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Druhý rok činnosti Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) môžeme hodnotiť ako vysoko
úspešný. Organizácia ako aj účasť na odborných konferenciách, pravidelné vyjadrenia
a komentáre v médiách, postavili IHP do pozície mienkotvorného a významného
ekonomického think-tanku. Odbornosť a záujem o názory IHP vyjadruje množstvo citácií
v médiách, ktoré presahuje počet 330 citácií za rok, ale aj účasť na viacerých odborných
seminároch a konferenciách, s aktívnymi vystúpeniami zástupcov tímu IHP vo forme
prednášok a prezentácií.
Počas roku 2011 Inštitút hospodárskej politiky zahájil dva projekty, ktoré naďalej pokračujú
aj vďaka ich pozitívnemu prijatiu verejnosťou. Prvým je projekt „Spájame vysoké školy
s trhom práce“, ktorý IHP zabezpečuje v spolupráci s PosAm spol. s r.o. Cieľom tohto
projektu je upriamenie pozornosti širokej i odbornej verejnosti na potrebu monitoringu
uplatnenia absolventov v praxi ako nevyhnutnú podmienku budúceho skvalitnenia vysokého
školstva, nakoľko súčasný nepriaznivý stav v zamestnanosti mladých a ich uplatnení sa na
trhu práce, vníma nielen IHP, ale aj široká verejnosť veľmi citlivo. Druhým projektom je
analýza pod názvom „Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej optimalizáciu“,
ktorá sa zaoberá zmonitorovaním dopadov procesu fiškálnej decentralizácie na územné
samosprávy, vrátane vyšších územných celkov, ale aj na celkovú verejnú správu z hľadiska
rozpočtového hospodárenia.
Upevňujúcu sa pozíciu Inštitútu hospodárskej politiky, ako odborného garanta podujatí
potvrdzujú aj zorganizované konferencie pod hlavičkou IHP, ktoré čítali nielen účasť
významných domácich, ale aj zahraničných odborníkov. Tento fakt najlepšie potvrdzujú dve
konferencie organizované v roku 2011, a to „Poisťovníctvo v EÚ za prahom tretieho
tisícročia“ a „Quo vádis informatizácia spoločnosti“. Nezanedbateľný význam má aj odborná
diskusia vo forme okrúhleho stola, na tému „Ako prekonať nesúlad ponuky vysokých škôl
a dopytom na trhu práce“, ktorá bola organizovaná v rámci už spomínaného projektu
„Spájame vysoké školy s trhom práce“.
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Odborné praktické skúsenosti, ale aj teoretické vedomosti tímu IHP potvrdzujú publikované
analýzy, týkajúce sa ekonomických tém, ktorými v roku 2011 boli: „Ako napredovať
v riadení EÚ fondov“, „Návrhy na zmenu financovania cirkví majú vážne rozpočtové
dimenzie“, „Analýza stavu implementácie OPIS“, „Analýza zamestnanosti a odmeňovania vo
verejnej správe v období rokov 2010 – 2012“ a „Spájame vysoké školy s trhom práce“.
Úspešným môžeme zhodnotiť aj zrealizované predsavzatie Inštitútu hospodárskej politiky
z roku 2010, o vydávaní vlastného mesačníka v elektronickej podobe, ktorý zachytáva
najaktuálnejšie udalosti v ekonomickom živote Slovenska a EÚ, pričom významný priestor na
prezentáciu vlastných názorov majú domáce aj zahraničné osobnosti z oblasti ekonómie.
V budúcom roku by Inštitút hospodárskej politiky rád rozšíril svoje zameranie aj na oblasť
dôchodkového systému a pokračovanie analýzy problematiky čerpania eurofondov.
Dôležitým prvkom budúceho roka bude tiež dokončenie analýzy decentralizácie štátnej
správy a vydanie odbornej publikácie venujúcej sa eurofondom na Slovensku.
Ako už vyplýva zo zhodnotenia celoročných aktivít a plánov do budúcna, Inštitút
hospodárskej politiky plánuje aj naďalej prispievať k skvalitneniu povedomia verejnosti
o ekonomických otázkach ako aj upevňovať svoju pozíciu ako odborného ekonomického
think-tanku. Úprimne verím, že plány stanovené do budúcich období sa podarí naplniť
a Inštitút hospodárskej politiky zotrvá vo svojom úspešnom napredovaní.

_____________________
Ing. Igor Kiss
riaditeľ
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KTO SME
Názov:
Skrátený názov:

Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia
IHP, n.o.

Zapísaná v registri neziskových organizácií dňa 27. 10. 2009
Registračné číslo:

OVVS-27679/298/2009-NO

Sídlo:
Kancelária:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Rýdziková 1, 841 04 Bratislava
Ventúrska 3, 811 01 Bratislava
42166802
2022915070
SK2022915070
Tatra banka, a.s.
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.
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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

6

Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia

TÍM IHP
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
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ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
V roku 2011 bolo zloženie orgánov IHP, n.o. nasledovné:

Správna rada
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

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

Riaditeľ
Ing. František Palko, Rýdziková 1, 841 04 Bratislava

8

Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia

AKTIVITY IHP V ROKU 2011
1 ANALÝZY
Všetky analýzy nájdete na www.ihp.sk/analyzy.htm .

15.02.2011, IHP
Štúdia IHP: Ako napredovať v riadení EÚ fondov
Inštitút hospodárskej politiky (IHP) sa rozhodol podrobnejšie zaoberať otázkou čerpania EÚ
fondov, nakoľko tieto predstavujú jeden z finančných nástrojov Európskej únie,
prostredníctvom ktorého je možné dosiahnuť rast konkurencieschopnosti a celkovej
ekonomiky krajiny. Štúdia, ktorú k problematike čerpania EÚ fondov IHP vypracoval, sa
zaoberala hlavne otázkami aká je skutočnosť a kde sú rezervy vo využívaní EÚ fondov.
Podrobná analýza priniesla prehľad čerpania EÚ fondov do konca roka 2010 ako aj možné
riešenia na zlepšenie súčasnej situácie. Výsledkom bolo aj základné desatoro odporúčaní na
zlepšenie čerpania a riadenia EÚ fondov.
02.03.2011, František Palko
Analýza: Návrhy na zmenu financovania cirkví majú vážne rozpočtové dimenzie
Otázka financovania cirkvi sa po šiestich rokoch dostala znova do povedomia štátu, ale aj
širokej verejnosti. Inštitút hospodárskej politiky vypracoval analýzu dopadov, ktoré by pre
verejné financie znamenalo oddelenie cirkvi od štátu – sumár pozitív a negatív, ktoré by
prípadné zmeny priniesli.
19.04.2011, Michal Sántai - vedúci autorského tímu, Zuzana Dobrotková, Igor Kiss
Analýza stavu implementácie OPIS
Inštitút hospodárskej politiky (IHP) vo februári tohto roka odštartoval projekt pod názvom
„Ako napredovať v riadení EÚ fondov.“ Jeho cieľom je prispieť k rozvoju tejto problematiky
na Slovensku, predovšetkým vytvorením diskusnej platformy všetkých zainteresovaných
subjektov. Na začiatku tohto projektu sa IHP zaoberal komplexným pohľadom na využívanie
eurofondov v rámci Národného strategického referenčného rámca. Teraz sa začína venovať
jednotlivým operačným programom, pričom prvým z nich je operačný program
Informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorý je z viacerých dôvodov dnes veľmi aktuálny. Mal
prispieť k lepšej dostupnosti štátnej správy, ako aj väčšej informatizácií verejnosti. IHP
v analýze podrobne rozobralo aktuálny stav a problémy, s ktorými sa OPIS stretáva a kde sú
najväčšie nedostatky, ktoré treba pre nápravu nepriaznivej situácie riešiť.
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29.09.2011, Ľubomír Nebeský
Analýza zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe v období rokov 2010 – 2012
Analýzu zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe sa Inštitút hospodárskej politiky
(IHP) rozhodol riešiť hlavne z dôvodu potreby konsolidácie verejných financií, na ktorú sa
vzhľadom k nepriaznivej situácií v ekonomike štátu spôsobenej globálnym dopadom
finančnej krízy, dáva stále väčší dôraz. Nakoľko sa práve zamestnanosti a odmeňovaniu vo
verejnej správe, ako časti výdavkovej strany verejných rozpočtov, dostáva veľkej pozornosti
a kritike, IHP vypracoval podrobnú analýzu tejto problematiky, ktorá priniesla odpovede na
túto pálčivú tému.
25.10.2011, Lucia Kleštincová
Analýza: Spájame vysoké školy s trhom práce
Vo svetle prebiehajúcich diskusií o klesajúcej kvalite vysokého školstva a rétoriky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o informačnej nerovnosti
v rezorte sa Inštitút hospodárskej politiky (IHP) rozhodol upozorniť na nedostatočné
informačné prepojenie trhu práce a vysokoškolského vzdelávania. V rámci projektu
realizovaného spoločne so spoločnosťou PosAm, s.r.o. pod názvom „Spájame vysoké školy s
trhom práce“ vypracoval analýzu, ktorá má ambíciu popísať status quo a ponúknuť reálne
riešenia v súlade s prioritami deklarovanými pre oblasť vzdelávania. Jej cieľom je cez prizmu
nesúladu ponuky absolventov a trhu práce poukázať na alokačnú neefektívnosť vo vysokom
školstve, prebudiť záujem o problematiku uplatnenia absolventov a ponúknuť odporúčania na
zber urgentne potrebnej spätnej väzby z trhu práce .

2 PUBLIKÁCIE
1. Palko, F. (2011) Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska, 1. vydanie,
Bratislava 2011, Sprint dva. ISBN: 978-80-89393-51-0.
2. Kvalita života v podmienkach globalizácie, Štatistický úrad SR, zborník z vedeckej
konferencie, Bratislava 26. október 2011, Igor Kiss
Názov príspevku: Vývoj kvality života v Slovenskej republike a opatrenia vlády
smerujúce k jeho zlepšeniu
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3 ODBORNÉ KONFERENCIE IHP
Viac o organizovaných konferenciách na www.ihp.sk/konferencie-ihp.htm

1. Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.
Termín konania:

19. apríl 2011

Typ podujatia:

Odborná konferencia

Názov podujatia:

Quo vádis informatizácia spoločnosti

Zameranie konferencie: Predstavenie analýzy čerpania EÚ fondov v rámci operačného
programu Informatizácia spoločnosti a priblíženie jeho
nedostatkov
Panelisti konferencie:

František Palko – riaditeľ IHP, Roland Sill - splnomocnenec
vlády SR pre informatizáciu spoločnosti, Miloš Molnár generálny riaditeľ sekcie informatizácie Ministerstva financií
SR, Peter Kubovič - riaditeľ odboru legislatívneho-právneho
Úradu pre verejné obstarávanie spolu so Zuzanou
Krajčovičovou - vedúca oddelenia analýz Úradu pre verejné
obstarávanie, Juraj Sabaka - prezident ITAS

Účastníci konferencie:

Zástupcovia Ministerstva financií SR, Úradu pre verejné
obstarávanie, ITAS, mimovládneho sektora a médií. Spolu cca.
80 hostí.
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2. Organizátor podujatia:

Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.

Termín konania:

13. máj 2011

Typ podujatia:

Odborná konferencia

Názov podujatia:

Poisťovníctvo v EÚ za prahom tretieho tisícročia

Zameranie konferencie: Nové regulácie na poistnom trhu EÚ, aspekty európskej
regulácie na poistnom trhu v SR a nová architektúra dohľadu
nad poisťovníctvom ako reakcia na prebiehajúcu krízu
Panelisti konferencie:

Ivan Štefanec - predseda Výboru NR SR pre európske
záležitosti, Jozef Kollár - predseda Výboru NR SR pre
financie a rozpočet, Gabriel Bernardino - prezident
Európskeho dohľadu nad poisťovníctvom, Elemér Terták DG vnútorný trh a služieb EK, Milan Horváth - generálny
riaditeľ sekcie informatizácie Ministerstva financií SR,
Vladimír Dvořáček - výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad
fin. trhom NBS, Rudolf Sivák - rektor Ekonomickej
univerzity v Bratislave, Marek Jankovič - prezident
Slovenskej asociácie poisťovní, Júlia Čillíková - riaditeľka
odboru regulácie a finančných analýz NBS, Tim Bishop senior expert v oblasti financií a poisťovníctva OECD,
Zuzana Silberová - námestníčka generálneho riaditeľa
dohľadu nad poisťovníctvom Českej národnej banky,
Jozefína Žáková - generálna riaditeľka Slovenskej asociácie
poisťovní
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Účastníci konferencie:

Odborníci na otázku poisťovníctva, zástupcovia vlády, NBS,
ČNB, akademickej obce, predstavenstva EÚ a OECD.
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3 OKRÚHLY STÔL IHP
Organizátor podujatia:

Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.

Termín konania:

25. október 2011

Typ podujatia:

Okrúhly stôl

Názov podujatia:

Ako prekonať nesúlad ponuky vysokých škôl a dopytom na trhu
práce

Zameranie konferencie:

Prepojenie vysokého školstva s trhom práce je z pohľadu vývoja
ekonomiky a verejných financií kľúčovou témou. Je preto
prirodzené, že Inštitút hospodárskej politiky (IHP) sa rozhodol
uchopiť túto tému a preto pripravil samostatný projekt pod
názvom "Spájame vysoké školy s trhom práce". Jeho zmyslom
je pomenovať hlavné problémy tejto témy, diskutovať
s odborníkmi a hľadať východiská. V rámci realizácie bol
zorganizovaný okrúhly stôl k problematike zamerania projektu.

Účastníci konferencie:

Zástupcovia verejnej správy, akademickej a študentskej obce,
zamestnávateľov a mediálnej sféry.
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4 TLAČOVÉ KONFERENCIE IHP
28.06.2011, IHP
Sú garancie v druhom pilieri príležitosťou alebo prekážkou pri financovaní?
IHP zorganizoval IHP v bratislavskej kaviarni Shtoor tlačovú konferenciu na tému: "Sú
garancie v druhom pilieri príleži-tosťou alebo prekážkou pri financovaní?". Jej aktuálnosť
bola zvýraznená aj tým, že parlament v tej dobe rokoval o novele zákona, ktorý túto oblasť
upravuje. Na tlačovej konferencii okrem Františka Palka, riaditeľa IHP, vystúpil aj Michal
Nalevanko, výkonný riaditeľ spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy.

29. 9.2011, IHP
Zamestnanosť vo verejnej správe za rok 2010 a plány vlády na roky 2011 a 2012
Vo štvrtok 29. septembra 2011 sa o 10.30 hod. v priestoroch kancelárie IHP na Ventúrskej
ulici č.3 v Bratislave sa konala tlačová konferencia organizovaná Inštitútom hospodárskej
politiky.
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5 PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH
Viac o účasti na konferenciách na www.ihp.sk/konferencie-sihp.htm
FRANTIŠEK PALKO
1.

2.

3.

Organizátor podujatia: Slovenská obchodná a priemyselná komora
Termín konania:

27. január 2011

Typ podujatia:

14. ročník národnej konferencie

Názov podujatia:

Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky
Slovenska v roku 2011 z pohľadu podnikov

Zameranie príspevku:

Oblasť výziev slovenskej ekonomiky v kontexte aktualizácie
fiškálnych pravidiel EÚ.

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

Organizátor podujatia: Café Európa – projekt Európskej komisie
Termín konania:

22. február 2011

Typ podujatia:

Odborná debata v rámci projektu Café Európa

Názov podujatia:

Zachraňovať ekonomiku štátov EÚ je deštruktívne

Spôsob účasti:

Aktívna účasť na odbornej diskusii

Organizátor podujatia: Slovenská spoločnosťou pre zahraničnú politiku
Termín konania:

01. marec 2011

Typ podujatia:

Odborný seminár

Názov podujatia:

Národný program reforiem SR 2011 a Program stability 2011

Spôsob účasti:

Pasívna účasť na odbornom seminári
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4.

5.

6.

7.

Organizátor podujatia: Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v
Bratislave
Termín konania:

28. apríl 2011

Typ podujatia:

Medzinárodná konferencia

Názov podujatia:

Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy

Zameranie príspevku:

Meranie kvality riadenia vo verejnej správe na príklade
Ministerstva financií SR

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

Organizátor podujatia: Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky
Termín konania:

10. - 11. máj 2011

Typ podujatia:

Odborná konferencia

Názov podujatia:

Efektívny finančný manažment

Názov príspevku:

Príležitosti a straty fiškálnej decentralizácie

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

Organizátor podujatia: Ekonomicko-správna fakulta Masarykovej univerzity v Brne
Termín konania:

03. jún 2011

Typ podujatia:

Medzinárodná vedecká konferencia

Názov podujatia:

Európske finančné systémy 2011

Zameranie príspevku:

Nová architektúra dohľadu nad finančným trhom v EÚ

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

Organizátor podujatia: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Termín konania:

06. jún 2011

Typ podujatia:

Otvorená diskusia

Zameranie podujatia:

Druhý pilier dôchodkového systému

Spôsob účasti:

Aktívna účasť v diskusií
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8.

9.

Organizátor podujatia: Fincentrum
Termín konania:

07. jún 2011

Typ podujatia:

Odborná konferencia

Názov podujatia:

Môže byť financovanie bývania lacnejšie?

Spôsob účasti:

Pasívna účasť na odbornej konferencií

Organizátor podujatia: Thames Valley University London, Veľká Británia
Termín konania:

13. jún 2011

Typ podujatia:

Odborná prednáška

Zameranie prednášky: Transformačný vývoj Slovenska od prechodu z centrálne
riadenej ekonomiky až po súčasnosť
Spôsob účasti:

Aktívny prednes príspevku

10. Organizátor podujatia: Café Európa – projekt Európskej komisie
Termín konania:

26. a 29. september 2011

Typ podujatia:

Odborná debata v rámci projektu Café Európa

Názov podujatia:

Dlh treba zakázať

Spôsob účasti:

Aktívna účasť na odbornej diskusii

11. Organizátor podujatia: Paneurópska vysoká škola
Termín konania:

03. september 2011

Typ podujatia:

Odborná prednáška

Zameranie prednášky: Fungovanie služieb územných samospráv na Slovensku v
oblasti bytovej politiky
Spôsob účasti:

Aktívny prednes príspevku
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12. Organizátor podujatia: Ekonomická fakulta VŠB-Technickej univerzity v Ostrave
Termín konania:

07. – 09. september 2011

Typ podujatia:

Medzinárodná konferencia

Názov podujatia:

Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?

Zameranie príspevku:

Európsky finančný stabilizačný mechanizmus a prísnejšíe
fiškálne pravidlá

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

13. Organizátor podujatia: Európska komisia
Termín konania:

03. október 2011

Typ podujatia:

Seminári občianskej spoločnosti 2011

Názov podujatia:

Obchodná politika EÚ - pri pohľade na východ

Zameranie prednášky: Fungovanie služieb územných samospráv na Slovensku v
oblasti bytovej politiky
Spôsob účasti:

Pasívna účasť na odbornom seminári

14. Organizátor podujatia: Občianske združenie Ma3oshka
Termín konania:

10. október 2011

Typ podujatia:

Konferencia

Názov podujatia:

Ma3oshka – Dni STUBA

Zameranie panelu:

Svetová hospodárska kríza a priemysel

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku
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15. Organizátor podujatia: Siemens PLM Automotive
Termín konania:

12. október 2011

Typ podujatia:

Odborná konferencia

Názov podujatia:

Siemens PLM Automotive Forum

Názov príspevku:

Finančné nástroje podpory inovácii na Slovensku

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

16. Organizátor podujatia: Slovenská technická univerzita Bratislava, Strojnícka fakulta
STU Bratislava, Zväz strojárskeho priemyslu SR a Združenie
automobilového priemyslu SR
Termín konania:

20. október 2011

Typ podujatia:

Medzinárodná konferencia

Názov podujatia:

Strojárstvo 2011 - stav a perspektívy

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

17. Organizátor podujatia: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Termín konania:

26. október 2011

Typ podujatia:

Odborný seminár

Názov podujatia:

Seminár pre redaktorov a zástupcov regionálnych médií:
Slovensko v Európskej únii, aktuálne otázky a výzvy

Názov príspevku:

Pohľad na aktuálnu situáciu: kríza v Eurozóne, problematika
zadlženia

Spôsob účasti:

Aktívny prednes príspevku

18. Organizátor podujatia: Ministerstva zahraničných vecí SR
Termín konania:

26. október 2011

Typ podujatia:

Seversko-slovenské inovačné fórum

Názov podujatia:

Inovačné mosty

Spôsob účasti:

Pasívna účasť na odbornom fóre
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19. Organizátor podujatia: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v
Bratislave
Termín konania:

10. november 2011

Typ podujatia:

Medzinárodná vedecká konferencia

Názov podujatia:

Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska (verejná sféra rozvojové trendy - manažment a podnikanie)

Zameranie príspevku:

Zhodnotenie fiškálnej decentralizácie na Slovensku

Spôsob účasti:

Aktívny prednes príspevku

20. Organizátor podujatia: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Termín konania:

15. november 2011

Typ podujatia:

Okrúhly stôl

Názov podujatia:

Lieková politika na Slovensku

Spôsob účasti:

Aktívna účasť na diskusii

21. Organizátor podujatia: Mesto Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Park kultúry a
oddychu, Euroatlantické centrum EAC, Študentská neformálna
skupina AD HOC so symbolickým pomenovaním Deti nežnej
revolúcie, Bebop s.r.o.
Termín konania:

16. november 2011

Typ podujatia:

Občianske diskusné fórum

Názov podujatia:

Budúcnosť novembra ´89

Názov príspevku:

Cesta k slobodnej ekonomike po novembri 1989

Spôsob účasti:

Aktívny prednes príspevku
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22. Organizátor podujatia: Národohospodárska
v Bratislave

fakulta

Ekonomickej

univerzity

Termín konania:

19. november 2011

Typ podujatia:

Odborná prednáška

Názov prednášky:

Perspektíva Slovenska v kontexte hodnotenia kvality života

Spôsob účasti:

Aktívna prednáška

23. Organizátor podujatia: Katedra financií Ekonomickej univerzity v Bratislave
Termín konania:

28. november 2011

Typ podujatia:

XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

Názov podujatia:

Financie a riziko

Spôsob účasti:

Aktívny prednes príspevku

ĽUBOMÍR NEBESKÝ
1. Organizátor podujatia: Ekonomická fakulta VŠB-Technickej univerzity v Ostrave
Termín konania:

07. – 09. september 2011

Typ podujatia:

Medzinárodná konferencia

Názov podujatia:

Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?

Zameranie príspevku:

Perspektívy koordinácie fiškálnych politík členských krajín EÚ

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

2. Organizátor podujatia: Zastúpenie Európskej komisie v SR, Informačná kancelária
Európskeho parlamentu v SR a Paneurópska únia na Slovensku
Termín konania:

24. september 2011

Typ podujatia:

Medzinárodná konferencia

Názov podujatia:

KAM SMEROVAŤ PROSTRIEDKY Z EURÓPSKEHO
ROZPOČTU? - budúci viacročný finančný výhľad EÚ 20142020

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku
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RADKO KURUC
1.

Organizátor podujatia: Klub ZoznamRealit.Sk
Termín konania:

26. október 2011

Typ podujatia:

Odborná konferencia

Názov príspevku:

Realitná realita v období krízy

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

MICHAL SÁNTAI
1. Organizátor podujatia: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov podujatia:

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Termín konania:

10. november 2011

Typ podujatia:

Národný workshop

Názov príspevku:

Využívanie fondov EÚ pre projekty zeleného rastu

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

IGOR KISS
1. Organizátor podujatia: Slovenský štatistický úrad
Termín konania:

26. október 2011

Typ podujatia:

Odborná konferencia

Názov podujatia:

Kvalita života v podmienkach globalizácie

Názov príspevku:

Opatrenia vlády pre udržateľný ekonomický rast - predpoklad
zvyšovania kvality života občanov

Spôsob účasti:

Aktívna prezentácia príspevku

Výstup podujatia:

Konferenčný zborník príspevkov
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TÍM IHP
1. Organizátor podujatia: Európskej komisie DG ECFIN
Termín konania:

10. október 2011

Typ podujatia:

Odborné rokovanie

Názov podujatia:

EC forecast mission - Fiškálny výhľad Slovenska pre rok 2012
a viac

Spôsob účasti:

Aktívna diskusia

2. Termín konania:

04. – 06. október 2011

Typ podujatia:

Študentský veľtrh

Názov podujatia:

AKADÉMIA-VAPAC©

Spôsob účasti:

Prezentácia získaných výsledkov v rámci analýzy projektu
„Nemaj na saláme“ a odborné konzultácie

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
IGOR KISS – PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
1.

Masarykova univerzita v Brne
Predmet: Základy verejných financií a verejnej správy
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7 MEDIÁLNE AKTIVITY
Viac o mediálnych výstupoch na www.ihp.sk/medialnevystupy.htm, www.ihp.sk/komentare.htm
a www.ihp.sk/tlacovespravy.htm .

IHP v roku 2011 uskutočňoval mediálne aktivity vo viacerých smeroch:
1.
2.
3.
4.

Organizovanie tlačových konferencií,
Publikovanie tlačových správ,
Vyjadrovanie sa k ekonomickým udalostiam k médiám,
Publikovanie odborných komentárov.

Citácie v počte cca 330 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.

8 PROJEKTY
Viac o projektoch na www.ihp.sk/projekty.htm .
1. Názov projektu:
Spolupráca:

Spájame vysoké školy s trhom práce
PosAm spol. s r.o.

Trvanie projektu: 2011 - súčasnosť
Cieľ projektu:

Upriamiť pozornosť širokej i odbornej verejnosti na potrebu monitoringu
uplatnenia absolventov v praxi ako nevyhnutnú podmienku budúceho
skvalitnenia vysokého školstva.

Popis projektu:

IHP sa snaží prispieť k znovuobnoveniu šancí pre slovenské talenty na
perspektívny život vo svojej krajine, aby tí najlepší nemuseli odchádzať za
lepšou kvalitou života do zahraničia. Mladým ľuďom má pomôcť lepšie sa
rozhodnúť pre také štúdium, ktoré zvýši ich šance zaradiť sa medzi
kandidátov, o ktorých sa zamestnávatelia bijú.

2. Názov projektu:
Spolupráca:

Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej optimalizáciu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava

Trvanie projektu: 2011 - súčasnosť
Cieľ projektu:

Zmonitorovať dopady procesu fiškálnej decentralizácie na územné
samosprávy, vrátane vyšších územných celkov, ale aj na celkovú verejnú
správu z hľadiska rozpočtového hospodárenia.
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Popis projektu:

Päť ročná skúsenosť zo spustenia decentralizácie verejných zdrojov je dobrá
príležitosť nielen na zmapovanie jej efektov, ale aj na báze ich
vyhodnotenia, zvážiť, či súčasný model nastavenia financovania územných
samospráv je optimálny alebo si vyžaduje isté korekcie lepšou kvalitou
života do zahraničia.

INTERNETOVÁ STRÁNKA IHP
Na internetovej stránke IHP nájdete:
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mediálne výstupy,
tlačové správy,
analýzy a komentáre,
vlastné projekty,
newsletter,
konferencie,
fotoarchív,
kontakty.
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PLÁNY DO BUDÚCNOSTI
V budúcom roku plánuje Inštitút hospodárskej politiky nadviazať na odbornú problematiku
čerpania eurofondov, ako aj vydanie odbornej publikácie, týkajúcej sa problematiky
eurofondov na Slovensku. Tematicky plánuje IHP rozšíriť oblasť svojej pôsobnosti o oblasť
dôchodkového systému. Zároveň plánuje zorganizovanie viacerých odborných konferencií
medzinárodného významu a účasti. IHP naďalej plánuje intenzívne prispievať
k mienkotvornosti aj účasťou na odborných konferenciách a diskusiách, ako aj pôsobením na
akademickej pôde. Aktívne plánuje pokračovať v už zahájených projektoch „Spájame vysoké
školy s trhom práce“ a „Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej
optimalizáciu“.
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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
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA KOMENTÁR
V roku 2011 Inštitút hospodárskej politiky (IHP) naplno rozbehol svoju činnosť a začal byť
aktívny vo všetkých bodoch činností, spojených s naplnením jeho cieľov. Organizácia
niekoľkých konferencií, vypracovanie viacerých analýz, ako aj organizácia ďalších podujatí
sa prejavila aj na účtovnej závierke. Náklady na mzdy predstavovali viac ako 7 tis. €, náklady
na zabezpečenie potrebného materiálu na bežnú činnosť predstavovali viac ako 9 tis. €.
Najvýraznejšiu položku vo výkaze ziskov a strát predstavuje položka Ostatné služby vo forme
nákladov, v celkovej výške viac ako 38 tis. €. Táto položka súvisela hlavne s plnohodnotným
a odborným zabezpečením podujatí, ktoré Inštitút hospodárskej politiky organizoval. Na
strane výnosov zodpovedajú vykázané položky aktivite IHP. Tržby z predaja služieb
v celkovej výške 38 563 € a Tržby z predaja tovarov vo výške 500 €. Náklady aj výnosy boli
spojené s celoročnou organizáciou podujatí, ktorými boli napríklad „Quo vádis informatizácia
spoločnosti“,

„Poisťovníctvo

v EÚ

za

prahom

tretieho

tisícročia“,

alebo

„Ako

prekonať nesúlad ponuky vysokých škôl a dopytom na trhu práce“. Výdavky sa týkali aj
zabezpečovania ekonomickej agendy, spojenej s vedením účtovníctva, spotreba materiálu
a pohonných hmôt.

PRÍLOHY

 ÚČTOVNÉ VÝKAZY
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