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Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého práca má vplyv na tvorbu nových politík 
a mení tak dianie v našej krajine. Vytváraj prognózy výdavkov citlivých na starnutie 
populácie a odporúčania pre zachovanie dlhodobej udržateľnosti verených financií. 

 
IFP je hlavným analytickým útvarom ministerstva financií. Odbor makroekonomických 

analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, zaoberá sa 
riadením štátneho dlhu a analýzou bankového sektora. Odbor daňových príjmov a 
fiškálnych analýz (IFP2) prognózuje a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane 
a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou a dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. 
Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje sektorovým politikám 
(školstvu, trhu práce, zdravotníctvu) z pohľadu verejných financií. Analyzuje efektívnosť 
verejných výdavkov a pripravuje ich krátkodobú a dlhodobú projekciu. 

Práca u nás má niekoľko výhod: 

 Vplyv na tvorbu nových politík 

 Možnosti pre osobný rozvoj (zahraničné kurzy a prednášky) 

 Spolupráca s medzinárodnými inštitúciami (OECD, IMF, EK) 

 Veľa odborníkov a mladý kolektív (vekový priemer je 28 rokov) 

 Nástupný plat od 1 200 eur + výkonnostné odmeny 

 

Ak ťa táto ponuka zaujala, pošli svoje CV na hr.ifp@mfsr.sk. Pre viac informácií o našej práci si 
môžeš pozrieť naše ďalšie publikácie alebo si nás nájdi na Facebooku. 

                                                           

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

 

Pozícia 
 

Analytik / analytička výdavkov citlivých na starnutie populácie1  

 

Forma 

 

Trvalý pracovný pomer 

 

Nástup 

 

Ihneď prípadne dohodou 

 

Požiadavky 

 

Dobrá znalosť ekonomických princípov a ekonometrie 

Praktické skúsenosti s programom Stata, R alebo MATLAB  

Analytické a kreatívne myslenie 
 

 

Náplň práce 

 

Prognóza výdavkov spojených so starnutím populácie a ich 
dopadov na verejné financie 

Analýza demografických trendov a ich implikácií na dlhodobú 
udržateľnosť verejných financií 

Hodnotenie a kvantifikácia pripravovaných či existujúcich politík 

Príklady analýz z minulosti: 

 Čo nezhodnotíš dnes, na dôchodku nenájdeš 
 Šedivieme pomalšie 

Pomôž zmeniť Slovensko 

Kontakt 

Ministerstvo financií SR   /   www.finance.gov.sk/ifp 

Kto sme a čo robíme 

mailto:hr.ifp@mfsr.sk
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=78
https://www.facebook.com/ifp.mfsr
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/komentare-z-roku-2019/4-co-nezhodnotis-dnes-dochodku-nenajdes.html
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/komentare/11-sedivieme-pomalsie-maj-2018.html

