
 

 

Možnosti podpory projektu HESO v roku 2007: 
 
 
Základné informácie o projekte HESO: 
 
Projekt HESO je platforma, kde sa nezávislí ekonómovia, analytici, odborní žurnalisti, podnikatelia, 
zástupcovia akademickej obce, tretieho sektora, samosprávy a stavovských organizácií pravidelne 
štvrťročne vyjadrujú k vybraným navrhovaným a realizovaným opatreniam zákonodarnej, výkonnej 
moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií. Projekt tak sprostredkúva občanom názor 
odbornej verejnosti na často diskutované, dôležité, inovatívne alebo bezprecedentné ekonomické a 
sociálne opatrenia ovplyvňujúce rozvoj krajiny a kvalitu života občanov. Je zároveň vyhľadávanou 
a rešpektovanou  spätnou väzbou pre osoby a inštitúcie, ktoré monitorované opatrenia navrhujú, či 
realizujú. Svojim, v rámci krajiny i regiónu, ojedinelým zameraním, teda zasahuje do významného 
a širokého segmentu odbornej i laickej verejnosti.  Projekt prebieha celoročne, výsledky hodnotenia 
sa spracúvajú a publikujú vždy po ukončení kalendárneho štvrťroka. Výsledky sú uverejňované na 
internetovej stránke INEKO (www.ineko.sk), ako aj v médiách.  
 
Jedným z produktov projektu HESO je aj publikácia, ktorej obsah tvorí popis a hodnotenie 
vybraných dôležitých a/alebo zaujímavých opatrení/reforiem monitorovaných v projekte HESO za 
predchádzajúci kalendárny rok. Jej vydanie sa plánuje aj v roku 2007 (anglická a slovenská 
verzia), pričom jej náklad je závislý od súhrnnej výšky podpory zo strany potenciálnych 
podporovateľov. Obidve jazykové vydania publikácie budú distribuované bezplatne, a to osobám 
a inštitúciám uvedeným nižšie, v časti „Cieľové skupiny“.  
 
Možnosť partnerskej účasti v projekte: 
Projekt HESO, ako aj tlač publikácie vyžaduje nepretržitú činnosť (denný monitoring tlače, 
analýza a popis vybraných opatrení pre hodnotiacu komisiu, zber výsledkov hlasovania, 
vyhodnotenie výsledkov, úprava textu po vyhodnotení opatrení, príprava tlačových správ, 
komunikácia s médiami a verejnosťou atď.), preto INEKO uvíta podporu zo strany subjektov, ktorí 
by sa stali partnermi projektu HESO v roku 2007.    
 
Poskytované plnenie: 
V prípade podpory projektu HESO 2007 sa INEKO zaväzuje poskytnúť partnerovi 
nasledovné plnenia: 
1. Umiestnenie farebného loga partnera na obale publikácie „Reformy na Slovensku 2005“ 

spolu s textom: „Projekt HESO podporili“ +(logo partnera).  
2. Umiestnenie celostranovej reklamy partnera v zadnej časti publikácie. 
3. Umiestnenie loga partnera na internetovej stránke INEKO, v časti určenej projektu HESO  

2006, v období roka 2007.  
4. Uvedenie názvu obchodného mena partnera ako „Partnera projektu HESO 2007“ v každej 

tlačovej správe týkajúcej sa projektu a jeho výsledkov za rok 2007.  
 
Cieľové skupiny: 
- vláda, parlament (prezident, členovia vlády SR, poslanci NR SR, vyšší pracovníci vybraných 

ministerstiev, legislatívci) 
- podnikatelia, manažmenty významných firiem, podnikateľské združenia 
- mienkotvorná odborná verejnosť (analytici, vedeckí pracovníci, mimovládne organizácie, 

samospráva, nezávislí ekonómovia a pod.) 
- občania  
- médiá 
- vedúci predstavitelia členských krajín EÚ 
- Európska komisia, predsedovia vláda vybraných členských krajín EÚ, renomované 

medzinárodné organizácie, veľvyslanectvá vybraných krajín dislokované v SR) 
 
 
Referencie: 
Projekt HESO a informácie tvoriace jeho obsah sa stali pravidelným informačným zdrojom pre 
väčšinu slovenských mienkotvorných médií, ktoré pravidelne publikujú výsledky hodnotenia 
opatrení, ktoré projekt monitoruje a vyhodnocuje. Ako zdroj informácií býva projekt využívaný aj 
na viacerých domácich a zahraničných konferenciách, napr. Reforms for Europe (Bratislava, 
18.3.2004), Reformy a zodpovednosť (Bratislava, 18.5.2004), 2004 Work First Europe Conference 
(Budapešť, 14.-15.10.2004), Economic Forum (Viedeň, 11.11.2004), Congress of the Institute of 
Public Finance (22.-25. august 2005, Južná Kórea). Ako citovaný zdroj ho zároveň uvádzajú 
viaceré publikácie, ako napr. Marcinčin a kol: Hospodárska politika na Slovensku  2000-2001 (vyd: 



 

 

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku), Vagač a kol: Národná správa o ľudskom rozvoji SR 
2001-2002 (vyd: Centrum pre hospodársky rozvoj, United Nations Development Programme), 
Súhrnná správa o stave spoločnosti 2002, 2003 a 2004 (vyd: Inštitút pre verejné otázky), The 
State of the Union – Market-oriented reform in the EU in 2004 (vyd: Stockholm Network), 
European Employment Observatory Review: Autumn 2004 (vyd: Employment and European Social 
Fund, Európska komisia) a ďalšie. Publikácia bola zaradená medzi študijné materiály Fakulty 
financií UMB v Banskej Bystrici pre predmet: Propedeutika financií. Informácie sú ďalej využívané 
poslucháčmi Karlovej univerzity v Prahe (Fakulta sociálnych vied, Inštitút ekonomických štúdií), 
ako aj niektorými finančnými inštitúciami (Patria, ČR).  
 
Projekt HESO bol nominovaný v závere roka 2005 na ocenenie „Prominent ekonomiky 2005“, ktorý 
vyhlasuje Nezávislé ekonomické fórum – Hospodársky klub.  
 
Ocenenie obsahovej a informačnej kvality HESO-publikácií bolo realizátorovi projektu – Inštitútu 
INEKO – prejavené i formou ďakovných listov, okrem iného prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, 
prezidentom Českej republiky Václavom Klausom, úradom predsedu vlády Veľkej Británie, Írskej 
republiky, Európskou investičnou bankou, Národnou bankou Poľska, politickými frakciami 
Európskeho parlamentu, poslancami NR SR, ministrami vlády SR, vrcholnými predstaviteľmi 
rôznych verejných inštitúcií, ako aj viacerými zastupiteľskými úradmi cudzích krajín na Slovensku.  
 
Partnermi projektu boli v minulosti významné podnikateľské subjekty, medziiným Slovenská 
sporiteľňa, Slovak Telecom, Slovenský plynárenský priemysel, Západoslovenská energetika, 
Soitron, Slovnaft, Amrop Jenewein Group, Allen&Overy, Soitron a Investkredit. Staňte sa jedným 
z nich! 
 
Požadované plnenie zo strany partnera projektu: 
finančná podpora vo výške stanovenej vzájomnou dohodou  

 
Kontakt: 
Milan Kisztner 
koordinátor 
INEKO 
tel: 02/53411020, 5341 8739 
mail: kisztner@ineko.sk 


