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Penzijný systém už
treba vnímať ako celok
O tom, že penzijný systém na
Slovensku, ako
prakticky všade
inde, je vážnym
problémom z hľadiska verejných
financií, dnes už
vie hádam takmer
každý. Žiaľ, vlády
sa akosi nemajú
k tomu, aby skutočne riešili túto výzvu.
Štvorročné obdobie, v rámci ktorého
fungujú, je zrejme primálo na to, aby
ich to naozaj ešte dostatočne tlačilo vo
svedomí. Keď príde na rad politických
diskusií táto téma, zväčša je ohraničená priestorom druhého piliera. Aj dnes
sa pripravujú legislatívne zmeny, ktoré
sa majú dotknúť tohto stupňa pyramídy
penzijného systému.
Problém je však hlavne v prvom pilieri, v jeho neudržateľnosti na verejné
financie, a to aj v kontexte penzijného
systému ako celku. Snaha vylepšiť
paragrafmi v zákone fungovanie správcovských spoločností zákonite nemôže vyriešiť udržateľnosť penzijného
systému. Atraktívnejšie podmienky na
investovanie pre správcovské spoločnosti navyše narážajú na dva základné
atribúty trhu, tou je dopyt a ponuka. Na
strane dopytu sú ľudia, ktorí nemajú
chuť príliš riskovať. Na strane ponuky
je žalostne málo atraktívnych investičných titulov, ktoré by mohli zlepšiť výnosnosť peňazí v druhom penzijnom
pilieri.
Okrem toho sa vôbec tým nerieši otázka udržateľnosti penzijného systému,
ktorý ak sa nezmení, vyženie verejný
dlh Slovenska v horizonte desiatich
rokov na trojciferné číslo, merané percentuálnym pomerom k hrubému domácemu produktu. Diskusie a riešenia
by preto mali smerovať k penzijnému
systému ako celku a nie iba k čiastkovým úpravám jednej súčiastky z neho,
ktoré samo o sebe neznamenajú prakticky takmer nič.
František Palko
Riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky
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FINANČNÁ KRÍZA V EURÓPSKEJ
ÚNII URÝCHLILA NOVÚ REGULÁCIU
AJ POISTNÉHO SEKTORA

Pozvanie F. Palka, riaditeľa IHP na konferenciu prijal aj G. Bernardino, prezident európskeho dohľadu nad
poisťovníctvom a penzijnými fondmi.
Inštitút hospodárskej politiky (IHP) zorganizoval 13. mája tohto roku medzinárodnú
konferenciu pod názvom: „Poisťovníctvo za
prahom tretieho tisícročia“. Jej zmyslom bolo
vytvoriť priestor na diskusiu zástupcov odbornej verejnosti o novej regulácii poistného trhu
v Európskej únii, ktorá bola tiež reakciou na
nedávne krízové obdobie vo finančnom sektore a v reálnej ekonomike. K tejto problematike
sa vyjadrili zástupcovia Národnej rady Slovenskej republiky, ako Ivan Štefanec, predseda
Výboru pre európske záležitosti, Jozef Kollár,
predseda Výboru pre financie a rozpočet, ale
aj zahraniční rečníci.
Medzi nimi boli Gabriel Bernardino, prezident
Európskeho orgánu dohľadu nad poisťovníctvom a penzijnými fondmi, Elemér Terták,
riaditeľ generálneho riaditeľstva pre vnútorný
trh a služby Európskej komisie, ale aj Timothy
Bishop, senior expert v oblasti financií a poisťovníctva, sekretariátu OECD a Zuzana Silbe-

rová, námestníčka generálneho riaditeľa Dohľadu nad finančným trhom Českej národnej
banky. Diskusiu obohatili aj zástupcovia Národnej banky Slovenska – Vladimír Dvořáček,
výkonný riaditeľ Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS, Júlia Čillíková, riaditeľka
Odboru regulácie a finančných analýz NBS,
Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v
Bratislave, Milan Horváth, generálny riaditeľ
Sekcie finančného trhu Ministerstva financií
SR. Za rečníckym pultom sa vystriedali aj zástupcovia sektora poisťovní, konkrétne Marek
Jankovič, prezident Slovenskej asociácie poisťovní a zároveň prezident Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., ako aj Jozefína Žáková,
generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní. Veľmi intenzívna diskusia sa rozprúdila
hlavne v popoludňajšom paneli, ktorý moderovala Júlia Čillíková.
Konferenciu otvorila Andrea Elscheková-MaPokračovanie na str. 2, 3, 4
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Andrea Elscheková-Matisová, vedúca zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku: Nová architektúra z oveľa širšími reformami významne zmení celý
finančný systém a teda aj poisťovníctvo.
tisová, vedúca zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku, ktorá na úvod zdôraznila, že
poisťovne dnes prerástli do sofistikovaného
globálneho systému, ktorý je prepojený aj do
ostatných finančných trhov. Je potrebné venovať pozornosť reforme kontrolných inštitúcií
a preto vznikol 1. januára nový európsky systém finančného dohľadu.
Ivan Štefanec, predseda Výboru NR SR pre
európske záležitosti, sa vo svojom vystúpení
venoval odlišnostiam bankového a poistného sektora. Zdôraznil, že: „poisťovníctvo potrebuje iné pravidlá ako bankovníctvo.“ Keď
hovoríme o novej regulácii finančného trhu,
tak nemôžeme aplikovať rovnaké pravidlá

Ivan Štefanec, predseda výboru NRSR pre európske záležitosti: Spoločnosť sa nachádza v troch
fázach: pretrvávajúce dôsledky finančnej a hospodárskej krízy, meniaci sa demografický vývoj a
hľadáme pravidlá nového usporiadania Európskej
únie a eurozóny.
pre bankový a pre poistný trh. Transpozícia
nových noriem je povinná pre každú členskú
krajinu EÚ do konca roku 2012 s tým, že reálne plnenie začne v roku 2013, ktorá je založená na 3 pilieroch: kapitálové požiadavky,
požiadavky na správu riadení a požiadavky na
výkazníctvo a zber informácií. Cieľom je zvýšiť transparentnosť a dôveru v poistný sektor
a nie len to, ale aj lepšie odhaliť skutočnú finančnú situáciu poisťovateľov.
Gabriel Bernardino, prezident Európskeho
dohľadu nad pois-

Gabriel Bernardino, prezident európskeho dohľadu nad poisťovníctvom a penzijnými fondmi: V týchto búrlivých časoch je povinnosťou predstaviteľov verejnej
správy, aby vytvorili podmienky na prepoistenie občanov a aby konali s víziou
a ambíciami do budúcnosti. Vytvorenie orgánov dohľadu je práve tou dôležitou
zmenou.
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Jozef Kolár, predseda výboru NRSR pre financie a
rozpočet: Hospodárska únia sa zmenila na menovú
úniu, teraz sa mení na „dlhovú“ úniu.
ťovníctvom a penzijnými fondmi, oboznámil
účastníkov konferencie o úlohe Európskeho
dohľadu nad poisťovníctvom a penzijnými
fondmi. Povedal, že: „jeho úlohou je chrániť
verejné záujmy a tiež prispieť ku krátkodobej,
ako aj dlhodobej stabilite ekonomiky a tým
chrániť obyvateľov EÚ pred neočakávanými
výkyvmi. Je to dôležitá misia, pri ktorej si je
potrebné uvedomiť dôležitosť poisťovníctva a
penzijných fondov v našich životoch. Poisťovníctvo je jednou z ekonomík, ktorá má možnosť rásť.“
Zároveň pripomenul, že v súčasných búrlivých
časoch je povinnosťou predstaviteľov verejnej
správy, aby vytvorili podmienky na prepoiste-

Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS:
NBS vidí riziká hlavne v dlhom období nízkych úrokových sadzieb, v oslabení
reálnej ekonomiky, v riziku protistrany a v riziku veľkej konkurencie.
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Elemér Terták, riaditeľ generálneho riaditeľstva pre
vnútorný trh a služby Európskej komisie. V novodobej histórii poisťovníctva zohráva významnú rolu,
tzv. „Teória verejného záujmu“, ktorej úlohu je chrániť spotrebiteľov, monitorovať solventnosť poisťovacích spoločností a ich obchodných postupov.
nie občanov a aby konali s víziou a ambíciami
do budúcnosti. Vytvorenie orgánov dohľadu
je podľa neho tou dôležitou zmenou. „A teda
je to veľkou príležitosťou pre Európsku úniu a
členské štáty k prispeniu realizácie jednotného európskeho trhu a k prijatiu jednotnej knihy
pravidiel regulácie, ktorá má potenciál znížiť
náklady a zlepšiť konkurencieschopnosť“, dodal G. Bernardino.
Elemér Terták, riaditeľ generálneho riaditeľstva
pre vnútorný trh a služby Európskej komisie,
sa vo svojom príspevku venoval hlavne problematike obozretného podnikania poisťovní,
a teda oblasti Solventnosti I a Solventnosti II.
„Solventnosť I je veľký krok vpred, avšak očakávanými prínosmi pravidiel a rizikovo orientovaných kapitálových noriem Solventnosti II je
väčšia transparentnosť, lepšie rozloženie rizík
medzi poisťovacie spoločnosti, poistníkov a
kapitálové trhy, lepšia cenotvorba, inovácia
produktov, nové stratégia riadenia aktív, zníženie hodnoty kapitálu a lepšia alokácia kapitálu, čím sa prispeje k lepšej finančnej stabilite“,
skonštatoval E. Terták.
Otázke krízy finančného sektora sa venoval
Timothy Bishop, senior expert v oblasti financií a poisťovníctva sekretariátu OECD, ktorý
zdôraznil, že: „Jedným poučením z krízy je už
teraz fakt, že poisťovníctvo hrá dôležitú rolu v
národnom a medzinárodnom finančnom systéme. Poisťovacie spoločnosti ako inštitúcie
prekonali krízu dobre a zohrali stabilizujúcu
pozíciu. Nové inštitucionálne usporiadanie
by malo byť postavené na väzbe s finančnou
poistnou udalosťou, regulačným prístupom a
cieľom poistnej zmluvy. Poistné trhy a súkromné penzijné fondy by mali prispieť k celkové-

Timothy Bishop, senior expert v oblasti financií
a poisťovníctva, sekretariátu OECD: Nové inštitucionálne usporiadanie, by malo byť postavené na
väzbe s finančnou poistnou udalosťou, regulačným
prístupom a cieľom poistnej zmluvy.

Milan Horváth, MF SR, generálny riaditeľ sekcie
finančného trhu: Solventnosť II zavádza rizikovo
orientovaný prístup a bude mať zásadný dopad na
činnosť poisťovní.

mu rastu.“
Sériu domácich vystúpení začal Milan Horváth, generálny riaditeľ sekcie finančného
trhu MF SR, ktorý informoval o legislatívnych
ambíciách Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti regulácie poistného trhu na
Slovensku. V tejto súvislosti zdôraznil hlavne
prípravu legislatívneho prostredia pre oblasť
Solventnosti II a garančných schém pre klientov poisťovní.
Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ Útvaru
dohľadu nad finančným trhom NBS, informoval o dôsledkoch krízy pre slovenský poistný
sektor.
„V dôsledku krízy utrpel straty aj poistný sek-

tor, avšak najväčšiu stagnáciu v Slovenskej
republike zaznamenalo neživotné poistenie,
ktoré má stále negatívny vývoj. Najvýraznejší
pokles zaznamenáva poistenie motorových
vozidiel, ktoré dosahuje sedemročné maximum. Životné poistenie zaznamenáva v pokrízovom období mierne nárasty, aj keď zďaleka
nedosahuje výkonnosť predkrízového obdobia. Vo finančnej pozícii slovenského poisťovacieho systému môžeme konštatovať mierny
pokles na ročnej báze, ale len o 2,9 %, ktorý
bol spôsobený hlavne poklesom v jednej významnej poisťovacej spoločnosti, inak by bol
v poistnom sektore vykázaný nárast, a to o tretinu. Treba povedať aj to, že 50 % subjektov
poistného trhu si zlepšilo ziskovosť, teda hospodársky výsledok. Zároveň V. Dvořáček spomenul aj riziká, ktorá vidí NBS v dlhodobom
horizonte. Spomenul pritom oblasť nízkych

Ivica Chačaturianová, riaditeľka odboru vzdelávania a vzťahov s verejnosťou, OVB Allfinance Slovensko, a. s.: Berú v úvahu európsky regulátory dopad
zavedenia Solvenci II na malých poskytovateľov
poistenia?

Júlia Čillíková, riaditeľka Odboru regulácie a finančných analýz NBS: Popoludňajší panel konferencie viedla J. Čillíkova, riaditeľka Odboru regulácie a finančných analýz NBS.
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Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave: Výsledky znalostnej spoločnosti sú ľahko
implementovateľné do poisťovníctva z hľadiska
ponuky, ako aj dopytu.
úrokových sadzieb v dlhodobom horizonte,
ako aj obavu v oslabení reálnej ekonomiky, riziko protistrany a riziko veľkej konkurencie.
O ambíciách Ekonomickej univerzity v oblasti
vzdelávania odborníkov pre sektor poisťovníctva informoval jej rektor Rudolf Sivák. Zdôraznil, že: „kreovaniu znalostnej spoločnosti si
vyžaduje aj nové prístupy vo vzdelávaní. Znalostná spoločnosť sa dá charakterizovať ako
schopnosť človeka a jeho rozvíjanie, ktorej výsledkom je šírenie poznatkov v praxi. Výsledky
znalostnej spoločnosti sú ľahko implementovateľné do poisťovníctva z hľadiska ponuky,
ako aj dopytu, kde Ekonomická univerzita
produkuje odborníkov zo svojich študentov vo
vzdelávacom programe poisťovníctvo a vychováva všeobecnú verejnosť prostredníctvom

Tibor Bôrik, poradca predstavenstva, Union Poisťovňa, a. s.: Sme proti garančným schémam, pretože ich dôsledkom sa znižuje pocit zodpovednosti
manažmentu poisťovne za svoje výsledky a v mnohom to pripomína EUROVAL II.
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Marek Jankovič, prezident Slovenskej asociácie poisťovní: Na poisťovníctvo by sa malo nazerať cez pohľad
na riziko, lebo ono je to, ktoré sa rizikom zaoberá, ktoré riziko na seba preberá a nechá si za to zaplatiť
a tak by to malo zostať aj do budúcnosti.
rôznych odborných seminárov.“
Marek Jankovič, prezident Slovenskej asociácie poisťovní, vyjadril obavy z možnej byrokratizácie v oblasti regulácie poistného trhu. „Z
pohľadu poisťovní znamená nová architektúra
dohľadu, že na chod poistného trhu nebude
dozerať už len Národná banka Slovenska, ale
aj orgán dohľadu Európskej únie, ktorý má určité právomoci a môže mať dopad na určite
činnosti.
O prístupe Českej národnej banky v oblasti
dohľadu nad poisťovníctvom informovala Zuzana Silberová, námestníčka generálneho riaditeľa Dohľadu nad finančným trhom Českej
národnej banky. „Je nutné uvedomiť si rozdiel
medzi jednotlivými finančnými sektormi a k
tomu treba prispôsobiť metódy a techniky dohľadu. Česká národná banka vyvinula vlastný

Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej
asociácie poisťovní: Tí ktorí chcú zjednotiť pravidlá pre bankový sektor a poistný sektor, tak na
príklade to znamená, že chcú aby futbalisti hrali
na ľade a hokejisti na tráve.

systém dohľadu nad poisťovníctvom, nebolo
nič prebrané zo systému bankového dohľadu, ktorý berie v úvahu charakteristiky a typy
podnikateľských aktivít, príznačné pre sektor
poisťovníctva.“
Jozefína Žáková, generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní, sa vo svojom vystúpení venovala hlavne rozdielom bankového a
poistného sektora.
„Banky sa zaoberajú peniazmi a poisťovne
rizikom. Poistenie z právneho pohľadu je odvážna zmluva, znamená to, že je to zmluva z
neistým výsledkom“, skonštatovala J. Žáková.

Zuzana Silberová, námestníčka generálneho riaditeľa Dohľadu nad finančným trhom Českej národnej banky: Česká národná banka vyvinula vlastný
systém dohľadu nad poisťovníctvom, nebolo nič
prebrané zo systému bankového dohľadu, ktorý berie v úvahu charakteristiky a typy podnikateľských
aktivít príznačné pre sektor poisťovníctva.
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Zodpovednosť nie je o falošnej solidarite
Kto je Jozef Kollár...

Slovensko bolo jedinou krajinou v EÚ, ktorá odmietla pôžičku Grécku. Na odmietnutí
pôžičky bola vzácna zhoda všetkých štyroch vládnych strán. Poukazovali sme na
to, že oddiaľovať reálne riešenie problémov
poskytovaním pôžičky nie je riešením. Dnes
je opäť Grécko témou dňa a ukázalo sa, že
pôžička prakticky nevyriešila nič zásadné.
V januári tohto roku sa guvernér Európskej
centrálnej banky, Jean-Claude Trichet, v
Davose vyjadril, že Grécko nikdy nepôjde
do reštrukturalizácie, že reštrukturalizácia
nebola žiadnym pojmom, ktorý by používal
EUROVAL I či II alebo Medzinárodný menový fond. Dnes to možno všetci medzi riadkami cítime, že reštrukturalizácia gréckeho
dlhu je otázkou času, odhadujem, že do 24
mesiacov to bude skutočnosťou.
Hrubý dlh Grécka dosiahne tento rok zhruba 165 % HDP. Keď to dáme do pomeru k
výkonnosti a hlavne konkurencieschopnosti gréckej ekonomiky, tak ani matematicky
nevychádza, aby bolo Grécko schopné pri
súčasných podmienkach tento dlh niekedy v budúcnosti splatiť. Jediným riešením
je reštrukturalizácia gréckeho dlhu. Znamenala by odpísanie od 30 do 50% istiny,
čo by v konečnom dôsledku pre nemecké
a francúzske banky znamenalo, že prídu o
približne 30 miliárd EUR. Ak si pripomenieme, že európske banky prišli pre svetovú
hospodársku krízu o zhruba 500 miliárd
EUR, tak aj laická verejnosť pochopí, že je
to únosné a zvládnuteľné. Je jasné, že štáty
ako Nemecko a Francúzsko by museli svoje banky rekapitalizovať, aby prekonali túto
krízu, ale tieto náklady sú výrazne nižšie,
ako náklady spojené s oddiaľovaním riešenia týchto problémov. O čo neskôr príde ku
skutočnému reálnemu riešeniu, tak tým náklady budú vyššie.
Aj keď sme nepodporili poskytnutie pôžičky pre Grécko, súhlasili sme s vytvorením

EUROVALU 1, a to len preto, že to malo byť
len krátkodobé riešenie (do troch rokov)
a len vo forme záruk, poskytnutých členskými krajinami eurozóny. Teraz máme na
stole EUROVAL II, ktorý už hovorí o dlhodobejšom opatrení (okolo 12 rokov), je to
v podstate trvalý mechanizmus a už nie v
podobe záruk, ale značná časť v podobe
hotovosti. Celý objem predstavuje 700
miliárd EUR a z toho 80 miliárd EUR budú
členské krajiny splácať v hotovosti. A čo
nás na EUROVALE II vyrušuje najviac, je
to, že neprispieva ku skutočnému riešeniu
problémov. Bankrot krajín alebo reštrukturalizáciu ich dlhu navrhnutý mechanizmus
doslova odďaľuje ako posledné riešenie.
Doslova a do písmena na bruselskej úrovni
nie je populárne, ani vhodné a ani žiadúce
používať termín „bankruptcy“, teda bankrot.
Vtedy všetci bruselskí úradníci spozornejú
a dostanú triašku, keď sa spomenie bankrot štátu. Treba si zvykať na tento termín,
lebo tak ako môže zbankrotovať firma, tak
môže u nás zbankrotovať aj fyzická osoba, a tak isto môže zbankrotovať aj krajina.
Preto považujeme EUROVAL II za akúsi navonok stále vydávanú (falošnú) solidaritu.
Otázka je, o akú solidaritu ide, koho s kým?
Je to solidarita chudobných s bohatými, je
to solidarita zodpovedných s nezodpovednými, je to solidarita platcov daní s majiteľmi francúzskych a nemeckých bánk. Toto je
skutočnosť, a preto ma vyrušuje, keď to počúvam od európskych lídrov a od mnohých
slovenských politických lídrov, že áno, sme
si vedomí toho, že EUROVAL II je vecne a
obsahovo zlé riešenie, ale potom nasledujú
rečí o politickej zodpovednosti, o reputácii
Slovenska v zahraničí a podobne. Niektorí
stranícki lídri na jednej strane hovoria, že
je to zlé riešenie a na strane druhej, že je
to o zodpovednosti. Zabúdajú však na to,
že zodpovedné to bude vtedy, keď budeme

V roku 2010 bol zvolený do Národnej
rady Slovenskej republiky, kde pôsobí
v pozícii predsedu Výboru pre financie
a rozpočet. Predtým pôsobil v privátnej
sfére, predovšetkým v oblasti bankovníctva. Do roku 2006 zastával funkciu
predsedu predstavenstva v Ľudovej
banke - Volksbank AG. Pred komerčným bankovníctvom pracoval v centrálnej banke na Slovensku v oblasti
národohospodárskych a devízových
analýz, odkiaľ prišiel z oblasti výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej
akadémie vied.
Je absolvent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, postgraduálne štúdium
bankovníctva absolvoval v roku 1993
na Graduate School of Banking, University of Wisconsin v Spojených štátoch amerických a v roku 1995 na Graduate School of Banking, Oklahoma
City University v Oklahome.

prijímať obsahovo dobré riešenia. V tomto
prípade reštrukturalizácia dlhov bankrotujúcich krajín je jediné východisko, ako sa
dostať von zo začarovaného kruhu. Hospodárska únia sa zmenila na menovú úniu.
Teraz sa mení na „dlhovú“ úniu. Straty budú
patriť nám všetkým, zatiaľ čo zisky iba niekomu.
Jozef Kollár
predseda Výboru pre financie a rozpočet NR SR
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Informácie o IHP
Inštitút hospodárskej politiky je ekonomický think-tank, nezávislá, apolitická a mimovládna
nezisková organizácia, založená v októbri 2009 v súlade so Zákonom č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách.
Ekonomické a spoločenské poznanie je nekonečné. Je to priestor, pre ktorý je časová a
tematická dimenzia vždy len relatívna. Tento priestor nikdy nemožno ohraničiť len aktuálnymi nositeľmi myšlienok a názorov. Aj preto je prirodzené, že IHP má ambíciu sa angažovať
práve v tejto interaktívnej a stále sa vyvíjajúcej oblasti.
IHP chce svojimi aktivitami ako účastníka tretieho sektora prispieť k rozvoju slobodnej
spoločnosti, založenej na princípe trhovej ekonomiky, v ktorej slobodu a práva občana
považuje za najvýznamnejší demokratický princíp spoločnosti. Komentovaním spoločenského diania predovšetkým v ekonomickej oblasti chce podporiť spoločenskú diskusiu o
aktuálnych témach, ktoré sa priamo alebo sprostredkovane dotýkajú občanov. Analýzami
hlavne v oblasti verejných financií chce predostrieť argumenty pre odbornú, ale aj laickú
verejnosť, ktorými by bolo možné obohatiť názorové spektrum, ktoré by sprevádzalo najmä strategické rozhodnutia orgánov štátnej moci v oblasti hospodárskej politiky.
Hlavnými aktivitami IHP sú:
n tvorba analýz vývoja odvetví verejnej správy
n tvorba analýz jednotlivých zložiek hospodárskej politiky vlády SR
n pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja čerpania EÚ fondov
n pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja verejných financií
n organizovanie konferencií a seminárov na vybrané ekonomické témy
n mediálna prezentácia výstupov vlastnej práce IHP
n mediálne komentovanie krokov vlády a opozície v ekonomickej oblasti
n organizovanie školení
n vydávanie publikácií
IHP sa zaoberá týmito oblasťami najmä z pohľadu vplyvu na udržateľnosť
verejných financií, ekonomického rastu a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva:
n Hospodárska politika: fiškálna politika, dane, odvody, priority hospodárskej politiky
n V
 erejná správa: optimalizácia a modernizácia štátnej správy, vývoj zamestnanosti vo verejnej správe a odmeňovania, fiškálna decentralizácia
n H
 ospodárstvo: energetika, dopravná politika, podnikateľské prostredie, cestovný ruch,
bytová politika
n Menové a fiškálne aspekty EÚ: Pakt stability a rastu, eurozóna, Európa 2020
n Sociálna politika, Penzijný systém a zdravotníctvo
n F
 inancovanie kultúry, vrátane cirkví a verejnoprávnych médií, školstvo, veda, výskum a
inovácie
n Enviromentálna politika, pôdohospodárstvo a regionálny rozvoj
n Kohézna politika: štrukturálne fondy, Európsky sociálny fond, Kohézny fond
n Finančný trh: banky, poisťovne, kapitálový trh, dohľad nad finančným trhom

Tím IHP
František Palko, riaditeľ inštitútu, +421 903 127 688; fpalko@ihp.sk
Radko Kuruc, manažér sekcie finančných trhov, +421 905 484 764; rkuruc@ihp.sk
Ľubomír Nebeský, manažér sekcie verejnej správy, +421 911 282 285; lnebesky@ihp.sk
Michal Sántai, manažér sekcie pre kohéznu politiku, +421 902 972 888; msantai@ihp.sk
Zuzana Dobrotková, analytička sekcie pre kohéznu politiku, +421 949 116 036;
zdobrotkova@ihp.sk
Igor Kiss, analytik sekcie pre kohéznu politiku, +421 902 295 284; ikiss@ihp.sk

Sídlo:
Inštitút hospodárskej politiky, n.o., Rýdziková 1, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 42166802, DIČ: 2022915070, DPH: SK 2022915070

Adresa kancelárie:
Inštitút hospodárskej politiky, n.o., Ventúrska 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
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