Podporte Slovensko
na ceste za úspechom
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Hľadáme partnerov, ktorí zdieľajú naše postoje,
víziu a hodnoty a sú ochotní podporiť projekty,
ktoré z dlhodobého hľadiska dokážu približovať
Slovensko k najúspešnejším krajinám.

Veríme, že rekordný rast ekonomiky v ostatných 20
rokoch je historickým úspechom Slovenska najmä
vďaka reformám, ktoré podporoval a na viacerých
sa aj priamo podieľal inštitút INEKO.

Peter Goliaš | riaditeľ INEKO

Už 17 rokov
1

2

Podporujeme potrebné ekonomické
a sociálne reformy v SR, pričom sme
zrealizovali desiatky úspešných projektov
najmä v oblasti školstva, zdravotníctva,
dôchodkového zabezpečenia, ozdravovania
verejných financií a potláčania korupcie.
Podporujeme šírenie princípov ako
napríklad súťaž, transparentnosť,
udržateľnosť (dlhodobosť), nezávislosť na
partikulárnych záujmoch, ktoré sú v rozpore
so záujmami spoločnosti.
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Podporujeme šírenie najlepších skúseností
z ostatných transformujúcich sa krajín, resp.
členov EÚ a OECD.
Ovplyvňujeme verejnú diskusiu.
Analyzujeme najlepšie zahraničné
skúsenosti, ako aj zámery vlády a
komentujeme ich v médiách. Každoročne
máme stovky výstupov v médiách. Naši
analytici sa dlhodobo umiestňujú medzi
najcitovanejšími ekonomickými analytikmi v
slovenských médiách.

Výber z myšlienok a opatrení,
pri ktorých zrode stálo INEKO
alebo ktoré dlhodobo podporujeme

Verejné financie

1
2

3

znižovanie deficitu a dlhu verejných financií
na dlhodobo udržateľnú úroveň
podpora súťaže a vstupu súkromného
vlastníctva do štátom kontrolovaných
sektorov ako napríklad banky,
telekomunikácie, energetika alebo
zdravotníctvo súčasne so zavedením
nezávislej a kompetentnej regulácie

Transparentnosť

9
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odstraňovanie výnimiek v daňovom a
odvodovom systéme, presun daňovej záťaže
z priamych na nepriame a majetkové dane
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zdravotníctvo
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zavedenie regulovanej spoluúčasti v
zdravotníctve s ochrannými stropmi pre
sociálne slabšie skupiny obyvateľstva
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referencovanie cien liekov vo vzťahu k
cenám v štátoch EÚ s najnižšími cenami tak,
aby nedochádzalo k ich predražovaniu
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boj proti korupcii: odmietanie
netransparentných PPP projektov, ktoré
sú predražené a vytvárajú skryté dlhy,
zavedenie zákona o slobodnom prístupe
k informáciám, zverejňovanie zmlúv vo
verejnej správe
INEKO je autorom na Slovensku prvých
rebríčkov základných a stredných škôl
podľa výsledkov žiakov, obcí a VÚC podľa
ich finančného zdravia, ako aj rebríčkov
nemocníc podľa indikátorov kvality,
efektívnosti a transparentnosti
meranie a zverejňovanie kvality a
efektívnosti poskytovateľov verejných
služieb, napríklad škôl, nemocníc, súdov,
polície, atď.
informovanie všetkých dospelých občanov
o výške ich budúceho dôchodku, zostavenie
verejnej kalkulačky na výpočet dôchodku
zvyšovanie transparentnosti o poberateľoch
sociálnych dávok a dotácií, ako aj o tom, kto
platí aké dane

zostavenie a zverejnenie databázy liekov
s možnosťou vyhľadať náhradné lieky a
kontraindikácie

Trh práce

Sociálna oblasť
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budovanie sociálneho kapitálu, aby si ľudia
viac navzájom dôverovali
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zavádzanie druhého dôchodkového piliera a
posilnenie zásluhovosti v prvom pilieri
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reforma trhu práce z roku 2003,
ktorá zásadným spôsobom spružnila
pracovnoprávne vzťahy
posilnenie súbehu príjmu a sociálnych dávok
tak, aby sa viac oplatilo pracovať
zníženie sociálnych a zdravotných odvodov
pre ľudí s nízkym príjmom, napríklad podľa
vzoru nemeckých mini- a midijobs

Výber z našich aktuálnych projektov

Portál nemocníc | nemocnice.ineko.sk
Plánujete operáciu a hľadáte si
najlepšiu nemocnicu?
Chcete vedieť koľko na operáciu čakajú
poistenci vašej zdravotnej poisťovne?
Koncom roku 2014 sme do testovacej
prevádzky spustili portál, na ktorom získate
prístup k relevantným parametrom kvality
a efektívnosti nemocníc. Portál obsahuje
údaje za viac ako 60 ukazovateľov pre vyše
150 lôžkových zariadení na Slovensku,
a to aj na úrovni jednotlivých oddelení

resp. odborností. Portál umožňuje zoradiť
zariadenia v rámci porovnateľných
kategórií do rebríčkov podľa zvolených
indikátorov. Návštevník si tiež môže
prezerať profily jednotlivých zariadení a
ich odborností a priamo porovnávať vývoj
indikátorov v čase alebo s priemerom za
porovnateľnú kategóriu zariadení.

36 201

140 867

Používateľov

Zobrazených stránok

Portál základných a stredných škôl | skoly.ineko.sk
Vyberáte základnú alebo strednú
školu pre svoje deti alebo vnukov?
Chcete vedieť, aké výsledky dosahuje
škola, ktorú navštevujú? Aké sú výsledky
jej žiakov v testovaní deviatakov alebo
v maturitách? Koľko absolventov vašej
strednej školy skončí na úrade práce?
Už nie ste odkázaní len na informácie
od svojich známych, všetko toto sa
dozviete na našom portáli základných
a stredných škôl, kde si jednotlivé školy

môžete porovnať a sledovať ich výsledky
v čase. Od roku 2012 náš portál poskytuje
informácie o dosahovaných výsledkoch
žiakov všetkých slovenských základných
a stredných škôl. Pomáha tak rodičom a
budúcim žiakom, ale aj samotným školám,
pretože im umožňuje porovnávať sa, a
tým motivovať k lepším výsledkom.

397 103

3 668 144

Používateľov

Zobrazených stránok

Monitoring aktuálnych PPP projektov a dopravných tendrov
Zásadne sme ovplyvnili spoločenskú
diskusiu o najväčších projektoch
obstarávaných vládou SR
so záväzkami na 30 rokov krátko pred
voľbami. Vyvážili sme jednostranné
informácie prezentované vládou
tendenčne v prospech PPP (univerzitnej
nemocnice i obchvatu Bratislavy).
Preukázali sme závažné pochybenia
ministerstiev a poradcov v posúdeniach

výhodnosti oboch PPP projektov, ktoré
zakrývali nedostatočne preukázané
prínosy a hroziace predraženie. Upozornili
sme na zatajovanie kľúčových informácií,
ostro kontrastujúce s prezentovanou
ilúziou transparentnosti.

Podporte Slovensko
na ceste za úspechom

Vzhľadom na ústup zahraničných nadácií zo strednej Európy je pre nás podpora z domácich súkromných zdrojov
čoraz dôležitejšia. Ďakujeme.
Peter Goliaš | riaditeľ INEKO

Čo podporiť?
1

Podporte INEKO ako inštitúciu a my
rozhodneme, na ktorý z našich projektov
vašu podporu využijeme. Podporíte tým
našu nezávislosť a schopnosť rýchlo
reagovať na aktuálne problémy.

alebo

2

Podporte niektorý z našich aktuálnych
projektov, resp. aktivít, alebo spoločne
vymyslime nový projekt.

Ako nás podporiť?
1

Podporte nás finančne

3

Podporte našu snahu o úspešné Slovensko
pravidelným alebo jednorazovým finančným
príspevkom na našu činnosť, alebo
podporte konkrétny projekt.

2

Darujte nám 2% z daní
Rozumieme, že o vašu podporu
súťažíme v tvrdej konkurencii projektov,
ktorých výsledky sú väčšinou viditeľné
v krátkom čase. Naproti tomu výsledky
našich projektov sa často dostavia až s
niekoľkoročným oneskorením a sú na
prvý pohľad menej hmatateľné. Sme však
presvedčení, že majú potom výrazný
pozitívny dopad na spoločnosť.

Podporte nás nefinančne
•

poskytnite nám expertnú
výpomoc pri práci na našich
projektoch

•

pomôžte nám s propagáciou
našich projektov

•

pomôžte nám s vytváraním
webstránok, mobilných aplikácií

•

poskytnite nám právne
poradenstvo

•

pomôžte nám prekladom našich
výstupov do anglického jazyka

•

požičajte nám konferenčnú
miestnosť, techniku

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky ohľadne podpory INEKO:

kovacik@ineko.sk | 02 / 5341 1020 | www.ineko.sk

