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PRÍHOVOR RIADITEĽA INŠTITÚTU HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branislav Lackovič 

Riaditeľ IHP 

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) má za sebou v poradí uţ šiesty rok. Za ten čas si upevnil 

svoju pozíciu medzi významnými slovenskými analytickými inštitúciami, dostal sa do 

povedomia odborníkov i širokej verejnosti  prostredníctvom viacerých realizovaných 

projektov  

IHP sa v priebehu celého roka 2015 venoval viacerým stálym projektom, ako napr „Všetko 

o II. Pilieri“. Taktieţ sa podarilo zorganizovať medzinárodnú konferenciu o cestovnom ruchu 

v spolupráci s Vissegradským fondom. V hodnotenom roku 2015 táto nezisková organiácia 

vyhotovila taktieţ niekoľko zaujímavých analýz z oblasti bytovej politiky , ktoré sa stali 

hodnotným materiálom pre napredovanie spoločnosti. 

Nasledujúci rok, 2016, by sme radi pokračovali v uţ zabehnutých činnostiach a rozširovali 

svoje aktivity aj na ďalšie sektory slovenského hospodárstva. 

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

politiky vydal a dúfame, ţe si takýto smer udrţí i do budúcna. 

 

  

  

 Branislav Lackovič 

    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, zaloţená v októbri 2009 v súlade so Zákonom č. 

213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách. V novembri 2009 bol IHP vydaný ţivnostenský 

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 vţdy len relatívna. Tento priestor nikdy nemoţno ohraničiť len 

aktuálnymi nositeľmi myšlienok a názorov. Aj preto je prirodzené, ţe IHP má ambíciu sa 

angaţovať práve v tejto interaktívnej a stále sa vyvíjajúcej oblasti. 

IHP chce svojimi aktivitami ako účastníka tretieho sektora prispieť k rozvoju slobodnej 

spoločnosti, zaloţenej na princípe trhovej ekonomiky, v ktorej slobodu a práva občana 

povaţuje 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 moţné 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 zloţiek 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 udrţateľnosť verejných financií, 

ekonomického rastu a zvyšovania ţivotnej 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 

 

Branislav Lackovič, riaditeľ  

 

Mgr. Jana Gasperová, projektová manaţérka 

ING. MARIÁN KOVÁČ, PHD, PROJEKTOVÝ MANAŢÉR 

 

BC. MAROŠ PLITKO, PR MANAŢÉR 

 

 

AKTIVITY IHP V ROKU 2015 

Medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu vo Vyšehrade 

Organizátor podujatia: Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  

Termín konania: 01.07. 2015 – 31.06.2016 

Typ podujatia: Medzinárodný projekt zahŕňajúci organizáciu medzinárodnej 

konferencie a tvorbu výstupov pre prax 

Názov podujatia: „The Carpathians as a competitive destination for sustainable 
tourism in Europe“ 

Zameranie podujatia: Slovenská republika v kontexte rozvoja turizmu krajín 

Vyšehradského priestoru. Vplyv udrţateľného a rozvíjajúceho 

sa turizmu na ekonomický a sociálny rozvoj regiónov SR.  

Účastníci konferencie: Zástupcovia sekcií cestovného ruchu Ministerstiev krajín V4, 

Zástupcovia Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO, 

Zástupcovia regionálnych organizácií turizmu, zdruţení hotelov 

a reštaurácií, samosprávy a štátnej správy, akademickej 

a študentskej obce, analytici, veľvyslanci a médiá.  

Projekt bol podporený Medzinárodným Vyšehradským fondom v rámci schémy 

Štandardných grantov. 

 

Výstupy projektu:  Realizácia medzinárodnej konferencie a interaktívnej 

diskusie ku konferencii v jej jednotlivých paneloch 

s vyuţitím aplikácie „sli.do“. Mediálne výstupy podujatia vo 

forme tlačových a mediálnych výstupov v médiách: 

Európske noviny, TASR, JOJ.  Zborník odborných 
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a vedeckých príspevkov z medzinárodnej konferencie. 

Webstránka projektu: http://www.ihp.sk/v4/index.htm 

 

Okrúhly stôl v rámci projektu 

Všetko o druhom pilier 

 

Je prirodzené, ţe starobný dôchodok je téma, ktorá zaujíma nás všetkých. Občanov, ktorí 

chceme mať dôstojné ekonomické podmienky, keď uţ budeme dôchodcami. Zaujíma to aj 

politikov, pretoţe penzijný systém má veľmi úzky vzťah k verejným financiám a je to tieţ 

stále aktuálna téma pre analytikov. Inštitút hospodárskej politiky sa preto rozhodol, ţe chce 

prispieť k vyváţenému a odbornému dialógu a informovaniu o tejto problematike bez emócii 

a pocitov, iba na báze faktov. Preto sme sa rozhodli uskutočniť stály projekt "Všetko o 

druhom pilieri". Jeho súčasťou bude informačná internetová stránka ako aj séria verejných 

diskusií s odborníkmi, politikmi a médiami. 

Vrámci daného projektu sa realizujú okrúhle stoly, vydávajú hospodárske listy, spravuje sa 

a aktualizuje sa stránka www.2pilier.sk. 
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Analýzy 

Objednávateľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 

Obdobie riešenia: december 2015 

Dokument identifikuje, analyzuje, porovnáva a hodnotí súčasný stav ako aj existujúce 

nástroje podpory v bytovej politike SR. Zameriava sa špecificky na nové výzvy vyplývajúce 

z legislatívnych zmien. Piliermi udrţateľného bývania sú ako ekonomické, sociálne, tak aj 

environmentálne aspekty. Ako nástroje štátnej bytovej politiky, aj ich východiská vyplývajúce 

z medzinárodného kontextu, sú orientované práve na uvedené tri piliere udrţateľnosti. 

Súčasná situácia v oblasti bývania na Slovensku si vyţaduje aplikáciu nových nástrojov, ktoré 

pribliţuje práve táto analýza predovšetkým s ohľadom na zvýšenie dostupnosti adekvátneho 

bývania rôznym skupinám obyvateľstva, ale aj na zvýšenie kvality a zníţenie energetickej 

náročnosti uţ existujúceho bývania. Analýza pozostáva zo štyroch základných kapitol, pričom 

prvá vysvetľuje pouţité pojmy, druhá kapitola posudzuje súčasný stav rozvoja a vývoja 

bývania v SR. Tretia kapitola popisuje koncepciu bytovej politiky SR na obdobie rokov 2015 

aţ 2020. Štvrtá kapitola pojednáva o zhodnotení nových výziev bytovej politiky po 

legislatívnych zmenách v roku 2015. Súčasťou analýzy je tieţ prehľad aktuálnych typov 

podpôr poskytovaných štátom na rôznych úrovniach vo vzťahu k bývaniu v SR. Práve 

podpora štátu pri takejto obnove z hľadiska veku obydlia, ale aj obnove z pohľadu vyrovnania 

sa súčasným energetickým a kvalitatívnym trendom, môţe predstavovať dôleţitý nástroj na 

ceste k zvyšovaniu kvality ţivota občanov SR. 
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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 2015sa  uskutočňovali 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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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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ZMENY  A NOVÉ  ZLOŢENIE  ORGÁNOV  NEZISKOVEJ  

ORGANIZÁCIE, KU KTORÝM  DOŠLO V PRIEBEHU ROKA 
 

V mesiaci Júľ 2015 došlo k zmene štatutárneho orgánu. Novým riaditeľom IHP sa od 

15.7.2015 stal Ing. Arch. Branislav Lackovič. 

 

V roku 2015 bolo zloţenie orgánov IHP, n.o. nasledovné: 

 

Správna rada pôsobila  do 15. 6. 2015 v nasledovnom zložení: 

Predseda: 

Ing. Arch. Branislav Lackovič     

Členovia 

Zuzana Bérešová,   

Ing. Adriana Szedlar      

 

Riaditeľ:  

Vladimír Mariak 

Revízorkou IHP bola Ing. Emília Nebeská 

 

Na zasadnutí Správnej rady IHP 16. 6. 2016 došlo k týmto zmenám v jej zloţení: 

Predseda: 

Mgr. Jana Gasperová 

Členovia: 

Ing. Marián Kováč, PhD. 

Novozvolená Správna rada na svojom zasadnutí dňa 23. 6. 2015 vymenovala Ing. 

arch. Branislava Lackoviča za riaditeľa IHP. 
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ĎALŠIE ÚDAJE URČENÉ SPRÁVNOU RADOU 
Správna rada neurčila ţiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 

 

 

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

 

 ÚČTOVNÉ VÝKAZY 

 

 

 

 


