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SKUPINA INEKO
ČLENOVIA
Skupina INEKO je neformálne združenie mimovládnych organizácií podľa
zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení ďalších právnych predpisov.
Cieľom združenia je napomáhanie implementácii hospodárskych a
sociálnych reforiem, ako aj efektívne využitie finančných, personálnych,
priestorových a iných kapacít jeho členov.
V roku 2002 boli členmi Skupiny INEKO tieto organizácie:

INEKO
STREDOEURÓPSKY INŠTITÚT PRE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE REFORMY
www. ineko.sk

CPHR
CENTRUM PRE HOSPODÁRSKY ROZVOJ
www.cphr.sk

CPHR - TIS
CPHR – TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO
www.transparency.sk

CPHR - PAS
PODNIKATEĽSKÁ ALIANCIA SLOVENSKA STÁLA KONFERENCIA CPHR O ZLEPŠOVANÍ
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA

www.alianciaPAS.sk

SGI
INŠTITÚT PRE DOBRE SPRAVOVANÚ SPOLOČNOSŤ
www.governance.sk
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SKUPINA INEKO
DONORI
V roku 2002 mohli členovia Skupiny INEKO realizovať svoje aktivity vďaka
podpore týchto hlavných sponzorov:

Európska komisia
Ford Foundation
Freedom House
Nadácia Friedricha Eberta
Nadácia pre podporu občianskych aktivít
Open Society Institute
Rozvojový program OSN
Sun Microsystems Slovakia
Svetová banka
The Center for International Private Enterprise
The Phare ACE Programme
US AID
Veľvyslanectvo Kanady v SR
Veľvyslanectvo Veľkej Británie v SR
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INEKO
POSLANIE
Slovenská republika stojí pred úlohou zabezpečiť podmienky pre dlhodobý
ekonomický
rast. Nevyhnutnou podmienkou
na
efektívne
zavádzanie
hospodárskych opatrení je poznanie východiskového stavu a dôsledkov, ktoré
relevantné opatrenia budú mať v ekonomike a celej spoločnosti. Zahraničné
skúsenosti s hospodárskou politikou je možné preberať s prispôsobením na
podmienky hospodárstva Slovenska, pričom je potrebné venovať pozornosť tak
krátkodobým, ako aj dlhodobým perspektívam hospodárskeho a sociálneho
rozvoja.

Medzinárodná akademická rada:
predseda: Peter Weitz - in memoriam
Lájos Bokros
Michal Mejstřík
Brigita Schmögnerová

****
Čestný predseda Rady INEKO:
Katarína Mathernová
Daniela Zemanovičová

****
Predseda Rady INEKO:
Grigorij Mesežnikov

****
Riaditeľ:
Eugen Jurzyca
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INEKO
PROJEKTY
MANAŽÉR PROJEKTU: EUGEN JURZYCA
ZEFEKTÍVNENIE SYSTÉMU SPRÁVY A RIADENIA PODNIKOV V SR:
POSILNENIE ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN

Trvanie projektu: 1. decembra 2002 – 28. februára 2003
Sumár:
Hlavným cieľom projektu bolo navrhnúť/vytvoriť optimálny systém
infraštruktúry správy podnikov pre slovenskú ekonomiku, ako aj ovplyvniť
kreovanie neformálneho inštitucionálneho rámca.
Aktivity:
Semináre
V rámci projektu bolo zorganizovaných päť seminárov. Boli zamerané na
vzdelávanie, mapovanie problematiky správy podnikov, ako aj návrhy na
konkrétne zlepšenia. Na seminároch sa zúčastnili okrem iných aj podnikatelia,
manažéri, žurnalisti, akademici, študenti a pod.
Infocorp
CPHR v spolupráci s INEKO distribuuje mesačne prehľad najvhodnejších
článkov vyberaných zo svetovej tlače, ktoré sú zamerané na správne praktiky
manažovania firiem.
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INEKO
PROJEKTY
MANAŽÉR PROJEKTU: EUGEN JURZYCA
KOORDINÁTOR: DUŠAN ZACHAR
HODNOTENIE EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNYCH OPATRENÍ (HESO)
Trvanie projektu: od 1. marca 2000
Sumár:
V rámci projektu sa nezávislí ekonomickí
podnikatelia, zástupcovia akademickej obce,
mimovládnych organizácií štvrťročne vyjadrujú k
opatreniam zákonodarnej, výkonnej moci, ako
inštitúcií na Slovensku. Cieľom projektu je:

analytici, odborní žurnalisti,
samosprávy, stavovských a
navrhovaným a realizovaným
aj k rozhodnutiam verejných

1. Sprostredkovať širokej verejnosti názor odborníkov na dôležité opatrenia
ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov
krajiny.
2. Zvýšiť verejnú podporu / akceptáciu pre dôležité ekonomické a sociálne
reformy.
Aktivity:
Na štvrťročných hodnoteniach aktuálnych ekonomických a sociálnych opatrení sa
zúčastňuje 45 - 50 odborníkov. Výsledky sú pravidelne publikované v tlačených a
elektronických médiách. V roku 2002 boli hodnotené nasledujúce obdobia:
január – marec 2002
apríl - jún 2002
júl – september 2002
október – december 2002
Projekt bol v roku 2002 realizovaný v zahraničí partnermi z Českej republiky (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe) a
Poľska (Instytut badań nad gospodarką rynkową - Gdaňský inštitút pre trhovú
ekonomiku). V apríli bola ukončená spolupráca s maďarským partnerom (Central
European University Budapest - Stredoeurópska univerzita Budapešť)
Publikácia:
Roháč D., Vašák J., Zachar D.: Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení
HESO, apríl 2000 – december 2001; INEKO; Bratislava, apríl 2002

www.ineko.sk/projekt_heso.htm
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CPHR
POSLANIE
Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) je nezisková, mimovládna
organizácia zameraná na výskum ekonomických a sociálnych javov, založená v
r. 1993. Jedným z hlavných poslaní CPHR je podpora podnikania, transparentnosti
ekonomických procesov, rozvoj demokracie a kvality života v SR ako základných
podmienok rozvoja slovenskej ekonomiky. Za týmto účelom CPHR organizuje
semináre zamerané na aktuálne témy a výsledky svojho výskumu, ako aj svoje
názory, publikuje v odbornej i dennej tlači. CPHR tiež podporuje členstvo
Slovenskej
republiky
v
medzinárodných
hospodárskych
a
politických
organizáciách a vzájomné porozumenie medzi SR a ostatnými krajinami. Preto
pracovníci CPHR spolupracujú s renomovanými medzinárodnými ekonomickými
inštitúciami, domácimi a zahraničnými neziskovými organizáciami a donormi a
podieľajú sa na medzinárodných výskumných projektoch ekonomického
charakteru.

Medzinárodná akademická rada:
predseda: Ing. Zdenko Kováč
JUDr. David Frankel, Federálna obchodná komisia USA
Profesor Jin-Guk Kim, Konyang University
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Slovenská akadémia vied
Dr. Katarína Mathernová, poradkyňa podpredsedu vlády SR pre ekonomiku
Ing. Marián Nemec, Národná banka Slovenska
Profesor Takashi Shirasu, Sasakawa Foundation
Profesor Marius Schwartz, Georgetown University
doc.Ing. Juraj Stern, CSc., Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
JUDr. Ľuba Zimanová-Beardsley, Svetová banka

*****
Čestný predseda:
Andrej Juris
Anna Pilková

*****
Predseda:
Eugen Jurzyca

*****
Riaditeľ:
Luboš Vagač
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CPHR
PROJEKTY
MANAŽÉR PROJEKTU: LUBOŠ VAGAČ
NÁRODNÁ SPRÁVA O ĽUDSKOM ROZVOJI SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2001-2002
Trvanie projektu: jún 2001 – marec 2003
Sumár:
Projekt sa uskutočňuje v spolupráci s Rozvojovým programom Organizácie
spojených národov (UNDP) a je zameraný na prípravu Národnej správy o ľudskom
rozvoji. Hlavnou myšlienkou projektu je podpora rozširovania ľudských príležitostí
a možností žiť zdravý a dlhý život, získavať vzdelanie a mať prístup k zdrojom
potrebným na dosiahnutie primeranej životnej úrovne. Dvojročná edícia národnej
správy dokumentuje aktuálny vývoj v politickej a hospodárskej oblasti, v školstve
a vzdelávaní a obsahuje hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení z
uplynulého obdobia. Správa venuje osobitnú pozornosť otázkam zdravia a
rôznych determinantov zdravia, medzi ktoré patrí hlavne demografický vývoj,
vzdelanie, životný štýl, životné prostredie, zdravotníctvo. Cieľom projektu je
zvýšiť všeobecné povedomie o zdraví a jeho faktoroch a podporiť diskusiu o
zlepšovaní zdravotného stavu a reformy zdravotníctva.
Aktivity:
-

príprava príspevkov
brainstormingové mítingy
recenzia návrhu správy
tlač publikácie v dvoch jazykových mutáciách
prezentácia a tlačová beseda

www.cphr.sk/undp2002.htm

Ročná správa 2002

CPHR
PROJEKTY
MANAŽÉR PROJEKTU: LUBOŠ VAGAČ
ŠTÚDIA O SYSTÉMOCH SOCIÁLNEJ OCHRANY V 13 KANDIDÁTSKYCH KRAJINÁCH
Trvanie projektu: január 2002 – január 2003
Sumár:
Projekt má za cieľ analyzovať stav systémov sociálnej ochrany v kandidátskych
krajinách na členstvo v Európskej únii. Pozostáva z prípravy 13 národných štúdií
nezávislými inštitúciami a komparatívnej syntetickej štúdie. Štúdie identifikujú
hlavné trendy vývoja, problémy a výzvy spojené s modernizáciou sociálnych
systémov a ich prípravou na členstvo v EÚ. Medzi analyzované oblasti patria
demografické trendy, sociálna a ekonomická situácia, dôchodkový systém,
chudoba a sociálne vylúčenie a zdravotníctvo.
Aktivity:
-

príprava národnej štúdie
recenzia medzinárodnými odborníkmi
medzinárodná konferencia v Bruseli (december 2002)
finálna verzia štúdie pre Európsku komisiu

www.cphr.sk/english/social_protection.htm
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CPHR
PROJEKTY
MANAŽÉR PROJEKTU: DANIEL KOVÁCS
INFOVILLE – ELEKTRONICKÉ MESTO
Trvanie projektu: november 2001 – apríl 2002

Sumár:
Cieľom projektu bolo pripraviť miestnu samosprávu, aby mohla efektívne využívať
Internet na informovanie, komunikáciu a spravovanie miestnej agendy. Cieľom
projektu je vytvorenie predpokladov na aktívne a efektívne využívanie
elektronických médií v práci a riadení samosprávy a tým aj zníženie rizika
korupcie. Automatické uverejňovanie informácií vo verejnej správe by malo byť
úplne samozrejmé a preto je samosprávy potrebné pripraviť na zverejňovanie
informácií a komunikáciu prostredníctvom Internetu. Z dlhodobého hľadiska je
potom možné využívať Internet aj na spravovanie úradnej agendy. Cieľom
projektu je aj pripraviť samosprávy na tzv. e-government, čiže spravovanie
samosprávy a vykonávanie úradnej agendy prostredníctvom Internetu, a to aj
pomocou skúseností z podobných pilotných projektov uskutočnených v zahraničí.
Aktivity:
-

organizácie série workshopov (Trebišov, Rimavská Sobota, Poprad, Martin,
Nitra, Trnava)
príprava webovským sídel mestských úradov (6 pilotných miest)
tlač publikácie

www.cphr.sk/infoville.htm
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CPHR - PAS
PROJEKTY
MANAŽÉR PROJEKTU: JOZEF HAJKO, RÓBERT KIČINA
PODNIKATEĽSKÁ ALIANCIA SLOVENSKA – STÁLA KONFERENCIA CPHR O ZLEPŠOVANÍ PODNIKATEĽSKÉHO
PROSTREDIA (PAS)
Trvanie projektu: máj 2001 – december 2004
Sumár:
PAS je samostatnou organizačnou zložkou CPHR. Združuje skupinu
podnikov pôsobiacich na Slovensku, ktorá na seba prevzala zodpovednosť za
rozvoj kvality podnikateľského prostredia. PAS stojí na piatich pilieroch – na
etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti. PAS chce na
Slovensku pôsobiť dlhodobo, nezávisle a nestranícky. Aktivity sa prispôsobujú
potrebám spoločnosti, ale zároveň vždy sledujú naplnenie základného cieľa PAS.
Pravidelné aktivity:
-

-

-

-

-

Monitorovanie a pripomienkovanie hospodárskych opatrení vlády cieľom tejto aktivity je aktívne zasahovanie do procesu tvorby hospodárskej
politiky vlády a prijímania vládnych opatrení včasným zaujatím stanoviska
PAS k aktuálnym problémom.
Monitorovanie a pripomienkovanie legislatívneho procesu – PAS
priebežne zhromažďuje všetky dostupné legislatívne materiály týkajúce sa
podnikateľského prostredia. Touto formou chce prispieť k informovanosti
podnikateľov a k ich aktívnemu zasahovaniu do legislatívneho procesu. K
najdôležitejším opatreniam zverejňuje prehľadný komentár vrátane analýzy
najzávažnejších zmien.
Hodnotenie podnikateľského prostredia - index IPP - cieľom je v
pravidelných štvrťročných intervaloch monitorovať a hodnotiť zmeny v
podnikateľskom prostredí na Slovensku. Index sa vypočítava z údajov
poskytnutých účastníkmi PAS. Sleduje sa vývoj legislatívneho a regulačného
prostredia na Slovensku, vplyvy ostatných vonkajších makroekonomických
faktorov na podniky a príspevok samotných podnikov k vývoju
podnikateľského prostredia.
Správa o globálnej konkurencieschopnosti - PAS nadviazala spoluprácu
so Svetovým ekonomickým fórom a Harvardskou univerzitou z USA a stala sa
oficiálnym partnerom za Slovenskú republiku pri vypracovaní tohtoročnej
Správy o globálnej konkurencieschopnosti. Správa je všeobecne uznávaná ako
popredný svetový výskum poskytujúci medzinárodné porovnanie krajín v
otázkach ekonomickej konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu.
Zostavuje sa od roku 1979.
Výročné zasadnutie PAS – uskutočnilo sa 19.11.2002. na ktorom účastníci
hodnotili prvý rok činnosti PAS a diskutovali o zámeroch na ďalšie obdobie.
Prezidentom PAS na ďalšie funkčné obdobie jedného roka bol opäť zvolený
Ivan Štefanec, generálny riaditeľ spoločnosti Coca-Cola Beverages Slovakia.

www.alianciaPAS.sk
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CPHR - PAS
PROJEKTY
MANAŽÉR PROJEKTU: JOZEF HAJKO
NOVELIZÁCIA ZÁKONNÍKA PRÁCE
Trvanie projektu: január 2002 – apríl 2002
Sumár:
Prvým veľkým projektom Podnikateľskej aliancie Slovenska – stálej konferencie
CPHR o zlepšovaní podnikateľského prostredia (PAS) sa
stala novelizácia
Zákonníka práce (ZP). Tento projekt sa spustil v rámci nepravidelnej aktivity PAS
pod názvom „Vypracovanie vlastných návrhov legislatívnych predpisov a návrh
zmien inštitucionálneho zabezpečenia“.
Od 1. apríla 2002 mal na Slovensku začať platiť nový ZP schválený už v roku
2001. Podniky združené v PAS označili tento predpis ako najväčšie aktuálne
nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podnikateľského prostredia. Cieľom projektu
bolo úspešne ovplyvniť presadenie zmien vedúcich k prijatiu takého ZP, ktorý by
prispel ku kvalitnejšiemu podnikateľskému prostrediu na Slovensku.
Aktivita sa začala realizovať 1. januára 2002 a jej skončenie bolo plánované na
30. apríla 2002. Hlavným výstupom projektu bolo 28 navrhnutých zmien,
týkajúcich sa najproblematickejších ustanovení platného ZP. Šesť z nich bolo
zapracovaných v marcovej novele. Koncom roka 2002 bol zo strany Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR začatý proces komplexnej novelizácie ZP.
O úspešnosti projektu PAS s názvom Novelizácia Zákonníka práce svedčí aj
skutočnosť, že do novely pripravenej Ministerstvom boli zapracované takmer
všetky ostatné zmeny navrhované PAS.
Koordinátorom projektu bola Výkonná rada PAS. Na prácach spojených s
projektom sa podieľali interní pracovníci PAS, Centra pre hospodársky rozvoj,
Stredoeurópskeho inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a externí
spolupracovníci.
Aktivity projektu:
•
•
•
•
•
•
•
•

vydanie stanoviska PAS
vypracovanie definitívnej verzie vlastného návrhu na zmenu ZP
rokovania o zmene ZP
účasť v pracovnej skupine podpredsedu vlády SR za zmenu ZP
vypracovanie medzinárodného porovnania
analýza dopadu účinnosti nového ZP na podnikateľské subjekty
prezentovanie čiastkových výstupov cez vlastnú internetovú stránku
mediálne pokrytie projektu.

www.alianciaPAS.sk/pas/menu_nepravidelne_zak_prace.htm
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CPHR - PAS
PROJEKTY
MANAŽÉR PROJEKTU: JOZEF HAJKO
SPRÁVA O STAVE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA – SR 2002
Trvanie projektu: marec 2002 – október 2002
Sumár:
Cieľom projektu bolo zistiť rozhodujúce prekážky, ktoré najviac obmedzujú,
predražujú alebo znemožňujú trhovú výmenu na Slovensku, čím oslabujú
dlhodobý ekonomický rast, vedú k rastu nezamestnanosti a zhoršujú alebo
spomaľujú zlepšovanie životnej úrovne. Projekt mal zároveň navrhnúť základné
zmeny v koncepcii zákonov, ktoré obsahujú odhalené problémy. Porovnať zistený
stav a navrhované zmeny s riešeniami, ktoré sa uplatňujú v iných krajinách, s
osobitným ohľadom na proces vstupu SR do Európskej únie.
Aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

vypracovanie, rozoslanie a spracovanie dotazníku zameraný na prieskum
problémov, ktorým podnikateľská sféra čelí najčastejšie
vypracovanie prvého stanoviska PAS a podkladov na publikovanie v médiách
na základe výsledkov prieskumu
zorganizovanie konferencie, zameranej na diskusiu medzi podnikateľmi a
politikmi.
získavanie skúseností zo zahraničia zhromažďovaním podkladov z jednotlivých
krajín
identifikovanie najdôležitejších problémov, ktoré sa ďalej analyzovali v
čiastkových analýzach na základe výsledkov dotazníkov a rozhovorov
vypracovanie druhého stanoviska PAS a podkladov na publikovanie v
médiách;
realizácia čiastkových analýz definovaných okruhov problémov, pričom sa
využili všetky dovtedy získané poznatky
vypracovanie tretieho stanoviska PAS na základe výstupov z čiastkových
analýz
skompletizovanie úplného znenia Správy vrátane návrhov na úpravy vo
filozofii zákonov alebo podzákonných noriem, ktoré boli identifikované ako
problematické, respektíve na zmeny sporných ustanovení v týchto predpisoch.
vypracovanie štvrtého stanoviska, ktoré bolo zároveň výstupom na tlačovej
konferencii, kde bola prezentovaná správa v slovenskom jazyku
preklad Správy do anglického jazyka
zverejnenie čiastkových výsledkov, analýz, stanovísk, ako aj samotnej Správy
na internetovej stránke PAS

Publikácia:
Správa o stave podnikateľského prostredia – SR 2002

www.alianciaPAS.sk/pas/menu_nepravidelne_stav_podnik_prostredia.htm
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HOSPODÁRENIE V R. 2002

Príjmy Skupiny INEKO
Vlastné zdroje
British Embassy
2%
Bratislava
2%

Eurrópska komisia
2%

PHARE
2%

Ford Foundation
3%

Iné zdroje
4%

OSI
32%

Fulbright Commision
3%
CIPE
5%
PAS
5%

DFID
6%

UNDP
9%

USAID
25%

Výdaje Skupiny INEKO
Náklady na
správu
9%

Režijné náklady
9%
Zariadenie
1%

Priame náklady
na projekty
81%
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Zdroje INEKO (Obdobie: 1.1.2002 - 31.12.2002)
OSI - Open Society Budapest
UNDP - United Nations Development Program
Ford Foundation
Freedom House
USAID - U. S. Agency for International Development
FIPA - The Foundation of the Institute of Public Affairs
(Poland)
Ostatné zdroje
Spolu

188
19
15
7
3

930
890
718
262
620

USD
USD
USD
USD
USD

3 499 USD
4 610 USD
243 529 USD

Zdroje INEKO (2002)
3 620 USD

3 499 USD

4 610 USD

OSI

7 262 USD

UNDP
Ford Foundation

15 718 USD

Freedom House
USAID

19 890 USD

FIPA
Ostatné zdroje
188 930 USD

Graf obsahuje len zdroje INEKO, neobsahuje zdroje ostatných členov Skupiny
INEKO.
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Výdavky INEKO (2002)
Režijné náklady
Mzdové náklady
Semináre, workshopy, prieskumy
Vzdelávacie náklady
Zariadenie
Spolu

99 037 USD
96 651 USD
27 506 USD
13 918 USD
6 417 USD
243 529 USD

Výdavky INEKO (2002)
13 918 USD

6 417 USD

Režijné náklady
Mzdové náklady

27 506 USD

99 037 USD

Semináre, workshopy,
prieskumy
Vzdelávacie náklady

96 651 USD

Zariadenie

Mzdové náklady: management, účtovníci, právnici, asistenti, vedúci projektov,
výskumníci, externisti, správca PC siete…
Mzdové náklady obsahujú náklady na správu a riadenie INEKO a Skupiny INEKO,
na projekty INEKO a spoločné projekty členov Skupiny INEKO
Režijné náklady: nájomné, energie, telekomunikácie, internet, poštovné,
kancelárske potreby, opravy a údržba, predplatné, poistenie, cestovné náklady
Režijné náklady obsahujú náklady na INEKO a členov Skupiny INEKO
Semináre, workshopy, prieskumy
Obsahujú náklady na organizovanie seminárov, workshopov a prieskumov
verejnej mienky v rámci projektov INEKO a spoločných projektov členov Skupiny
INEKO
Vzdelávacie náklady: knihy, štúdie, výsledky prieskumov, software…
Zariadenie: PC, zariadenie, nábytok…
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MEDIÁLNE VÝSTUPY
elektronické médiá
1
5
11
7

I. štvrťrok
II. štvrťrok
III. štvrťrok
IV. štvrťrok

printové médiá
80
81
71
67

Počet mediálnych výstupov INEKO v r. 2002

100

80

81

80

71

67

60

elektronické médiá

40
20
0

printové médiá

1
I. štvrťrok

5
II. štvrťrok

11

III. štvrťrok

7

IV. štvrťrok
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ŠTATISTIKA NÁVŠTEVNOSTI WWW STRÁNOK

10
02
92

Štatistika prístupov na stránky skupiny INEKO v roku 2002
(zahŕňa domény ineko.sk, cphr.sk, transparency.sk, alianciapas.sk,
rocnasprava.sk, valnezhromazdenie.sk, obecnenoviny.sk a samosprava.sk)

2000

94
00
0

70
11
6

62
88
6

63
51
3

52
67
1

60
48
8

81
98
2

71
75
1

2500

59
01
6

3000

64
46
6

3500

96
80
6

4000

120000
100000
80000
60000

1500

40000

1000
20000

500

denný priemer
počet zásahov

december

november

október

september

august

júl

jún

máj

apríl

marec

február

0
január

0

