
Report - Viedeň FLiP 

Dňa 4. 12. 2019 sme sa my, 4. E, pobrali na exkurziu do Viedne. Vyrazili sme skoro ráno za 

rezkého počasia, aby sme o desiatej mohli začať prehliadku Erste Financial Life Park – FLiP. 

FLiP je niečo ako múzeum, miesto, kde sa interaktívne a inovatívne dozvedajú skupinky 

mladých ľudí o každodenných výdavkoch. Cieľom centra je získať know-how a schopnosť 

pripraviť sa na samostatný život, kedy sa nespoliehame na podporu rodičov. Na život 

vysokoškolákov, zamestnancov, na život plný zodpovedností, dlhov a úrokov.  

Hneď po príchode dnu nás uvítal milý personál, ktorý nás inštruoval počas celej návštevy. 

Nalepili sme si menovky, dostali sme tablety a mohli sme začať. Po krátkom predstavení 

sprievodcov sme každý vyplnili krátky test. Skladal sa z piatich otázok, ktoré sa zaoberali 

mesačnými výdavkami, infláciou či už spomínanými úrokmi.  

Rozdelili sme sa na dva tímy a v priebehu dvoch hodín sme sa presúvali pomedzi jednotlivé 

stanovištia. Čelili sme výzvam ako napríklad hospodárne vynaloženie s našim mesačným 

rozpočtom, vytváranie vlastnej kartovej hry o hodnote výrobkov alebo bicyklovanie na 

stacionárnych bicykloch počas vypĺňania vedomostného kvízu. 

Naše poznatky o celosvetovej ekonomike boli obohatené aj o interaktívne prezentácie 

o mobilných paušáloch či „fair trade“ výrobe džínsov. Na konci našej návštevy sme opäť 

vypĺňali identický test, na porovnanie našich znalostí. 

Po odchode z Erste banky sme nemohli obísť tradičné viedenské vianočné trhy, ktoré boli 

vítaným odreagovaním po psychicky náročných úlohách aj napriek tomu, že sme takmer 

zamrzli. 

Všetci sme sa zhodli, že návštevu FLiP-u hodnotíme veľmi pozitívne. Aj napriek tomu, že sme 

z obchodnej, a teda máme slovnú zásobu v oblasti financií širšiu ako bežní smrteľníci v našom 

veku, dozvedeli sme sa mnoho nových, zaujímavých informácií a otestovali sme našu 

teoretickú rozhľadenosť v praxi.  

Ďakujeme pani profesorkám za možnosť zúčastniť sa na tejto exkurzii, bola to jedinečná 

skúsenosť a zároveň forma inovovania vyučovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regina Hirnerová, 4. E   


