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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 štvrtý 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 vysoko profesionálneho inštitútu.  

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. V rámci projektu Aktuálne 

problémy v Európskej únii sme robili osvetu a vzdelávali študentov a novinárov o aktuálnej 

situácii a vývoji v EÚ. 

Nasledujúci rok, 2014, 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. Jedná sa najmä o oblasti vzdelávania. 

 

Záverom môžeme iba kladne zhodnotiť pozitívny smer, ktorým sa Inštitút hospodárskej 

politiky vydal a dúfame, že si takýto smer udrží 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 

 

 

 

Erik Bihary 

projektový manažér  

mobil: +421 (908) 150 149 

email: ebihary@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 
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ZLOŽENIE ORGÁNOV SPOLOČNOSTI 

 

V roku 2013 bolo zloženie orgánov IHP, n.o. nasledovné: 

 

Správna rada 

Erik Bihary, Markova 11, 851 01 Bratislava predseda 

Zuzana Dobrotková, J. Dózsu 17, 934 01 Levice člen 

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

 

Revízor 

    Emília Nebeská, Slatinská 22, 821 07 Bratislava 

  

 

Riaditeľ 

Ing. Igor Kiss, Estónska 40, 821 06  Bratislava 
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AKTIVITY IHP V ROKU 2013 

 

 

1 ANALÝZY  

 

ZÁKLADNÉ MAKROEKONOMICKÉ UKAZOVATELE SLOVENSKA 

ZA ROK 2013 

JANUÁR 2013 

 
Analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenska pre rok 2013 prezentovaná 

a spracovaná v súčinnosti so Slovenskou obchodno-priemyselnou komorou. 

 

 

ANALÝZA EKONOMICKÝCH DOPADOV VÝSTAVBY AUTODRÓMU 

SLOVAKIA RING 
NOVEMBER 2013, IGOR KISS 

  

Dôležitým faktom, ktorý súvisí s motoristickým športom a jednotlivými podujatiami, ktoré sa 

k nemu viažu, je výrazný ekonomický prínos na regionálnej a národnej úrovni. Cieľom tejto 

štúdie je priniesť prehľad ekonomických prínosov a potenciál ďalšieho rozvoja okruhu 

Slovakia Ring. 
 

ANALÝZA SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU NA SLOVENSKU 
DECEMBER 2013,  IGOR KISS 
  

Inštitút hospodárskej politiky sa v súvislosti s prevedenou štúdiou rozhodol bližšie  

analyzovať vývoj aktuálnej situácie v bytovom fonde, možné formy financovania úverov  

na potrebné opravy nehnuteľností, legislatívne predpisy, ktoré sa týkajú správy  

bytového fondu, ako aj nedostatky, ktoré vyplývajú zo strany správcov bytového fondu.  
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2 PUBLIKÁCIE 

 

1. Eurofondy na Slovensku v praxi 

Autori: František Palko, Igor Kiss a kolektív 

ISBN 978-80-971284-7-0 

Publikácia objasňuje fungovanie kohéznej politiky na Slovensku a prispieva k praktickému 

využitiu eurofondov na Slovensku a tak pomáhali rozvoju SR, odstraňovali regionálne 

rozdiely, zvyšovali konkurencieschopnosť a vytvárali nové pracovné miesta.  

 

 

 

2. Cestovný ruch na Slovensku: nástroj podpory hospodárstva 

Autori: Igor Kiss a kolektív 

ISBN 978-80-971467-0-2 

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť prehľad o význame a podiely cestovného ruchu pre národné  

hospodárstvo, vymedziť majoritné problémy, s ktorými sa cestovný ruch v súčasnosti stretáva  

a poskytnúť návrh opatrení na zlepšenie postavenia cestovného ruchu, ako aj zvýšenie jeho  

významu pre národné hospodárstvo.  
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3 KONFERENCIE, OKRÚHLE STOLY A TLAČOVÉ BESEDY IHP 

Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: 28. februára 2013  

Typ podujatia: Okrúhly stôl s konferenciou 

Názov podujatia: „Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného 

zákona"  

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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Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: 8. apríla 2013  

Typ podujatia: Konferencia s tlačovou besedou 

Názov podujatia: „Analýza vývoja cestovného ruchu“ 

Zameranie konferencie: je poskytnúť prehľad o význame a podiely cestovného ruchu pre     

národné hospodárstvo, vymedziť majoritné problémy, s ktorými 

sa cestovný ruch v súčasnosti stretáva a poskytnúť návrh 

opatrení na zlepšenie postavenia cestovného ruchu, ako aj 

zvýšenie jeho významu pre národné hospodárstvo.  

Účastníci konferencie: Zástupcovia Zväzu cestovného ruchu SR,  Zväzu hotelov a 

reštaurácii SR, ekonomickí analytici, odborná verejnosť, médiá 
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Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: 15. Apríla 2013  

Typ podujatia: Tlačová konferencia, odborná prednáška 

Názov podujatia: „Európske fondy v praxi"  

Zameranie konferencie: Kniha v 10 kapitolách na 255 stranách približuje problematiku 

čerpania EU fondov v slovenských podmienkach. Všetky údaje 

a dáta uvádzané v publikácií boli aktualizované podľa verejne 

dostupných zdrojov k 1. januáru 2013. 

Účastníci konferencie: Autori, Zastúpenie Európskej komisie ako partner projektu, 

odborná verejnosť, médiá 
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Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: 25. a 26. apríla  

Typ podujatia: konferencia, odborné školenie 

Názov podujatia: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a 

rozumu.“ 

Zameranie konferencie: Bolo venované k informovanosti a prehĺbeniu povedomia 

o problémoch i aktuálnej situácií v Európskej únii medzi 

regionálnymi novinármi 

Účastníci konferencie: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, europoslanec, 

referenti výborov EK, zástupcovia súkromného sektora, 

Ministerstva financií SR, novinári 
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Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: 15.05.2013(Nitra), 30.05.2013(Prešov), 05.06.2013(Trenčín) 

Typ podujatia: konferencia, odborné školenie 

Názov podujatia: „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a 

rozumu.“ 

Zameranie konferencie: Bolo venované k informovanosti a prehĺbeniu povedomia 

o problémoch i aktuálnej situácií v Európskej únii medzi 

študentmi univerzít  

Účastníci konferencie: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, zástupcovia 

súkromného sektora, zástupcovia štátnej správy, študenti 
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Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: 24. júna 2013  

Typ podujatia: Okrúhly stôl s konferenciou 

Názov podujatia: „Postoje sporiteľov k dôchodkom z II. piliera"  

Zameranie konferencie: Nastavenie dôchodkového systému a vplyv navrhovaných zmien 

vládou SR na aktuálne nastavenie systému. 

Účastníci konferencie: Zástupcovia politikov, akademickej obce, predstaviteľov 

dôchodcovských správcovských spoločností, tretieho sektora a 

mediálnej sféry. 
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Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: 14. novembra 2013 

Typ podujatia: Okrúhly stôl s konferenciou 

Názov podujatia: „Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení – 

Anuitná novela“ 

Zameranie konferencie: Nastavenie dôchodkového systému a vplyv navrhovaných zmien 

vládou SR na aktuálne nastavenie systému. 

Účastníci konferencie: Zástupcovia politikov, akademickej obce, predstaviteľov 

dôchodcovských správcovských spoločností, tretieho sektora a 

mediálnej sféry. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Inštitút hospodárskej politiky, nezisková organizácia 

17 

 

Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: Január 2013 – December 2013 

Typ podujatia: diskusia, odborná prednáška 

Názov podujatia: Café Európa 

Zameranie konferencie: Informačno-edukatívna prednáška spojená s diskusiou každý 

mesiac na inú aktuálnu tému z politického, ekonomického, 

európskeho a spoločenského prostredia.  

 Debata sa konala vo viacerých slovenských mestách, väčšinou 

piatich. 

Účastníci konferencie: Odborná verejnosť, laická verejnosť, študenti, verejne prístupné 

podujatie 
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4.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 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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 2013 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.  

Citácie uverejnené najmä v denníkoch: Hospodárske noviny, Pravda, SME, elektronických 

médiách: STV, Markíza, TA3, JOJ, Slovenský rozhlas a v tlačových agentúrach: SITA, 

TASR.  

 

 

 

http://www.ihp.sk/medialnevystupy.htm
http://www.ihp.sk/komentare.htm
http://www.ihp.sk/tlacovespravy.htm
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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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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ihp@ihp.sk
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ZMENY  A NOVÉ  ZLOŽENIE  ORGÁNOV  NEZISKOVEJ  

ORGANIZÁCIE, KU KTORÝM  DOŠLO V PRIEBEHU ROKA 
V mesiaci Január 2013prišlo ku zmene sídla Inštitútu hospodárskej politiky na adresu: Dlhé 

diely III č. 1, 841 04 Bratislava. Zmena bola riadne zapísaná na Obvodnom úrade Bratislava 

I ako i na Živnostenskom úrade Bratislava I. 

 

 

ĎALŠIE ÚDAJE URČENÉ SPRÁVNOU RADOU 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 

 

 

VYJADRENIE REVÍZORA 
Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 
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PRÍLOHY 

 

 ÚČTOVNÉ VÝKAZY 


