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Ekonómia nie je veda pre starcov s dlhými bradami, ani pre vlkov z Wall
street. Je to veda, ktorá popisuje, prečo si dáme na raňajky kávu a nie lacnejší
čaj. Pomáha nám rozumieť, prečo vojna na Ukrajine vplýva aj na ceny na
Slovensku, hoci odtiaľ dovážame len zlomok tovarov. Vysvetľuje, prečo vysoké
štátne výdavky znamenajú vyššie dane v budúcnosti. Pomáha nám
rozhodnúť sa, či si kúpiť dom alebo si ho radšej prenajímať. A to sú témy, o
ktorých nerozhodujú len starci a burzoví makléri, ale my sami.
Za 5 rokov Ekonomickej olympiády sme dokázali počet zapojených
súťažiacich takmer strojnásobiť. Teší nás dôvera učiteľov a študentov, ktorí sa
rozhodli dať olympiáde šancu. Dúfame však, že olympiáda je len začiatok.
Našim cieľom je totiž vzbudiť zvedavosť, zdravú skepsu a diskusiu o
ekonomických témach medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Len tak sa dá
tvoriť spoločnosť, s ktorou to budú mať demagógovia a politici ťažké.
Z 11 300 na 51. Sito v Ekonomickej olympiáde je každým rokom prísnejšie,
konkurencia je veľká a v celoslovenskom finále sa stretávajú len tí najlepší z
celého Slovenska. Rozumieť ekonómii však nie je samozrejmosť. Ani študenti
na vysokých školách mnohokrát nevedia, že dovoz tovarov ani mzdy v
súkromnom sektore neurčuje štát. Má na ne samozrejme vplyv, ale za
každým pracovným miestom a tovarom je rozhodujúci príbeh odhodlaného
človeka, ktorý hľadá cesty ako priniesť hodnotu iným. Veríme, že Ekonomická
olympiáda umožní mladým ľuďom lepšie rozumieť vzťahom, ktoré sa skrývajú
za grafmi a číslami.

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
Je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená
stredoškolákom. Cieľom olympiády je priblížiť ekonomické myslenie čo
najväčšiemu počtu stredoškolákov a povzbudiť mladých ľudí v ďalšom štúdiu
ekonómie.

O PIATOM ROČNÍKU OLYMPIÁDY
Piaty ročník Ekonomickej olympiády prekonal všetky minuloročné rekordy a
prilákal o 3 000 študentov viac ako predchádzajúci ročník. Záujem škôl o
olympiádu sa každým ročníkom zvyšuje a s ním aj kvalita vedomostí
súťažiacich.
Viac ako 11 300 študentov z 260 stredných škôl z celého Slovenska sa
zapojilo do piateho ročníka Ekonomickej olympiády. Po školských kolách,
ktoré tradične prebiehali online, si najlepší mladí ekonómovia a ekonómky
zmerali vedomosti v online krajskom kole. Zo všetkých zapojených študentov
sa zo školského do krajského kola prebojovalo 540 študentiek a študentov.
Najviac študentov sa kvalifikovalo v Žilinskom kraji, so 107 súťažiacimi v
krajskom kole.
51 najlepších sa prebojovalo až do celoslovenského finále! Všetkých
finalistov 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 budú ústne odpovedať pred odbornou porotou. Prví piati finalisti
postupujú do medzinárodného finále olympiády, ktoré sa bude konať v
septembri 2022.

www.iness.sk
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EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
V 5. ročníku olympiády sa zapojilo najviac súťažiacich zo stredných odborných
škôl, spolu až 46 % (v grafe nižšie vyznačené šedou farbou). Nasledovali
študenti gymnázií s podielom 28 % (žltá farba) a tesne za nimi súťažiaci z
obchodných akadémií 26 % (modrou). Zapojilo sa viac dievčat ako chlapcov,
avšak do finále postúpilo viac chlapcov.

O PIATOM ROČNÍKU OLYMPIÁDY

Viac štatistík a noviniek nájdete na našom instagrame
ekonomicka_olympiada

www.iness.sk
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NATÁLIA ANDRISOVÁ
Som študentkou štvrtého ročníka Obchodnej akadémie v
Trnave a ekonómiou sa zaoberám asi 3 roky. Celkové
ekonomické a spoločenské dianie vo svete a na Slovensku ma
vždy zaujímalo, a rada by som sa tomuto smeru venovala
naďalej aj na vysokej škole.

TOBIÁŠ BARČÍK
Študujem na Gymnáziu Jura Hronca na medzinárodnom
programe International Baccalaureate Diploma. Ekonómiu
mám ako predmet už druhý rok a veľmi rád by som s ňou
pokračoval aj v budúcnosti - na vysokej škole. Na ekonómii
ma baví práve to, že veľa teoretických znalostí viem prepojiť aj
s realitou.

PETRONELA BIELIKOVÁ
Volám sa Petronela a som študentkou 5. ročníka bilingválnej
sekcie Obchodnej akadémie v Žiline. Po absolvovaní strednej
školy chcem pokračovať v štúdiu na Fakulte riadenia a
informatiky na Žilinskej univerzite. Vo svojom voľnom čase sa
rada venujem napríklad čítaniu kníh a pečeniu.

MICHAL BÍREŠ
Rád sa učím nové vedomosti a získavam nové zručnosti. Od
malička sa venujem fyzike a v tom by som chcel pokračovať aj
v profesionálnej kariére.
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ADAM BUJNA
Som Adam a som študent mám rád matematiku a aj sociálne
vedy ako ekonómia a politológia.

PETER CICOŇ
Som študent maturitného ročníka gymnázia, zaujímam sa o
históriu a ekonomiku, ktorej sa chcem venovať v budúcnosti,
kde prvým krokom je štúdium na vysokej škole - EUBA.

DANIEL DZURÍK
Volám sa Daniel, momentálne som študentom maturitného
ročníka na Gymnáziu, Park Mládeže v Košiciach, a ďalej sa
chystám študovať Manažment v Prahe. Ekonomiku som si
obľúbil už dlhšie, pretože sa mi páči, ako jednotlivé veci do
seba zapadajú. Vo voľnom čase rád cvičím a vzdelávam sa v
oblastiach, ktoré ma zaujímajú.

MATEJ DROPPA
Som študent predposledného ročníka Gymnázia M. M. Hodžu
v Liptovskom Mikuláši. O ekonómiu sa zaujímam skôr
okrajovo, hlavnými oblasťami môjho "záberu" sú politické a
spoločenské vedy, právo a história.
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DANIEL DUBAŇ
Som študent bilingválneho gymnázia Tilgnerova s veľkým
záujmom o spoločenské vedy, dejiny, umenie a, samozrejme,
ekonómiu. Rád prehlbujem svoje poznatky o fungovaní sveta
a ľudí v spoločnosti. Medzi moje daľšie záľuby patrí hra na
hudobných nástrojoch, debatovanie, šach a posilňovanie.

BRANISLAV DUBRAVKA
Som študentom 2. ročníka na gymnáziu v Žiline, zaujímam sa
o široké pole vied, medzi moje najobľúbenejšie patrí
matematika, fyzika, astronómia a chémia. K ekonómii som sa
dostal vďaka mojej mame, ktorá sa venuje účtovníctvu. Z tejto
oblasti sa zaujímam najmä o kryptomeny a akciový trh.

MICHAL DUGA
Navštevujem maturitný ročník na Gymnáziu Myjava. Vždy mi
prišlo smutné, že sa v školách neučí o tom, ako fungujú
peniaze, banky a celkovo finančná gramotnosť. O ekonómiu a
trhy som sa začal zaujímať počas prvej karantény, keď som
mal kopu voľného času. Okrem financií a matematiky ma baví
šport - posilňujem a udržiavam rodinnú tradíciu v hre na
gitaru.

VIKTÓRIA FÜLÖPOVÁ
Som študentkou maturitného ročníka na bilingválnom
gymnáziu Golianova v Nitre. Ekonómiu som si zvolila ako
maturitný predmet a učím sa ju prvý rok. Na Ekonomickú
olympiádu som sa prihlásila, pretože ma štúdium tohto
predmetu baví a mám rada výzvy. Vo voľnom čase sa
venujem tancu1 a cvičeniu. Hlásim sa na univerzitu so
zameraním na ekonómiu a manažment.
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LUCIA GÁLIKOVÁ
Som študentka Súkromného bilingválneho gymnázia v Žiline
zameraného na anglický jazyk. Momentálne som v
maturitnom, 5. ročníku. Ekonómiu som si zvolila aj ako
maturitný predmet. Ekonómia ako moja vášeň ma priviedla aj
k tejto súťaži, kde si vo veľkom rozširujem svoje obzory. Aj
naďalej mám záujem rozšíriť svoje vedomosti v oblasti
ekonómia / business, a tak plánujem v tomto odbore
pokračovať aj na vysokej škole.

MATÚŠ GRIEŠ
Volám sa Matúš a som študentom maturitného ročníka na
Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Ekonómii sa
venujem najmä formou rôznych súťaží. Páčia sa mi na nej
súvislosti, na ktorých sú jej princípy postavené, ako aj istá
miera nevyspytateľnosti. Chcem študovať molekulárnu
biológiu a genetiku, avšak v budúcnosti plánujem viesť
podnikanie v tejto oblasti. Vo voľnom čase sa venujem práci s
mládežou, hudbe a atletike.

DAVID GUĽAŠ
Původem z ČR, v minulém roce si sám zařídil výměnný pobyt
na mezinárodní škole v Dánsku, kde se poprvé začal zajímat o
ekonomii. Zkušenost se studium v Dánsku ho motivovalo k
založení organizace "Střední v Dánsku", která studentům
kompletně zajišťuje výměnné pobyty na střední škole v
Dánsku. V letošním roce se opět přestěhoval a studuje na
americké internátní škole LEAF Academy v Bratislavě. Mimo to
rád sportuje - věnuje se především boxu a posilování.

MARCO GURIN
Som študentom maturitného ročníka na Obchodnej akadémii
v Trnave. Zaujímajú ma spoločenské vedy, najmä politológia a
ekonómia. Popri škole a povinnostiam rád cvičím yogu a
behávam.
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TOMÁŠ HEPAL
Volám sa Tomáš a som študentom 4. ročníka odboru
Ekonomika pôdohospodárstva na škole SOŠT Jozefa Čabelku
v Holíči.

JÁN HOLEČKA
Som študenť Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave a o
ekonómiu sa zaujímam zatiaľ len voľnočasovo. Vidím v tomto
odbore svoju budúcnosť.

JAKUB HORVAT
Navštevujem 3. ročník Gymnázia Alejová v Košiciach. K
ekonómii som sa dostal vďaka môjmu záujmu o investovanie
a správu aktív. Okrem tohto veľmi rád športujem, najradšej
mám cyklistiku. Nepohrdnem ani dobrou knihou či filmom.
Po strednej sa chystám na vysokú, plánujem študovať školu
finančného zamerania v Bratislave alebo v zahraničí. Neskôr
by som chcel podnikať v oblasti investícií, manažovať vlastný
podielový fond.

KAROL JAKUBČÁK
Som študentom tretieho ročníka matematickej triedy na
Gymnáziu Poštová v Košiciach. Medzi moje záľuby patrí
ekonómia, politika a umenie. Som zástancom rakúskej
ekonomickej školy. Keďže ma ekonómia veľmi zaujíma, tak v
budúcnosti by som ju rád študoval. Vo voľnom čase rád
maľujem.
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SAMUEL JURČIŠIN
Som študent kvinty na gymnáziu Jura Hronca. Najviac ma
zaujíma ekonómia, finančníctvo, právo, dejepis, matematika
a geografia. Súťažne sa venujem aj akademickej debate a
závodne som sa venoval aj šachu. Zo športov ma najviac baví
lyžovanie, atletika a futbal. Rád cestujem, čítam či sledujem
politické dianie.

JÁN KANTORÁK
Som študentom Gymnázia B.S. Timravy v Lučenci. O
ekonómiu som sa začal zaujímať vo voľnom čase z mojej
vlastnej iniciatívy v roku 2020. Zaujali ma práce a spôsob
myslenia ekonómov rakúskej školy ako boli Ludwig von Mises,
F. A. Hayek, Murray N. Rothbard a ďalší, no i publikácie a
projekty inštitútu INESS.

ZUZANA KEČKÉŠOVÁ
Som študentkou Gymnázia v Nových Zámkoch, ekonómii sa
venujem intenzívnejšie druhý rok a ako tento, i minulý sa mi
podarilo kvalifikovať sa do celoslovenského finále. Podobne
som sa dostala aj do celoslovenského finále Finančnej
olympiády a olympiády Podnikový Hospodár. Vo voľnom čase
sa rada venujem i investičným témam a biológii.

MARTIN KIPS
Volám sa Martin, mám 18 rokov a chodím na Gamču v
Bratislave. Na Ekonomickej olympiáde som sa tento rok
zúčastnil prvýkrát. Okrem ekonómie ma baví aj geografia,
história a cudzie jazyky.
1
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MARIÁN KLEC
Volám sa Marián a študujem na Gymnáziu v Snine. O financie
sa zaujímam od útleho detstva. Pamätám, že som sa ako 10ročný pýtal mamy, čo to je hypotéka alebo úrok. Od 18 rokov
sa zaujímam aj o investovanie a vo voľnom čase túto sféru
študujem. Som rád, že mám možnosť zúčastniť sa štátneho
kola Ekonomickej olympiády. Verím, že ma príprava naň
obohatí a zjednoduší mi štúdium ekonómie na vysokej škole.

PATRIK KLIMÁČEK
Volám sa Patrik a som študentom maturitného ročníka na
gymnáziu v Myjave. Na ekonomickú olympiádu som sa
prihlásil z dôvodu, že ma ekonomika baví už dlhé roky a
aktívne sa jej venujem najmä v oblasti investovania. S
ekonomikou plánujem pokračovať aj v ďalšom štúdiu na
vysokej škole. Vo voľnom čase sa venujem hasičskému
športu.

DAVID KRŠÍK
Som študent druhého ročníka na Gymnáziu v Považskej
Bystrici a po skončení strednej školy chcem ísť študovať
politológiu. Často sa zúčastňujem rôznych vedomostných
súťaží. Mimo školy rád cestujem a sledujem verejné dianie.

MICHAL KYSELICA
Som maturant, študent Gymnázia v Dubnici nad Váhom.
Ekonomika ma baví, aj keď z nej nejdem maturovať, a preto
som si ju vybral ako voliteľný predmet a rozhodol sa ísť na
Ekonomickú olympiádu. Celý život uvažujem ekonomicky, ale
medzi moje záľuby patria aj verejná doprava, geografia a
matematika.
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MICHAELA MAGEROVÁ
Moje meno je Michaela a som žiačkou piateho ročníka
bilingválnej Obchodnej akadémie v Šuranoch. Medzi moje
najväčšie školské úspechy patrí práve účasť v ekonomickej
olympiáde, účtovníckej olympiáde a účasť v programe
Erasmus+. Po strednej škole sa plánujem naďalej venovať
ekonomike. Popri škole brigádujem a vo voľnom čase sa
venujem športu.

DAVID MAJČINÍK
Narodil som sa v Považskej Bystrici. Študujem na gymnáziu
MAT/FYZ, kde som žiakom 3. ročníka. Moje záujmy sú v
podstate to, ako funguje svet, no najmä finančné trhy, kde
obchodujem od svojich 14 rokov. Takisto sa zúčastňujem aj
rôznych súťaží a olympiád ako sú ekonomická, matematická
olympiáda a SOČ. Do budúcna mám v pláne ísť študovať
MAT/FYZ na vysokej škole a uplatniť svoje znalosti, ktoré teraz
naberám v podnikaní.

SAMUEL MALÍK
Som študentom druhého ročníka na Gymnáziu Park mládeže
v Košiciach. Ekonómii sa venujem už od základnej školy, len
ako vo forme voľnočasového záujmu. Ekonomickú olympiádu
považujem za skvelú príležitosť otestovať sa.

MARIAN MEŠKO
Študent osemročného gymnázia v maturitnom ročníku. V
ekonómii ma nezaujímajú priveľmi pojmy a poučky, skôr
fungovanie v reálnom svete. Rád sa učím na osobnych
financiách, najmä investovaním.
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TATIANA MIGOVÁ
Zo základnej školy v Dolnom Kubíne som po 8. ročníku
nastúpila na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v
Sučanoch. Už tretí rok si čas tu spríjemňujem napríklad
debatou, matematickými a ekonomickými súťažami, či
dobrovoľníckymi činnosťami. K tomu sa tento rok pridala aj
študenstká firma, ktorej som prezidentkou. Mimo
akademických činností sa rada venujem vareniu, čítaniu, a
samozrejme ekonómii.

NIKOLAS PATRIK MLČAL
Ekonómia ma očarila natoľko, že sa jej venujem s radosťou vo
voľnom čase. Zaujímam sa o rôzne problematiky z
ekonomickej oblasti. Čítam veľa ekonomických kníh a verím,
že svoje poznatky kvalitne rozšírim aj na vysokej škole.

MARTIN MOCHŇACKÝ
Volám sa Martin, mám 18 rokov a som študentom 3. ročníka
Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. S ekonómiou som
sa v rámci svojho riadneho formálneho vzdelávania na
strednej škole stretol jedine v rámci vyučovacieho predmetu
občianska náuka. Do Ekonomickej olympiády som sa zapojil v
podstate
náhodou.
Zaujímajú
ma
predovšetkým
spoločenskovedné predmety.

ADAM MSOLLY
Volám sa Adam a som študentom maturitného ročníka na
Škole pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. O ekonómiu
sa aktívne zaujímam ostatné štyri roky, počas ktorých som
zložil AP skúšky z mikro- a makroekonómie a venoval sa
projektovým prácam so zameraním na behaviorálnu
ekonómiu alebo pôsobenie holdingov vo vybraných
odvetviach slovenského hospodárstva.
Ekonomické a
finančné znalosti plánujem rozvíjať aj v rámci univerzitného
štúdia.
1
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MICHAELA NAĎOVÁ
Volám sa Michaela a som študentkou štvrtého ročníka SPŠ
stavebnej v Trenčíne. Ekonomickej olympiády som sa
zúčastnila prvýkrát. Vo voľnom čase (ktorý teraz kvôli maturite
ani nemám) sa venujem športovaniu a kamarátom.

TEREZA OKÁLOVÁ
Som študentkou oktávy na Gymnáziu Jura Hronca a vo
svojom voľnom čase sa venujem debate a silovému tréningu.
Počas strednej som reprezentovala Slovensko na
Majstrovstvách sveta v debatovaní a zároveň bola kapitánkou
víťazného tímu v debatno-esejistickej súťaži International
Public Policy Forum. Práve tieto aktivity vo mne vzbudili
záujem o ekonómiu, a tak som sa dnes ocitla tu.

DÁVID SAMUEL MOKOŠ

LUKÁŠ PIEŠ
Pochádzam z Bratislavy a som študentom v predmaturitnom
ročníku na Gymnáziu Pankúchova. O ekonómiu som sa začal
zaujímať na strednej škole a do budúcna plánujem tento
záujem rozvíjať štúdovaním na Ekonomickej univerzite v
Bratislave a neskôr v profesnom živote.
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ŠIMON PODSTAVEK
Pochádzam z Liptovského Mikuláša, študujem v prvom
ročníku na Súkromnej strednej odbornej škole, Ul. 29.
augusta v Poprade. Ekonomiku som vo voľnom čase začal
študovať pred viac ako troma rokmi, kedy som sa začal
zaujímať o investovanie a kapitálové trhy.

SAMUEL REMENÁR
Volám sa Samo, som z Brezna, kde som 3 roky študoval na
miestnom gymnáziu a v tercii som prestúpil na gymnázium
do Sučian, kde som momentálne druhák. Okrem ekonómie sa
venujem aj akademickej debate, divadlu a veľmi ma zaujíma
politika.

PETER SKLADANÝ
Študujem na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. O
ekonómiu, biznis a investovanie sa zaujímam v podstate už
od konca základnej školy. Práve preto som si aj počas
strednej školy vybral povinné voliteľný predmet Aplikovaná
ekonómia, kde som bol súčasťou študentskej firmy HERO, š.f..
Vo voľnom čase sa taktiež zaujímam o ázijskú kultúru a jazyky,
hlavne Čínu a čínštinu, a preto by som chcel v budúcnosti
spojiť tieto dve záľuby a pracovať napríklad v medzinárodnej
firme orientovanej na Áziu.

JÁN SLIVKA
Som študentom Gymnázia Javorová 16 v Spišskej Novej Vsi.
Vo svojom voľnom čase sa rád venujem literatúre,
medzinárodnej a domácej politike, histórii a v neposlednom
rade kamarátom.
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MATEJ SOVA
Som študentom maturitného ročníka Školy pre mimoriadne
nadané deti a gymnázium. Medzi moje záujmy patria
ekonómia, história a filozofia/teológia. Na vysokú školy chcem
ísť do Nemecka, kde chcem študovať ekonómiu so
zameraním na rozvojovú ekonómiu.

ONDREJ ŠKORŇÁK
Volám sa Ondrej, mám 19 rokov a študujem na Gymnáziu v
Partizánskom. Som v poslednom, maturitnom ročníku. Po
ukončení strednej školy by som chcel ísť študovať informatiku
na Univerzitu Komenského. Ekonomike sa venujem iba vo
voľnom čase, pretože ma fascinuje prepojenie matematiky a
ľudského správania a rád si rozširujem obzory. Medzi moje
záľuby patria prechádzky, robotika a lukostreľba.

ANDREJ ŠUBA
Moje meno je Andrej. Som štvrták na Obchodnej akadémii v
Brezne. Ekonomickými predmetmi sa zaoberám už od prvého
ročníka. Na ekonomickú olympiádu som sa prihlásil z dôvodu
otestovania mojich znalostí z ekonómie. Dúfam, že uspejem a
budem so svojim výkonom spokojný.

FILIP VALOCKÝ
Volám sa Filip a som študentom Leaf Academy v Bratislave.
Zaujímam sa o ekonomiku a Americké akciové trhy. Do
olympiády som sa prihlásil náhodou. Nabudúci školský rok by
som rád začal štúdium na zahraničnej škole so zameraním na
ekonomiku.
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DANIEL VARGA
Mám 18 rokov a som študent 3. ročníka gymnázia v Košiciach.
Celé to začalo, keď som natrafil na záznamy prednášok
Miltona Friedmana a Thomasa Sowella a prečítal prvú knihu
za dlhú dobu - Pokrok bez povolenia. Potom som sa s mojou
zvedavosťou dostával len hlbšie do tejto vedy, až som skončil
s poličkou plnou prečítaných kníh od Smitha, cez Misesa,
Rothbarda až po Karpiša a Stroukala a kamarátmi, ktorí majú
plné zuby môjho stáleho riešenia ekonomických tém. Som
libertarián a zúčastňujem sa pravidelne aj konferencií SFL.
Trhy nie len skúmam, ale aktívne sa aj zapájam ako prezident
študentskej firmy Printify 3D, ktorú som s mojim tímom
dostal do TOP Finále Company of the Year Competition, na
ktoré sa v súčasnosti pripravujeme. Po strednej škole sa
chystám študovať odbor Economics, Business, Politics na
CEVRO Institute v Prahe. Mimo ekonómie sa zaujímam o
fotografovanie, motorizmus, 3D tlač, s ktorou podnikám a
hrám na flaute a elektrickej gitare.

PETER VORČÁK
Mám 17 rokov a na ekonomickú školu som išiel len kvôli
ostatným odborom.

RÓBERT ŽITŇÁK
Volám sa Róbert, mám 19 rokov, a študujem na bilingválnom
gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Aktívne sa zaujímam a
zapájam do projektov týkajúcich sa ekonomiky, financií,
zlepšenia podnikateľských a komunikačných zručností. V
minulosti som sa zúčastnil niekoľkých medzinárodných
vzdelávacích kurzov a aktivít. Verím, že kľúčom k úspechu je
spoznávanie nových vecí/ľudí, vzdelanie/skúsenosť a hlavne
motivácia. Rád cestujem, fotografujem a sledujem trendy.
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TOBIÁŠ WINCZER
Tretie miesto v ročníku 2017/2018 obsadil Tomáš Ťapák z
Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, druhé miesto vybojoval
Filip Mardzin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave.
Absolútnym víťazom prvého ročníka Ekonomickej olympiády
sa stal Tobiáš Winczer zo Školy pre mimoriadne nadané deti v
Bratislave.

ŠIMON PEKÁR
Tretie miesto v druhom ročníku 2018/2019 zaujala Karin
Križovská z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, druhé miesto Eva
Schwarzová z Obchodnej akadémie Kukučínova v Trnave a
absolútnym víťazom druhého ročníka Ekonomickej olympiády
sa stal Šimon Pekár z Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v
Sučanoch.

MARTIN ALBERT GBÚR
Tretie miesto v celoslovenskom finále olympiády v školskom
roku 2019/2020 zaujal Richard Klimko z SPŠ elektrotechnickej
na Plzenskej ulici v Prešove, druhé miesto Samuel Mihalčík z
Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch a absolútnym
víťazom tretieho ročníka Ekonomickej olympiády sa stal
Martin Albert Gbúr z Gymnázia Poštová v Košiciach.

DANIEL BAŇÁR
Tretie miesto v ročníku 2020/2021 zaujal Šimon Pekár z
Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, druhé
miesto získal Matej Sova zo Školy pre mimoriadne nadané
deti a Gymnázia v Bratislave a absolútnym víťazom štvrtého
ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Daniel Baňár z
Gymnázia Nové Zámky.
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KTO BUDE VÍŤAZOM 5. ROČNÍKA?

O INESS
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz začal svoju
činnosť v januári 2006 ako mimovládne, nezávislé a nepolitické občianske
združenie, založené angažovanými jednotlivcami a financované zo
súkromných darov a príjmov z vlastnej činnosti.
Vízia
Našou víziou je Slovensko, ktoré podporuje slobodné podnikanie,
prosperitu, slobodu jednotlivca a mier. Chceme, aby zo Slovenska bola
krajina, ktorej občania si uvedomujú funkcie a výhody trhového
mechanizmu a vplyvy štátnych zásahov do ekonomiky.
Misia
INESS monitoruje fungovanie a financovanie verejného sektora,
vyhodnocuje dopady legislatívnych zmien na ekonomiku a spoločnosť,
navrhuje reformy a vyjadruje sa k aktuálnym ekonomickým a sociálnym
otázkam prostredníctvom publikovania článkov, štúdií a podcastov,
organizovaním podujatí a vzdelávacích programov, s cieľom zdôrazniť
význam slobodného trhu pre prosperujúcu spoločnosť.
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Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
e-mail: iness@iness.sk
tel.: 02 5441 0945
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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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