Ako by sa malo podľa Vás postupovať v otázke nedokončenej novostavby
Slovenského národného divadla (SND) ?
(respondenti si mohli vybrať jednu z vopred daných možností)
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Vypísať verejnú súťaž na investora pre dostavbu a prevádzku budovy pri podmienke čiastočného zachovania
pôvodného účelu využitia budovy na kultúru.
Celú budovu predať súkromnému investorovi, ktorý vo verejnej súťaži ponúkne najvyššiu cenu (0%-ná účasť
štátu na dostavbe a prevádzke budovy).
Dostavať budovu z vlastných zdrojov štátu a vypísať verejnú súťaž na prevádzkovateľa novostavby SND pri
podmienke čiastočného zachovania pôvodného účelu využitia budovy na kultúru.
Dostavať budovu a prevádzkovať ju podľa pôvodného projektu v úplnej réžii štátu (100%-ná účasť štátu na
dostavbe a prevádzke budovy).
Pokračovať v postupnosti krokov podľa Memoranda so spoločnosťou Truthheim Invest.
Iné (menované respondentmi): Dostavať budovu z vlastných zdrojov štátu, prevádzkovať ju verejno-súkromnou
spoločnosťou s tým, že časť budovy bude prevádzkovaná pre účely celého slovenského divadelníctva, nielen
SND, a časť budovy bude účelovo komerčne využívaná.
Zakonzervovať nedokončenú budovu a nasmerovať ušetrené peniaze do rekonštrukcie ostatných divadiel na
Slovensku.

Pozn.: prieskum bol realizovaný vo februári 2005 v rámci projektu HESO (Hodnotenie ekonomických a sociálnych
opatrení) (http://www.ineko.sk/projekt_heso.htm) a zúčastnili sa na ňom nasledujúci nezávislí odborníci:
Ladislav Balko, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Prešov
František Bruckmayer, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Daneš Brzica, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied
Konštantín Čikovský, týždenník TREND
Igor Daniš, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava
Petr Dufek, Československá obchodní banka, a.s., Česká republika
Marek Gábriš, ČSOB, a.s., Bratislava
Peter Havlik, Viedenský inštitút pre medzinárodné hospodárske porovnania (Wiener Institut für internationale
Wirtschaftsvergleiche (wiiw)), Rakúsko
Július Horváth, Stredoeurópska univerzita, Budapešť (Central European University), Maďarsko
Michal Horváth, University of St Andrews, Veľká Británia
Martin Jaroš, denník SME

Anton Jura, U.S. Steel Košice, s.r.o.
Eugen Jurzyca, INEKO
Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska
Tomáš Kmeť, Investors Group Inc., Calgary, Kanada
Ľubomír Koršňák, Unibanka, a.s.
Juraj Kotian, Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ján Kovalčík, TREND Analyses
Adriana Krnáčová, Transparency International - Česká republika
Juraj Lazový, podnikateľ
Branislav Lichardus, Vysoká škola manažmentu, Trenčín
Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky
Peter Mihók, Slovenská obchodná a priemyselná komora
Jozef Mrva, Združenie miest a obcí Slovenska
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
František Okruhlica, Ekonomická univerzita, Bratislava
Pavol Ondriska, ING, d.s.s.
Ivan Podstupka, denník Hospodárske noviny
Juraj Porubský, denník Pravda
Róbert Prega, Tatra banka, a.s.
Andrej Salner, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Emília Sičáková - Beblavá, Transparency International Slovensko
Juraj Stern, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Bratislava
Jozef Stránsky, Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva
Martin Štefunko, Inštitút pre slobodnú spoločnosť; Centrum pre Novú Európu (Centre for the New Europe), Belgicko
Luboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj
Milan Velecký, nezávislý analytik
Eduard Žitňanský, internetový denník o slovenskej a svetovej ekonomike www.Profini.sk

Všetci experti sa zúčastňujú projektu HESO bez nároku na odmenu.

