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IFP hľadá analytičky a analytikov, ktorých baví práca s dátami, vedia zrozumiteľne 
komunikovať aj zložité témy a majú záujem prispieť ku kvalitnému rozhodovaniu o 
verejných veciach. Práve IFP má jedinečnú pozíciu a schopnosť ovplyvniť nastavenie 
daňových a hospodárskych politík vďaka prístupu k relevantným dátam a vysokému 
odbornému renomé. Pridaj sa k nám! 
 
Posilňujeme tím na odbore daňových príjmov a fiškálnych analýz. Na IFP máme záľubu 

v prognózovaní, navrhovaní reforiem a kvantifikovaní vplyvov ekonomických opatrení. 
Všetky tieto oblasti zahŕňa práca daňového analytika. Netreba sa však báť, nejde o 
účtovnícku alebo právnickú pozíciu. Na juniorskú analytickú pozíciu nie je nutná predošlá 
znalosť daňového systému, stačí len chuť sa učiť nové veci. Najviac sa približuje úloha 
analytika ku konzultantovi, ktorý má za úlohu s nadhľadom zhodnotiť a navrhnúť zlepšenia 
aktuálneho systému. V rámci dennej práce sa snažíme zodpovedať napríklad tieto otázky: 
Ako podporiť  podnikateľov v ich investičných zámeroch? Ako zlepšiť zamestnávanie 
nízkopríjmových zamestnancov? Ako nastaviť daňový systém, aby čo najviac pomohol 
firmám a ľudom v pokrízových časoch? 

  

Práca u nás má niekoľko výhod: 

 Spolupráca pri tvorbe nových reformných politík a možnosť meniť Slovensko 

 Práca v tíme plnom odborníkov so zapálením pre pozitívnu zmenu 

 Možnosti pre osobný rozvoj (zahraničné kurzy a prednášky) 

 Spoločné teambuildingy a iné tímové akcie počas roka (po odznení pandémie) 

 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, možnosť práce z domu a využitia 

„sickday“ (2x do roka) 

 Príspevky na DDS, rekreáciu, MultiSport kartu či dopravu do zamestnania  

                                                           

1 IFP podporuje rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.   

 

Pozícia 
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Forma 

 

Trvalý pracovný pomer 

 

Nástup 

 

Dohodou 

 

Požiadavky 

 

Znalosť analytických programov (Stata, R alebo MATLAB) 
Znalosť anglického jazyka na úrovni B2  

 

Plat 

 

Pozostáva z platovej tarify v 8. PT (1 178,50 eur) s možnosťou 
priznania osobného príplatku podľa § 132 zákona o štátnej službe až 
do výšky 100 % z platovej tarify + výkonnostné odmeny 

 

Náplň práce 

 

Prognóza a hodnotenie vývoja daní  

(príprava prognóz príjmov verejného rozpočtu alebo analýza reakcie 
firiem na pandémiu)  

Analýza nových či existujúcich politík  

(návrh zmeny daní tak aby pomáhali ekonomike udržateľne rásť, 
podpora konkurencieschopnosti daňovo-odvodového systému, 
zavedenie digitálnej dane)  

Zelená daňová politika  

(nastavenie dane tak, aby boli v cene zahrnuté ekologické škody)  

Samostatná analytická práca na komentároch a analýzach 
a spolupráca pri návrhoch nových opatrení či reforiem 

Pomôž zmeniť Slovensko 
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Kto sme a čo robíme 

Benefity 


