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Výročná správa za rok 2011 predkladá na jednom mieste aktivity, ktoré INESS – 
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz realizoval v šiestom roku svojho 
pôsobenia. 
 
V tomto roku sme pokračovali v nastúpenom trende a okrem tradičných aktivít sme 
pripravili niekoľko nových projektov. 
 
Pokračovali sme v pravidelnej aktualizácii a vylepšovaní internetového portálu Cena 
štátu a Plytvanie štátu. Aj v uplynulom roku sme poslali na viac ako tri stovky škôl po 
celom Slovensku učiteľský balíček Cena štátu a teší nás záujem a spätná väzba zo 
strany učiteľov. V minulom roku sme prvý krát vytlačili plagát Vesmír verejných 
výdavkov aj v angličtine z dôvodu veľkého záujmu zo strany zahraničných 
veľvyslanectiev a novinárov. V spolupráci s Open Society Institute sme začali 
pripravovať open source code pre Cenu štátu pre využitie v zahraničí. Dôvodom bol 
vysoký záujem zo strany zahraničných partnerov, ktorí by vo svojich krajinách radi 
videli podobný projekt detailne a pritom zrozumiteľne informujúci o verejných 
financiách. 
 
S projektom Cena štátu sme tiež získali druhé miesto v súťaži vzdelávacích projektov 
neziskových organizácií Cena Orange organizovanej Nadáciou Orange. 
V uplynulom roku sme v spolupráci s TRIM Broker uviedli na trh preklad knihy Prof. 
Philippa Bagusa s veľavravným názvom Tragédia eura. Zaujímavosťou určite je, že 
prof. Bagusa sme mali ako lektora a na našom Seminári rakúskej ekonómie v roku 
2010, teda ešte predtým ako napísal tento bestseller preložený do mnohých jazykov. 
Publikovali sme krátke štúdie INESS Policy Notes, v ktorých sme prezentovali náš 
pohľad na možnosť dosiahnutia vyrovnaného štátneho rozpočtu, štátnu podporu 
bývania, či euroval. 
 
V minulom roku sme organizovali druhé pokračovanie medzinárodnej konferencie 
Malá vláda – dobrá vláda, ktorá bola venovaná dôvodom a možnostiam redukcie 
vládnych výdavkov pri príprave rozpočtu na rok 2012. Hlavným rečníkom bol minister 
financií Estónska Jürgen Ligi. Ďalším rečníkom bol podpredseda vlády SR a minister 
financií SR Ivan Mikloš, prezident Republikovej únie zamestnávateľov Marián Jusko, 
a samozrejme Radovan Ďurana z INESS. V uplynulom roku sme zorganizovali aj 
ďalšie podujatia a boli sme pozvanými rečníkmi na množstvo domácich ale aj 
zahraničných konferencií. 
 
Rozšírili sme naše vzdelávacie podujatia. V minulom roku sme organizovali druhé 
pokračovanie 4-dňového intenzívneho Seminára rakúskej ekonómie pre vybraných 
VŠ študentov za účasti prominentných zahraničných a domácich lektorov. V lete sme 
v spolupráci s americkým The Language of Liberty Institute zorganizovali už piaty 
ročník tradičného podujatia The Liberty Camp pre študentov zo Slovenska i 
zahraničia, týždňové podujatie v anglickom jazyku. V uplynulom roku sme spustili 
Krúžok čitateľov INESS, v rámci ktorého záujemcovia o aktuálne ekonomické a 
spoločenské dianie diskutujú s členmi INESS o prečítanej ekonomickej literatúre. 
Začali sme tiež so seminármi pre ekonomických radcov veľvyslancov v SR a pre 
novinárov. 
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Okrem projektov určených pre odbornú verejnosť sme pokračovali v práci s médiami 
a udržali sme si pozíciu mediálne najcitovanejšieho ekonomického think tanku na 
Slovensku. 
 
Aktivity uvedené v tejto výročnej 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 2012. 
 
Richard Ďurana 
riaditeľ INESS 
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O INŠTITÚTE 
 
Názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 
Sídlo: Na Vŕšku 8, 811 01 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, zmeny zaregistrované dňa 
18.3.2011, číslo spisu VVS/1-900/90-27180-2.. 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. Cieľom 
INESS je prispieť k rozvíjaniu občianskej spoločnosti, v ktorej ľudia rozumejú 
fungovaniu trhov a poznajú efekty zásahov štátu a ich dopad na spoločnosť a 
každodenný život. Za základné piliere prosperujúcej spoločnosti považujeme 
súkromné vlastníctvo, mierové spolužitie a garanciu osobnej slobody. Preto INESS 
rozvíja stratégie zamerané na zlepšovanie všeobecného poznania dopadov štátnych 
zásahov na dôchodkový a sociálny systém, zdravotníctvo, monetárnu a fiškálnu 
politiku, členstvo v EÚ, podnikateľské prostredie, obchod, duševné vlastníctvo a 
vlastnícke práva. INESS reálne ovplyvňuje hospodársku politiku štátu, prezentuje 
svoj postoj v médiách, organizuje konferencie a diskusné fóra, vzdelávacie podujatia, 
publikuje knihy, policy štúdie a analýzy a vydáva mesačník reflektujúci aktuálne 
dianie. V snahe zlepšiť vedomosť obyvateľstva o tom, koľko stoja služby štátu, o 
ktorých si väčšina myslí, že sú zadarmo, INESS prevádzkuje svoj dlhodobý 
vzdelávací projekt Cena štátu. 
  
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. 
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INESS sa nepodieľa na projektoch, ktorých výsledkom je porušovanie alebo 
spochybnenie princípov osobnej slobody a vlastníckych práv. 
 
 

ĽUDIA 
 
Na činnosti INESS sa v roku 2011 aktívne podieľali: 
 
 

Mgr. Richard Ďurana, 
PhD., riaditeľ, 
Po ukončení štúdia na 
Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave absolvoval 
postgraduálne štúdium na 

Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako 
vedecký pracovník – biochemik. Venuje sa 
hospodárskej politike, trhu práce a problematike 
intelektuálneho vlastníctva. 
richard.durana@iness.sk 

  
Mgr. Juraj Karpiš, 
analytik, 
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 
monetárnu politiku, verejné financie, sociálny 
systém a zdravotníctvo. Je členom Klubu 
ekonomických analytikov. 
juraj.karpis@iness.sk 

 
Mgr. Radovan Ďurana, 
analytik, 
Po ukončení Fakulty 
manažmentu UK v 
Bratislave so 
špecializáciou finančný 

manažment pracoval v komerčnej banke v 
zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu sú 
verejné financie, sociálny systém. Pôsobí aj ako 
fellow francúzskeho IREF. 
radovan.durana@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 

 
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 

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

 
Igor Kossaczký, 
stážista, 
Pracuje na čiastočný 
úväzok a zabezpečuje 
analytickú a operatívnu 
podporu. Študuje na FMFI 
Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
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Okrem kmeňových členov sa na výstupoch INESS podieľali aj externí 
spolupracovníci: 
 
Ing. Martin Vlachynský, Ing. Marcela Veselková, Ph.D., Martina Vajsová, Tomáš 
Forgáč, Peter Šárka, Tomáš Janotík a Jakub Stračina. 
 
 

AKTIVITY 
 
V šiestom roku svojej existencie sa INESS sústreďoval najmä na problematiku 
verejných financií, finančnej a hospodárskej krízy, sociálny systém a dôchodky, 
monetárnu politiku, 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 
 
V roku 2011 INESS pokračoval v publikovaní krátkych policy paperov s názvom 
INESS Policy Note. Prvý sa venoval Európskemu stabilizačnému mechanizmu 
„eurovalu“ a jeho názov bol: 
 
INESS Policy Note: Stanovisko INESS k navýšeniu EFSF a rozšíreniu jeho 
právomocí 
 
Uviedli sme v ňom dôvody prečo by Slovensko malo zamietnuť navýšenie EFSF a 
rozšírenie jeho právomocí. Nepriama záchrana finančného sektora v niektorých 
členských krajinách cestou EFSF a ECB, ktorá sa zavádzajúco komunikuje ako 
záchrana „nezodpovedných krajín“, zvyšuje nacionalistické tendencie v EÚ a 
ohrozuje jej dlhodobú stabilitu a tým aj existenciu spoločného voľného trhu. Riešenie 
krízy cez EFSF je preto extrémne nevýhodné najmä pre Slovensko. Navýšením 
prostriedkov v EFSF znižujeme budúcu konkurenčnú výhodu Slovenska v podobe 
relatívne nízkych daní oproti ostatným členom EMÚ, ani nehovoriac o susedných 
krajinách V4, ktoré tieto náklady nebudú niesť vôbec. Neschopnosť udržať nízke 
dane povedie k nižšiemu hospodárskemu rastu v budúcnosti a pomalšiemu 
dobiehaniu životnej úrovne starých členských krajín EÚ. 
 
Dokument je dostupný na stiahnutie vo formáte .pdf na stránke INESS. 
 
Druhý INESS Policy Note bol venovaný možnostiam Slovenska dosiahnuť vyrovnaný 
rozpočet: 
 

http://www.iness.sk/stranka/6641-INESS-Policy-Note-Stanovisko-INESS-k-navyseniu-EFSF-a-rozsireniu-jeho-pravomoci.html
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INESS Policy Note: Môže mať Slovensko vyrovnaný rozpočet? 
 
Ako v ňom konštatujeme, dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu slovenskej verejnej 
správy je stále v nedohľadne. Navrhovaný deficit rozpočtu verejnej správy 
mnohonásobne prevyšuje úspory, ktoré je možné dosiahnuť jej efektívnejšou 
prevádzkou. Pripojená policy note obsahuje číselné aj vizuálne ilustrácie škrtov, ktoré 
by boli potrebné na vyrovnanie rozpočtu. Bez zníženia výdavkov na dávky  
obyvateľstvu nie je možné rozpočet v strednodobom horizonte vyrovnať. Nie je 
nevyhnutné znižovať pomoc sociálne slabším, potrebné je ukončiť podporu tých, 
ktorí ju nepotrebujú. Odkladanie reformy prvého piliera a pokračovanie v 
neefektívnom poskytovaní dávok vytvára veľký tlak na zvyšovanie daňových sadzieb  
a zavádzanie nových daní, čoho sme už dnes svedkami. Prípadný rast daňového 
zaťaženia však bude brzdiť budúci hospodársky rast a spomaľovať rast životnej 
úrovne. Občania by v nadchádzajúcich voľbách mali od politikov požadovať 
realizovateľný plán vyrovnania rozpočtu. 
 
Celý INESS Policy Note je uverejnený vo formáte .pdf na stránke INESS. 
 
INESS Policy Note: Štátna podpora bývania je spojená s veľkou mierou 
plytvania 
 
Policy Note bol venovaný deficitu verejných financií a stiahnuť si ho môžete vo 
formáte .pdf tu. Ako v ňom konštatujeme, štátna podpora bývania je spojená s veľkou 
mierou plytvania. V minulom roku bola zhruba každá štvrtá nová hypotéka podporená 
štátom. Má zmysel podporovať dlžníkov, ktorí nie sú odkázaní na štátnu pomoc (inak 
by nedostali hypotéku), ktorí kupujú nehnuteľnosti na trhu so silným dopytom? 
Neadresné poskytovanie štátnej podpory stavebného sporenia stále pokračuje. 
Stavebné sporiteľne pritom poskytujú viac komerčných ako stavebných úverov. 
Prečo vláda nezruší poskytovanie prémie, keď jej hlavným využitím je zhodnotenie 
úspor sporiteľov a nie investícia do bývania? Zrušenie, alebo minimálne 
prehodnotenie týchto dotácií by ušetrilo štátnemu rozpočtu desiatky miliónov eur. 
 
7 zmien alebo ako hľadať koncepčné úspory vo verejných financiách 
 
Po konferencii Malá vláda - dobrá vláda II sme publikovali tento materiál - 
odporúčania pre vládnu politiku, kde píšeme o zmene prístupu v nakladaní s 
verejnými zdrojmi alebo kde a ako šetriť. Sedem zmien v prístupe k nakladaniu s 
verejnými zdrojmi je podľa INESS potrebných na to, aby bolo možné dosiahnuť 
zníženie výdavkov štátneho rozpočtu (čiastočne aj ostatných organizácii verejnej 
správy). 
 
Taxation in Europe 2010 
 
Radovan Ďurana z INESS napísal analýzu vývoja v slovenskom daňovom systéme 
v roku 2010. Štúdia v anglickom jazyku bola koncom minulého roka publikovaná 
v Európskej daňovej ročenke na rok 2011 (Taxation in Europe 2010), ktorú 
každoročne pripravuje renomovaný francúzsky inštitút Institut de Recherches 
Économiques et Fiscales. Publikácia zachytáva najdôležitejšie charakteristiky vývoja 

http://www.iness.sk/stranka/6790-INESS-Policy-Note-Moze-mat-Slovensko-vyrovnany-rozpocet.html
http://www.iness.sk/stranka/6022-INESS-Policy-Note-Statna-podpora-byvania-je-spojena-s-velkou-mierou-plytvania.html
http://www.iness.sk/stranka/6204-7-zmien-alebo-ako-hladat-koncepcne-uspory-vo-verejnych-financiach.html
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daňových systémov a stavu verejných financií 28 európskych krajín a predpokladaný 
vývoj do budúcnosti. 
 

Publikácie 
 
Tragédia eura 
 

Slovenský preklad bestselleru Tragédia Eura od Philippa Bagusa 
pripravil INESS v spolupráci s TRIM Broker. Kniha predstavuje 
komplexnú historickú a ekonomickú analýzu inštitucionálneho 
nastavenia spoločnej európskej meny. 
 
Tragédiu eura si môžete zakúpiť v INESS 
 
 
 

 
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. Mesačník odoberá viac ako 2000 
novinárov, opinion a decision makerov, podnikateľov a ďalších 
záujemcov. 
 
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. 
 
Členovia INESS pravidelne prispievajú analýzami alebo autorskými článkami do 
domácich i zahraničných odborných publikácií, kníh a časopisov. 
 

Organizované odborné diskusné podujatia 
 
Malá vláda – dobrá vláda II 
 
(Usporiadateľ: INESS v spolupráci so SAKS, miesto a dátum konania: Bratislava, 28. 
apríl 2011) 
 

http://www.iness.sk/products/show/40-Tragedia-Eurahttp:/www.iness.sk/products/show/40-Tragedia-Eura
http://www.iness.sk/blog/5005-Market-Finesse.html
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Na konferencii, ktorá sa uskutočnila v hoteli Park Inn 
Danube, sa prezentovali dôvody a možnosti redukcie 
vládnych výdavkov pri príprave rozpočtu na rok 2012 
a hlavný rečník - minister financií Estónska Jürgen 
Ligi, uviedol konkrétne príklady škrtov vo verejných 
financiách Estónska, vďaka ktorým sa tejto malej 
otvorenej ekonomike napriek hospodárskemu 
prepadu spôsobenému krízou podarilo vlani 
hospodáriť s prebytkom. Ďalším rečníkom bol 

podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš, ktorý sa vo svojej 
prezentácii zameral na prístup slovenskej vlády k redukcii rastu dlhu a hľadaniu 
úspor v slovenských verejných financiách. Na podujatí tiež s príspevkom týkajúcim 
sa vzťahu verejných financií a podnikateľského prostredia vystúpil prezident 
Republikovej únie zamestnávateľov Marián Jusko, so siedmimi konkrétnymi 
odporúčania ako držať verejné financie pod kontrolou vystúpil Radovan Ďurana z 
INESS, a úvodné a záverečné slová odprezentovali Rudolf Požgay, SAKS a Richard 
Ďurana z INESS. 
 
Videozáznam z podujatia je dostupný na internetovej stránke INESS 
 
INESS po konferencii publikoval odporúčania pre vládnu politiku, kde píše o zmene 
prístupu v nakladaní s verejnými zdrojmi alebo kde a ako šetriť.  
 
Odporúčania sú dostupné na na stránke INESS 
 
Euro – ako ďalej? 
 
(Usporiadateľ: INESS, SAKS, Trimbroker, a.s.; miesto a dátum konania: Bratislava, 
10. marec 2011) 
 
Seminári, ktorý sa uskutočnil v priestoroch klubu Castor & Pollux, organizoval INESS 
spolu so SAKS a Trim Broker, a.s. S prednáškami o budúcnosti eura vystúpili Juraj 
Karpiš z INESS, Ronald Ižip a Stanislav Pánis z TRIM Broker. 
 
Sean Gabb: Using force in promoting liberty and democracy 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 13. júl 2011) 
 
Riaditeľ The Libertarian Alliance, Dr. Sean 
Gabb,predniesol začiatkom augusta na pozvanie 
INESS v Bratislave už svoju štvrtú  prednášku  o 
použití násilia pri šírení slobody a demokracie, o 
(ne)legitimite vojen a o zahraničnej politike. 
 
Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť na 
internetovej stránke INESS. 
 

http://www.iness.sk/stranka/6221-Konferencia-Mala-vlada-dobra-vlada-II.html
http://www.iness.sk/stranka/6204-7-zmien-alebo-ako-hladat-koncepcne-uspory-vo-verejnych-financiach.html
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Odkaz Miltona Friedmana 
 
(Usporiadateľ: INESS v spolupráci s The Foundation for Educational Choice, miesto 
a dátum konania: Bratislava, 29. júl 2011) 
 

INESS organizoval už druhý ročník podujatia Odkaz 
Miltona Friedmana pre slobodu. 35 hostí, medzi 
ktorými nechýbali podnikatelia, akademici, novinári, 
študenti či priaznivci ekonómie, si prišlo vypočuť 
prednášky Juraja Karpiša z INESS a Ronalda Ižipa 
z TRIM Broker na zaujímavé témy a diskutovať 
nielen o eure, ale aj o slobode kapitalizme ako 
takom. 

 
Analogické podujatie sa v ten istý deň uskutočnilo v 6 krajinách sveta a v takmer 
všetkých štátoch Spojených štátov amerických, odkaz Miltona Friedmana si pri 
príležitosti osláv jeho 99 nedožitých narodenín pripomínali aj také bašty protrhového 
myslenia ako Cato Institute či Atlas Economic Research Foundation. Na Slovensku 
sme podujatie organizovali spolu s Foundation for Educational Choice a Slovensko je 
jedinou krajinou v Európe, kde sa toto podujatie tento rok uskutočnilo. 
 
Seminár INESS pre veľvyslanectvá na Slovensku 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 25. október 2011) 
 
INESS pripravil dňa 25.10. 2011 na pôde Fínskeho 
veľvyslanectva v SR seminár pre ekonomických 
radcov veľvyslanectiev na Slovensku. Zúčastnilo sa 
na ňom 19 zástupcov 13 veľvyslanectiev. V 
úvodnom vstupe Richard Ďurana predstavil anglickú 
verziu portálu Cena štátu a následne Radovan 
Ďurana prednášal o aktuálnom fiškálnom vývoji a 
dopade záväzkov Slovenska v eurovale na verejný 
dlh. 
 
Seminár INESS o štátnom rozpočte pre novinárov  
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 14. december 2011) 
 
INESS pripravil pre 11 novinárov z hlavných mienkotvorných médií komplexný 
seminár, na ktorom im predstavil základné informácie a riziká budúcoročného 
štátneho rozpočtu. 
 
 

Prednášky na konferenciách a seminároch 
 
Členovia INESS v roku 2011 aktívne prezentovali názory INESS na mnohých 
domácich aj zahraničných konferenciách. INESS tiež pokračoval v rámci 
vzdelávacieho projektu Cena štátu v cykle prednášok na stredných a vysokých 
školách pre učiteľov i pre študentov. 
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Ako zvýšiť exportnú výkonnosť a vybrať si rastúce trhy 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší prednášajúci: Nenad Pacek, Global Success Advisors; 
Peter Helešic, Helecom (31.3. 2011, Bratislava, organizátor: Helecom) 
 
 
Free Market Road Show 2011: Budúcnosť Európy 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší panelisti: Erich 
Weede, Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn; Peter Brandner, Ministry of 
Finance; Patrick Rusch, HKSÖL; Peter Gonda, 
Konzervatívny inštitút M.  R. Štefánika (13.5. 
2011, Bratislava, organizátor: Konzervatívny 
inštitút M. R. Štefánika, European Coalition for 
Economic Growth, Austrian Economics Center a 
Friedrich August von Hayek Institut v partnerstve 
s RÚZ, Crowne Plaza Hotel Bratislava, CEBSI a 
INESS.) 
 
 
Diskusné fórum: Zákonník práce 
 
Radovan Ďurana, INESS; ďalší diskutujúci  Emil Machyn, OZ KOVO; Jozef Toman, 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (14.3. 2011, Bratislava, organizátor: Je 
to tak) 
 
 
Duševné vlastníctvo - brzda rozvoja? 
 
Richard Ďurana, INESS (9.5. 2011, Bratislava, organizátor: Alternatívna ekonómia) 
 
 
European Resource Bank 2011 
 
Richard Ďurana, INESS (19-22.5. 2011, Jalta, organizátor: Hayek Institut, IREF) 
 
 
Slovenské reformy v Belehrade 
 
Radovan Ďurana, INESS (20-21.5. 2011, Belehrad, organizátor: International 
Republican Institute) 
 
 
Dolár vs. euro - experiment s fiat peniazmi v ohrození 
 
Juraj Karpiš, INESS (26.5. 2011, Bratislava, organizátor: Konzervatívny inštitút M.R. 
Štefánika) 
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Diskusný seminár: Euroval a budúcnosť eurozóny 
 

Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci: · Richard Sulík, 
predseda Národnej rady SR; Ivan Mikloš, podpredseda 
vlády SR a minister financií SR, Ivan Šramko, Intesa 
Sanpaolo a PwCk; Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. 
R. Štefánika (19.9. 2011, Bratislava, organizátor: 
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika) 
 

 
Spáli olympijský oheň euro? Diskusia o budúcnosti eurozóny 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci:  Ján Boďa, Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky UK (4.10. 2011, Bratislava, organizátor: Ad Hoc) 
 
 
Dlhová kríza v Európe - príčiny a možné riešenia 
 
Juraj Karpiš, INESS (5.10. 2011, Bratislava, organizátor: How know) 
 
 
Diskusný klub: Rozpočtová zodpovednosť 
 
Radovan Ďurana, INESS; ďalší diskutujúci: Ľudovít Ódor, poradca predsedníčky 
vlády a ministra financií; Peter Goliaš, INEKO; Peter Gonda, Konzervatívny inštitút 
M.R. Štefánika (12.10. 2011, Bratislava, organizátor: , Konzervatívny inštitút M.R. 
Štefánika) 
 
 
European Students For Liberty Conference 
 
Radovan Ďurana, INESS; ďalší prednášajúci: Tom G. Palmer, Atlas (18-20.11. 2011, 
Leuven, organizátor: Students for Liberty) 
 
 
Face 2 Face: Financial Crisis In Europe - Future Prospects 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci: Brigita Schmögnerová,PROFORUM; Juraj 
Barto, Slovenská Sporiteľňa; Robert King, US Embassy; Ľudovít Ódor, poradca 
premiérky (10.11. 2011, Bratislava, organizátor: Face 2 Face) 
 
 
Konferencia Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice 
 
Radovan Ďurana, INESS (10.11. 2011, Trenčianske Teplice, organizátor: Zväz 
pestovateľov a spracovateľov kukurice) 
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The EU at the Crossroads – German and Slovak Perspectives 
 
Juraj Karpiš, INESS, ďalší prednášajúci: Wolfgang Merz,Ministerstvo financií 
Nemecka; Robert Auxt, Ministerstvo financií; Daniela Schwartzer, SWP (24.11. 2011, 
Berlin, organizátor: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Stiftung 
Wissenschaft und Politik) 
 

Vzdelávacie podujatia 
 
Seminár rakúskej ekonómie II 
(usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Brusno, 17-20.3. 2011) 

 
 V dňoch 17.-20. marca sa v Brusne uskutočnil 
druhý ročník vlajkového vzdelávacieho podujatia 
INESS - Seminára rakúskej ekonómie. Tento 
ročník bol štedrý na atraktívnych lektorov zo 
zahraničia i Slovenska a tak ako minulý rok aj 
tentoraz záujem vysoko prevyšoval kapacitu 
podujatia. Zo záujemcov bol vybraný výborný mix 
od študentov 1. ročníka vysokých škôl až po 
študentov doktorandského štúdia, či pracujúcich. 

 
Na podujatí prednášali: Dr. Tom Palmer (CATO 
Institute a Atlas Economic Research Foundation, 
USA), Prof. Josef Šíma (rektor Vysokej školy 
CEVRO Institut v Prahe), Doc. Ján Šebo 
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), 
Radovan Ďurana (INESS), Richard Ďurana 
(INESS), Juraj Karpiš (INESS),  
 
Intenzívne štvordňové podujatie (zvyčajne od 
9:00 do 21:00) prinieslo množstvo zaujímavých prednášok a diskusií na všemožné 
ekonomické i spoločenské témy  
 
Podujatie podporila Nadácia Tatra banky. Aj vďaka nej si všetci študenti tiež odniesli 
zaujímavú literatúru a študijné podklady, čítaním ktorých môžu samostatne nadviazať 
na témy, ktoré sa na Seminári preberali. 
 
 
The 2011 Liberty Camp 
(usporiadateľ: INESS a The Language of Liberty Institute, miesto a dátum konania: 
Vrútky, 26.6.-2.7.2011) 
 

Posledný júnový týžden sa v Hoteli Junior Piatrová 
uskutočnil už piaty Liberty Camp, ktorý organizoval 
INESS v spolupráci s The Language of Liberty 
Institute. Prednášky viedli vynikajúci americkí (Glenn 
Cripe, Astrid Campos, Harold Kraemer, Joshua 
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Zader, Patrick Reagan) a slovenskí (Radovan Ďurana, Juraj Karpiš  a Richard 
Ďurana) lektori. 
 
Tento ročník bol oproti štandardným prednáškam z oblasti ekonómie, filozofie, či 
etiky slobody obohatený o prednášky z oblastí investovania, aktivizmu alebo 
duševného vlastníctva. Účastníci zo šiestich kútov sveta mali po každej prednáške 
priestor na zlepšovanie konverzačnej angličtiny v zaujímavých diskusiách. 
 
Podujatie podporili Nadácia Tatrabanky a International Republican Institute. 
 
 

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. Motívom 
bolo poskytovanie odpovedí na otázky ako napr. 
koľko presne nás stoja štátom poskytované verejné 
služby? Na ktoré štátne služby ide najviac peňazí? 

Koľko štát vyberie ročne na daniach? Koľko priamo od vás? Aký vysoký je štátny 
dlh? Aký je váš podiel na tomto dlhu? Koľko vy osobne prispievate napríklad na 
dotácie poľnohospodárom či financovanie činnosti hasičov? Ako sa cena štátu mení 
počas jednotlivých vlád?  
 
Odpovede na tieto otázky dokáže zodpovedať len veľmi málo ľudí a to napriek 
skutočnosti, že sme na nich všetci priamo finančne zainteresovaní. Informácie boli 
roztrúsené po internetových stránkach ministerstiev a skryté v rôznych 
neprehľadných vládnych materiáloch. Bolo takmer nemožné dopátrať sa k často krát 
podstatným informáciám o verejných financiách bez toho, aby človek strávil hodiny 
pri internete či vypisovaním na úrady alebo ministerstvá. Projekt Cena štátu, ktorý 
interaktívne a zrozumiteľne informuje o oblasti, ktorá bola dovtedy považovaná za 
oblasť záujmu pre úzku skupinu informovaných, napriek tomu, že sa priamo dotýka 
každého občana Slovenska.  
 
Cena štátu prináša aktuálne a presné informácie týkajúce sa príjmov a výdavkov 
verejnej správy a tiež ako sa tieto veličiny menia v čase. Kvôli lepšiemu pochopeniu 
veľkých čísel, s ktorými takmer žiadny občan počas svojho života nepríde do 
kontaktu a sú pre neho neuchopiteľné (milióny, miliardy) sa jednotlivé položky 
prepočítavajú na občana a na pracujúceho (pretože tí v skutočnosti plnia štátnu 
kasu). Stránka obsahuje niekoľko unikátnych súčastí: každý návštevník si môže zistiť 
svoje vlastné daňové a odvodové zaťaženie po kliknutí na Koľko platíte vy? Na 
premiéra či politika sa môže návštevník zahrať vo virtuálnom obchode s verejnými 
službami Nakúp si svoj štát, kde sa dozvie, koľko by stál štát, keby nakupoval len 
ním preferované služby. K niektorým údajom sa vraciame aj podrobnejšie, pričom ich 
krátko komentujeme v rubrike Číslo dňa alebo Zaujímavosti. Súčasťou portálu je aj 
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grafické znázornenie štruktúry verejných výdavkov formou plagátu (Vesmír verejných 
výdavkov), ktorý bol schválený Ministerstvom školstva SR ako vhodná učebná 
pomôcka pre vzdelávanie v oblasti ekonómie na stredných školách. Informácie o jeho 
pravidelnom rozposielaní na stredné a vysoké školy po celom Slovensku nájdete 
nižšie. 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 2011, 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 
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 2011 sme okrem 3 prednášok na stredných a vysokých školách po celom 
Slovensku, začali aj pre ekonomických novinárov všetkých mienkotvorných denníkov, 
TV a rádií organizovať vzdelávacie semináre s cieľom zvýšiť povedomie o 
proporciách verejných financií, budúcemu vývoju a dopadom navrhovaných zmien. 
Zároveň sme začali s prípravou Open source kódu Ceny štátu pre použitie 
v zahraničí. 
 
V januári 2011 sme v spolupráci s denníkom SME priniesli do domácností všetkých 
čitateľov bloček Účet za služby štátu. Pripravili sme ho v spolupráci s reklamnou 
agentúrou Mayer/McCann Erickson a vytlačený bol v náklade 85 000 ks. 
Zrozumiteľnou a atraktívnou formou predstavuje základné výdavky verejných financií. 
 
 

Iné iniciatívy 
 
Prednášky pre Univerzitu pre moderné Slovensko 
 
Juraj Karpiš z INESS pre Univerzitu pre moderné Slovensko (približne 5000 
študentov) prednášal v 8 cykloch o príčinách recesie, fungovaní dnešného 
finančného systému, dlhovej kríze v Eurozóne i v USA, nástrojoch menovej politiky 
na boj s recesiou, inflácii versus deflácii a možných východiskách z krízovej situácie. 
Videozáznam z prednášok nájdete na stránkach INESS tu.   
 

http://www.cenastatu.sk/images/blocek_2011.jpg
http://www.iness.sk/vyhladaj?keywords=UPMS&x=0&y=0
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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.  V roku 2011 mali  členovia INESS celkovo  691 mediálnych 
vystúpení alebo článkov, čo predstavuje medziročný 6% nárast. INESS sa počas 
svojho pôsobenia sa vypracoval na najrenomovanejší a v médiách najcitovanejší 
slovenský ekonomický think tank a túto pozíciu si udržal aj v roku 2011. 
 
Od 1.1. 2006 do 31.12. 2010 INESS zaznamenal spolu 2924 vystúpení alebo 
článkov. Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 
2006 do konca roka 2011 (všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu 
www.iness.sk). 
 

 

http://www.iness.sk/
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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). 
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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). 
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Členovia INESS publikovali v roku 2011 v tlačených alebo elektronických médiách 
celkovo 82 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 

 
 

 

- zaujímavé porovnania z rôznych ekonomických a spoločenských oblastí 

života, 

- rešerše ekonomickej literatúry, 

- mesačník Market Finesse, 
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- 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 2011 navštívilo internetovú stránku INESS (www.iness.sk) viac ako 187 
877 unikátnych návštevníkov (290% medziročný nárast v porovnaní s rokom 2010). 
 

 
 
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 172 676 
unikátnych návštevníkov (medziročný nárast 190%). 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. 

http://www.iness.sk/
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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 1637 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 
 
V roku 2011 sme tiež spustili samostatná facebookovskú stránku pre náš vlajkový 
projekt Cenu štátu. Prinášame na ňom zaujímavé informácie z diania vo verejných 
financiách a počet fanúšikov dosahuje v súčasnosti 220. 
 
Adresa FB stránky Cena štátu: http://www.facebook.com/cenastatu 
 

http://www.facebook.com/iness.slovakia
http://www.facebook.com/cenastatu
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Medzinárodné pôsobenie 
 
European Resource Bank 2011 

 
Aj tento rok rakúsky Hayek Institut spolu s francúzskym 
IREF a ďalšími partnermi zorganizovali medzinárodné 
podujatie European Resource Bank, na ktorom sa 
pravidelne stretávajú zástupcovia think-tankov z Európy, 
ale aj Ázie a Ameriky. Tento rok sa uskutočnil v dňoch 
19-22. mája v Jalte na Ukrajine a nechýbal na ňom ani 
INESS. Zastupoval ho Richard Ďurana, ktorý mal tiež 
prednášku v paneli venovanom komunikácii myšlienok 

smerom k verejnosti. Prezentoval tiež anglickú verziu stránky Cena štátu ako 
nástroja na uchopenie problematiky verejných financií bežnou verejnosťou. 
 
Cestu Richarda Ďuranu podporila Nadácia na podporu občianskej spoločnosti v 
strednej a východnej Európe (CEE Trust). 
 
 
European Students For Liberty Conference 
 
Študentská organizácia Students for Liberty 
zorganizovala už 5 ročník konferencie European 
Students For Liberty Conference v dňoch 18-20. 
novembra 2011 v meste Leuven v Belgicku. Na 
konferencii za účasti 220 študentov z 25 krajín vystúpil aj 
Radovan Ďurana z INESS, kde prezentoval projekt Cena 
Štátu so zreteľom na súčasnú výšku deficitu a jeho 
problematickým vyrovnávaním. Jeho prezentáciu si 
môžete pozrieť tu. 
 
 

The EU at the Crossroads – German and Slovak 
Perspectives 
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v 
spolupráci s nemeckým inštitútom Stiftung Wissenschaft 
und Politik zorganizovali Prvé stretnutie Nemecko – 
Slovenskej reflexnej skupiny dňa 24.11.2011 v Berlíne 
na tému: EÚ na križovatke - nemecké a slovenské 
perspektívy. Na stretnutí za účasti štátneho tajomníka 

Ministerstva zahraničných vecí Milana Ježovica, vystúpil aj Juraj Karpiš z INESS, kde 
rozprával o momentálnych problémoch eurozóny a možných riešeniach. 
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Slovenské reformy v Belehrade 
 
Radovan Ďurana z INESS v dňoch 20-21 mája 2011 
prednášal na workshope pre mladých aktivistov 
organizovaného International Republican Institute v 
Belehrade o prijatých reformách na Slovensku v 
období 2002 -2006 a o ich súčasných nedostatkoch a 
výzvach. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia 6 
organizácií. Zástupcom dvoch združení predstavil 
portál The Price of the State. 
 
 
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 
 
Rozšíriť kapacity INESS. 
 
Na apríl 2012 pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Tatra banky tretí ročník 
intenzívneho vzdelávacieho podujatia pre vybraných študentov vysokých škôl s 
názvom Seminár rakúskej ekonómie III. Na tomto štvordňovom podujatí nabitom 
prednáškami a diskusiami vystúpia spolu 6 prednášajúci, z toho 2 zo zahraničia – 
Dan Mitchell (senior fellow CATO Institute) 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/. 
 
V júni usporiadame v spolupráci s americkým The Language of Liberty Institute 
v podarí šiesty medzinárodný The Liberty camp 
 
Budeme pokračovať v organizovaní konferencií, diskusných fór 
 
Budeme presadzovať zavedenie prístupu sunset clause k reguláciám a organizáciám 
štátu 
 
Naďalej sa budeme aktívne zúčastňovať na domácich i zahraničných konferenciách 
 
Plánujeme si udržať si pozíciu najcitovanejšieho ekonomického think tanku na 
Slovensku 
 
Budeme pokračovať v organizovaní vzdelávacích seminárov pre novinárov (verejné 
financie, finančná kríza, inštitucionálne nastavenie eurozóny...) 

http://www.iness.sk/srek/
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Otvárať nové témy (monetárna politika, dôchodková reforma, zdravotníctvo) 
 
Dokončíme open source kódu Cena štátu a rozšírime portál do ďalších krajín (v 
súčasnosti existuje už česká a poľská verzia) s cieľom umožniť občanom 
medzinárodne porovnávať štruktúru a proporcie verejných financií jednotlivých krajín 
 

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 
 
Každý darca podporou INESS získa: 
 
• VIP pozvánky na všetky podujatia organizované INESS 
 
• VIP pozvánky na osobné stretnutia s významnými zahraničnými hosťami 
 
• zadarmo každú tlačenú publikáciu vydanú INESS 
 
• pravidelné zasielanie mesačníka Market Finesse 
 
• pravidelné informovanie o všetkých pripravovaných aktivitách 
 
• možnosť stretávať sa s členmi INESS a diskutovať o aktuálnych spoločenských 
témach 
 
Srdečne Vám ďakujeme, 
 
Richard Ďurana, Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Juraj Galvánek, Jana 
Duháčková, Katarína Korbelová 
 
INESS 

http://www.iness.sk/
http://www.iness.sk/
mailto:iness@iness.sk

