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PRÍHOVOR RIADITE A INŠTITÚTU HOSPODÁRSKEJ POLITIKYĽ

František Palko
Riaditeľ IHP

V polovici roku 2010 Inštitút hospodárskej politiky (IHP) naplno rozvinul svoju činnosť. 

V septembri  zorganizoval  prvú  odbornú  konferenciu  pod  názvom:  „Ako  zamestnávať  vo 

verejnej  správe  efektívnejšie“ za  účasti  desiatok  zástupcov  verejného  sektora 

a mimovládneho sektora. Tejto téme sa venoval aj v ďalších svojich dvoch projektoch. Prvým 

z nich  bola  analýza  zamestnanosti  v ústrednej  štátnej  správe  a druhým  bol  návrh  na 

efektívnejšie  inštitucionálne  usporiadanie  dohľadu  nad  sieťovými  odvetviami  v podobe 

konkrétneho návrhu zákona v paragrafovom znení. Pri druhom spomínanom projekte sme 

zorganizovali tlačovú konferenciu v nových priestoroch IHP na Ventúrskej č. 3.

Značnú pozornosť venoval IHP spolupráci s vysokoškolským prostredím, a to formou 

účasti na vedeckých alebo odborných konferenciách, publikáciami v zborníkoch a odborných 

časopisoch, ale aj formou vlastnej pedagogickej činnosti členov tímu IHP.

Rok 2010 bol dôležitý z hľadiska budovania potrebného technického a personálneho 

zázemia.  Dnes má IHP zdatný odborný  tím so skúsenosťami  získanými  v praxi  v oblasti 

verejného aj privátneho sektora.

V budúcom období chceme rozšíriť tematické zameranie IHP v praktickej rovine na 

oblasť  eurofondov  s cieľom  navrhovať  efektívnejšie  modely  na  ich  implementáciu 

a monitorovať vývoj  v ich  čerpaní  a využívaní.  Zároveň sa chceme zamerať aj  na oblasť 

finančného trhu so zámerom usporiadať konferenciu za účasti zahraničných renomovaných 

osobností z tejto oblasti. Jej témou by mala byť problematika novej architektúry dohľadu nad 

poisťovníctvom. 

Z hľadiska komunikačných nástrojov s verejnosťou chceme od januára 2011 začať 

vydávať  vlastný  mesačník  v elektronickej  podobe,  ktorý  by  zachytával  najaktuálnejšie 

udalosti  v ekonomickom živote Slovenska a EÚ, pričom významný priestor na prezentáciu 

vlastných názorov by mali domáce aj zahraničné osobnosti z oblasti ekonómie.
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KTO SME

Názov: Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia
Skrátený názov: IHP, n.o.
Zapísaná v registri neziskových organizácií dňa 27. 10. 2009
Registračné číslo: OVVS-27679/298/2009-NO

Sídlo: Rýdziková 1, 841 04  Bratislava
Kancelária: Ventúrska 3, 811 01  Bratislava
IČO: 42166802
DIČ: 2022915070
IČ DPH: SK2022915070
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2923843021/1100

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) 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.  V novembri  2009 bol  IHP vydaný 
živnostenský list s predmetom činnosti:

• podnikateľské poradenstvo,
• poskytovanie verejne dostupných informácií.

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.



AKTIVITY IHP

Hlavnými aktivitami IHP sú:

• tvorba analýz vývoja odvetví verejnej správy
• tvorba analýz jednotlivých zložiek hospodárskej politiky vlády SR
• pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja čerpania EÚ fondov 
• pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja verejných financií
• organizovanie konferencií a seminárov na vybrané ekonomické témy
• mediálna prezentácia výstupov vlastnej práce IHP
• mediálne komentovanie krokov vlády a opozície v ekonomickej oblasti
• organizovanie školení
• vydávanie publikácií

OBLASTI PÔSOBENIA IHP

IHP sa zaoberá týmito oblasťami najmä z pohľadu vplyvu na udržateľnosť verejných 
financií, ekonomického rastu a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva:

1. Hospodárska politika: fiškálna politika, dane, odvody, priority hospodárskej 
politiky

2. Verejná  správa: optimalizácia  a modernizácia  štátnej  správy,  vývoj 
zamestnanosti vo verejnej správe a odmeňovania, fiškálna decentralizácia

3. Hospodárstvo: energetika,  dopravná  politika,  podnikateľské  prostredie, 
cestovný ruch, bytová politika

4. Menové  a fiškálne  aspekty  EÚ: Pakt  stability  a rastu,  eurozóna,  Európa 
2020

5. Sociálna politika, Penzijný systém a zdravotníctvo
6. Financovanie kultúry, vrátane cirkví a verejnoprávnych médií, školstvo, 

veda, výskum a inovácie
7. Enviromentálna politika, pôdohospodárstvo a regionálny rozvoj
8. Kohézna politika: štrukturálne fondy, Európsky sociálny fond, Kohézny fond
9. Finančný trh: banky, poisťovne, kapitálový trh, dohľad nad finančným trhom



TÍM IHP

František Palko 
riaditeľ 
mobil: +421 (903) 127 688 
email: fpalko@ihp.sk

Ľubomír Nebeský
člen správnej rady,
projektový manažér,
manažér sekcie verejnej správy
mobil: +421 (911) 282 285
email: lnebesky@ihp.sk

Radko Kuruc
manažér sekcie finančných trhov
mobil: +421 (905) 484 764
email: rkuruc@ihp.sk

Michal Sántai
manažér sekcie pre kohéznu politiku
mobil: +421 (902) 972 888
email: msantai@ihp.sk

Zuzana Dobrotkova
analytička sekcie pre kohéznu politiku
mobil: +421 (949) 116 036
email: zdobrotkova@ihp.sk



Igor Kiss
analytik sekcie pre kohéznu politiku
mobil: +421 (902) 295 284
email: ikiss@ihp.sk

Branislav Lackovič
manažér web stránky

mailto:ikiss@ihp.sk


ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

V roku 2010 bolo zloženie orgánov IHP, n.o. nasledovné:

Správna rada

Do 16. 11. 2010 boli členmi správnej rady:

Ing. Emília Palková, Rýdziková 1, 841 04  Bratislava predsedníčka

Mgr. Rastislav Špaňár, Dobrovského 3, 811 08  Bratislava člen

Michael Achberger, Topoľčianska 1, 851 05  Bratislava člen

Od 17. 11. 2010 boli členmi správnej rady:

Ing. Emília Palková, Rýdziková 1, 841 04  Bratislava predsedníčka

Mgr. Rastislav Špaňár, Dobrovského 3, 811 08  Bratislava člen

Mgr. Ľubomír Nebeský, Slatinská 22, 821 07  Bratislava člen

Dňa 17. 11. 2010 bol menovaný do funkcie člena správnej rady IHP, n.o. 

Mgr. Ľubomír Nebeský na miesto Michaela Achbergera.

Revízor

Ing. arch. Branislav Lackovič, Osudského 34, 851 04 Bratislava

Riaditeľ

Ing. František Palko, Rýdziková 1, 841 04  Bratislava



AKTIVITY IHP V ROKU 2010

1 ANALÝZY

06.12.2010, IHP

Projekt IHP: Ako regulovať sieťové a ďalšie odvetvia dôveryhodnejšie
Inštitút hospodárskej politiky (IHP) sa rozhodol vstúpiť v súlade so svojim poslaním 
napomáhať  rozvoju  ekonomiky  a  spoločnosti  do  dialógu  o  budúcnosti  energetiky 
Slovenska,  ktorý  vyhlásilo  Ministerstvo  hospodárstva  SR  a  navrhuje  nové 
inštitucionálne  usporiadanie  regulácie  a  dohľadu  v  danej  oblasti.  Návrh  IHP  má 
podobu  návrhu  zákona  v  paragrafovom  znení  a  prekračuje  rámec  regulácie 
energetiky  a  iných  sieťových  odvetví,  pričom  zasahuje  ešte  širšie  až  do  oblasti 
poštových a  telekomunikačných služieb a do sféry regulácie železničnej dopravy.

22.11.2010, IHP

Analýza počtu pracovníkov a mzdových výdavkov centrálnej vlády v období  
rokov 2001-2011
Vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 predpokladá, 
že v štátnych inštitúciách, na ktoré má vláda priamy vplyv, pretože ich rozpočty sú 
súčasťou  jednotlivých  rozpočtových  kapitol  štátneho  rozpočtu,  bude  v  roku  2011 
pracovať 128 681 zamestnancov. Je to o 3 684 zamestnancov menej ako rátal štátny 
rozpočet v roku 2010 a o 2 063 menej ako pracovalo v týchto inštitúciách v roku 
2009. I napriek tomu, že v roku 2009 bol počet systematizovaný pracovných miest 
stanovený pre 134 428 pracovníkov, nedošlo k obsadeniu až 7005 miest. Ak by sme 
predpokladali,  že  v  roku  2010  by  sa  skutočný  počet  pracovníkov  nenavýšil  a 
neobsadili by sa voľné pracovné miesta, tak plánované zníženie počtu pracovníkov v 
roku 2011 tvorí zhruba polovicu neobsadených tabuľkových miest z roku 2009.

10.10.2010, František Palko

Rovnica  o  troch  neznámych  je  dnes  ešte  rébusom  –  Finančné  aspekty  
verejnoprávnych médií
Odpoveď  na  otázku  v  čom sú  médiá  verejnoprávnej  služby  nezastupiteľné,  dala 
veľmi výstižnú odpoveď Amsterdamská zmluva z roku 1997. Tá totiž konštatuje ich 
výnimočnosť práve v tom, že zabezpečujú "demokratické, sociálne, kultúrne potreby 
spoločnosti  a  zachovanie  plurality  médií".  K   tejto  charakteristike  verejnoprávnej 
zložky duálneho vysielania sa takto vyjadrila nie náhodou v súvislosti s apelom na 
signatárske krajiny, aby zabezpečili jej financovanie.

27.09.2010, Ľubomír Nebeský

Desatoro odporúčaní ako zamestnávať vo verejnej správe efektívnejšie.
Desatoro  odporúčaní  ako  zamestnávať  vo  verejnej  správe  efektívnejšie  je  prvým 
projektom  Inštitútu  hospodárskej  politiky.  Pripravené  opatrenia  predloží  inštitút 
premiérke Ivete Radičovej ako aj vybraným ministrom a politickým stranám.



2 PUBLIKÁCIE
1. Finančný manažér, periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov, 
Bratislava 17. december 2010, František Palko

Názov príspevku: Verejný rozpočet na nasledujúce tri roky je o konsolidácii 
nie o rozvoji, str. 145

2. Verejná  správa  a regionálny  rozvoj-vedecký  časopis  VŠEMVS,  číslo  2, 
Bratislava, 2. december 2010, František Palko

Názov príspevku: Súčasnosť a možné perspektívy personálneho 
a mzdového manažmentu

3. Verejná  správa  a  regionálny  rozvoj-vedecký  časopis  VŠEMVS,  číslo  2, 
Bratislava, 2. december 2010, Ľubomír Nebeský

Názov príspevku: Vývoj zamestnanosti a odmeňovania v ústrednej štátnej 
správe

4. Financie  a riziko,  Národohospodárska  fakulta  Ekonomickej  univerzity 
v Bratislave,  zborník  z medzinárodnej  vedeckej  konferencie,  Veľký  Meder  29. 
november 2010, František Palko

Názov príspevku: Faktory udržateľného ekonomického rastu v horizonte 
rokov 2011-2013

5. Ekonomický  a sociálny  rozvoj  Slovenska,  Vysoká  škola  ekonómie 
a manažmentu verejnej  správy v Bratislave,  zborník  z medzinárodnej  vedeckej 
konferencie, Bratislava 25. november 2010, František Palko

Názov príspevku: Predpoklad hospodárenia územných samospráv 
v kontexte fiškálnej politiky Slovenska v období rokov 
2011 až 2013

6. Quo  vadis  slovenská  verejnoprávnosť,  Slovenský  rozhlas,  zborník 
z medzinárodného seminára, Bratislava 1. október 2010, František Palko

Názov príspevku: Finančné aspekty verejnoprávnych médií na Slovensku





3 ODBORNÁ KONFERENCIA IHP

Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o. 
Termín konania: 27. september 2010
Typ podujatia: odborná konferencia
Názov podujatia: Desatoro odporúčaní ako zamestnávať vo verejnej správe 

efektívnejšie
Zameranie konferencie: Perspektívy  mzdového  a  personálneho  manažmentu  na 

Slovensku vo verejnej správe
Účastníci konferencie: cca.  70  zástupcov  ústrednej  štátnej  správy,  územnej 

samosprávy, mimovládneho sektora a médii.



4 TLAČOVÉ KONFERENCIE IHP

06.12.2010, IHP

Ako regulovať sieťové a ďalšie odvetvia dôveryhodnejšie

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) sa rozhodol vstúpiť v súlade so svojim poslaním 
napomáhať  rozvoju  ekonomiky  a  spoločnosti  do  dialógu  o  budúcnosti  energetiky 
Slovenska,  ktorý  vyhlásilo  Ministerstvo  hospodárstva  SR  a  navrhuje  nové 
inštitucionálne  usporiadanie  regulácie  a  dohľadu  v  danej  oblasti.  Návrh  IHP  má 
podobu  návrhu  zákona  v  paragrafovom  znení  a  prekračuje  rámec  regulácie 
energetiky  a  iných  sieťových  odvetví,  pričom  zasahuje  ešte  širšie  až  do  oblasti 
poštových a  telekomunikačných služieb a do sféry regulácie železničnej dopravy.

Dôvod, prečo IHP sa rozhodlo venovať tejto téme je v charaktere a význame týchto 
regulovaných  odvetví  v  ekonomike  Slovenska.  Transparentnosť  a  efektívnosť 
regulovaných odvetví totiž je nielen na Slovensku jednou z podmienok štandardného 
fungovania ekonomiky. Splnenie tejto podmienky je závislé aj na tom ako fungujú 
orgány, ktoré majú vo svojej pôsobnosti výkon regulácie a  dohľadu nad odvetviami, 
akými sú sieťové odvetvia,  poštové a telekomunikačné služby,  či  služby v oblasti 
železničnej  dopravy.  Na Slovensku dnes v  tejto  sfére pôsobia  až štyri  regulačné 



orgány, ktoré svojim postavením v sústave štátnych orgánov nezaručujú nestranné 
pôsobenie od politických zásahov, či vplyvov komerčného sektora.

Mediálne výstupy sú na www.ihp.sk v časti „mediálne výstupy.“

27. 9.2010, František Palko

Desatoro odporúčaní ako zamestnávať vo verejnej správe efektívnejšie 

Tlačová konferencia sa konala bezprostredne po ukončení odbornej konferencie 
s identickým názvom. (Bližšie časť: Odborná konferencia IHP)

Mediálne výstupy sú na www.ihp.sk v časti „mediálne výstupy.“

http://www.ihp.sk/
http://www.ihp.sk/


5 PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH

FRANTIŠEK PALKO

1. Organizátor podujatia: Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Národohospodárska fakulta

Termín konania: 29. november 2010

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia

Názov podujatia: Financie a riziko

Názov príspevku: Faktory udržateľného ekonomického rastu v horizonte 
rokov 2011-2013

Spôsob účasti: aktívna prezentácia príspevku, publikovanie príspevku 
v zborníku

2. Organizátor podujatia: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej 
správy v Bratislave

Termín konania: 25. november 2010

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia

Názov podujatia: Ekonomický a sociálny rozvoj

Názov príspevku: Predpoklad hospodárenia územných samospráv 
v kontexte fiškálnej politiky Slovenska v období rokov 
2011 až 2013

Spôsob účasti: aktívna prezentácia príspevku, publikovanie príspevku 
v zborníku



3. Organizátor podujatia: Vestige, s.r.o.

Termín konania: 24. november 2010

Typ podujatia: odborná konferencia

Názov podujatia: Makroekonomika podľa nových pravidiel

Názov príspevku: Rozpočtový výhľad Slovenska v období rokov 2011 až 
2013

Spôsob účasti: aktívna prezentácia príspevku

4. Organizátor podujatia: Slovenský rozhlas

Termín konania: 1. október 2010

Typ podujatia: odborný seminár

Názov podujatia: Quo vadis slovenská verejnoprávnosť?

Názov príspevku: Finančné aspekty verejnoprávnych médií na Slovensku

Spôsob účasti: aktívna prezentácia príspevku, publikovanie v zborníku

ĽUBOMÍR NEBESKÝ

Organizátor podujatia: Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Národohospodárska fakulta

Termín konania: 2. decembra 2010

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia

Názov podujatia: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Názov príspevku: Efektívnosť zamestnávania a odmeňovania v 
ústrednej štátnej správe

Spôsob účasti: aktívna prezentácia príspevku, publikovanie príspevku 
v zborníku



6 PÔSOBENIE V OBLASTI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

FRANTIŠEK PALKO – PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

1.Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislava
Predmet: Menové a fiškálne aspekty EÚ, Regionálna politika EÚ, Makroekonómia

2. Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulty
Predmet: Menové a fiškálne aspekty EÚ

3. Vysoká škola politických a společenských věd Kolín, ČR
Predmet: Menové a fiškálne aspekty EÚ

ĽUBOMÍR NEBESKÝ – PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

1.Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislava
Predmet: Menové a fiškálne aspekty EÚ, Seminár k záverečným prácam

7 MEDIÁLNE AKTIVITY

IHP v roku 2010 uskutočňoval mediálne aktivity v troch smeroch:

1. Organizovanie tlačových konferencií,
2. Publikovanie tlačových správ,
3. Vyjadrovanie sa k ekonomickým udalostiam k médiám.

Citácie v počte cca 200 sú zdokumentované v chronologickom časovom poradí na 
web  stránke  www.ihp.sk.  Ide  o  citácie  najmä v  denníkoch:  Hospodárske  noviny, 
Pravda, SME, elektronických médiách: STV, Markíza, TA3, JOJ, Slovenský rozhlas a 
v tlačových agentúrach: SITA, TASR

INTERNETOVÁ STRÁNKA IHP

Na internetovej stránke IHP nájdete:

• mediálne výstupy,
• tlačové správy,
• analýzy a komentáre,
• vlastné projekty,
• newsletter,
• konferencie,
• fotoarchív,
• kontakty.



PLÁNY DO BUDÚCNOSTI

V budúcom roku IHP plánuje rozšíriť svoje aktivity v oblasti informovania verejnosti aj 
o vydávanie  vlastného  mesačníka  v elektronickej  podobe  a to  počnúc  januárom 
2011.  Z hľadiska  tematického  obsahu  plánuje  rozvinúť  oblasť  eurofondov  a EÚ 
agendy.  V budúcom roku  plánuje  zorganizovať  minimálne  3  odborné  konferencie 
vrátane jednej medzinárodnej s tematickým zameraním o novej architektúre dohľadu 
nad  poisťovníctvom  v EÚ  za  účasti  renomovaných  zahraničných  predstaviteľov. 
Veľmi aktívne chce napredovať v pripravovanom projekte v partnerstve s Vysokou 
školou  ekonómie  a manažmentu  verejnej  správy  v Bratislave  s názvom  „Dopady 
fiškálnej decentralizácie na Slovensku.“



PODPORTE IHP

IHP uskutočňuje  svoje  aktivity  vďaka  možnosti  využitia  asignačnej  dane 2  % od 
oslovených  organizácii  a osôb.  Vo  veľkej  miere  uskutočňujeme  svoje  aktivity  aj 
vďaka podpore zainteresovaných darcov.

Ak sympatizujete s aktivitami IHP a radi by ste nám finančne prispeli na realizáciu 
jednotlivých aktivít a odborných projektov, môžete tak urobiť týmito spôsobmi:

• asignáciou 2 % z dane z príjmu,
• darovaním  prostredníctvom  bankového  prevodu  na  účet  IHP: 

2923843021/1100  (Tatra  banka,  a.  s.,  Hodžovo  námestie  3,  811  06 
Bratislava), do správy pre prijímateľa uveďte „dar.“

Každému  darcovi  by  sme  radi  zasielali  informácie  o našich  aktivitách  a o využití 
darovacích prostriedkov. Preto Vás prosíme, aby ste nám Váš príspevok oznámili na 
adrese ihp@ihp.sk.

ďakujeme

František Palko a tím IHP

mailto:ihp@ihp.sk


ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA KOMENTÁR

Oproti  roku  2009,  kedy  nezisková  organizácia  prechádzala  procesom 

zakladania  a zabezpečovania  potrebných  náležitosti  na  vznik  a chod  organizácie, 

v roku 2010 sa IHP naplno aktivizoval a začal plniť všetky činnosti  spojené s jeho 

predmetom. Tento fakt sa odzrkadlil aj na účtovnej závierke. Z hľadiska aktív, IHP 

zakúpil  potrebnú výpočtovú techniku vo výške viac ako 8 tis. €. Zdroje krytia  boli 

výlučne v podobe pôžičky od zakladateľa vo výške takmer 20 tis. €. Tieto zdroje boli 

použité aj na úhradu nákladov z nájomného a na úhradu odmien za vykonané práce 

a za  aktivity,  spojené  s organizovaním  odbornej  konferencie  v Hoteli  Devín  pod 

názvom „Desatoro odporúčaní ako zamestnávať vo verejnej správe efektívnejšie“. 

Výdavky  sa  týkali  aj  zabezpečovania  ekonomickej  agendy,  spojenej  s vedením 

účtovníctva, spotreba materiálu a pohonných hmôt.

PRÍLOHY

• Ú TOVNÉ VÝKAZYČ
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