladí ľudia 
zo Slovenska. Veríme, že ich obohatí a inšpiruje.

POČAS 2 HODÍN SI 

NÁVŠTEVNÍCI OSVOJA 

RÔZNE DÔLEŽITÉ 

EKONOMICKÉ TÉMY



Pre deti i dospelých
Projekt FLiP (Financial Life Park) je jedinečný projekt finančného 
vzdelávania našej materskej skupiny Erste, s ktorým je finančné 
vzdelávanie zážitok a zábava. Nájdete ho na  prízemí krásnej 
viedenskej centrály Erste (tzv. Campus, Am Belvedere 1) hneď pri 
hlavnej vlakovej stanici.

Wien Hbf
(tu vystúpite)

pôjdete smer Bratislava dole schodami 

a prejdete cez cestu 

k Erste-Campus

Erste Financial
Life Park

Erste Campus
Am Belvedere 1

1100 Wien

V prípade otázok kontaktujte:
02/48 62 5547

vozarova.martina@slsp.sk


