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riaditeľka Ekonomickej olympiády

Keď sme v roku 2017 začínali s Ekonomickou olympiádou, ani sa
mi nesnívalo, že sa zapojí viac ako 4 000 študentov. V školskom
roku 2019/2020 to už bolo viac ako 6 500, a z mojej počiatočnej
obavy sa stala ambícia osloviť a zapojiť ešte viac mladých ľudí.
Vidím, že olympiáda prináša veľa benefitov: poukazuje na silné a
slabé stránky v ekonomickom vzdelávaní, otvára mladým ľuďom
dvere do ekonomického sveta, spája ich a ukazuje im novú
stránku ekonómie. V časoch, kedy ekonomická kríza už nie je len
učebnicovým pojmom, ale prežívame ju všetci, je o to dôležitejšie
rozumieť súvislostiam a jej dopadom na naše životy.
Mám radosť, že Ekonomická olympiáda svojou troškou prispieva
ku kritickému mysleniu ľudí a pomáha robiť fundované
ekonomické rozhodnutia.

Foto: Barbs

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
Je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená
študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju
kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.
Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými
stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v
rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a
kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi,
ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a
kariérnej ceste.

O TREŤOM ROČNÍKU OLYMPIÁDY
Tretí ročník Ekonomickej olympiády prilákal o 1 200 študentov viac ako
predchádzajúci ročník (takmer 25 % nárast). Záujem škôl o účasť sa každým
ročníkom zvyšuje a s ním aj kvalita jednotlivých súťažiacich.
Najviac študentov zapojili školy v Žilinskom a Prešovskom kraji. Najviac
zapojených študentov z jednej školy sme zaznamenali v Prešovskom kraji –
Gymnázium na Kukučínovej ulici v Poprade zapojilo presne 201 študentov.
Najlepšiu priemernú úspešnosť v školskom kole zaznamenali študenti
z Nitrianskeho kraja 46 %.
Takmer 6 500 študentov z 201 stredných škôl z celého Slovenska sa zapojilo
do tretieho ročníka Ekonomickej olympiády. Po školských kolách, ktoré
prebiehali online v priestoroch stredných škôl, si najlepší mladí ekonómovia a
ekonómky zmerali vedomosti v krajských kolách. Zo všetkých zapojených
študentov sa do ďalších kôl, ktoré sa konali v 8 krajských mestách kvalifikovalo
697 študentov.
50 najlepších sa prebojovalo až do celoslovenského finále! Všetkých
úspešných účastníkov finále vám predstavíme v tejto brožúre.
V celoslovenskom finále študentov a študentky čaká písomné testovanie.
Desiati súťažiaci s najlepšie napísanými testami postupujú do super finále, v
ktorom ústne odpovedajú pred odbornou portou. 5 najlepších študentov a
študentiek postupuje do medzinárodného finále olympiády.

www.iness.sk
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ADAM LAUKO
Študujem na Gymnáziu Jura Hronca v medzinárodnom
programe International Baccalaureate. Ekonómia ma začala
výraznejšie zaujímať až potom, čo som prestúpil do IB triedy,
predtým som sa videl skôr v dejepise. Ak sa nič nepokazí, od
októbra by som mal začať študovať ekonómiu na Inštitúte
ekonomických štúdii v Prahe. Finále Ekonomickej olympiády
považujem za skvelú príležitosť precvičiť si moje ekonomické
myslenie.

ADAM ZELINA
Študujem na osemročnom gymnáziu v Bratislave: ŠPMNDaG
a tento rok maturujem. Celý čas čo som študoval som
nevedel, čo budem v budúcnosti robiť a z čoho budem
maturovať. Keď som narazil na internetový kurz ekonómie,
tak ma hneď pohltil a vedel som, čo budem v budúcnosti robiť
a študovať.

ANNA KRISZTINA ZSIDÓOVÁ
Volám sa Anna Krisztina Zsidóová, mám 17 rokov a som
študentkou tretieho ročníka na Gymnáziu v Detve. K ekonómii
som sa dostala v prvom ročníku gymnázia. Môj vzťah k nej
stále pretrváva aj napriek tomu, že už ekonómiu ako
vyučovací predmet od druhého ročníka nemáme. Medzi moje
záľuby patrí tanec, čítanie a dlhé prechádzky. Do ekonomickej
olympiády som sa prihlásila s cieľom otestovať moje
vedomosti v oblasti ekonómie a naučiť sa aj niečo nové.

BARBORA KUKUČKOVÁ
Mám 19 rokov a tento rok som skončila maturitný ročník na
Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste
nad Váhom. Na tejto škole som študovala odbor Obchodná
akadémia. Teraz plánujem pokračovať študovať na Trnavskej
univerzite pedagogiku v kombinácii matematika a história.
Zúčastniť sa finále Ekonomickej olympiády je pre mňa veľká
česť a veľmi sa teším na získanie nových skúseností a
1
vedomostí z oblasti ekonómie.
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BRANISLAV REPÁŇ
Volám sa Branislav Repáň. Som študentom GAVu a teraz
pôjdem do 4. ročníka.
Ekonómia je predmet, ktorý ma baví, už od základnej školy.
Bol som rozhodnutý, že sa jej chcem v budúcnosti venovať a
rád by som pokračoval v štúdiu aj na vysokej škole.

CHARLOTTE STEJSKALOVÁ
Som absolventkou Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v
Banskej Bystrici a koncom septembra nastupujem na
Mendelovu univerzitu v Brne, kde budem študovať
Ekonomiku a manažment. Dlho som sa rozhodovala, či
pôjdem smerom ekonomickým alebo medicínskym, pretože
ma veľmi bavila aj biológia s chémiou, no nakoniec som
predsa len vyskúšala ekonómiu, kde ma najmä zaujíma
manažment či marketing.

DARIO MIKUŠ
Volám sa Dario, mám 17 rokov a som študentom gymnázia v
Sučanoch. Medzi moje záľuby patrí matematika, logika či hra
na klavír alebo gitaru. Zároveň aktívne debatujem a práve
akademická debata ma priviedla k ekonómii, ktorej sa
momentálne snažím naplno venovať. Vždy ma zaujímalo, ako
funguje spoločnosť a jej systém okolo nás. Môj záujem o to
viac prehlbovali hodiny ekonómie v škole. V budúcnosti by
som rád v tomto smere pokračoval na univerzite v Dánsku.

DOMINIKA KUCHTOVÁ
Som v maturitnom ročníku na bilingválnej obchodnej
akadémii. Prvé hodiny ekonomiky sa mi vôbec nepozdávali.
Avšak, po čase som sa o dianie začala zaujímať aj mimo školy.
Prešla som cez školské kolo, krajské a tak som na
celoslovenskom. Okrem školy športujem a brigádujem.
1
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FILIP BUŠA
Som študentom osemročného gymnázia v Liptovskom
Mikuláši. Ekonómii som sa začal aktívnejšie venovať v prvom
ročníku, v ktorom nám škola poskytla tento predmet. Vo
voľnom čase rád športujem a taktiež sledujem ekonomické
diane zo sveta.

GABRIEL JÁN MORAVČÍK
Volám sa Gabriel Moravčík a som študentom maturitného
ročníka na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre. K olympiáde
som sa dostal prostredníctvom semináru z ekonomiky na
našej škole.

JAKUB DUCHOŇ
Som Jakub a mám 18. To vám isto stačí o mne vedieť. Veď sa
nepoznáme..

TOBIÁŠ REMEŠ
Som študent Obchodnej akadémie. Mám rád florbal a
pišqworky.

JAKUB ČUPKA
Mám 18 rokov a som študentom na GAMČI. Ekonómia ma
vždy zaujímala a tak som sa pre ňu rozhodol pri výbere
seminára. V lete som sa zúčasnil týždňového ekonomického
sústredenia "WU4Juniors" na Wirtschaftsuniversität Wien.
Svoj voľný čas najradšej trávim cestovaním, bicyklovaním,
turistikou a učením sa cudzích jazykov. Mojou najväčšou
ambíciou je úspešne zmaturovať a pokračovať vo svojom
1
štúdiu na vyššie zmienenej univerzite vo Viedni.
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JANA JAKÁBOVÁ
Volám sa Jana Jakábová a končím štúdium na gymnáziu v
Piešťanoch. Práve tam sa mi po prvýkrát naskytla príležitosť
skúmať ekonomiku a jej zákonitosti, ktoré v bežnom živote už
vnímame ako prirodzené. Táto oblasť ma zaujala natoľko, že
som sa rozhodla v štúdiu ekonomiky pokračovať. Viem, že
táto problematika totiž bude aktuálna dovtedy, dokedy budú
ľudia na svete. :)

JAKUB LAZÁR
Volám sa Jakub, a na univerzite by som chcel študovať
ekonómiu a politiku. Baví ma hrať basketbal a v budúcnosti
by som chcel vlastniť NBA tím.

KLÁRA BUKOVINSKÁ
Študujem na gymnázium v Lipt. Hrádku. Som v maturitnom
ročníku a kam pôjdem ďlej to vedia iba hviezdy. Mám veľa
záujmov, ktoré tu nebudem vypisovať ale ekonómia medzi ne
nepatrí. Na tejto olympiáde mi zatiaľ stačil iba zdravý rozum a
moja príprava vyzerala tak, že som si kúpila lístok na vlak.
Chcem už iba podotknúť že na celoslovenské kolo sa dá
dostať aj bez trojročnej prípravy a rôznych kurzov.

LENKA ČERNÁ
Som študentkou Obchodnej Akadémie v Novom Meste nad
Váhom v poslednom, maturitnom ročníku. Po absolvovaní
strednej školy chcem pokračovať v štúdiu na Univerzite Cyrila
a Metoda v Trnave na fakulte Masmediálnej komunikácie.
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LUCIA HADÁROVÁ
Volám sa Lucia Hadárová a študujem na Gymnázium J. B.
Magina vo Vrbovom. S ekonómiou ako predmetom som sa
stretla v škole prvý raz v druhom ročníku. Na olympiádu som
sa prihlásila na podnet našej profesorky.

MARTIN ALBERT GBÚR
Matematickú triedu Gymnázia Poštová v Košiciach už kvôli
zloženiu
maturitnej
skúšky
nenavštevujem.
Avšak,
matematika stále patrí medzi moje hlavné záľuby, spolu s
organizovaním matematických súťaží, sústredení a iných
aktivít združenia STROM. Baví ma rovnako aj ekonómia a
politika, v ktorých zastávam libertariánske názory. Svoj
minuloročný cieľ, spojiť matematiku a ekonómiu v mojom
budúcom štúdiu, som dosiahol a vydám sa tieto odbory
bližšie skúmať za La Manche.

MARTIN UŽÍK
Študujem na Gymnázium Jura Hronca, som v maturitnom
ročníku
medzinárodného
programu
International
Baccalaureate Diploma. Ekónomia alebo hlavne finačný svet
ma začal zaujímať už asi od začiatku strednej školy. Odvtedy
sa snažím neustále nasaváť nové informácie a praktizovať ich
v reálnom živote. Ekonómii sa budem venovať aj po skončení
strednej školy a Ekonomická Olympiáda je pre mňa výborná
príležitosť aby som porovnal svoje vedomosti s ostatnými
študentami.

MATÚŠ BERNADOVIČ
Som študentom maturitného ročníka IB programu na
Gymnáziu Jura Hronca. Ekonómii sa s najväčšou
pravdepodobnosťou budem do istej miery venovať aj po
ukončení môjho stredoškolského štúdia a preto beriem
Ekonomickú Olympiádu ako jednu z možnosti ako obohatiť
svoje znalosti v danom obore.
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MILAN MOLNÁR
Mám 18 rokov, som študent Gymnázia na ulici Dominika
Tatarku v Poprade a teraz nastupujem do maturitného
ročníka. K mojim záľubám patrí hlavne šport, či už pasívne ale
aj aktívne (prevažne futbal), ale aj počúvanie hudby, či
sledovanie seriálov a filmov. Ekonómii by som sa chcel
venovať aj po ukončení môjho stredoškolského štúdia a preto
verím, že táto olympiáda bude pre mňa skvelá skúsenosť, bez
ohľadu na to ako to už dopadne.

MIROSLAV MICHALEC
Som čerstvý absolvent Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.
Ekonomika mi bola vždy blízka, hlavne jej praktické využitie.
Na olympiádu som sa prihlásil iba zo zvedavosti, no teraz, na
celoslovenskom kole, som rozhodnutý využiť príležitosť
naplno!

OLIVER OMACHEL
Som
študentom
maturitného
ročníka
na
SPŠ
Elektrotechnickej v Prešove. Škola ma nebaví takže sa
venujem hlavne mimoškolským aktivitám spojených so sebarozvíjaním a získavaním praktických skúseností. Bavia ma
rôzne odvetvia od hry na hudobný nástroj až po
obchodovanie na svetových akciových trhoch.

PATRIK RÁZGA
Volám sa Patrik. Týmto rokom som ukončil štúdium na
bilingválnom gymnázium a s ekonomikou som sa prvýkrát
stretol v piatom ročníku, kde som si ju vybral ako seminár.
Mimo nej ma zaujímajú auta, ich renovácia a rally.

1
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PATRIK TURCSEK
Som bývalým študentom Gymnázia Andreja Vrábla v
Leviciach. Počas štúdia som sa zúčastňoval rôznych olympiád
a literárnych súťaží, ako najvýznamnejšie z nich by som
uviedol Filozofickú olympiádu a Dejepisnú olympiádu, v ktorej
som dvakrát dosiahol medailové umiestnenia v rámci
celoslovenského kola. Medzi moje záľuby patria história,
turistika a spoznávanie neznámych kútov Slovenska. K
ekonómii ako takej som sa dostal v podstate náhodou, no
moje novonadobudnuté nadšenie pre túto disciplínu je o to
väčšie, za posledný rok sa stala jednou z mojich
najobľúbenejších činností.

PAVOL ŠIMKOVIČ
Som študent gymnázia a zaujímam sa o viacero predmetov.
Robím niekoľko olympiád a stále skúšam úspech v ďalších.
Medzi nimi aj Ekonomická olympiáda, na ktorej som zožal pre
mňa nečakaný úspech. Dúfam, že to tak bude aj naďalej.

PETER ČAPKOVIČ
Volám sa Peťo, mám 17 rokov. Žijem v Bratislave a
navštevujem ŠPMNDaG, kde som v predmaturitnom ročníku.
Ekonómia ma zaujíma už dva roky a chcel by som sa jej
venovať aj po ukončení školy, spoločne s mojím druhým
záujmom, právom. Popri škole robím AP certifikáty, som na
striebornej úrovni Ceny vojvody z Edinburghu (DofE). Tiež rád
športujem, jazdím na motokárach a tento rok sa mi zapáčila
cyklistika.

PETER MEIER
Som študent gymnázia Galileo School. Obľubujem
matematiku a ekonómiu. Mojou vášňou je učenie a rád sa
učím nové veci.
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RENÁTA STAŇOVÁ
Volám sa Renáta Staňová, mám 19 rokov a bývam v
Bratislave. Som jedna z tých “šťastlivcov”, ktorí “maturovali” v
roku 2020. Ďalej plánujem pokračovať v štúdiu na vysokej
škole. Mám rada cestovanie, spoznávanie nových miest a ľudí.

RICHARD KLIMKO
Moje meno je Richard Klimko. Som študentom strednej
elektrotechnickej školy v Prešove, no mojimi záujmami sú
politika a ekonómia. Som zvedavý, čo prinesie toto
celoslovenské finále a pevne verím, že to bude zaujímavá
skúsenosť.

SAMUEL MIHALČÍK
Som študent BGMH v Sučanoch. Téma financií ma zaujímala
už na základnej škole, kedy som mal možnosť obchodovať na
burze za fiktívne peniaze. Musím povedať, že už vtedy ma to
veľmi zaujímalo a tejto téme sa doteraz venujem. Ako v
každom vzťahu, tak aj v tom mojom prišla kríza a ja som sa
dva roky venoval fyzike, avšak po istom čase som pochopil, čo
mi v živote chýba :D. (Začiatky v obchodovaní na burze vôbec
nie sú STONKS).

SAMUEL ŠLESAR
Človek podnietený pre podnikanie, vášnivý muzikant akordeonista a súťažný rečník.

1
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SIMONA KLIMEKOVÁ
Som študentka na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.
Pochádzam z Habovky. V budúcnosti plánujem študovať na
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Moje znalosti ohľadom
ekonomiky pochádzajú hlavne zo školského učiva.

SOŇA HAULIKOVÁ
Som z Levíc, mám 19 rokov a idem študovať ekonómiu na
Masarykovu univerzitu v Brne. Vo voľnom čase sa venujem
práci v občianskom združení Hlas mesta.

TATIANA PODOLINSKÁ
Volám sa Tatiana Podolinská a som študentkou gymnázia v
Šamoríne. Som v maturitnom ročníku a momentálne ma čaká
výber vysokej školy. Teší ma, že vďaka ekonomickej
olympiáde môžem získať nové poznatky o tomto odbore.

TEREZA LEŽOVIČOVÁ
Som študentkou na Gymnáziu Jura Hronca, na
medzinárodnom IB programe. K ekonómii som sa dostala
práve vďaka tomuto programu a otvorilo sa mi týmto veľa
nových obzorov. Napríklad, že moje ekonomické zručnosti
využívam ako dobrovoľníčka v Transparency International.
1
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TOMÁŠ ČERNUCH
Vyštudoval som gymnázium a úspešne zmaturoval. Posledná
oficiálna činnosť spojená so strednou školou je pre mňa finále
Ekonomickej olympiády. Mojím cieľom rozhodne nie je len
zúčastniť sa, rád by som sa umiestnil v prvej 10. Ekonomika
ma baví, obzvlášť financie a investície, v tomto smere vidím
aj svoju budúcnosť.

TOMÁŠ CHOVANČÁK
Prednedávnom som úspešne zmaturoval na košickom
gymnáziu Poštová 9, kde som 4 roky navštevoval
matematickú triedu. Okrem ekonómie patria medzi moje
záľuby aj história, geografia a informatika, ktorú sa chystám
študovať. Milujem Slovensko, jeho kultúru, tradície a folklór.
Myslím si, že svet trhu a financií je neoddeliteľnou súčasťou
nášho života a orientovať sa v ňom nám pomôže len
finančná gramotnosť a poznanie ekonomických princípov.

VERONIKA KOSTKOVÁ
Som maturantka z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Moje
proaktivita a nebadané ambície ma vedú k tomu, aby som
bolo otvorená voči výzvam, ktoré ma obkolesujú. Chápať
ekonomické súvislosti a vedieť s nimi pracovať považujem v
súčasnej dobe za veľmi dôležité a som rada, keď mám
možnosť prehĺbiť si znalosti v tomto smere.

VIKTÓRIA BAGALOVÁ
Som študentkou na Gymnáziu sv. Vincenta de Paul v
Leviciach. Ekonómii sa venujem tretí rok a tento predmet som
si veľmi obľúbila. Rada by som sa týmto smerom uberala vo
svojom budúcom zamestnaní.
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Organizátorom a garantom Ekonomickej olympiády je INESS - Inštitút
ekonomických a spoločenských analýz. INESS je nezisková organizácia
zameraná na riešenie aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov
prostredníctvom výskumnej, poradenskej a vzdelávacej činnosti.
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Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
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