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PRÍHOVOR RIADITEĽA INŠTITÚTU HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

 

 

 

JUDr. Ing. František Palko, PhD. 

riaditeľ IHP 

 

 Inštitút hospodárskej politiky má za sebou ďalší rok, v poradí už desiaty rok činnosti. 

V minulom roku sme pokračovali v úspešne implementácii projektu „Informovanosť 

a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“ v rámci 

operačného programu Efektívna verejná správa. Zároveň sme pokračovali v implementácii 

analyticko-výskumnej činnosti pre hodnotenie transparentnosti a participácie občanov pri 

tvorbe rozpočtu verejnej správy v rámci hodnotenia Open Budget Partnership ako lokálny 

výskumný partner medzinárodnej organizácie International Budget Partnership so sídlom vo 

Washingtone. 

V minulom roku sme reštartovali analyzovanie digitálneho sektora na Slovensku a v tejto 

oblasti chceme byť aktívni aj v ďalšom období. Pripravovali sme sa na prípravu ďalších 

projektov, a to v rámci operačného programu Ľudské zdroje v oblasti neformálneho 

vzdelávania žiakov a učiteľov stredných škôl. Rozhodli sme sa prehĺbiť naše medzinárodné 

pôsobenie a začali sme s prípravou dvoch projektov, o ktoré sa budeme usilovať 

v nasledujúcom roku v rámci výziev Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú 

spoluprácu, a to pre Bosnu a Hercegovinu a pre Ukrajinu. 

IHP ďalej budoval v roku 2020 svoj analytický a riadiaci tím s cieľom pokračovať v procese 

účasti Inštitútu hospodárskej politiky, n.o. na skvalitňovaní veci verejných pre centrálnu, ale aj 

lokálnu úroveň verejnej správy na Slovensku. 

V tejto činnosti bude pokračovať aj v roku 2021. 

 

  

 

 

 _____________________ 

                                                                                                   JUDr. Ing. František Palko, PhD. 

    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: Kresánková č. 8, 841 05  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 

 

JUDr. Ing. František Palko, PhD.  

riaditeľ,  

mobil: +421 (917) 551 554  

email: fpalko@ihp.sk 

 

ING. MARIÁN KOVÁČ, PHD 

hlavný analytik 

Mobil: +421902346387 

Email: mkovac@ihp.sk 

 

Ing. Peter Oravec 

Finančný manažér 

Email: poravec@ihp.sk 

 

Ing. Michal Sántai, MBa. 

Projektový manažér 

Email: msantai@ihp.sk 

 

INTERNETOVÁ STRÁNKA IHP 

Na internetovej stránke IHP nájdete: 

• mediálne výstupy, 

• tlačové správy, 

• analýzy a komentáre, 

• vlastné projekty, 

• newsletter, 

• konferencie, 

• fotoarchív, 

• kontakty. 

 

 

 

mailto:mkovac@ihp.sk
mailto:poravec@ihp.sk
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ZLOŽENIE  ORGÁNOV  NEZISKOVEJ  ORGANIZÁCIE 

 

V roku 2020 bolo zloženie orgánov IHP, n.o. nasledovné: 

Správna rada a ďalšie orgány IHP pôsobili v nasledovnom zložení:  

Predseda:  

JUDr. Mgr. Monika Soročinová, bytom Klokočov č. 154, PSČ: 072 36 

Členovia: 

Ing. PhDr. Marián Kováč, bytom v Novej Bani, Štúrová č. 26, 968 01   

Ing. Peter Oravec, bytom: Bratislava, Gallayova 2, 841 02  od 15.1. 2019 

 

Riaditeľ: 

JUDr. Ing. František Palko, Kresánkova 8, 841 05  

ani, Štúrová č. 26, 968 01   

     

Revízor 

Ing. Emília Nebeská  

 

 

 

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 

 

 

 

 


