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Výročná správa za rok 2008 sumarizuje aktivity, ktoré sa nám v treťom roku
existencie INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz podarilo
realizovať.
Asi najvýraznejším úspechom bolo významné ocenenie pre náš projekt Cena štátu:
The 2008 Templeton Freedom Award. Získali sme cenu v konkurencii think tankov
z 58 krajín sveta za najlepší inovatívny projekt a Cenu štátu sme boli prezentovať vo
Washingtone. Po ocenení The Stockholm Network Golden Umbrella Awards z roku
2007 je to už druhé významné ocenenie na medzinárodnej scéne.
Tu však naše aktivity s Cenou štátu nekončia. Vďaka podpore Nadácie na podporu
občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe (CEE Trust) sme pripravili
edukačný balíček Cena štátu pre učiteľov a začali o Cene štátu prednášať na
stredných a vysokých školách po celom Slovensku. Cenu štátu sa nám podarilo
rozšíriť o nový projekt – Plytvanie štátu.
Usporiadali sme diskusné fórum „Verejné financie v podmienkach svetovej finančnej
krízy“ a naše názory a postoje sme prezentovali na množstve odborných podujatí, a
to najmä k dvom dominantným témam minulého roka – svetovej finančnej kríze
a prijatiu eura na Slovensku.
Popri projektoch určených pre odbornú verejnosť sme pokračovali v mediálnom
prezentovaní našich postojov verejnosti a upevnili sme pozíciu mediálne
najcitovanejšieho ekonomického think tanku na Slovensku.
Okrem finančnej krízy a eura boli nosnými oblasťami nášho záujmu verejné financie,
sociálny a zdravotný systém a regulačné rámce štátu.
Záujem zo strany médií i verejnosti dáva dôvod hodnotiť uplynulý rok ako úspešný.
Aktivity, ktoré sú popísané v tejto správe, by 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 2009.
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 2008 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,
duševnému vlastníctvu.

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.

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.

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.

INESS v roku 2008 rozšíril svoje stavy o interných spolupracovníkov:
Natália Tichá (analytická a operatívna podpora, študuje na Ekonomickej univerzite v
Bratislave),
Juraj Galvánek (analytická a operatívna podpora, študuje na Ekonomickej univerzite
v Bratislave).
Okrem kmeňových členov sa na výstupoch INESS podieľajú aj externí
spolupracovníci:
Daniel Valent (príspevky do tlačených médií a na internetovej stránke INESS)
rešerše ekonomickej literatúry)
Martin Rojko (rešerše ekonomickej literatúry)
Martin Kollár (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete)
Martin Jurčo (príspevky do tlačených médií a na internetovej stránke INESS)
Tomáš Skukalík (príspevky do tlačených médií a na internetovej stránke INESS)
Samuel Grznár (preklady cudzojazyčných textov na internetovú stránku INESS)
Šimon Biľo (rešerše ekonomickej literatúry)
Erik Krchňavý (preklady cudzojazyčných textov na internetovú stránku INESS)
Andrej Šimo (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete, preklady
cudzojazyčných textov na internetovú stránku INESS)
Mike Gogulski (preklad stránky Cena štátu do anglického jazyka)
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AKTIVITY
V treťom roku svojej existencie sa INESS sústreďoval najmä na problematiku
verejných financií, sociálneho systému, finančnej a hospodárskej krízy, energetiky,
monetárnej politiky pod vplyvom zavedenia eura na Slovensku dopadom regulačných
rámcov zo strany Európskej únie na naše hospodárstvo, ako aj ďalším témam.
Aktivity, ktoré INESS realizoval, možno rozdeliť do niekoľkých kategórií:
analýzy a publikácie, organizovanie diskusných fór s aktívnou účasťou, prednášky
a účasť na konferenciách a diskusných fórach, state v knižných publikáciách,
organizovanie vzdelávacích podujatí, komerčné projekty, články a vystúpenia
v médiách.

Analýzy
Plytvanie štátu
INESS v uplynulom roku spustil projekt 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
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.
Stav k aprílu 2008
Na základe správ publikovaných v médiách sme vyčíslili plytvanie štátu od októbra
2007 do marca 2008 na sumu 9,6 mld. Sk, čo predstavuje takmer 40%
odhadovaného deficitu prvého dôchodkového piliera v roku 2008.
Vďaka práci médií, ktoré upozornili na podozrivé prípady sa podarilo predísť
plytvaniu vo výdavkoch v celkovej sume 5,4 mld. Sk. Slabo odôvodneným priamym
zadaním alebo inou formou verejného obstarávania vyvolávajúcou podozrenie z
klientelizmu sa v sledovanom období pridelili zákazky alebo finančné zdroje spolu vo
výške 1,2 mld. Sk.
Stav k septembru 2008
V decembri INESS zverejnili aktualizovanú databázu projektu Plytvanie štátu spolu
s hodnotiacou správou za obdobie apríl 2008 až september 2008 (vrátane).
Databáza i hodnotiaca správa boli navyše doplnené o plytvanie za celý
predchádzajúci rok 2007.
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Na základe zozbieraných dát INESS kvantifikoval plytvanie verejnými zdrojmi
medializované v roku 2007 na celkovú hodnotu 15 796 mil. Sk. V období od januára
do septembra 2008 boli medializované prípady plytvania s verejnými financiami v
súhrnnej výške 3 412 mil. Sk.
(autori: Radovan Ďurana, Juraj Karpiš, Richard Ďurana, Jana Duháčková)
Projekt Plytvanie štátu je dostupný na stránke www.plytvanie.sk a www.cenastatu.sk
Analýza administratívneho zaťaženia podnikateľov vyplývajúceho z činnosti
územnej samosprávy
Súkromné podnikanie je základným
stavebným kameňom každej trhovej
ekonomiky. Na Slovensku v súkromnej
sfére v roku 2008 pracovalo 67,1%
pracujúcich
a podiel súkromného
sektora na hrubom domácom produkte
Slovenska dosahoval 90,6% .
Priaznivé podnikateľské prostredie je
preto kľúčovým nástrojom nielen k rastu
agregátnych ukazovateľov hospodárstva, ale aj k rastu životnej úrovne obyvateľov
krajiny. Predmetom štúdie bolo detailné zmapovanie funkcií, kompetencií a činností
územnej samosprávy vychádzajúcich z platnej legislatívy, ktoré predstavujú pre
podnikateľov administratívnu záťaž. Tá vyplýva zo zapojenia ľudských a finančných
zdrojov potrebných na splnenie úloh vyplývajúcich z konkrétnej kompetencie, a teda
spôsobuje podnikateľom dodatočné náklady, čím môžu v hraničných prípadoch
pôsobiť ako bariéra vstupu podnikateľa na trh, prípadne jeho zotrvania na trhu za
daného regulačného rámca. Z absolútneho počtu 38 analyzovaných kompetencií ani
jedna nezodpovedala stupňu zaťaženia 1, ktoré by svojou váhou zodpovedalo
povinností spojených s platbou dane z príjmu. Napriek tomu viac ako tretina
kompetencií administratívne zaťažuje podnikateľov stredne až významne. Analýza
bola vypracovaná pre Národnú agentúru malého a stredného podnikania.
(autori: Radovan Ďurana, Juraj Karpiš, Richard Ďurana)
The progress of market-oriented reform in the EU (The State Of The Union)
INESS napísal analytickú kapitolu o aktuálnom vývoji na Slovensku do publikácie
The State Of The Union pojednávajúcu o stave reforiem v Európskej únii, ktorú
každoročne vydáva The Stockholm Network so sídlom v Londýne.
(autor: Richard Ďurana)
Publikácia The State of the Union je dostupná na internetovej stránke www.iness.sk
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Publikácie
Zdravý zisk (CZ)
(autori: Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Richard Ďurana)
INESS pripravil pre potreby českého Ministerstva zdravotníctva
podklady pre českú mutáciu publikácie Zdravý zisk, ktorá by mala
byť publikovaná v dohľadnej budúcnosti. Zdravý zisk bola prvá
knižná publikácia INESS určená zdravotníckym odborníkom,
politikom ale aj širokej zainteresovanej verejnosti. INESS touto
knihou prispel argumentmi do diskusie o legitímnosti a užitočnosti
zisku v zdravotníctve v situácii, keď opätovne začína ožívať
negatívny postoj voči súkromným investíciám a zisku ako takému.
Podrobnejšie informácie o publikácii, ktorá na Slovensku vyšla v roku 2007, nájdete
na stránke www.iness.sk
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
hospodárska a daňová politika, zdravotníctvo, menová politika,
sociálny systém, komentáre aktuálnych udalostí (rubrika Pro/Anti
market, výdavky štátu na zrušenie) preklady zaujímavých článkov,
porovnania zo sveta i z portálu Cena štátu, informácie
o pripravovaných i realizovaných podujatiach, a ďalšie.
Ku koncu roka 2008 Market Finesse odoberalo viac ako 1200
novinárov, študentov, osobností z podnikateľskej i verejnej sféry a
záujemcov, ktorí o zasielanie Market Finesse požiadali.
Všetky čísla Market Finesse sú voľne dostupné na stránke www.iness.sk.
Sociálna politika (Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave spoločnosti, IVO)
(autori: Radovan Ďurana, Juraj Karpiš, Oľga Reptová)
Juraj Karpiš 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
2007 - Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne
vydáva Inštitút pre verejné otázky.
Ako autori uvádzajú v závere analýzy, rok 2007 potvrdil, že
súčasná vládna koalícia nedisponuje komplexnou analýzou
sociálneho
sektora
ani
vlastným
názorovo-hodnotovým
inštrumentáriom, podľa ktorého by do systému sociálneho
zabezpečenia zasahovala. Kroky, ktoré vláda prijala v roku 2007 mali spoločný

Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava, tel.: +421 2 5441 0945, iness@iness.sk, www.iness.sk

menovateľ popularitu, opatreniam chýbala koncepcia. Napriek výraznému znižovaniu
nezamestnanosti a zlepšovaniu ukazovateľov trhu práce sa vláda v roku 2007
rozhodla pre zásadné zmeny v Zákonníku práce. Po rozsiahlom pripomienkovaní
radikálnej ministerskej novely boli z návrhu vypustené najkontroverznejšie časti a v
parlamente bola nakoniec schválená jeho podstatne zmiernená verzia. Aj napriek
tomuto faktu schválená novela zákonníku práce predstavuje zvýšenie nákladov pre
zamestnávateľov a znižuje flexibilitu pracovného trhu. Vláda sa zamerala na
zvyšovanie dávok, ktoré nemajú veľký rozsah tak do počtu poberateľov, ako aj vplyv
na štátny rozpočet. V oblasti sociálneho poistenia vykonala zásahy do štruktúry
kapitálového sporenia bez toho, aby predstavila základné parametrické nastavenie,
ktoré bude v nasledujúcom období sledovať. Predĺžila dobu sporenia na 15 rokov,
čím významne zasiahla do ekonomických rozhodnutí jednotlivcov, ktorí sporiť začali
v roku 2005. Zo sporenia vylúčila invalidov. Prijaté opatrenia pritom len kozmeticky
upravujú výšku schodku vznikajúceho z dôvodu reformy dôchodkového poistenia.
Prvý pilier je naďalej deficitný a zásluhovosť v spojení so štedrou valorizáciou
predstavuje časovanú bombu do budúcnosti.
Štúdia Sociálna politika je dostupná na stránke www.iness.sk
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 vyšli štyri (vo februári
HESO 2. polrok 2007, v máji HESO 1. štvrťrok 2008, v septembri HESO 2. štvrťrok
2008 a v decembri HESO 3. štvrťrok 2008).
V rámci projektu HESO tiež v lete inštitút INEKO publikoval knihu Slovensko 2007,
ktorá sumarizuje názory odborníkov na opatrenia navrhované/prijaté vládou v
uplynulom roku. Členom hodnotiacej komisie bol Richard Ďurana z INESS.
Všetky hodnotiace správy nájdete na stránke www.iness.sk alebo www.ineko.sk

Organizované odborné diskusné podujatia
Verejné financie v podmienkach svetovej finančnej krízy
(usporiadateľ: INESS a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, miesto a dátum
konania: Bratislava, 2. december 2008)
Diskusné fórum bolo určené pre odbornú aj širokú
verejnosť. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo za účasti
viac než 100 návštevníkov v Zichyho paláci v
Bratislave, so svojimi prednáškami vystúpili: Ing.
Zdenko Krajčír, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ing. Peter
Gonda, Ph.D., ekonóm Konzervatívneho inštitútu M.R.
Štefánika, Ing. Ján Tóth, predseda Klubu ekonomických
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analytikov a hlavný ekonóm ING Bank Slovensko a Mgr. Radovan Ďurana, analytik
INESS. Diskusiu moderoval Robert Žitňanský z časopisu .týždeň.
Videozáznam i zvukový záznam z podujatia si môžete pozrieť/vypočuť na
internetovej stránke www.iness.sk

Prednášky na konferenciách a seminároch
Členovia INESS boli v roku 2008 v prezentovaní názorov INESS mimoriadne aktívni,
čo do istej miery vyplynulo aj z procesu prijatia spoločnej európskej meny na
Slovensku a zo svetovej finančnej, a neskôr aj hospodárskej krízy. INESS tiež spustil
v rámci vzdelávacieho projektu Cena štátu cyklus prednášok na stredných
a vysokých školách pre učiteľov i pre študentov.
Základné oblasti, v ktorých sa na konferenciách, diskusných fórach či vzdelávacích
podujatiach členovia INESS aktívne zúčastnili, môžeme preto rozdeliť na štyri
základné kategórie:
i) euro a jeho dopad na slovenské hospodárstvo, ii) finančná a hospodárska kríza, iii)
Cena štátu, iv) ostatné
Euro a jeho dopad na slovenské hospodárstvo
Euro – Benefits, Costs and Risks (Business Breakfast Meeting, Slovakia & EURO)
Juraj Karpiš z INESS (9. 4. 2008, Bratislava, organizátor: Švédska obchodná
komora)
Prijatie eura na Slovensku
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: poslanec SDKÚDS a bývalý splnomocnenec pre euro Ivan Štefanec (30. 4.
2008, Nitra, organizátor: Fakulta ekonomiky a
manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v
Nitre)
Euro – čo vlastne prinesie?
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Ivan Štefanec, poslanec NR SR za SDKÚ,
Branislav Slyško, politický tajomník Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Diskusiu moderoval Martin Hanus z .týždňa. (26. 5. 2008, Dom Európskej únie,
Bratislava, organizátor: Európska komisia, JEF Slovakia, Public Policy Institute)
Slovakia and the Euro
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Miroslav Tym z ČSOB (30. 5. 2008,
Bratislava, organizátor: Britská obchodná komora, ČSOB)
Je euro odsúdené na zánik? (Is the Euro Doomed? Threats and opportunities)
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Konstantinos Thanos, bývalý grécky
minister financií a bývalý guvernér gréckej centrálnej banky a Jean Jacques Rosa,
univerzitný profesor z Sciences Po Paris (15. 7. 2008, Brusel, pre europoslancov
a novinárov, organizátor: Foundation Politique Europeenne Pour la Democratie)
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Euro alebo Neuro? (8. Levočské fórum)
Juraj Karpiš z INESS, ďalší diskutéri: Ivan Mikloš, poslanec NR SR a Ľudovít Ódor
z NBS (11. 10. 2008, levočské mestské divadlo, organizátor: Levočské fórum)
Vstup SR do eurozóny – vplyv a dôsledky (Národný konvent)
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Marta Orviská (Univerzita Mateja Bela):
Oto Košík (Univerzita Mateja Bela), Eugen Valach (Univerzita Mateja Bela), Jiří
Dušek (Vysoká škola evropských a regionálních studií). (20. 11. 2008, UMB Banská
Bystrica, organizátor: Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných
vecí Slovenskej republiky v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Vstup Slovenskej republiky do eurozóny – vplyv a dôsledky (Národný konvent o
Európskej únii)
Juraj Karpiš z INESS (4. 12. 2008, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava,
organizátor: Úrad vlády Slovenskej republiky spolu s Ministerstvom zahraničných
vecí Slovenskej republiky a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.)
Vybrané prezentácie nájdete vo formáte .ppt aj na internetovej stránke www.iness.sk
Finančná a hospodárska kríza
Hypotekárna kríza v USA
Juraj Karpiš z INESS (23. 5. 2008, Žilina, organizátor: LaRED, SKOI, Nadácia 21.
storočia, Cirkev bratská)
Svetová finančná kríza a jej dopad na ekonomiku
Slovenska
Juraj Karpiš z INESS (28. 10. 2008, Banská Bystrica,
organizátor: Ekonomická fakulta UMB a Independent
Traders Club)
Svetová finančná kríza: príčiny a dopady (diskusný
program Jour Fixe)
Juraj Karpiš z INESS (28. 10. 2008, Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, organizátor: Euroatlantické
centrum v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Konrad
Adenauer Stiftung)
Finančná kríza v USA a jej vplyv na EÚ
Juraj Karpiš z INESS, ďalší diskutéri: Ivan Mikloš (NR
SR), Ivan Slyško (Zastúpenie Európskej komisie) a
Martin Barto (NBS).
(30. 10. 2008, Európske informačné centrum, Bratislava,
organizátor: JEF Slovakia)
Svetová finančná kríza
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Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Marek Ličák z NBS (2. 11. 2008, Nitra,
organizátor: FEM SPU v Nitre)
Svetová finančná kríza - je ohrozené aj Slovensko?
Juraj Karpiš z INESS, ďalší diskutér: Ivan Mikloš, bývalý minister financií SR (5. 11.
2008, Trenčín, organizátor: Klub Laugaricio a Nová generácia )
Finančná kríza: zlyhanie kapitalizmu?
Juraj Karpiš z INESS, ďalší diskutéri: Juraj Sipko
(poradca guvernéra Národnej banky Slovenska) a
Juraj Barta (hlavný ekonóm Slovenskej sporiteľne). (9.
10. 2008, Pálffyho palác v Bratislave, organizátor:
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, viac než 100
poslucháčov)
Financial Crisis: Effects on the Global Economy and
Slovakia
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Miroslav Tym z ČSOB (10. 11. 2008,
Bratislava, organizátor: Britská obchodná komora, ČSOB)
Finančná kríza v USA (Americký socializmus)
Juraj Karpiš z INESS
(19.11. 2008, Levice, organizátor: Mládežnícke
občianskeho klubu Quo Vadis)

centrum

Kontakt,

v rámci

Vybrané prezentácie nájdete vo formáte .ppt aj na internetovej stránke www.iness.sk
Cena štátu
Vysoké školy
•

•
•
•

Cena štátu na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre (Juraj Karpiš, 30.4. 2008,
prednáška pre vyučujúcich na Fakulte ekonomiky a
manažmentu)
Cena štátu na Ekonomickej univerzite v Bratislave
(Radovan Ďurana, 14.10. 2008, prednáška pre
študentov 3. ročníka)
Cena štátu na Ekonomickej univerzite v Bratislave
(Radovan Ďurana, 23.10. 2008, prednáška pre
študentov 5. ročníka)
Cena štátu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (Juraj Karpiš, 28.10.
2008, prednáška pre vyučujúcich a študentov Ekonomickej fakulty)

Stredné školy
•

Cena štátu na Obchodnej akadémii v Leviciach
(Radovan Ďurana, 11.6 2008, prednáška pre
učiteľov a študentov)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena štátu na gymnáziu Tomáša Akvinského v Košiciach (Radovan Ďurana, 11.6
2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského v Žiline (Radovan
Ďurana, 12.6 2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (Juraj Karpiš,
17.6. 2008, prednáška pre učiteľov obchodných akadémií, stredných odborných
škôl a gymnázií z regiónu)
Cena štátu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (Juraj Karpiš,
19.6. 2008, prednáška pre učiteľov obchodných akadémií, stredných odborných
škôl a gymnázií z regiónu)
Cena štátu na Letnej škole ekonómie 2008 v Banskej Bystrici (Richard Ďurana,
23.8. 2009, prednáška pre stredoškolských učiteľov z celého Slovenska)
Cena štátu na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach (Juraj Karpiš, 19.11. 2008,
prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu na Štúrovej ulici v Želiezovciach (Juraj Karpiš, 19.11.
2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Strednej odbornej škole v Leviciach (Radovan Ďurana, 25.11.
2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu F. Švantnera v Novej bani (Radovan Ďurana, 25.11.
2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu na Školskej ulici vo Vrábľoch (Richard Ďurana, 5.12.
2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu na ulici Matice slovenskej v Prievidzi (Richard Ďurana,
8.12. 2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Obchodnej akadémii na ulici F.
Madvu v Prievidzi (Richard Ďurana, 8.12. 2008,
prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Strednej odbornej škole sv. Jozefa
Robotníka v Žiline (Richard Ďurana, 10.12. 2008,
prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha
v Martine (Richard Ďurana, 10.12. 2008, jedna
prednáška pre učiteľov a jedna prednáška pre študentov)
Cena štátu na Spojenej škole - Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade (Juraj
Karpiš, 15.12. 2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Obchodnej akadémii na Štefánikovej ulici v Humennom (Richard
Ďurana, 17.12. 2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu gen. Ludvíka Svobodu v Humennom (Richard Ďurana,
17.12. 2008, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Spojenej cirkevnej škole – Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda
v Humennom (Richard Ďurana, 17.12. 2008, prednáška pre učiteľov a študentov)

Vzdelávací projekt Cena štátu sa uskutočňuje s finančnou podporou Nadácie na
podporu občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe (CEE Trust,
www.ceetrust.org).
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Ostatné
Prague Conference on Political Economy
(usporiadateľ: Vysoká škola ekonomická v Prahe, Liberální institut v Prahe, miesto a
dátum konania: Praha, 18. – 20. apríl 2008)
Na medzinárodnej konferencii Prague Conference on Political Economy, na ktorej sa
zúčastnilo viac ako 100 účastníkov z celého sveta, vystúpil Radovan Ďurana
z INESS ako oponent k práci poľskej výskumníčky Joanny Jonczekovej z University
of Szczecin, ktorá prednášala o rizikách európskeho intervencionizmu. Podľa neho
má ekonomický intervencionizmus zo strany Európskej únie mnoho podôb a jeho
rozsah neustále rastie. Okrem štandardného zasahovania formou smerníc a
nariadení je to hlavne Európsky súdny dvor, ktorého rozhodnutia je významne cítiť
napríklad v oblasti pracovného práva.
Priamym zasahovaním do ekonomiky je presúvanie zdrojov európskych fondov. Tie
nielenže vytláčajú súkromné investície z mnohých sektorov, ale viažu finančný aj
ľudský kapitál, ktorý by mohol byť využitý na projekty dopytované na trhu, a nie
ideológiou predstaviteľov únie.
Ako lepšie hospodáriť s 220 mld. CZK v českom zdravotníctve?
(usporiadateľ: Liberální institut v Prahe, miesto a dátum konania: Praha, 9. jún, 2008)
Prednášajúci: Henrieta Maďarová, poradkyňa ministra zdravotníctva ČR, a Juraj
Karpiš z INESS, spoluautor publikácie Zdravý zisk.
Juraj Karpiš vo svojej prezentácii vymenoval kroky, ktoré tvorili podstatu reformy
slovenského zdravotníctva medzi rokmi 2002-2006 a zhodnotil výsledky, ktoré
reforma priniesla. Zároveň komentoval zmeny a nové smerovanie, ktoré prišli po
voľbách v júni 2006. Na podujatí predstavil aj úspešnú publikáciu INESS Zdravý zisk,
ktorá sa venuje problematike diskutovanej na podujatí.
Zvukový záznam si môžete vypočuť na internetovej stránke www.iness.sk
Vybrané prezentácie nájdete vo formáte .ppt aj na internetovej stránke www.iness.sk

Vzdelávacie podujatia
The Liberty English Camp
(usporiadateľ: INESS a The Language of Liberty
Institute, miesto a dátum konania: Vrútky, posledný
júnový týždeň, 2008)
INESS spolu s americkým The Language of Liberty
Institute zorganizoval v poradí druhý ročník The Liberty
English Camp, šesťdňové vzdelávacie podujatie
zamerané na zlepšovanie znalostí o ekonómii, filozofii a
práve v anglickom jazyku. Podujatie je vedené formou
prednášok a diskusií, ktorých predmetom je ekonomický, politický a filozofický pohľad
na slobodu, jej význam a hodnotu. Na akcii sa zúčastnilo viac ako dvadsaťpäť
účastníkov zo 7 krajín (Česká Republika, Poľsko, Bielorusko, Ukrajina, Turecko,
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Slovinsko a Slovensko) a 5 zahraniční lektori (z USA, Veľkej Británie, Francúzska,
Malajzie a Kanady, medzi nimi aj taká osobnosť ako Christian Michel, pozri jeho
stránku www.liberalia.com). Jedným z prednášajúcich bol aj Radovan Ďurana
z INESS.
Viac informácií o podujatí a o prípravách tohtoročného,
už tretieho 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 plní aj interaktívny obchod s verejnými službami
„Nakúp si svoj štát“. Prostredníctvom neho sa môže každý návštevník stránky vžiť do
pozície poslanca a zostaviť svoj štát podľa vlastných predstáv a preferencií. Po
ukončení nákupu sa dozvie, o koľko sa ním zostavený štát líši od súčasného stavu
a koľko by ušetril na daniach na priemerného obyvateľa Slovenska. Ďalšia
interaktívna funkcia – „Koľko platíte Vy osobne?“ – Vám po vyplnení stručného
formulára vypočíta, koľko platíte za služby štátu, a koľko zo svojho pracovného času
pracujete na seba a koľko na štát. Na rozdiel od bežných daňových kalkulačiek
zohľadňuje napríklad to, či sporíte v II. pilieri dôchodkového poistenia, Vaše
nájomné, náklady na pohonné hmoty, koncesionárske poplatky či koľko vyfajčíte
cigariet a vypijete alkoholu.
V minulom roku 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.
V decembri sme spustili novú verziu portálu Cena štátu. Okrem nového dizajnu a
možnosti prepínať medzi zobrazovaním v eurách a korunách pribudli aj popisy
jednotlivých tabuliek, ale najmä možnosť vytvorenia grafu vývoja každej položky
verejných financií v čase.
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INESS tiež v minulom roku začal s prednáškami o verejných financiách pre učiteľov
stredných a vysokých škôl. Pripravili sme 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 250 stredných škôl po celom
Slovensku. INESS tiež ponúka školám možnosť oboznámenia s detailmi projektu
formou prednášok, v roku 2008 sme absolvovali 28 prednášok v 16 mestách po
školách po celom Slovensku pre 112 učiteľov a viac než 1 100 študentov (pozri
Prednášky na konferenciách a seminároch)

Organizované hromadné pripomienky a iné občianske iniciatívy
INESS sa aj v minulom roku aktívne zapájal do občianskych iniciatív, ktoré si kládli
za cieľ eliminovať rozhodnutia vlády, ktoré podľa INESS negatívne vplývajú na
slovenské hospodárstvo, podnikateľské prostredie či konkurencieschopnosť
Slovenska v globálnom priestore, alebo aspoň vyvolať verejnú diskusiu pri
pripravovaných opatreniach, kde vláda postupovala bez toho, aby sa opierala
o vypracované analýzy, či svoje návrhy konzultovala s odbornou či širokou
verejnosťou.
V júni 2008 INESS spoluinicioval hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona
o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb
diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (spoločne s Občianskou iniciatívou "Za
spravodlivé vyvlastňovanie", Konzervatívnym inštitútom M.R. Štefánika a Občianskou
konzervatívnou stranou).
V auguste 2008 bol INESS jedným zo signatárov hromadnej pripomienky za
zachovanie v súčasnosti existujúcej možnosti pripomienkovania formou
hromadných pripomienok zverejnených iným spôsobom (spoločne s
Konzervatívnym inštitútom M.R. Štefánika a ďalšími apolitickými združeniami)
Krízové desatoro INESS
INESS navrhol v októbri 2008 opatrenia, ktoré by vláda mala prijať, aby bolo
Slovensko lepšie
pripravené na prípadné dopady globálnej finančnej krízy.
Opatrenia sa vzťahovali na možnosti vlády na Slovensku, keďže kompetencií v
monetárnej politike sme sa už reálne vzdali v prospech Európskej centrálnej banky.
Celé Krízové desatoro INESS môžete nájsť na internetovej stránke www.iness.sk
Vlády a centrálne banky spôsobili finančnú krízu, nenechajme ich, nech ju ešte
prehĺbia
V októbri 2008 tridsaťosem európskych think-tankov vydalo spoločné vyhlásenie
ohľadom globálnej finančnej krízy. Jedným zo signatárov bol aj INESS.
Podľa signatárov sú základnými príčinami globálnej finančnej krízy vládne regulácie
a iné centrálne zásahy a neúmerná monetárna expanzia v poslednom desaťročí.
Vlády by mali podľa nich rešpektovať tieto zásady: i) vyhýbať sa zbrklým reakciám v
podobe regulácií, ktoré bránia fungovaniu trhových procesov, ii) nezachraňovať
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vybrané podniky a iii) znižovať dane ako efektívnu cestu k vytváraniu likvidity a
pôsobia proti recesným tlakom. Slobodný trh, ktorého esenciou sú vlastnícke práva a
vláda zákona, je podľa signatárov jediným systémom, ktorý preukázal schopnosť
umožniť udržateľný ekonomický vývoj a rešpekt k slobode a dôstojnosti človeka.

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 prijatie Eura,
finančnú a hospodársku krízu,
Zákonník práce, zdravotníctvo, hospodársku
politiku, štátny rozpočet, energetiku a dane.
V roku 2008 mali členovia INESS celkovo 529 mediálnych vystúpení alebo
článkov, čo predstavuje významný medziročný nárast 134%. Od 1.1. 2006 do 31.12.
2008 INESS zaznamenal spolu 920 vystúpení alebo článkov.
Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 2006 do
konca roka 2007 (všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu
www.iness.sk).
Zhrnutie mediálnych výstupov
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Podľa druhu média

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).
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Rozhlas

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

Výraznú časť výstupov v denníkoch tvorili vlastné články, zvyšok tvorili vyžiadané
komentáre k aktuálnemu dianiu.
Členovia INESS publikovali v roku 2008 v tlačených alebo elektronických médiách
celkovo 110 autorských článkov, čo predstavuje medziročný nárast o 175%.
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Internetová stránka www.iness.sk
Obsah
Na internetovej stránke INESS členovia a externí spolupracovníci publikujú:
-

vlastné odborné analýzy a štúdie,
mediálne výstupy
preklady zaujímavých článkov (na témy finančná a hospodárska kríza, euro,
sociálny systém, životné prostredie, energetický priemysel, daňová
konkurencia a podobne),
vlastné komentáre k aktuálnemu dianiu na Slovensku i vo svete,
Komentáre na stránke www.iness.sk
370

254

52

2006

-

2007

2008

zaujímavé porovnania z rôznych ekonomických a spoločenských oblastí
života,
rešerše ekonomickej literatúry (v uplynulom roku Randal O´ Toole Najpremyslenejšie plány, Ken Schoolland - Podivuhodné dobrodružstvá
Jonathana Gullibla),
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 2008 navštívilo internetovú stránku INESS (www.iness.sk) spolu 38 170
unikátnych návštevníkov (41% medziročný nárast v porovnaní s rokom 2007).
Zobrazených bolo 1,45 milióna stránok. V porovnaní s minulým rokom sa jedná o
200% nárast, čo poukazuje na dve skutočnosti: návštevníci stránky čítajú viac
článkov ako v predchádzajúcom roku, resp. stránka sa stáva predmetom indexácie
väčšieho počtu vyhľadávačov.
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Medzinárodné pôsobenie
Významné ocenenie pre projekt INESS Cena štátu The 2008 Templeton
Freedom Award
Americký Atlas Economic Research Foundation
aj tento rok udeľoval The 2008 Templeton
Freedom Awards, v rámci ktorého udeľuje
ocenenia think tankom z celého sveta za dôležitý
prínos pri šírení slobody. Spomedzi viac než 170
prihlášok z 58 krajín sveta zo 4 kontinentov
získal jednu z cien INESS za internetový portál
Cena štátu.
Program Templeton Freedom Awards, ktorého
cieľom je rozpoznávať nezávislé think tanky, Richard Ďurana z INESS preberá ocenenie
ktoré
významnou
mierou
prispievajú
k z rúk Dr. Jo Kwong, viceprezidentky Atlas
pochopeniu a šíreniu slobody, bol založený v Economic Research Foundation
roku 2003 a pomenovali ho po zosnulom investorovi a filantropovi, sirovi Johnovi
Templetonovi. Ocenenia sa udeľujú v 8 kategóriách: Protrhové riešenia pri
problémoch chudoby, Sociálna podnikanie, Študentský dosah, Iniciatíva v Public
Relations, Etika a hodnoty, Univerzitné centrum, Mladý inštitút a Inovatívne médiá. V
každej kategórii sú oceňované dva inštitúty, vždy jeden fungujúci viac ako osem
rokov a jeden „nastupujúci“, mladší ako 8 rokov.
Projekt Cena štátu získal ocenenie medzi nastupujúcimi inštitútmi v kategórii
Inovatívne médiá.
Medzi ďalšími ocenenými inštitútmi nájdeme aj významné americké výskumné centrá
ako Mercatus Center at George Mason University či Reason Foundation.
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Výsledky The 2008 Templeton Freedom Awards boli prezentované na slávnostnej
konferencii Templeton Freedom Awards, ktorá sa uskutočnila vo Washingtone, D.C.
dňa 13. novembra 2008 a ocenenie za INESS prevzal Richard Ďurana. Spolu s
Jurajom Karpišom využili príležitosť navštíviť CATO Institute, renomovaný protrhový
intštitút s mnohými výstupmi a vplyvom na reálnu politiku s viac ako 120
zamestnancami. Tu sa okrem iných
stretli s Jagadeeshom Gokhaleom,
expertom
CATO
Institute
pre
monetárne
otázky,
a
bývalým
ekonomickým
radcom
FEDu
(Americkej centrálnej banky), s ktorým
diskutovali o rôznych pohľadoch na
finančnú krízu, na vývoj na finančných
trhoch, či jej príčinách a možných
dôsledkoch. Svoj čas im venoval aj
Mike Cannon, expert CATO Institute
pre zdravotníctvo, s ktorým diskutovali
nielen o budúcnosti zdravotníckeho
systému v USA ale aj o hľadaní optimálneho nastavenia systému zdravotníctva,
nástrahách zo strany politikov i záujmových skupín, ako aj o legitimite a
opodstatnenosti zisku v zdravotníctve.
Celú návštevu im pomohol zorganizovať Marian L. Tupy, expert CATO Institute na
strednú a východnú Európu a na Afriku, ktorého pôvod siaha na Slovensko. Preberali
spolu ekonomické a politické dianie na Slovensku ako aj v regióne strednej Európy a
diskutovali o predpokladaných dopadoch finančnej krízy ako aj o tom, ako sa ku kríze
stavajú krajiny po celom svete.
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
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PLÁNY DO BUDÚCNOSTI
Aj v roku 2009 plánujeme pokračovať v organizácii vlastných konferencií
a seminárov týkajúcich sa aktuálnych tém (energetika, menová politika,
zdravotníctvo, dane, zákonník práce), na ktoré budú rovnako ako v tomto roku
pozývaní politickí predstavitelia a domáci alebo zahraniční experti.
Na konci júna INESS v spolupráci s The Language of Liberty Institute zorganizuje
v poradí už tretí ročník The Liberty Camp (pozri vyššie Vzdelávacie podujatia
a stránku www.iness.sk/lec).
INESS bude s podporou Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
pokračovať v realizácii cyklu 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 bude aj
tento rok distribuovaný 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 2009 vydať jeden preklad zahraničného protrhového diela.
Naďalej plánujeme rozširovať bázu externých spolupracovníkov.
Stále budeme pokračovať v snahe zvýšiť
s renomovanými zahraničnými subjektmi.

vplyv

a legitimitu

spoluprácou

Naďalej sa budeme snažiť implementovať závery analyticky zameraných projektov
do legislatívnej tvorby pomocou spolupráce so skupinami s vplyvom na legislatívu.
Plánujeme spolupracovať s vysokým školstvom prostredníctvom
a seminárov, ako aj prednášok na študentských diskusných kluboch.

prednášok

Naďalej komentovať regulačné aktivity zo strany Európskej komisie s dopadom na
ekonomickú slobodu.
INESS plánuje redesign internetovej stránky www.iness.sk s dôrazom na podporu
multimediálnych vzdelávacích výstupov.
Mediálna aktivita
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INESS naďalej 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.

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
INESS
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