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Výročná správa za rok 2010 predkladá na jednom mieste aktivity, ktoré INESS – 
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz realizoval v piatom roku svojho 
pôsobenia. 
 
Najvýznamnejším úspechom bolo ďalšie medzinárodné ocenenie vzdelávacieho 
projektu INESS Cena štátu. Ten po rozšírení z internetového portálu na všetky 
stredné školy na Slovensku a realizovaní veľkého množstva prednášok vo všetkých 
geografických oblastiach Slovenska zaujal americký The Atlas Economic Research 
Foundation natoľko, že projekt získal The 2010 Templeton Freedom Awards 
v kategórii dosiahnuté výsledky mladých inštitútov. Ocenenie sa nám podarilo získať 
v konkurencii viac než 130 think tankov z celého sveta.   
Pokračovali sme v aktualizácii a vylepšovaní internetového portálu Cena štátu 
a Plytvanie štátu. V minulom roku sme rovnako ako v tom predchádzajúcom pripravili 
edukačný balíček Cena štátu pre učiteľov a pokračovali v prednáškach o Cene štátu 
na stredných a vysokých školách po celom Slovensku. 
Pred Vianocami sme pre verejnosť pripravili originálny darček - v každom výtlačku 
denníka SME bol vložený pokladničný bloček „Váš účet za služby štátu“. 
Pokračovali sme aj v organizácii vzdelávacích podujatí (nielen) pre študentov: v apríli 
sme zorganizovali štvordňový intenzívny „Seminár rakúskej ekonómie - ekonómie, 
ktorá predpovedala krízu“, na ktorom vybraným študentom vysokých škôl prednášali 
2 zahraniční lektori a 5 lektori zo Slovenska. Záujem o podujatie niekoľkonásobne 
prekročil kapacitu podujatia. V lete sme zorganizovali v poradí už štvrtý The Liberty 
Camp pre študentov zo Slovenska i zahraničia, týždňové podujatie v anglickom 
jazyku. 
Usporiadali sme tiež našu prvú medzinárodnú konferenciu s názvom Malá vláda - 
dobrá vláda, kde sa nám ako hlavného rečníka podarilo získať Hon. Mauricea 
McTiguea, svetoznámeho reformátora a niekoľkonásobného ministra Nového 
Zélandu, t.č. viceprezidenta Mercatus Center. Na podujatí tiež vystúpili napr. 
predseda parlamentu Richard Sulík a ďalší rečníci zo Slovenska. Usporiadali sme 
tiež diskusné fórum „Potrebujeme druhé kolo dôchodkovej reformy?“ a ďalšie 
diskusné podujatia a naše postoje sme prezentovali na veľkom množstve odborných 
podujatí. Spomedzi tém dominovala dlhová kríza v Eurozóne, euroval, nastavenie 
dôchodkového systému a pochopiteľne parlamentné voľby. 
Popri projektoch určených pre odbornú verejnosť sme si udržali pozíciu mediálne 
najcitovanejšieho ekonomického think tanku na Slovensku. 
Okrem volieb, dlhovej krízy a napätia v eurozóne boli hlavnými oblasťami nášho 
záujmu verejné financie, sociálny systém, dôchodky, či regulačné rámce 
hospodárstva. 
 
Vzhľadom na záujem zo strany médií a odozvu zo strany verejnosti, rovnako ako aj 
na získané zahraničné ocenenie hodnotíme rok 2010 ako úspešný. Aktivity, ktoré sú 
popísané v tejto správe, by samozrejme nebolo možné uskutočniť aj bez Vašej 
podpory a priazne. Dovoľte mi poďakovať Vám za ňu a vyjadriť nádej, že sa nám ju 
podarí zachovať aj v roku 2011. 
 
Richard Ďurana 
riaditeľ INESS
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O INŠTITÚTE 

 
Názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava 
Inštitút je zapísaný v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, registrácia 
vykonaná dňa 2.12.2005, číslo spisu: VVS/1-900/90-27180, zmeny zaregistrované 
dňa 1.2.2007, číslo spisu VVS/1-900/90-27180-1. INESS bolo pridelené IČO 307 
98 442, DIČ 202 232 7230. Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo účtu: 
2664752087/1100. 
 
INESS vznikol na sklonku roku 2005 a svoju činnosť začal 1. januára 2006. Jedným 
z cieľov jeho vzniku bolo vyplniť priestor v oblasti analýz zameraných na 
uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach 
slovenskej ekonomiky. Ambíciou INESS je monitorovanie činnosti a financovania 
verejného sektora, hodnotenie efektov legislatívnych zmien, komentovanie 
aktuálnych ekonomických a spoločenských tém a vypracovávanie sektorových 
analýz. INESS považuje za jednu zo svojich priorít vzdelávaciu činnosť a jeho 
poslaním je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhových 
mechanizmov, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy 
bežných ľudí. 
  
INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie založené fyzickými 
osobami, ktoré je financované z darov fyzických osôb, 2% daňovej asignácie, grantov 
a príjmov z vlastnej činnosti. 
 
 

ZÁSADY ČINNOSTI 
 
Apolitickosť 
INESS je neziskové apolitické združenie, ktoré svojou činnosťou nepodporuje žiadnu 
politickú stranu ani záujmovú skupinu. 
 
Nezávislosť 
Spolupráca s inými subjektmi alebo osobami nemá vplyv na hodnoty ani obsah 
výstupov projektov združenia INESS. 
 
Financovanie projektov 
Financovanie projektov združenia INESS zo strany právnických osôb alebo 
verejného sektora sa uskutočňuje formou grantu. Spoluúčasť partnera na financovaní 
projektu je zverejnená v diele, ktoré je výstupom projektu. Finančná spoluúčasť nemá 
vplyv na kvalitu ani objektivitu vypracovaného diela. Spolupráca INESS so 
súkromným a verejným sektorom je možná iba v prípade, ak sú ciele a výstupy 
projektu v súlade s poslaním a hodnotami inštitútu. 
 
INESS sa nepodieľa na projektoch, ktorých výsledkom je porušovanie alebo 
spochybnenie princípov osobnej slobody a vlastníckych práv. 
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ĽUDIA 

 
Na činnosti INESS sa v roku 2009 aktívne podieľali: 
 
 

Mgr. Richard Ďurana, 
PhD., riaditeľ, 
Pracuje v INESS od 
začiatku jeho činnosti v 
roku 2006. Po ukončení 
štúdia na Prírodovedeckej 

fakulte UK v Bratislave -absolvoval 
postgraduálne štúdium na Chemickom ústave 
SAV. Venuje sa hospodárskej politike, verejným 
financiám a trhu práce. 
richard.durana@iness.sk 

  
Mgr. Juraj Karpiš, 
analytik, 
Je spoluzakladateľom 
INESS a členom od jeho 
vzniku. Ukončil Fakultu 
manažmentu UK v 

Bratislave so špecializáciou finančný 
manažment. Predtým, ako začal pôsobiť v 
INESS, bol zamestnaný v komerčných 
finančných inštitúciách v zahraničí a na 
Slovensku. 
Zameriava sa na hospodársku a menovú politiku, 
verejné financie, sociálny systém a 
zdravotníctvo. 
juraj.karpis@iness.sk 

 
Mgr. Radovan Ďurana, 
analytik, 
Ako spoluzakladajúci člen 
pôsobí v INESS od 
začiatku jeho činnosti. Po 
ukončení Fakulty 

manažmentu UK v Bratislave (špecializácia 
finančný manažment) pracoval v komerčnej 
banke v zahraničí ako analytik. 
Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, 
sociálny systém, energetika. 
radovan.durana@iness.sk 

 
Jana Duháčková, 
junior analytička, 
Pracuje na čiastočný úväzok 
najmä na projekte Plytvanie 
štátu, v rámci ktorého 
monitoruje tlačené médiá 
a vyberá prípady 
neefektívneho nakladania 
s verejnými financiami. 

Študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
jana.duhackova@iness.sk 

 
Natália Tichá 
junior analytička, 
Pracuje na čiastočný úväzok a 
zabezpečuje analytickú a 
operatívnu podporu. Študuje na 
Ekonomickej univerzite v 
Bratislave. 
natalia.ticha@iness.sk 

Juraj Galvánek 
junior analytik, 
Pracuje na čiastočný úväzok a 
zabezpečuje analytickú a 
operatívnu podporu. Študuje na 
Ekonomickej univerzite v 
Bratislave. 
juraj.galvanek@iness.sk 

 
 

 Katarína Korbelová  
office manager, 
Pracuje na čiastočný úväzok a 
zabezpečuje najmä 
administratívnu a operatívnu 
podporu. Študuje na 
Ekonomickej univerzite v 
Bratislave. 
katarina.korbelova@iness.sk 

Ing. Stanislav Mošovský 
junior analytik, 
Pracuje na čiastočný úväzok. 
Zabezpečuje analytickú 
podporu v oblasti monetárnej 
politiky. Ukončil Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave. 

stanislav.mosovsky@iness.sk 
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Okrem kmeňových členov sa na výstupoch INESS podieľajú aj externí 
spolupracovníci: 
 
Peter Šárka (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete, preklady 
a titulkovanie cudzojazyčných videí na internetovú stránku INESS) 
Jakub Stračina (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete na 
internetovú stránku INESS) 
Erik Krchňavý (preklady cudzojazyčných textov na internetovú stránku INESS) 
Tomáš Janotík (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete na 
internetovú stránku INESS) 
Daniel Brvnišťan (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete, 
preklady cudzojazyčných textov na internetovú stránku INESS) 
Zuzana Piovarčiová (prednášky Cena štátu na stredných školách) 
 
 

AKTIVITY 
 
V piatom roku svojej existencie sa INESS sústreďoval najmä na problematiku 
verejných financií, finančnej a hospodárskej krízy, venoval sa volebným programom 
a povolebným deklaráciám, sociálnemu systému a dôchodkom, monetárnej politike, 
eurovalu a dlhovej kríze v Eurozóne, dopadom regulačných rámcov vlády na 
hospodárstvo, ako aj ďalším témam. 
 
Aktivity, ktoré INESS realizoval, možno rozdeliť do niekoľkých kategórií: 
analýzy a publikácie, organizovanie konferencií a diskusných fór s aktívnou účasťou, 
prednášky a účasť na konferenciách a diskusných fórach, state v knižných 
publikáciách, organizovanie vzdelávacích podujatí, články a vystúpenia v médiách, 
komentovanie aktuálneho ekonomického diania na Slovensku i vo svete na 
internetovej stránke INESS. 
 
 

Analýzy 
 
INESS začal na sklonku roka 2010 s publikovaním krátkych policy paperov s názvom 
INESS Policy Note. Prvý sa venoval deficitu verejných financií a jeho názov bol: 
 
INESS Policy Note: Deficit verejných financií: Dôvod na rast daňového 
zaťaženia? 
 
Konštatovali sme v ňom, že deficit verejného sektora v roku 2009 bol predovšetkým 
dôsledkom expanzívnej výdavkovej politiky, ktorá vyústila do najvyššieho 
medziročného rastu výdavkov v EÚ v roku 2009. Vysoký rast výdavkov v rokoch 
2008 a 2009 nevyplýval z prijatia reforiem, či systémových zmien, ktoré by 
hmatateľne zvýšili kvalitu a rozsah verejných služieb. Z týchto dôvodov nie sú 
súčasné návrhy na zvyšovanie daňového zaťaženia vhodným nástrojom, nakoľko 
tým de facto ospravedlňujú rast neefektívnych výdavkov v predchádzajúcom období. 
Primeranou reakciou na tento rast by malo byť razantnejšie znižovanie verejných 
výdavkov. 
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Dokument je dostupný na stiahnutie vo formáte .pdf na stránke INESS 
 
Návrh stanoviska k Zelenej knihe EK 
 
INESS v tomto dokumente predložil svoj návrh znenia stanoviska k Zelenej knihe 
zverejnenej Európskou komisiou, v ktorej vyzýva vlády členských krajín na zaujatie 
postoja v diskusii o budúcnosti regulácie dôchodkových systémov. 
 
Komisia v Zelenej knihe identifikovala najväčšie výzvy dôchodkového zabezpečenia 
v členských krajinách EÚ. Sú nimi ich finančná udržateľnosť a miera náhrady 
v prostredí meniacej sa demografickej štruktúry a neistého hospodárskeho rastu. 
Viaceré krajiny už reformným procesom prešli, niektoré viac, niektoré menej 
úspešne. Komisia sa okrem iného pýta, či by mali byť posilnené a rozšírené 
celoeurópske regulácie s cieľom zabezpečiť udržateľné a primerané dôchodkové 
zabezpečenie. INESS sa domnieva, že nie. 
Hoci komisia v Zelenej knihe uvádza, že primárnu zodpovednosť za dôchodkové 
systémy majú členské krajiny a dokument neobsahuje konkrétne návrhy, už samotná 
formulácia otázok vzbudzuje podozrenie z možného pretavenia niektorých z otázok 
do všeobecne platných smerníc, čo by znamenalo významné obmedzenie možností 
budúcich úprav dôchodkových systémov. 
Vyzvali sme preto Slovenskú vládu, aby Európskej komisii odpovedala zaujatím 
jasného postoja, ktorý prispeje k zabezpečeniu suverenity Slovenska v tejto oblasti. 
Priestor pre kompetenciu Európskej komisie v otázkach dôchodkového systému by 
mal byť podľa INESS ohraničený tromi cieľmi: 
1. Zjednodušovať cezhraničnú prenositeľnosť dôchodkových nárokov vyplývajúcu 
z voľného pohybu ľudského kapitálu.  
2. Vytvárať tlak na členské štáty, aby transparentne a čo najobjektívnejšie informovali 
o rizikách, ktorým čelia nielen kapitálové formy sporenia, ale aj priebežné formy 
zabezpečenia.  
3. Pripravovať analytické výstupy porovnávajúce jednotlivé systémy na základe 
spoločnej metodológie, ktoré by mali slúžiť nielen ako zdroj inšpirácie (best practice) 
pre národných tvorcov politík, ale tiež ako zrkadlo, ktoré môžu dobre informovaní 
občania nastaviť politikom, ktorí prirodzene prehliadajú dlhodobé efekty 
navrhovaných opatrení. 
 
Návrh stanoviska vo formáte .pdf si môžete stiahnuť na stránke INESS 
 
Účet odchádzajúcej vlády - Plytvanie štátu, roky 2007/10 
 
INESS v minulom roku pokračoval s podporou Nadácie na podporu občianskej 
spoločnosti v strednej a východnej Európe (CEE Trust) v projekte Plytvanie štátu, 
ktorý je súčasťou portálu Cena štátu. Jeho cieľom je zamerať pozornosť verejnosti na 
množstvo prípadov neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi a poukázať tak na 
existujúce rezervy vo verejných financiách. Tieto prostriedky by mohli byť použité na 
financovanie priorít, akými sú napríklad deficit prvého dôchodkového piliera, či 
zníženie daňovo odvodového zaťaženia. 
Plytvanie štátu eviduje prípady, v ktorých médiá dokumentujú neefektívne nakladanie 
s verejnými zdrojmi zo strany predstaviteľov verejnej správy. Monitorované sú hlavné 



 
 

Na V ŕšku 8 ,  811  01  Bra t i s lava ,  te l . :  +421  2  5441  0945 ,  i ness@iness .sk ,  www. iness .sk  

slovenské denníky a časopisy. Výsledná komplexná databáza zachytených prípadov 
plytvania je dostupná širokej verejnosti na adrese www.plytvaniestatu.sk. Databáza 
umožňuje rôzne spôsoby vyhľadávania (podľa zodpovednej inštitúcie, obdobia, sumy 
a druhu plytvania) a zároveň sčítava, koľko by sme za vybrané obdobie mohli ušetriť, 
ak by k plytvaniu nedochádzalo. 
 
V júni sme publikovali zistenia projektu za obdobie úradovania dosluhujúcej vlády. 
Zaznamenali sme nasledujúce objemy v týchto kategóriách: 
 

Plytvanie   491 852 302 € 
Klientelizmus   441 698 873 € 
Súdne spory   4 411 552 € 

 
Uvedené objemy vyjadrujú súčet záznamov databázy Plytvanie štátu, ktoré sa viažu 
k udalostiam z obdobia január 2007- marec 2010, a  kauzy sú dostatočne uzavreté či 
vyjasnené. Množstvo prípadov plytvania dosiaľ nebolo ukončených či odhalených, 
a preto môžeme predpokladať, že konečná suma bude ešte vyššia.  
 
Detailnejší sumár zistení nájdete na stránke INESS 
 
(autori: Radovan Ďurana, Juraj Karpiš, Jana Duháčková, Natália Tichá, Katarína 
Korbelová) 
 
Projekt Plytvanie štátu je dostupný aj na stránkach www.plytvanie.sk  
a www.cenastatu.sk  
 
INESS známkoval volebné programy 
 
INESS v máji 2010 publikoval svoje hodnotenie volebných programov politických 
strán, s ktorými sa uchádzajú o priazeň voličov v júnových voľbách. 

Volebné programy vybraných politických strán sme analyzovali s otázkou, ako sa 
popasovali s neľahkou úlohou dostať verejné financie pod kontrolu a zároveň 
zabezpečiť pôdu pre opätovný rast ekonomiky. Pre hodnotenie programov sme 
zadefinovali 5 základných oblastí, ktoré sú podľa nášho názoru dnes pre Slovensko 
kľúčové: rastúci deficit verejných financií, podnikateľské prostredie, ktoré je určujúce 
pre budúci ekonomický rast, rastúca nezamestnanosť, neudržateľný I. pilier 
dôchodkového zabezpečenia a zadlžujúce sa zdravotníctvo. Nehodnotíme teda 
programy ako celok, ale posudzujeme ich na základe schopnosti reagovať na 
súčasné naliehavé problémy na Slovensku. Návrhy a postupy jednotlivých strán sme 
v problémových oblastiach hodnotili klasickým školským známkovaním, ktoré je 
bližšie popísané v stupnici nižšie. Zámerne sme neudeľovali výslednú známku 
celému programu, je totiž na každom voličovi, aby zvlášť ohodnotil významnosť 
jednotlivých oblastí. 

Celý materiál je dostupný na stránke INESS 
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Tax System Slovakia 2009 
 
Radovan Ďurana z INESS napísal analýzu vývoja 
v slovenskom daňovom systéme v roku 2009. Štúdia 
v anglickom jazyku bola koncom minulého roka publikovaná 
v Európskej daňovej ročenke na rok 2010 (Taxation in Europe 
2010), ktorú každoročne pripravuje renomovaný francúzsky 
inštitút Institut de Recherches Économiques et Fiscales. 
Publikácia na 193 stranách zachytáva najdôležitejšie 
charakteristiky vývoja daňových systémov a stavu verejných 
financií 22 európskych krajín a predpokladaný vývoj do 
budúcnosti. 
 
Analýza je dostupná aj na internetovej stránke INESS. 
 
 

Publikácie 
 
Market Finesse 
 

INESS je vydavateľom mesačníka Market Finesse, ktorý 
pravidelne vychádza v elektronickej forme od apríla 2006. Market 
Finesse pozostáva z najzaujímavejších článkov na témy, ktoré sú 
predmetom záujmu INESS, komentárov aktuálnych udalostí, 
rubrík Pro/Anti market či výdavky štátu na zrušenie, prekladov 
zaujímavých článkov, porovnaní zo sveta i z portálu Cena štátu, 
informácií o pripravovaných i realizovaných podujatiach, 
internetový link mesiaca a ďalšie. 
Ku koncu roka 2010 bol Market Finesse distribuovaný viac ako 
1300  novinárom, študentom, osobnostiam z podnikateľskej 

i verejnej sféry a ostatným  záujemcom. 
 
Ak máte záujem o inzerciu v Market Finesse, neváhajte nás kontaktovať na adrese 
mf@iness.sk 
 
Všetky čísla Market Finesse sú voľne dostupné na stránke INESS. 
 
Sociálna politika (Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave 
spoločnosti, IVO) 
(autori: Richard Ďurana, Radovan Ďurana, Oľga Reptová) 
 
Richard Ďurana a Radovan Ďurana z INESS a Oľga Reptová z 
M.E.S.A. 10 napísali štúdiu Sociálna politika, ktorá je (vo forme 
samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 
2009 - Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne 
vydáva Inštitút pre verejné otázky.  
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Štúdia Sociálna politika je dostupná na stránke INESS. 
 
HESO (Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) 
(projekt INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) 

 
Richard Ďurana z INESS je členom hodnotiacej komisie 
projektu HESO, ktorý realizuje INEKO. Výstupmi projektu sú 
hodnotiace správy, v minulom roku vyšla jedna (v decembri 

HESO 3. štvrťrok 2009). 
 
Všetky hodnotiace správy (aj za uplynulé roky) nájdete na stránke www.iness.sk 
alebo www.ineko.sk 
 
 
Organizované odborné diskusné podujatia 

 
Malá vláda – dobrá vláda 
(Usporiadateľ: INESS v spolupráci so SAKS, miesto a dátum konania: Bratislava, 2. 
november 2010) 
 

Cieľom diskusného fóra určeného pre odbornú aj 
širokú verejnosť bolo prezentovať 
a prediskutovať možnosti, spôsoby a efekty 
redukcie vládnych zásahov a výdavkov. 
Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa 
uskutočnila v hoteli Radisson Blu Carlton 
v Bratislave vystúpili prof. Maurice McTigue, 
viceprezident Mercatus Centra pri George 
Mason University, mnohonásobný minister, 

poslanec parlamentu a veľvyslanec Nového Zélandu, uznávaný expert na 
reštrukturalizáciu verejného sektora; Richard Sulík, predseda Národnej rady SR; 
Vladimír Tvaroška, štátny tajomník Ministerstva financií SR; Ľubomír Plai, AZZZ; Ján 
Oravec, člen prezídia RÚZ; Radovan Ďurana, analytik INESS. Konferenciu uviedli 
Rudolf Požgay, SAKS a Richard Ďurana, INESS. 
 
Videozáznam z podujatia je dostupný na internetovej stránke INESS 
 
INESS spolu so SAKS po konferencii publikovali odporúčania pre vládnu politiku, 
ktoré odzneli na konferencii, ale aj počas rozhovorov s prof. Mauriceom McTigueom. 
 
Odporúčania sú dostupné na na stránke INESS 
 
Potrebujeme druhé kolo dôchodkovej 
reformy? 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum 
konania: Bratislava, 12. október 2010) 
 
Diskusné fórum sme organizovali s cieľom 
kriticky zhodnotiť aktuálny stav rozpočtu 
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Sociálnej poisťovne, nové úpravy v oblasti dôchodkového poistenia a ich dopady na 
dlhodobú udržateľnosť rozpočtu poisťovne. 
Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo za účasti viac než 70 návštevníkov v Zichyho paláci 
v Bratislave, so svojimi prednáškami vystúpili: Viktor Novysedlák, riaditeľ Odboru 
daňových príjmov a fiškálnych analýz, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií 
SR; Peter Goliaš, riaditeľ INEKO; Ľudovít Kaník poslanec NR SR, bývalý minister 
práce, sociálnych vecí a rodiny a autor dôchodkovej reformy na Slovensku z roku 
2003; Radovan Ďurana, analytik INESS 
Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť na internetovej stránke INESS. 
 
Odkaz Miltona Friedmana  
(Usporiadateľ: INESS v spolupráci s The Foundation for Educational Choice, miesto 
a dátum konania: Bratislava, 30. júl 2010) 
 

 Cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo v 5 
krajinách sveta a vo všetkých štátoch Spojených 
štátov amerických, bolo pripomenúť si odkaz 
Miltona Friedmana, jedného z najvýznamnejších 
politických ekonómov 20. storočia. Slovensko 
bolo jedinou krajinou v Európe, kde sa táto 
diskusia uskutočnila.  
Friedmanov deň sa oslavoval už štvrtý krát a my 
dúfame, že sa nám na Slovensku z toho 
podujatia podarí spraviť každoročnú tradíciu, 

pretože mnohé z myšlienok Miltona Friedmana naberajú na dôležitosti práve dnes, 
kedy sa politici po celom svete predháňajú v záchranných balíčkoch, fiškálnych 
stimuláciách, nových a nových reguláciách a podobne, proti ktorým Friedman celý 
život vytrvalo bojoval. 
Hovorilo sa najmä o inflácii a deflácii a hlavní diskutéri Juraj Karpiš z INESS a Ronald 
Ižip z Trim Broker po svojich prezentáciách diskutovali o možných budúcich 
scenároch. Záujem publika potvrdila živá diskusia, ktorá sa pretiahla do 1 hodiny 
rannej. 
 
Dr. Sean Gabb: The Need for Libertarians to Fight at the Cultural Level as Well 
as in Politics and Economics. 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 3. august 2010) 
 
 Riaditeľ The Libertarian Alliance, Dr. Sean Gabb, 
predniesol začiatkom augusta na pozvanie INESS v 
Bratislave už svoju tretiu prednášku, tentoraz na tému 
Creating Libertarian Hegemony via Control of the Popular 
Arts. Rozprával v nej, prečo je nevyhnutné, aby obhajcovia 
slobody pôsobili nielen na poli ekonómie či politiky, ale aj 
kultúry. 
 
Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť na internetovej stránke INESS. 
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Prednášky na konferenciách a seminároch 
 
Členovia INESS v roku 2010 aktívne prezentovali názory INESS na mnohých 
podujatiach. INESS tiež pokračoval v rámci vzdelávacieho projektu Cena štátu v 
cykle prednášok na stredných a vysokých školách pre učiteľov i pre študentov. 
Oblasti, v ktorých sa na konferenciách, diskusných fórach či vzdelávacích 
podujatiach členovia INESS aktívne zúčastnili, môžeme rozdeliť na viacero 
základných kategórií: 
 
Finančná a hospodárska kríza 
 
Aké sú dopady krízy na podnikanie na Slovensku? 
Juraj Karpiš, INESS ďalší prednášajúci: Martin Menšík, Nadácia F.A. Hayeka; Jarro 
F. Kaplan, Goodyear Dunlop Tires Europe; Nenad Pacek, Global Success Advisors; 
Vladimír Synek, CCG; Michal Vlasák, INEX; Juraj Kramara, Det Norske Veritas; 
Tatiana Kyseľová, pelicantravel.com; Konstantin Zeuke, Kempinski Hotel; Andrej 
Kiska, Dobrý anjel (12.5. 2010, Bratislava, organizátor: Management Live) 
 

Kríza, jej príčiny a následky 
Juraj Karpiš z INESS (5.5. 2010, Bratislava, 
organizátor: Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied Univerzity Komenského) 
 
 Hospodársku krízu spôsobil voľný trh! 
Súhlasíte? 
Juraj Karpiš z INESS, ďalší diskutér: Matej 
Sapák, Ministerstvo financií (26.5. 2010, 
Bratislava, organizátor: Café Európa) 
 

Euro a jeho dopad na slovenské hospodárstvo, grécka kríza, dlhová kríza 
 
Budúcnosť Európy a eurozóny po gréckej kríze 
Juraj Karpiš z INESS, ďalší diskutéri: Igor Barát, bývalý splnomocnec vlády pre 
zavedenie eura; Martin Barto, bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska  
(23.6.2010, Bratislava, organizátor: Slovenská atlantická komisia a Zastúpenie 
Európskej komisie na Slovensku) 
 
Kríza v Grécku: rozdeľuje spoločnosť aj politikov na Slovensku 
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Ján Marušinec, MESA 10; Martin Bruncko, 
bývalý poradca min. financií (12.5. 2010, Bratislava, organizátor Bratislavský inštitút 
humanizmu) 
 
 Bude tu euro aj o 10 rokov? 
Juraj Karpiš, INESS, ďalší diskutujúci: Ivan 
Mikloš, minister financií, Ivan Korčok (10.7.2010, 
Trenčín, organizátor: Bažant Pohoda) 
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Inflácia alebo deflácia? 
Juraj Karpiš, INESS (27.9. 2010, Ekonomická univerzita v Bratislave, organizátor: 
Analysis & Policy Group, NHF EUBA) 
 
Prežijú papierové peniaze, alebo prichádzajú zlaté časy? 
Juraj Karpiš, INESS (26.10. 2010, Ekonomická univerzita v Bratislave, organizátor:  
AIESEC, Študentský parlament EUBA) 
 
Zlyhanie regulačného rámca – finančná kríza 
Juraj Karpiš, INESS, (30.11.2010, Banská Bystrica, organizátor: Bankovní institut 
Vysoká škola v Banskej Bystrici) 
 
Dlhová kríza v EÚ  
Juraj Karpiš, INESS (30.11. 2010, Nitra, organizátor: Fakulta ekonomiky a 
manažmentu SPU v Nitre) 
 
Dlhová kríza v EÚ  
Juraj Karpiš, INESS (2.12. 2010, Prešov, organizátor: Vysoká škole medzinárodného 
podnikania ISM) 
 
Dlhová kríza v EÚ  
Juraj Karpiš, INESS (6.12. 2010, Banská Bystrica, organizátor: Independent Traders 
Club) 
 
Dôchodkový systém 
 
Problémy reformovania dôchodkových systémov 
Radovan Ďurana, INESS (14.8. 2010, Jindřichuv Hradec, Letní univerzita liberálních 
studií) 
 
Cena štátu 
 
INESS v rámci vzdelávacieho projektu Cena štátu realizoval v roku 2010 
5 prednášok na stredných školách a 4 prednášky na vysokých školách v 7 mestách 
po celom Slovensku (zoznam prednášok nájdete v Prílohe č. 1) 
 
Ostatné 
 
Liberty Forum 
Richard Ďurana, INESS, ďalší diskutéri: Charles Murray z American Enterprise 
Institute, Russ Roberts z Mercatus Center, Ed Crane z CATO Institute, Steven 
Horwitz z St. Lawrence University, Gabriel Calzada z Instituto Juan de Mariana v 
Španielsku či Tom Palmer z Atlasu a ďalší (9-10.11. 2010, Washington, D.C., 
organizátor: Atlas Economic Research Foundation) 
Viac informácií v sekcii Medzinárodné pôsobenie 
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 Obchod je živý organizmus, aj jemu treba 
vytvoriť podmienky 
Juraj Karpiš, INESS, ďalší diskutéri: Peter 
Mihók, Slovenská obchodná a priemyselná 
komora SR; Pavol Konštiak, Zväz obchodu a 
cestovného ruchu SR; Gabriel Csollár, COOP 
Jednota Slovensko; Karel Pilčík, MP Krásno; 
Tomáš Bel, Exisport; Patrice Pellegrino, 
EuroCommerce (27.4. 2010, Bratislava, 
organizátor: Slovak Retail Summit 2010) 
 
Manažment finančných rizík 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší prednášajúci: Elena Kohútiková, VÚB; Juraj Borgula, Zväz 
strojárskeho priemyslu SR; Tomáš Jurík, Coface Slovakia; František Palko, 
Ministerstvo financií (21.4.2010, Bratislava, organizátor: Coface Slovakia) 
 
Slovensko v polčase reforiem 
Radovan Ďurana, INESS, ďalší prednášajúci: Charles Murray, American Enterprise 
Institute; Richard Messick, Svetová banka; Miloš Svrček, ĽS-HZDS; Daniel Lipšic, 
KDH; Zuzana Wienk, Aliancia Fair play; Richard Vedder, Ohio University; František 
Schlosser, Ministerstvo školstva SR; Ivan Mikloš, SDKÚ-DS; František Gahér, 
Univerzita Komenského; Emília Kršíková, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR; Richard Sulík, SAS; Peter Mihalyi, Central European University; Vilian 
Novotný, SDKÚ-DS; Peter Pažitný, Health Policy Institute (17.5.2010, Bratislava, 
organizátor: TREND, Cato Institute) 
 
Atlas Think Tank 101 
Richard Ďurana, INESS, ďalší diskutéri: Scott Hennig z Candian Taxpayers 
Federation, Edita Maslauskaite z Lithuanian Free Market Institute, Bettina Horst z 
Chile’s Libertad y Desarrollo, Michel Kelly-Gagnon z Montreal Economic Institute (6-
8.11. 2010, Washington, D.C., organizátor: Atlas Economic Research Foundation) 
Viac informácií v sekcii Medzinárodné pôsobenie 
 
 
Vzdelávacie podujatia 

 
Seminár rakúskej ekonómie - Ekonómie, ktorá predpovedala krízu 
(usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Brusno, 8-11.4. 2010) 
 
V dňoch 8.-11. apríla 2010 sa v Hoteli Brusno 
v Brusne uskutočnil Seminár rakúskej 
ekonómie - Ekonómie, ktorá predpovedala 
krízu. Podujatie organizoval INESS s podporou 
Nadácie Tatra banky. 
Na seminári prednášali zahraniční lektori Dr. 
Philipp Bagus, Univerzita kráľa Juana Carlosa 
v Madride, Španielsko a Dr. David Lipka, 
Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká 
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republika a domáci prednášajúci: doc. Ján Šebo, iTC a UMB Banská Bystrica, Juraj 
Karpiš, INESS, Radovan Ďurana, INESS, Martin Štefunko a Matúš Petrík. 
Z množstva prihlásených študentov sme na základe posúdenia vyplneného online 
dotazníka vybrali 32 študentov z univerzít zo všetkých geografických častí Slovenska 
i zahraničia.  
Samotná výučba prebiehala formou prednášok, po ktorých nasledovala diskusia o 
preberanej téme. Kurikulum bolo zostavené tak, aby sa preberaná teória dala 
aplikovať na aktuálne ekonomické dianie na Slovensku i vo svete. Tomuto cieľu bol 
prispôsobený aj výber prednášajúcich, z ktorých časť pochádzala z akademickej 
obce, časť z tretieho sektora a časť z podnikateľskej sféry.  
Od metodológie rakúskej ekonomickej školy, vlastníckych práv, rakúskej teórie 
hodnoty, margnalistickej revolúcie, cien a ich informačnej funkcie, konkurencie a 
úlohe podnikateľa sme sa dostali cez ekonómiu verzus ideológiu až ku kríze (peniaze 
a ich funkcia, systém frakčných rezerv, centrálne banky, rakúska teória 
hospodárskych cyklov) či praktickému investovaniu. 
Prednášajúci boli každý deň k dispozícii aj po 
skončení oficiálneho programu a diskutovali s 
účastníkmi aj na témy, na ktoré pri diskusiách po 
prednáškach neostal priestor.  
Napriek relatívne vysokému tempu podujatia (bežný 
deň začínal prednáškou ráno o 9:00 a končil o 
22:00, potom ešte nasledovali neformálne večerné 
diskusie účastníkov s prednášajúcimi v bare) 
účastníci podujatie hodnotili podľa záverečnej 
evaluácie veľmi pozitívne.  
Všetci absolventi získali certifikát o absolvovaní 
podujatia. 
 
Viac informácií o podujatí ako aj Seminári rakúskej ekonómie v roku 2011 nájdete na 
stránke www.iness.sk/srek 
 
 
The Liberty English Camp 
(usporiadateľ: INESS a The Language of Liberty Institute, miesto a dátum konania: 
Martin, 24-30.6. 2010) 
 

Na konci júna sa tradične uskutočnil 
náš v poradí už štvrtý The Liberty 
Camp, ktorý pravidelne organizujeme v 
spolupráci s americkým The Language 
of Liberty Institute. 
Podujatie si zachovalo svoj 
medzinárodný rozmer, medzi 27 
účastníkmi boli zástupcovia z piatich 
krajín. 
Podujatie organizujeme s cieľom 
rozšíriť úroveň vzdelania v oblasti 
ekonómie, filozofie, etiky a práva pre 

vybraných študentov zo Slovenska i zahraničia s akcentom na prepojenie teórie a 
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praxe, zásahy štátu do ekonomiky ako aj slobodu vo všetkých jej aspektoch 
prostredníctvom týždňového intenzívneho podujatia so zaujímavými zahraničnými 
lektormi. Sekundárnym cieľom je zlepšenie angličtiny účastníkov tak, aby rozumeli 
frekventovanej terminológii používanej v odbornej literatúre. 
Ročník 2010 sa niesol v znamení vízií, okrem zaujímavých prednášok o tom, čo 
môže priniesť budúcnosť, účastníci počas kempu pripravovali projekt zlepšenia 
situácie na Slovensku do roku 2020 v oblastiach vzdelávania, decentralizácie, 
nezamestnanosti a korupcie. Z hodnotení účastníkov vyplýva, že sa opäť podarilo 
dať dokopy adekvátnu ponuku s dopytom po vzdelávaní a nových myšlienkach. 
Prednášky viedli Andy Eyschen (AUS), Glenn Cripe (USA), Ricardo Campelo de 
Magalhaes (POR), David W. Hutzelman (USA), Thomas C. Patterson (USA) a 
Radovan Ďurana z INESS. 
Podujatie podporili: Nádacia Tatrabanky, Nadácia Intenda a International Republican 
Institute. 
 
Viac informácií o podujatí a o prípravách tohtoročného, v poradí už piateho The 
Liberty Campu nájdete na stránke www.iness.sk/lec 
 
 

Cena štátu (www.cenastatu.sk) 
 
INESS aj v minulom roku pokračoval vo svojom 
projekte CENA ŠTÁTU, ktorý spustil v decembri 
roku 2006. Nosným pilierom tohto dlhodobého 
projektu je internetový portál, ktorý na jednom 
mieste koncentruje presné a aktuálne informácie o 
jednotlivých zložkách verejných financií. Pomocou 
interaktívnych súčastí stránky či prepočtov 
všetkých položiek na pracujúceho alebo na 1 
občana má projekt ambíciu zlepšiť povedomie o 
fungovaní a proporciách verejných financií, a to najmä u študujúcej mládeže, 
novinárov a širokej verejnosti ako takej. Jeho súčasťou je napríklad grafické 
znázornenie štruktúry verejných výdavkov formou plagátu (Vesmír verejných 
výdavkov), ktorý už bol schválený Ministerstvom školstva SR ako vhodná učebná 
pomôcka pre vzdelávanie v oblasti ekonómie na stredných školách. Edukačnú úlohu 
plnia rôzne interaktívne aplikácie, ktoré umožňujú ľahšie pochopenie súvislostí vo 
finančnom vzťahu občan – štát.  
V roku 2007 sme Cenu štátu obohatili o ďalší projekt – „Plytvanie štátu“. Jeho úlohou 
je na základe monitorovaných správ publikovaných v tlačených médiách archivovať 
príklady neefektívneho nakladania s peniazmi daňových poplatníkov zo strany 
predstaviteľov verejnej správy. Databáza umožňuje rôzne spôsoby vyhľadávania 
(podľa zodpovednej inštitúcie, obdobia, sumy a druhu plytvania) a zároveň sčítava, 
koľko by sme za vybrané obdobie mohli ušetriť, ak by k plytvaniu nedochádzalo. 
INESS v roku 2008 začal s prednáškami o verejných financiách pre učiteľov 
stredných a vysokých škôl, v ktorých sme pokračovali aj v roku 2010, k čomu nás 
povzbudila aj pozitívna spätná väzba zo strany samotných učiteľov. Aj v minulom 
roku sme pripravili balíček pre učiteľov, ktorý pozostával z CD-ROM a plagátu 
Vesmír verejných výdavkov. CD obsahovalo offline verziu portálu Cena štátu, 
pripravenú prezentáciu pre učiteľov ako aj návod, ako môžu učitelia vo výučbe Cenu 
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štátu využiť. Súčasťou CD tiež boli interaktívne súčasti na využitie na vyučovacej 
hodine ako aj séria testov, ktorá má učiteľom prácu s Cenou štátu zjednodušiť. 
Učiteľský balíček sme distribuovali na viac než 300 stredných škôl po celom 
Slovensku. INESS tiež ponúka školám možnosť oboznámenia s detailmi projektu 
formou prednášok, v roku 2010 sme absolvovali 9 prednášok po stredných 
a vysokých školách po celom Slovensku (pozri Prílohu č. 1). 
 
Pokladničný bloček - Váš účet za služby štátu 
 
Informácie o finančnom vzťahu 
medzi občanom a štátom môžu mať 
skutočne rôznu podobu: deň pre 
Vianocami INESS pre verejnosť 
v spolupráci s agentúrou 
Mayer/McCann Erickson pripravil pre 
čitateľov denníka SME originálny 
darček - v každom výtlačku SME bol 
vložený pokladničný bloček 
s názvom „Váš účet za služby štátu“, 
ktorý zrozumiteľne a vtipne 
informoval o skutočných cenách 
služieb poskytovaných štátom, teda 
aj o tých, o ktorých sa mnoho ľudí 
nazdáva, že sú zadarmo. Informácia 
o portáli Cena štátu sa tak dostala 
k približne 50 tisícom čitateľov a ich rodinným príslušníkom. 
 
 
Iné iniciatívy 

 
Radovan Ďurana a Juraj Karpiš z INESS boli na jeseň 2010 nominovaní do 
poradného kolégia ministra financií SR ako externí experti. 
 
Radovan Ďurana z INESS spolupracoval s Republikovou úniou zamestnávateľov ako 
expert na Zákonník práce a verejné financie v rámci Centra sociálneho dialógu. 
 
Richard Ďurana a Juraj Karpiš z INESS spolupracovali na sklonku roka v rámci 
Centra sociálneho dialógu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 
témach trhu práce, II. piliera dôchodkového poistenia a novele zákona o sociálnom 
poistení. 
 

Mediálne aktivity 
 
Členovia INESS pravidelne publikujú v médiách články a prostredníctvom 
mediálnych vyjadrení prezentujú názory a návrhy riešení aktuálnych ekonomických 
problémov. V uplynulom roku sa pozornosť INESS sústreďovala na pretrvávajúcu 
hospodársku krízu, z nej vyplynuvšiu dlhovú krízu, analýzu volebných programov, 
hospodársku politiku, verejné financie, dôchodkový systém, dianie na trhu práce 
a odvody a dane. 
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V roku 2010 mali členovia INESS celkovo 648 mediálnych vystúpení alebo 
článkov, čo predstavuje medziročný 2% pokles. INESS si udržal pozíciu 
najcitovanejšieho ekonomického think tanku na Slovensku. Od 1.1. 2006 do 31.12. 
2010 INESS zaznamenal spolu 2233 vystúpení alebo článkov. 
 
Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 2006 do 
konca roka 2010 (všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu 
www.iness.sk). 
 

Zhrnutie mediálnych výstupov 
 

 
 

Podľa druhu média 
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Televízia 

 

 
 
Analytici INESS sa najčastejšie vyjadrovali v spravodajských reláciách (Správy STV, 
Televízne noviny TV Markíza, Správy TA3, Noviny TV JOJ), ale aj v publicistických 
reláciách (Analýzy a trendy na TA3, Správy a komentáre STV, Téma dňa na TA3). 
 
 

Rozhlas 
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Podobne ako v prípade televízie, aj v rozhlase členovia INESS najčastejšie 
prezentovali svoje názory v spravodajských reláciách (napr. Rádiožurnál na 
Slovensku 1), väčší priestor však dostávali aj v publicistických reláciách (napr. 
Z prvej ruky na Slovensku 1). 
 

Denníky 

 
 
Členovia INESS publikovali v roku 2010 v tlačených alebo elektronických médiách 
celkovo 102 autorských článkov. Zvyšok mediálnych výstupov tvorili vyžiadané 
komentáre k aktuálnemu dianiu  
 
 

Internetová stránka www.iness.sk 
 
Obsah 
 
Na internetovej stránke INESS členovia a externí spolupracovníci publikujú: 
 

- vlastné odborné analýzy a štúdie, 
- INESS Policy Notes (krátke policy štúdie s konkrétnymi odporúčaniami pre 

hospodársku politiku) 
- mediálne výstupy 
- preklady zaujímavých článkov (na témy finančná a hospodárska kríza, euro, 

sociálny systém, hospodárska politika a dopady vládnych regulácií, životné 
prostredie, energetický priemysel, daňová konkurencia a podobne), 

- vlastné komentáre k aktuálnemu dianiu na Slovensku i vo svete 
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Komentáre na stránke www.iness.sk 

 

 
- zaujímavé porovnania z rôznych ekonomických a spoločenských oblastí 

života, 
- rešerše ekonomickej literatúry, 
- mesačník Market Finesse, 
- odporúčania na zaujímavé články, stránky, podujatia alebo publikácie, 
- iné. 

 
Na svojej stránke INESS v spolupráci s Liberálním Institutem v Prahe ponúka na 
predaj zaujímavé diela svetovej ekonomickej literatúry. 
 
 
Štatistika návštevnosti internetovej stránky www.iness.sk 
 
Počas roka 2010 navštívilo internetovú stránku INESS (www.iness.sk) viac ako 
64 604 unikátnych návštevníkov (25% medziročný nárast v porovnaní s rokom 2009). 
 
Počet návštevníkov stránky www.iness.sk 
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Počet návštevníkov stránky www.cenastatu.sk 
 
Portál Cena štátu tiež dosiahol v uplynulom roku najvyššiu návštevnosť počas svojej 
5 ročnej existencie, keď si údaje o verejných financiách prišlo pozrieť 90 764 
unikátnych návštevníkov (medziročný nárast 30%). Táto vysoká návštevnosť je 
sčasti dôsledkom prednáškovej tour INESS o Cene štátu po stredných a vysokých 
školách po Slovensku ako aj zaslaním učiteľského balíčka Cena štátu učiteľom na 
viac ako 300 stredných škôl a jeho aktívnym využívaním zo strany učiteľov (viac 
v sekcii Prednášky na konferenciách a seminároch a Cena štátu). 
Ďalším dôvodom môže byť rastúci záujem o portál v zahraničí. Potvrdzuje ho aj 
záujem zahraničných partnerov o vytvorenie klonov pre ďalšie krajiny. 
 

 
 
 
Iné internetové stránky 
 
Okrem vlastnej internetovej stránky www.iness.sk prezentujú členovia INESS svoje 
názory na blogu eTrend.sk, aktualne.sk, komentáre z internetovej stránky INESS 
preberajú ekonomický portál Hospodárskych novín Finweb i Aktuality.sk. 
 
INESS na Facebooku 
 
INESS v roku 2009 spustil svoju stránku na populárnej sociálnej sieti - Facebooku. 
V súčasnosti má stránka 1140 fanúšikov, čo je najviac spomedzi všetkých 
slovenských think tankov. Na stránke nájdete vždy aktuálne informácie 
o pripravovaných podujatiach, zaujímavých mediálnych výstupoch či článkoch členov 
INESS ako aj diskusie na témy, ktorým sa venuje INESS alebo ktoré zaujímajú 
našich čitateľov. 
 
Adresa FB stránky INESS: www.facebook.com/iness.slovakia 
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Medzinárodné pôsobenie 

 
INESS sa v celosvetovej konkurencii podarilo získať ocenenie The 2010 
Templeton Freedom Awards 
 
INESS dosiahol po významných svetových úspechoch 
z rokov 2007 (The Stockholm Network Golden Umbrella 
Award, Londýn), 2008 (The Templeton Freedom Award, 
Washington), 2009 Dorian & Antony Fisher Venture Grant 
(Atlas Economic Research Foundation, Washington) ďalší 
pozoruhodný úspech. Minulý rok ho v novembri americký  
The Atlas Economic Research Foundation ocenil The 
2010 Templeton Freedom Awards v kategórii Dosiahnuté výsledky mladých 
inštitútov. Atlas zaujal najmä náš projekt Cena štátu, ktorý postupne z internetového 
portálu expandoval do škôl a prednášky o cene štátu si v priebehu niekoľkých rokov 

vypočulo viac ako 3000 študentov a 300 
učiteľov. Oficiálne ohlásenie víťazov The  
Templeton Freedom Awards sa udialo na 
konferencii The Liberty Forum, ktorá sa 
uskutočnila vo Washingtone v novembri 
2010. Ocenenie a grant pre INESS 
prevzal z rúk prezidenta Atlas Economic 
Research Foundation Alejandra 
Chafuena a riaditeľa Atlasu Brada Lipsa 
Richard Ďurana. 
 

 
 
The Liberty Forum 
 
Taký bol názov výročnej konferencie organizovanej 
americkou nadáciou The Atlas Economic Research 
Foundation, ktorá sa konala vo Washingtone v 
novembri. Tento rok sa na nej počas dvoch dní 
zúčastnilo viac než 380 účastníkov z celého sveta. 
Vystúpili na nej takí rečníci ako Charles Murray, Russ 
Roberts z Mercatus Center, Ed Crane z CATO Institute, 
Steven Horwitz z St. Lawrence University, Gabriel 
Calzada z Instituto Juan de Mariana v Španielsku či 
Tom Palmer z Atlasu. Témami panelov boli od šetrenia 
vo verejných financiách, sound money, cez aplikáciu biznis modelov do šírenia 
slobody až po energetickú budúcnosť. V paneli Messaging Strategies vystúpil 
s prednáškou aj Richard Ďurana z INESS.  
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Atlas Think Tank 101 
 
Tento rok samotnému The Liberty Forum predchádzal 
trojdňový kurz Think Tank 101 pre 19 lídrov nádejných 
inštitútov zo 14 krajín z celého sveta. Jedným z lektorov 
bol aj Richard Ďurana z INESS.  
 
 

 
Dopady finančnej krízy na verejné rozpočty (IREF) 
 
Radovan Ďurana sa v dňoch 4-7. novembra 2010 zúčastnil workshopu predstaviteľov 
12 think tankov z celej Európy na tému dopadov finančnej krízy na verejné rozpočty. 
Workshop organizoval francúzsky think tank IREF. Na podujatí zástupca INESS 
prezentoval príspevok k téme vývoja verejných financií na Slovensku a hodnotil 
odpoveď súčasnej vlády na tento vývoj. Príspevky prednášajúcich boli publikované v 
zborníku pod názvom Fiscal and Budgetary policies in Europe. 
 
 
Členstvo v medzinárodných organizáciách 
 

 INESS je členom Stockholm Network (trhovo orientovanej 
siete európskych think tankov). 

 
 

INESS je členom Atlas Network, siete, ktorá združuje viac ako 
500 think tankov z viac než 100 krajín celého sveta 
 

 
 

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI 
 
Na marec 2011 pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Tatra banky druhý ročník 
intenzívneho vzdelávacieho podujatia pre vybraných študentov vysokých škôl 
s názvom Seminár rakúskej ekonómie II. Na tomto štvordňovom podujatí nabitom 
prednáškami a diskusiami vystúpia spolu 6 prednášajúci, z toho 2 zo zahraničia - Dr. 
Tom G. Palmer (senior fellow CATO Institute / viceprezident Atlas Economic 
Research Foundation) a prof. Josef Šíma (rektor vysokej školy CEVRO Institut 
v Prahe a riaditeľ pre publikačnú činnosť Liberálního institutu v Prahe). Viac 
informácií nájdete na stránke www.iness.sk/srek. 
 
Aj v roku 2011 plánujeme pokračovať v organizácii vlastných konferencií 
a seminárov týkajúcich sa aktuálnych tém (hospodárska kríza, Euro a menová 
politika, energetika, zdravotníctvo, dane, zákonník práce, sociálny systém, verejné 
financie), na ktoré budú rovnako ako v tomto roku pozývaní politickí predstavitelia 
a domáci alebo zahraniční experti. V apríli zorganizujeme druhý ročník 
medzinárodnej konferencie Malá vláda - dobrá vláda, kde vystúpi napríklad minister 
financií Estónska Jürgen Ligi či slovenský minister financií Ivan Mikloš. 
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V júni INESS v spolupráci s The Language of Liberty Institute zorganizuje v poradí už 
piaty ročník The Liberty Camp (pozri vyššie Vzdelávacie podujatia a stránku 
www.iness.sk/lec). 
 
INESS sa bude snažiť nájsť strategického partnera pre pokračovanie v cykle 
prednášok pre učiteľov i študentov na stredných a vysokých školách všetkých 
krajských miest s cieľom prezentovať projekt Cena štátu a snažiť sa 
o implementáciu Ceny štátu do vyučovacích osnov s cieľom rozširovať povedomie 
o cenách (a nákladoch) verejných služieb a o verejných financiách ako takých do 
školských lavíc. Učiteľom na stredných školách plánujeme aj tento rok poslať plagát 
Vesmír verejných výdavkov a inštruktážne CD, pomocou ktorého budú môcť učitelia 
zaviesť študentov do (doslova) tajov verejných financií. Cena štátu je plánovaná ako 
dlhodobý projekt, ktorý ma prostredníctvom zvyšovania informovanosti o veciach 
verejných prispieť k budovaniu občianskej spoločnosti. 
 
INESS bude pokračovať v projekte „Plytvanie štátu“ a pravidelne bude aktualizovať 
databázu príkladov neefektívneho nakladania s peniazmi daňových poplatníkov 
(pozri kapitolu analýzy). 
 
INESS plánuje v roku 2011 vydať jeden preklad zahraničného protrhového diela. 
 
Naďalej plánujeme rozširovať bázu externých spolupracovníkov. 
 
Budeme pokračovať v snahe zvýšiť vplyv a legitimitu spoluprácou s renomovanými 
zahraničnými subjektmi. 
 
Plánujeme spolupracovať s vysokým školstvom prostredníctvom prednášok 
a seminárov, ako aj prednášok na študentských diskusných kluboch. 
 
INESS v apríli spustí novú verziu internetovej stránky www.iness.sk s dôrazom na 
podporu multimediálnych vzdelávacích výstupov. 
 
INESS plánuje aktívne zaujímať stanoviská k aktuálnym témam a problémom a 
prezentovať ich prostredníctvom tlačených aj elektronických médií. Budeme sa 
snažiť udržať si pozíciu mediálne najcitovanejšieho ekonomického think-tanku. 
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PODPORTE INESS 

 
INESS uskutočňuje svoje aktivity vo veľkej miere vďaka podpore darcov. Ak 
sympatizujete s aktivitami INESS a radi by ste finančne prispeli k ich realizácii, 
môžete tak urobiť viacerými spôsobmi: 
 
- bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, a. s., 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava), do správy pre prijímateľa uveďte „dar“. 
 
- asignáciou 2% z  dane z príjmu. Spôsob, akým možno poukázať 2% z dane 
z príjmu, nájdete na internetovej stránke www.iness.sk. 
 
- pomocou portálu Ďakujeme.sk, ktorý Vám vďaka internet bankingu zaberie 
minimum času a úkonov a prostriedky môžete darovať od počítača v teple Vášho 
domova. Odkaz na stránku INESS v systéme Ďakujeme.sk nájdete v ľavom stĺpci na 
stránke www.iness.sk.  
 
Každému darcovi by sme radi zasielali informácie o našich aktivitách a o využití 
darovaných prostriedkov. Preto Vás prosíme, aby ste nám Váš príspevok oznámili na 
adrese iness@iness.sk 
 
Srdečne Vám ďakujeme. 
 
Richard Ďurana, Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Juraj Galvánek, Jana 
Duháčková, Katarína Korbelová, Natália Tichá 
INESS 
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Príloha č. 1 
 
Zoznam prednášok, ktoré INESS v rámci vzdelávacieho projektu Cena štátu 
realizoval na vysokých a stredných školách v roku 2010: 
 
Vysoké školy 
 
 Cena štátu v Piešťanoch (Radovan Ďurana, 26.3. 2010, prednáška pre Health 

Management Academy) 
 Cena štátu na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Radovan Ďurana, 

26.4.2010, prednáška v spolupráci Transparency International pre študentov  na 
Fakulte Masmediálnych komunikácií) 

 Cena štátu pre Akadémiu klasickej ekonómie v Bratislave (Radovan Ďurana, 
29.9. 2010,predáška pre študentov) 

 Cena štátu na Health Management Academy v Bratislave (?, 3.9. 2010, 
prednáška pre Health Management Academy) 

 
 
Stredné školy 
 
 Cena štátu na Gymnáziu 1. mája v Malackách (Zuzana Piovarčiová, 12.3.2010, 

prednáška pre učiteľov a študentov) 
 Cena štátu na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Malackách (Zuzana 

Piovarčiová, 12.3.2010, prednáška pre učiteľov a študentov) 
 Cena štátu na Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade (Juraj Karpiš, 8.11. 2010, 

dve prednášky pre učiteľov a študentov) 
 Cena štátu na Súkromnej obchodnej akadémie v Prešove (Juraj Karpiš, 

2.12.2010, prednáška pre učiteľov a študentov) 
 Cena štátu na Spojenej škole v Nových Zámkoch (Radovan Ďurana, 8.12.2010, 

prednáška pre učiteľov a študentov) 


