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PRÍHOVOR RIADITEĽA INŠTITÚTU HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

Igor Kiss 
Riaditeľ IHP 

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) má za sebou ďalší úspešný rok. V poradí tretí rok 
existencie IHP ani inak ako úspešný hodnotiť nemôžeme. IHP si postupne upevnil svoju 
pozíciu medzi významnými slovenskými analytickými inštitúciami, dostal sa do povedomia 
odborníkov i širokej verejnosti a prostredníctvom viacerých realizovaných projektov potvrdil 
svoju pozíciu kvalitného, odborného, nezávislého a vysokoprofesionálneho inštitútu.  

I napriek zmenám, ktoré nastali v pesonálnom zložení nášho tímu v priebehu uplynulého 
roku, môžeme iba potvrdiť dobrý výber nástupcov. I napriek menšiemu počtu skúseností 
a nižšiemu veku, ktorý by viacerí mohli pokladať za nevýhodu, sa prejavila dravosť 
a cieľavedomosť, bez ktorých by nebolo možné zrealizovať viaceré z činností na tak vysokej 
úrovni a potvrdiť tak našu silnú pozíciu. 

V uplynulom roku sme realizovali hneď niekoľko projektov. Medzi najväčší určite patrí 
konferencia Európske riešenia hospodárskej krízy, ktorá svojim zameraním a rečníkmi 
konkurovala viacerým zabehnutým podujatiam. Najvýznamnejšími rečníkmi boli predseda 
vlády Slovenskej republiky, podpredseda Európskej komisie, či viacerí štátni tajomníci 
Slovenskej republiky a poprední predstavitelia inštitúcií Európskej únie a slovenského 
hospodárstva. 

IHP sa taktiež v priebehu celého roka venoval viacerým stálym projektom, ako Café Európa, 
či otázke dôchodkového systému formou šírenia osvety prostredníctvom konferencií, 
seminárov a okrúhlych stolov v rámci projektu Všetko o II. pilieri.  

Nasledujúci rok, 2013, by sme radi pokračovali v už zabehnutých činnostiach a rozširovali 
svoje aktivity aj na ďalšie sektory slovenského hospodárstva, ktorým by podľa nášho názoru 
bolo vhodné, venovať sa podrobne. Zároveň plánujeme dokončiť odbornú publikáciu týkajúcu 
sa problematiky Európskych fondov, či prehĺbiť spoluprácu so Zastúpením Európskej komisie 
na Slovensku vo forme seminárov a vzdelávacích aktivít.  
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Záverom môžeme iba kladne zhodnotiť pozitívny smer, ktorým sa Inštitút hospodárskej 
politiky vydal, ako aj úspechy, ktoré i napriek už spomínaným personálnym zmenám IHP 
neuškodili, ale práve naopak, napomohli jeho ďalšiemu rozvoju a dúfame, že si takýto smer 
urží i do budúcna. 

 

   

  _____________________ 

     Ing. Igor Kiss 

   riaditeľ
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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: Dlhé diely III č. 1, 841 04  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. 
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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 
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TÍM IHP 

 

Igor Kiss 
riaditeľ,  
mobil: +421 (902) 295 284 
email: ikiss@ihp.sk 
 
 
 
 
Lucia Kleštincová  
manažérka pre sekciu školstva a vzdelávania 
mobil: +421 (903) 556 728 
email: lklestincova@ihp.sk 
 
 
 
Branislav Lackovič 
manažér webstránky 
mobil: +421 (911) 760 095  
email: blackovic@ihp.sk 
 
 
 

Veronika Belianská 
manažérka sekcie pre európsku politiku 
mobil: +421 (944) 533 635  
email: vbelianska@ihp.sk 
 
 
 
Zuzana Dobrotkova 
manažérka sekcie pre kohéznu politiku 
mobil: +421 (949) 116 036 
email: zdobrotkova@ihp.sk 
 
 
 
Erik Bihary 
projektový manažér  
mobil: +421 (908) 150 149 
email: ebihary@ihp.sk 
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ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 
 

V roku 2012 bolo zloženie orgánov IHP, n.o. nasledovné: 

 

Správna rada 

Erik Bihary, Markova 11, 851 01  Bratislava predsedníčka 

Ing. Zuzana Dobrotková, J. Dozsu 17, 934 01 Levice člen 

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

 

Revízor 

.... 

 

Riaditeľ 

Ing. Igor Kiss, Estónska 40, 821 06  Bratislava 
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AKTIVITY IHP V ROKU 2012 

1 ANALÝZY  

Všetky analýzy nájdete na www.ihp.sk/analyzy.htm . 

13.02.2012, Lucia Kleštincová (IHP) 

Analýza v oblasti školstva: Ako premeniť kvantitu na kvalitu? 

Môžu sa politické elity uspokojiť s vedomím, že úspešne dobiehame vyspelé krajiny v počte 
vysokoškolákov? Čo na tieto čísla hovoria zamestnávatelia? Aká časť absolventov by si svoje 

štúdium zopakovala, ak by mali možnosť rozhodnúť sa ešte raz?  

 

14.02.2012, Radko Kuruc (IHP) 

Analýza zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu 

Slovensko má z krajín eurozóny najnižšie daňovo-odvodové zaťaženie vo vzťahu k HDP, ak 
ako kritérium berieme do úvahy daňovú kvótu 2, teda priame dane, nepriame dane a povinné 
odvody. Tento podiel predstavuje 28,32 %, pričom priemer krajín eurozóny je 40,25 %. 
 

2 PUBLIKÁCIE 

 
1. Je budúcnosť Eura fiškálna a politická únia?, Bankový inštitút VŠ, Banská Bystrica, 

zborník z vedeckej konferencie, Igor Kiss 
Názov príspevku: PIIGS, kde nastala chyba? 
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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:  26. január 2012 

 Typ podujatia:  Odborná konferencia 

 Názov podujatia:  Všetko o druhom pilieri 

 Zameranie konferencie: Predstavenie nového projektu Inštitútu hospodárskej politiky, 
ktorý je venovaný dôchodkovému systému na Slovensku 
a šíreniu osvety týkajúcej sa tejto oblasti verejného života 
medzi širokú verejnosť.  

 Panelisti konferencie:  František Palko – riaditeľ IHP, Branislav Ondruš – poslanec 
(Smer SD), Rafael Rafaj – poslanec (SNS), Ľudovít Kaník – 
poslanec (SDKÚ DS), Ivan Švejna – poslanec (Most-Híd), 
Martin Chren – poslanec (SAS), Pavol Baxa – poslanec 
(KDH).Vladimír Baláž – analytik SAV, Michal Nalevanko – 
riaditeľ The Benchmark Research & Consultancy, s.r.o. 

 Účastníci konferencie:  Zástupcovia poslancov,  mimovládneho sektora, odborníkov na 
danú problematiku a médií. Spolu cca. 30 hostí. 
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2. Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

 Termín konania:  13. február 2012 

 Typ podujatia:  Panelová diskusia 

 Názov podujatia:  Kam sa bude uberať vzdelávanie na Slovensku 

 Zameranie konferencie: Diskusia s predstaviteľmi politických strán, štátnej správy, 
územnej samosprávy, akademickej obce a zamestnávateľov 
k problematike pripravenosti absolventov a študentov na prax 
a opatrení kompetentných k diskutovaným otázkam  

 Účastníci konferencie: Zástupcovia vlády, vysokých škôl, samospráv, odbornej 
a akademickej obce. 
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Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia 

13 

3. Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

 Termín konania:  16. február 2012 

 Typ podujatia:  Odborná konferencia 

 Názov podujatia:  Quo vadis bývanie na Slovensku 

 Zameranie konferencie: Konferencia zameraná na možnosti financovania bývania na 
Sovensku 

 Panelisti konferencie:  František Palko – riaditeľ IHP, Ľubomír Bošanský – Štátny 
fond rozvoja bývania, Koloman Ivanička – Ústav manažmentu 
STU, Ladislav Unčovský – Slovenská banková asociácia, 
Imrich Béreš – Prvá stavebná sporiteľňa. 

 Účastníci konferencie:  Zástupcovia poslancov,  mimovládneho sektora, odborníkov na 
danú problematiku a médií. Spolu cca. 60 hostí. 

 



Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia 

14 

 

 

4. Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

 Termín konania:  21. jún 2012 

 Typ podujatia:  Medzinárodná konferencia 

 Názov podujatia:  Alternatívy dôchodkového systému 

 Zameranie konferencie: Konferencia venovaná odbornej diskusií o význame, 
udržateľnosti, nastavení a stabilite dôchodkového systému na 
Slovensku.  

 Panelisti konferencie:  Jozef Burian (štátny tajomník MPSVaR), Ľudovít Kaník 
(podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci), Zbigniew 
Derdziuk (predseda predstavenstva odboru spoločných rezerv, 
Sociálna poisťovňa Poľsko), Jozef Paška (predseda 
predstavenstva Allianz - Slovenská dôchodková správcovská 
spoločnosť, a. s.), Milan Repka (riaditeľ Fincentrum 
Slovensko), Vladimír Baláž (vedecký pracovník SAV). 

 Účastníci konferencie:  Zástupcovia vládneho sektora,  mimovládneho sektora, 
privátneho sektora, odborníkov na danú problematiku, 
akademickej obce a médií. Spolu cca. 80 hostí. 
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5. Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o., Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku 

 Termín konania:  8. - 22. november 2012 

 Typ podujatia:  Medzinárodná konferencia + 2 odborné konferencie 

 Názov podujatia:  Európske riešenia hospodárskej krízy 

 Zameranie konferencie:  Hlavným cieľom konferencie bolo prispieť k vysoko odbornej 
diskusii týkajúcej sa východísk, priebehu, dopadov a načrtnutia 
možných scenárov riešení globálnej finančnej a dlhovej krízy 
nielen v eurozóne a Európskej únii, ale aj na Slovensku a v 
jeho jednotlivých regiónoch, nakoľko regionálny charakter je 
vysoko dôležitý pre úspešné napredovanie Slovenska ako 
celku. 

 Panelisti konferencie:  Jozef MAKÚCH, guvernér Národnej banky Slovenska, Vazil 
HUDÁK, štátny tajomník, Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky, Pavol PAVLIS, štátny tajomník, Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republiky, Rudolf SIVÁK, rektor 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovensko, Marián 
JUSKO, prezident Republikovej únie zamestnávateľov na 
Slovensku, Peter MIHÓK, predseda Slovenskej obchodnej a 
priemyselnej komory, Ivan KORČOK, veľvyslanec 
Slovenskej republiky pri Európskej únii, Ivan ŠRAMKO, 
predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Slovensko, 
Lucio PENCH, riaditeľ pre fiškálnu politiku Generálneho 
riaditeľstva pre hospodárske a finančné záležitosti, Európska 
komisia, Kalin ANEV, generálny tajomník a člen riadiaceho 
tímu Európskeho stabilizačného mechanizmu, Jean-Luc 
SCHNEIDER, zástupca riaditeľa odboru ekonomických 
politík, Direktoriát ekonomických záležitostí OECD, 
Alexandru MINEA, profesor ekonómie, University of 
Auvergne, Francúzsko, František PALKO, štátny tajomník 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Ingrid BROCKOVÁ, veľvyslankyňa Slovenska pri OECD, 
Martin FILKO, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky a hlavný 
ekonóm Ministerstva financií Slovenskej republiky, John 
HUDSON, profesor ekonómie, University of Bath, Veľká 
Británia, Vladimír VAŇO, hlavný analytik VOLKSBANK 
Slovensko, a.s., Dušan CHRENEK, vedúci Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku, Igor PATRÁŠ, člen prezídia 
Republikovej únie zamestnávateľov, Július KRIVÁŇ, 
predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej komory 
SOPK, Štefan ŠULEK, riaditeľ Úradu Banskobystrického 
samosprávneho kraj,  Marta ORVISKÁ, Ekonomická fakulta 
Univerzity Mateja Bela, Vladimír VAŇO, hlavný analytik 
VOLKSBANK Slovensko, a.s., Emil ĎUROVČÍK, 
podpredseda Košického samosprávneho kraja, Michal TKÁČ, 
dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity, David J. RINTOUL, prezident U. S. Steel Košice, 
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Miloslav KARAFFA, riaditeľ a spolumajiteľ ELCOM Prešov, 
Igor Kiss, riaditeľ Inštitút hospodárskej politiky. 

 Účastníci konferencie:  Zástupcovia vládneho sektora,  mimovládneho sektora, 
privátneho sektora, veľvyslancov, odborníkov na danú 
problematiku, akademickej obce, študentov a médií. Spolu cca. 
100 hostí na regionálnych konferenciách a cca. 800 hostí na 
medzinárodnej konferencií + cca. 550 hostí cez online 
streaming.  

Konferencia v Košiciach: 
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Konferencia v Bratislave:  
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Konferencia v Banskej Bystrici:  
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3 OKRÚHLY STÔL IHP 

Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: 21.máj 2012 

Typ podujatia: Okrúhly stôl 

Názov podujatia: Aká má byť podoba II. piliera? 

Zameranie konferencie: Nastavenie dôchodkového systému a vplyv navrhovaných zmien 
vládou SR na aktuáne nastavenie systému. 

Účastníci konferencie: Zástupcovia politikov, akademickej obce, predstaviteľov 
dôchodcovských správcovských spoločností, tretieho sektora a 
mediálnej sféry. 
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4 TLAČOVÉ KONFERENCIE IHP 

02.02.2012, IHP 

Debata pri kávičke, Café Európa 2012 

Vo štvrtok 2. februára 2012 sa v Shtoor home made café v Bratislave uskutočnila tlačová 
konferencia organizátora (Zastúpenie Európskej komisie v SR) a realizátor (Inštitút
hospodárskej politiky, n.o.) sérií diskusií Café Európa 2012. Históriu, poslanie a novú
zamýšľanú koncepciu projektu ozrejmili Peter Zsapka, vedúci komunikačného oddelenia 
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, František Palko riaditeľ Inštitútu
hospodárskej politiky a hlavný koordinátor projektu Café Európa 2012, Róbert Kotian
dramaturg Café Európa 2012. 

    

 

09.02.2012, IHP 

Tlačová konferencia k čerpaniu eurofondov 

10. februára 2012 zorganizoval IHP vo svojich priestoroch na Ventúrskej ulici v
Bratislave tlačovú konferenciu, ktorej predmetom bolo doterajšie zhodnotenie čerpania
prostriedkov EÚ ku dňu 31.12.2011, vrátane konkrétneho návrhu na zefektívnenie procesu 
riadenia eurofondov. 
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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. Organizátor podujatia:   Bratislavským inštitútom humanizmu 

 Termín konania: 7. marca 2012 

 Typ podujatia: Verejná diskusia 

 Názov podujatia: Dlhová kríza v krajinách EÚ: dôvody a dôsledky 

 Spôsob účasti: Aktívna účasť na diskusii 

 

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

 Termín konania: 26. apríla 2012 

 Typ podujatia: Odborný seminár 

 Názov podujatia: Dlhová kríza v krajinách EÚ: dôvody a dôsledky 

 Názov príspevku: Fiškálna decentralizácia na Slovensku 

 Spôsob účasti: Aktívna prezentácia príspevku 

 

LUCIA KLEŠTINCOVÁ 

1. Organizátor podujatia:   Európske služby zamestnanosti 

 Termín konania: 17. apríla 2012 

 Typ podujatia: Odborný seminár 

 Názov podujatia: Európa na dosah 

 Spôsob účasti: Aktívna prezentácia príspevku 
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2. Organizátor podujatia:   Experiencia 

 Termín konania: 25.-27. apríla 2012 

 Typ podujatia: Medzinárodná konferencia 

 Názov podujatia: V4 Fórum inovatívneho učenia - Podnikavosť ako kľúčová 
kompetencia pre život 

 Spôsob účasti: Aktívna prezentácia príspevku 

 

3. Organizátor podujatia: Združene pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov 

 Termín konania: 26. októbra 2012 

 Typ podujatia: Odborný seminár 

 Názov podujatia: Spolupráca so školami v praxi 

 Spôsob účasti: Aktívna prezentácia príspevku 

 

4. Organizátor podujatia:   Americká obchodná komora na Slovensku 

 Termín konania: 30. októbra 2012 

 Typ podujatia: Odborná konferencia 

 Názov podujatia: Conference on the Future of Education in Slovakia 

 Spôsob účasti: Moderovanie podujatia 

 

IGOR KISS 

1. Organizátor podujatia:   Bankový inštitút, VŠ, Banská Bystrica 

 Termín konania: 25. apríla 2012 

 Typ podujatia: Odborná konferencia 

 Názov podujatia: Je budúcnosť eura fiškálna a politická únia? 

 Názov príspevku: PIIGS, kde nastala chyba? 

 Spôsob účasti: Aktívna prezentácia príspevku 

 Výstup podujatia: Konferenčný zborník príspevkov 
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2. Organizátor podujatia: Inštitút hospodárskej politiky, Zastúpenie Európskej komisie 
na Slovensku 

 Termín konania: 8. novembra 2012 

 Typ podujatia: Odborná konferencia 

 Názov podujatia: Európske riešenia hospodárskej krízy 

 Spôsob účasti:  Aktívna prezentácia príspevku 

 

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, Daňová teória a politika, Public 
Economics, Verejné financie 1 

 

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 2012 uskutočňoval mediálne aktivity vo viacerých smeroch: 

1. Organizovanie tlačových konferencií, 
2. Publikovanie tlačových správ, 
3. Vyjadrovanie sa k ekonomickým udalostiam k médiám, 
4. Publikovanie odborných komentárov.  
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Citácie v počte cca 260, komentáre v počte 10 a tlačové správy v počte 5, 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:   Spájame vysoké školy s trhom práce 

Spolupráca: 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:   Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej optimalizáciu 

Spolupráca: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava 

Trvanie projektu: 2011 - 2012 

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

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.  
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3. Názov projektu:   Všetko o 2. pilieri 

Trvanie projektu: 2012-súčasnosť 

Cieľ projektu:  Prispieť k vyváženému a odbornému dialógu a informovaniu 
o problematike 2. dôchodkového piliera bez emócií a pocitov, iba na 
báze faktov. 

Popis projektu:  Problematika penzijného systému je kľúčovou témou z hľadiska 
udržateľnosti verejných financií. Druhý pilier, ktorý je súčasťou 
dôchodkového systému považuje IHP už za jeho prirodzenú súčasť. 
Svoju úlohu však môže zohrať efektívne len vtedy, keď to bude 
systém stabilný s čím súvisí získanie trvalej dôvery sporiteľov 
a budúcich dôchodcov k tejto zložke penzijného systému. 

 

4. Názov projektu:   Café Európa 

Spolupráca: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 

Trvanie projektu: 2012-súčasnosť 

Cieľ projektu:  Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa 
týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát diskusií vznikol 
pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 
2010. 

Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je 
zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky 
týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Publikum má možnosť vypočuť 
si argumenty odborníkov, zapojiť sa do debaty, klásť otázky a nakoniec 
si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor 
... to všetko v príjemnej atmosfére kaviarne. Zákusok s kávou prípadne 
čajom je na nás! 

Popis projektu:  Diskusia prebieha v dynamickej atmosfére za účasti moderátora a  
dvoch hostí, ktorí sú vyberaní tak, aby reprezentovali vo vzájomnom 
vzťahu odlišné názorové postoje na diskutovanú tému. Moderátor 
zohrávať aktívnu úlohu v tom zmysle, že vďaka precíznej 
dramaturgickej príprave a svojimi praktickými skúsenosťami 
neumožní hosťom "vybočovať" z témy a z nastolených otázok tak, 
aby sa diskusia vyvíjala v  logickom tematickom slede. Z tohto 
dôvodu táto ponuka kladie maximálny možný dôraz na kvalitu 
dramaturgov a moderátorov, ktorí svoje skúsenosti majú už niekoľko 
rokov získané v celoštátnych elektronických i printových médiách, 
v debatách na obdobné témy. 
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INTERNETOVÁ STRÁNKA IHP 

Na internetovej stránke IHP nájdete: 

 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 
cestovného ruchu a bytovej politiky. 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 „Všetko o II. 
pilieri“ a „Café Európa“. 
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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 

 

Igor Kiss 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 


