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Výročná správa za rok 2016
zahŕňa prehľad všetkých aktivít, ktoré
INESS – Inštitút ekonomických a
spoločenských analýz, realizoval v
jedenástom roku svojho pôsobenia.
V roku 2016 sme uviedli nové
projekty a pokračovali v dlhodobých
aktivitách. INESS sa sústreďoval na
problematiku
verejných
financií,
finančnej a hospodárskej krízy, problém
nezamestnanosti, sociálny systém a
dôchodky, monetárnu politiku, zdieľanú
ekonomiku, či dopadom regulačných
rámcov vlády na hospodárstvo. Pozreli
sme
sa
na
problematiku
koncesionárskych
poplatkov
a
netransparentné financovanie služieb
verejnoprávnych médií.
V júli 2016 sme oslávili jubilejné
10. výročie pôsobenia. Za tento čas sme
vydali 28 kníh a odborných publikácií,
zaznamenali sme viac ako 6100
mediálnych výstupov, zorganizovali sme
50 podujatí a členovia INESS vystúpili na
viac ako 300 odborných diskusiách či
konferenciách.
Kniha Zlé peniaze – sprievodca
krízou, v roku 2016 zaznamenala
dôležitý míľnik – až 5000 kusov si našlo
svojho majiteľa. Zároveň autor knihy
Juraj
Karpiš
odštartoval
cyklus
prednášok Zlé peniaze, v rámci ktorých
rozprával o tom, prečo sú súčasné
peniaze „zlé“, k čomu táto skutočnosť
vedie a ako by sa mohli opäť stať
dobrými.
Aj v roku 2016 sme pokračovali
v aktivitách
projektu
Eurokríza.
Pomocou neho informujeme verejnosť o
dianí ohľadom krízy v eurozóne.
Pokračovali sme tiež v pravidelnej
aktualizácii a vylepšovaní internetového
portálu Cena štátu. Aj v minulom roku

sme poslali na viac ako tri stovky škôl po
celom Slovensku učiteľský balíček Cena
štátu. Teší nás záujem a spätná väzba zo
strany učiteľov. Plagát Vesmír verejných
výdavkov sme okrem škôl poslali aj na
ambasády a do redakcií viacerých
slovenských médií. Projekt inšpiroval aj
organizácie v iných krajinách, ktoré
rozbehli Ceny štátu pre Českú republiku,
Poľsko,
Gruzínsko, Indiu,
Island,
Bielorusko, Ukrajinu, a pre Rakúsko.
Spustili sme projekt Top20,
ktorého cieľom je prinášať konkrétne
návrhy na zlepšenie podnikateľského
prostredia na Slovensku a odstránenie
zbytočnej byrokracie. Zverejnili sme tzv.
Byrokratický index, ktorý ilustruje
časové a finančné náklady byrokracie
pre
modelovú
firmu
a vyhlásili
Medzinárodný deň byrokracie - 29.
septembra.
Vydali sme tiež viacero publikácií
a krátkych štúdií INESS Policy Notes, v
ktorých sme prezentovali náš pohľad a
riešenia hospodárskych problémov.
V roku 2016 pribudli tiež články
s názvom INESS na tému (INT), ktoré
stručne
analyzujú
konkrétnu
ekonomickú tému a predstavujú
oddychovejšie čítanie. Pokračovali sme
vo vydávaní mesačníka Market Finesse,
a zverejnili sme tiež ďalšie zaujímavé
rozhovory v rámci INESS audio.
Pokračovali sme v organizovaní
úspešného vzdelávacieho podujatia pre
študentov - intenzívneho Seminára
rakúskej ekonómie (SREk), ktorý sme
v roku 2016 organizovali už siedmy krát.
V roku 2016 sme prvýkrát zorganizovali
aj
dlho
pripravovanú
Politickú
akadémiu,
expertný nadstranícky
vzdelávací program, pre budúcich
vrcholových politikov.

Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava, tel.: +421 2 5441 0945, iness@iness.sk, www.iness.sk

Okrem projektov určených pre
odbornú verejnosť sme pokračovali v
práci s médiami a udržali sme si pozíciu
mediálne
najcitovanejšieho
ekonomického think tanku na
Slovensku.

Všetky aktivity sme realizovali
predovšetkým vďaka Vašej podpore.
Dovoľte mi poďakovať za Vašu priazeň
v roku 2016 a vyjadriť nádej, že sa nám
ju podarí udržať aj v roku 2017.

Richard Ďurana
riaditeľ INESS

Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava, tel.: +421 2 5441 0945, iness@iness.sk, www.iness.sk

OBSAH
SPRÁVA O ČINNOSTI............................................................................................................... 1
OBSAH ....................................................................................................................................... 4
O INŠTITÚTE ............................................................................................................................. 5
ĽUDIA ......................................................................................................................................... 6
ANALÝZY ................................................................................................................................... 9
PUBLIKÁCIE ............................................................................................................................ 13
PROJEKTY ................................................................................................................................ 14
ORGANIZOVANÉ ODBORNÉ DISKUSNÉ PODUJATIA ........................................................... 17
PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH .......................................................... 21
VZDELÁVACIE PODUJATIA .................................................................................................... 22
ORGANIZOVANÉ HROMADNÉ PRIPOMIENKY ..................................................................... 24
CENA ŠTÁTU (WWW.CENASTATU.SK) ................................................................................. 25
MEDIÁLNE AKTIVITY ............................................................................................................. 27
INTERNETOVÁ STRÁNKA WWW.INESS.SK ......................................................................... 29
MEDZINÁRODNÉ PÔSOBENIE ............................................................................................... 31
PLÁNY DO BUDÚCNOSTI ....................................................................................................... 35
PODPORTE INESS ................................................................................................................... 36
PRÍLOHA 1 – Zoznam podujatí, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia INESS .................... 37
PRÍLOHA 2 – Zoznam prednášok Cena štátu........................................................................ 38

Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava, tel.: +421 2 5441 0945, iness@iness.sk, www.iness.sk

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. INESS bolo pridelené IČO
307 98 442, DIČ 202 232 7230. Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., IBAN:
SK2811000000002664752087.
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
týždenník a 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
nepolitické
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 nepolitické
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.
INESS sa nepodieľa na projektoch,
ktorých výsledkom je porušovanie
alebo
spochybnenie
princípov
osobnej slobody a vlastníckych práv.

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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ĽUDIA
Na činnosti INESS sa v roku 2016 aktívne podieľali:
Mgr. Richard Ďurana, PhD., riaditeľ
richard.durana@iness.sk
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.

Mgr. Juraj Karpiš, analytik
juraj.karpis@iness.sk
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.
Mgr. Radovan Ďurana, analytik
radovan.durana@iness.sk
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.

Ing. Martin Vlachynský, analytik
martin.vlachynsky@iness.sk
Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS ako nový
člen v roku 2012. Vyštudoval na Ekonomicko-správní fakulte MU v
Brne, následne absolvoval master štúdium na University of
Aberdeen. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web
marketing a sociálne siete. Zaoberá sa hospodárskou politikou,
energetikou a prírodnými zdrojmi.
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Ing. Róbert Chovanculiak, PhD., analytik
robert.chovanculiak@iness.sk
Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku
2015. Absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici, kde v súčasnosti pôsobí ako doktorand na katedre
Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce
pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj
malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje
fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a
školstvu.
Veronika Fajbíková, MA, chief strategy officer
veronika.fajbikova@iness.sk
Veronika sa po niekoľkých rokoch v súkromnom sektore na
sklonku roka 2016 pridala k INESS. Absolvovala Stredoeurópsku
univerzitu v Budapešti a Bratislavskú medzinárodnú školu
liberálnych štúdií, kde študovala politológiu a medzinárodné vzťahy.
V INESS sa venuje stratégii, fundraisingu, a medzinárodnej
kooperácii.

Ing. Monika Olejárová, event manager
monika.olejarova@iness.sk
V INESS pôsobí od roku 2014. Je absolventkou hospodárskej
diplomacie na Ekonomickej Univerzite, študovala na Technische
Universität Dresden a Wirtschaftsuniversität Wien. Pracovala vo
viacerých medzinárodných korporáciách a učila nemčinu v jazykovej
škole. V INESS organizuje vzdelávacie podujatia a diskusie pre
študentov.

Bc. Adam Dzurák, stážista
adam.dzurak@iness.sk
Študent manažmentu na Ekonomickej univerzite v
Bratislave a absolvent semestra ekonómie na Istanbulskej
univerzite. Rozhodnutie pripojiť sa k INESS bolo motivované
zážitkami zo SREK-u (Seminár rakúskej ekonómie každoročne
organizovaný INESS). Adam asistuje analytikom a pomáha pri
organizovaní podujatí.
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V prvom polroku 2016 pracovala ako stály člen INESS Jana Kostočáková. Okrem
kmeňových členov sa na výstupoch INESS podieľali aj viacerí externí spolupracovníci,
a to formou analytickej podpory, spracovania grafických návrhov, prekladov
cudzojazyčných textov, či organizačnej podpory:
Peter Adamovský, Robert Bestro, Marek Breza, Tomáš Filo, Pavol Fukatsch, Martin
Garaj, Natália Hlaváčová, Martin Mikloš, František Muránsky, Daniela Potočňáková,
Michal Staňo, Jaroslava Šepeľová, Juraj Zamborský
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.
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ANALÝZY
V roku 2016 INESS pokračoval v publikovaní krátkych policy paperov s názvom INESS
Policy Note.

INESS Policy Note: Elektrická daň
Martin Vlachynský
Cenové porovnania ukazujú, že koncové ceny elektriny
sú na Slovensku jedny z najvyšších v strednej a východnej
Európe. Klesajúca cena elektriny na burze sa len čiastočne
premieta do poklesu koncových cien. Jednou z príčin je
prenášanie nákladov verejných politík na spotrebiteľov
elektriny. Tento fenomén sme pomenovali „Elektrická daň“ a
vyčíslili ho na hodnotu 26,45 €/MWh., v prepočte 60,8 € na
priemernú domácnosť ročne.
Viac sa dočítate v samotnej publikácii, ktorú si môžete zdarma stiahnuť na našom webe.

INESS Policy Note: Dôchodky v politickom ohrození
Radovan Ďurana
Prvý dôchodkový pilier by nemusel tvoriť vysoké
deficity, keby tomu nebránili politici. V štúdii Dôchodky v
politickom ohrození analyzujeme fiškálnu udržateľnosť prvého
piliera. Konštatujeme, že technicky je možné nastaviť I. pilier
tak, aby bol financovateľný z odvodov aj pri razantnej zmene
demografie krajiny.
Štúdiu si môžete zdarma stiahnuť na iness.sk.

INESS Policy Note: Rómovia a sociálne dávky
Ján Dinga, Radovan Ďurana, Róbert Chovanculiak
V roku 2016 sme aktualizovali štúdiu Rómovia a sociálne
dávky. V aktualizovanej publikácii pracujeme s novými dátami
za rok 2015. Cieľom publikácie je uviesť fakty o výdavkoch na
sociálne dávky pre Rómov na správnu mieru. Mýtus zbavený
„zázračnej“ sily umožní sústrediť sa na podstatu problému.
O Rómskom mýte sa dočítate viac v publikácii, ktorú si môžete
zdarma stiahnuť na stránke iness.sk/mytus.
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INESS Policy Note: A prečo vlastne, pán minister, chcete zvyšovať
dane?
Martin Vlachynský
Slovenské verejné financie netrpia oproti obdobiu pred
krízou nedostatkom. Príjmy aj výdavky štátu rástli najvyšším
tempom v Európskej únii. Ekonomické dôvody na zvyšovanie
daní sa tak hľadajú ťažko. Napriek tomu je na stole balík nových
daní.
Publikácia predkladá čitateľovi prehľad o zmene daňových
príjmov a porovnaní s inými krajinami EÚ.
Podrobnosti sa dočítate v samotnej publikácii, ktorú nájdete na
stiahnutie zdarma na iness.sk.

INESS Policy NOTE: Menej regulácie, viac reputácie
Róbert Chovanculiak
Príchod zdieľanej ekonomiky otriasol
existujúcimi odvetviami a ich regulačnými rámcami.

viacerými

Najväčšie otrasy zažívajú momentálne odvetvia osobnej
prepravy a ubytovania. Práve tu dokázala zdieľaná ekonomika
oživením existujúcich kapacít, ktoré boli dovtedy nevyužívané,
konkurovať tradičným poskytovateľom služieb. Zároveň v
týchto odvetviach zdieľaná ekonomika ukázala, že existujúce
verejné regulácie nie sú jedinými alternatívami riešenia
ochrany spotrebiteľa, ale že existuje aj možnosť súkromnej
regulácie. A to práve v réžii platforiem zdieľanej ekonomiky.
Kompletnú štúdiu si môžete stiahnuť na iness.sk.
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V roku 2016 INESS uviedol nový formát krátkych analýz, určené pre bežných čitateľov.
INESS na tému (INT) sú krátke publikácie venované špecifickým ekonomickým
problémom a ich možným riešeniam. Slúžia ako doplnok k INESS Policy Notes, avšak
predstavujú jednoduchšie, menej odborné čítanie.

INT 1/2016: Zdieľaná ekonomika
Róbert Chovanculiak
Prvý INESS na tému si zvolil ako prvú tému Zdieľanú
ekonomiku (Sharing economy). Verejnosť už postupne začína
využívať jej prínosy, a preto neunikla pozornosti politikom a
regulátorom. Lenže ekonómia tiež nespí a aj toto odvetvie
slobodnej výmeny už poznáva. Text INT preto môžete brať ako
sumár základných zistení – čo je zdieľaná ekonomika, prečo sa
až teraz prebudila k rastu, prečo a ako nahrádza regulátorov, a
prečo ju nemajú radi politici.
INT o zdieľanej ekonomike si môžete zdarma stiahnuť tu.

INT 2/2016: Zabíja kopírovanie tvorivosť?
Richard Ďurana
Téma duševného vlastníctva sa pomaly ale isto stáva
dôležitým predmetom spoločenských diskusií (kde v minulosti
vždy patrila), k čomu iste prispievajú medializované
porušovania autorských práv či neustále patentové vojny.
Napriek tomu ju sprevádza množstvo nedorozumení a mýtov. V
tomto INT sa dozviete, aké boli motivácie pre zavedenie práv
duševného vlastníctva, či naozaj prospievajú tvorivosti a
kreativite, ako často počúvame, a aké sú alternatívy k
súčasnému stavu.
INT 2/2016 si môžete zdarma stiahnuť na našom webe.

INT 3/2016: Dokáže crowdfunding nahradiť štát?
Róbert Chovanculiak
Crowdfunding dnes ukazuje, že ľudia sa vedia
dobrovoľne poskladať na rôzne verejné služby. Nemusia sa tak
spoliehať na politikov a úradníkov, že vyriešia ich problémy.
Publikácia predstavuje rôzne príklady crowdfundingových
projektov a ich postavenie v ekonómii.
INESS na tému crowdfunding si môžete zdarma stiahnuť tu.
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INT 4/2016: Zlý stav súdnictva
Peter Adamovský
Aká je výkonnosť slovenského súdnictva v porovnaní s
Európou? Pozreli sme na to v štvrtom čísle publikácie INESS na
tému. Autor Peter Adamovský v ňom na základe dostupných
štatistík prichádza ku konštatovaniu,. že výkonnosť slovenského
súdnictva výrazne zaostáva za priemerom EÚ.
Publikáciu INT4/2016 si môžete stiahnuť tu.

INT 5/2016: Skutočná pomoc regiónom
Róbert Chovanculiak
Ekonómovia a analytici nedokážu vyberať ciele za
politikov. Ekonómovia však môžu pomôcť politikom zvoliť
vhodné prostriedky na naplnenie ich cieľov. Z prostriedkov,
ktoré si zvolila súčasná vláda sa však zdá, že ich cieľom nie je
pomoc chudobným, nezamestnaným a nízko zarábajúcim, ale
nejaký druh marketingovej kampane.
Viac k téme si môžete prečítať v piatom čísle INESS na tému.

Less Regulation, More reputation
Róbert Chovanculiak a kol.
INESS viedol projekt prípadovej štúdie o zdieľanej
ekonomike a jej schopnosti samoregulácie. Na štúdii sa
podieľali experti z LFMI (Litva), IME (Bulharsko) a CETA
(Česká republika).
Štúdiu v anglickom jazyku si môžete zadarmo stiahnuť tu.
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PUBLIKÁCIE

Zlé peniaze – sprievodca krízou
Juraj Karpiš v roku 2015 napísal tučného sprievodcu
krízou aj pre neodbornú verejnosť. V knihe hľadá príčiny
globálnej finančnej krízy, analyzuje prepojenie politických
rozhodnutí a hospodárskych problémov. Poukazuje na slabé
miesta fungovania dnešného finančného systému, keď sa
možnosť tvoriť peniaze z ničoho zneužíva na sledovanie cieľov
politickej triedy a finančníkov. Banky pomáhajú financovať
sľuby politikov. Tí im na oplátku pravidelne pomáhajú z
problémov za naše peniaze. Po kríze sa ľudia opäť stali
rukojemníkmi. Museli sme zaplatiť účty za banky, ktoré sú
údajne príliš veľké na to, aby padli. Dôležitou časťou knihy sú
možné budúce scenáre a konkrétne návrhy ako žiť dobrý život
napriek zlým peniazom.
Koncom roka 2016 zaznamenala kniha dôležitý míľnik: 5000 predaných kusov.
Navyše sa aj po roku od vydania drží na popredných priečkach v obľúbenosti medzi
ekonomickými knihami. Knihu si môžete objednať aj vy v tlačenej či elektronickej verzii
na adrese www.zlepeniaze.eu a nájdete ju aj v kníhkupectvách.

Market Finesse
INESS je vydavateľom periodika Market Finesse,
ktorý pravidelne vychádza v elektronickej forme od apríla
2006. Market Finesse pozostáva z najzaujímavejších
článkov na témy, ktorým sa venuje 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, expertov, opinion a decision makerov,
podnikateľov a ďalších záujemcov.
Ak máte záujem o inzerciu v Market Finesse alebo stať sa odberateľom periodika,
neváhajte nás kontaktovať na adrese mf@iness.sk
Všetky čísla Market Finesse sú voľne dostupné na stránke INESS.
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PROJEKTY

INESS štipendiá
INESS vyhlásil začiatkom mája
2016 v spolupráci s Nadáciou Tatra
banky súťaž pre slovenských študentov
vysokých škôl a doktorandov. Dvaja
študenti mohli vyhrať plné štipendiá v
hodnote 4500 eur každý, na unikátny
medzinárodný
akreditovaný
magisterský program oxfordského typu
Philosophy, Politics and Economics
(PPE) na vysokej škole CEVRO Institut v
Prahe.

Bc. Mariannu Sádeckú z Univerzity sv.
Cyrila
a
Metoda
v
Trnave.
Celé štúdium prebieha v anglickom
jazyku a vyučujúcimi budú svetoví
profesori a experti vedení riaditeľmi
špičkových amerických PPE programov
prof. Michaelom Mungerom (Duke
University) a prof. Petrom Boettkem
(George Mason University).

Spomedzi všetkých uchádzačov sa do
užšieho finále dostali 4 kandidáti, z
ktorých sme napokon vybrali dve
víťazky: Bc. Katarínu Kyjakovú z
Ekonomickej univerzity v Bratislave a

Eurokríza
INESS spustil začiatkom roku
2012 projekt Eurokríza, ktorý fungoval
aj v roku 2016. Portál koncentruje
informácie o dianí v krízou zužovanej
Eurozóne a počíta záväzky vyplývajúce
z účasti Slovenska na záchranných
mechanizmoch
Eurozóny.
Tieto
prepočítavame na jedného Slováka, aby
sme občanom uchopiteľným spôsobom
priblížili záväzky, ktoré môže Slovensko
(a teda oni ako daňoví poplatníci) platiť.
Súčasťou projektu je aj týždenník Budiž
Euro!,
ktorý
sumarizuje
dianie
v Eurozóne
za
posledný
týždeň,

a ktorého preklady v anglickom jazyku
sú
publikované
na
portáli
www.4liberty.eu.

Okrem toho si môžete pozrieť výdavky
na záchranné balíčky za jednotlivé
krajiny eurozóny. Na stránke nájdete aj
informácie o histórii krízy, krízový
slovník, grafy, prehľad o dlhovej situácii
v Eurozóne
a množstvo
ďalších
informácií.
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Top20
Projekt Top20 si kladie za cieľ
spojiť sily tretieho sektora, politikov,
médií, podnikateľov a občanov, v snahe
spraviť zo Slovenska lepšie miesto na
podnikanie,
zamestnávanie
a
ekonomický
rozvoj
firiem
aj
jednotlivcov.
Formálne je tento cieľ stanovený
ako dosiahnutie minimálne 20. miesta v
rebríčku konkurencieschopnosti Doing
Business od Svetovej Banky (v roku
2016 bolo Slovensko na 30. mieste).
Prípadné (ne)dosiahnutie tohto cieľa by
nemalo ovplyvniť to hlavné snaženie:
bojovať proti nezmyselnej byrokracii,
vylobovaným
obmedzeniam
a
absurdným povinnostiam vždy a všade
tam, kde je to možné.

Top20 nie je o kritike, ale o
riešeniach. Náš reformný program
obsahuje
niekoľko
desiatok
navrhovaných konkrétnych opatrení,
ktoré majú za cieľ zlepšiť podnikateľské
postavenie na Slovensku. Od veľkých,
ako sú zmeny v daňovom, či odvodovom
systéme, až po menšie, na ktoré treba
len politickú vôľu. Nie sú to opatrenia
len pre pravicovú vládu, ale pre
akúkoľvek vládu, ktorá má záujem

posunúť
konkurencieschopnosť
Slovenska vpred.
Reformný program Top20
vytvoril INESS po konzultáciách s
podnikateľmi,
sektorovými
organizáciami, politikmi a úradníkmi,
ako aj inšpiráciou v iných štátoch
sveta. Tento program je živý – v
nasledujúcich rokoch ho budeme
dopĺňať a upravovať. Pomôcť nám v tom
môžete aj Vy: podnikatelia, živnostníci,
profesionáli z rôznych odborov ako aj
všetci občania, ktorí denne prichádzajú
do kontaktu s nie-tak-efektívnou
verejnou správou. Radi zvážime vaše
pripomienky a návrhy.

Stránka Top20.sk bude v
nasledujúcich rokoch slúžiť ako
informačný portál, na ktorom
budeme postupne analyzovať, merať
a komentovať rôzne existujúce, ale aj
prichádzajúce
problémy
podnikateľského
prostredia
na
Slovensku. Budeme rozoberať ich
možné riešenia a v neposlednom rade
monitorovať vládu a jednotlivých
poslancov v ich činnosti (ne)prospech
podnikateľského prostredia.
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Medzinárodný deň byrokracie
29. september 2016
V septembri

2016

výsledky

dlho

sme

zverejnili

pripravovaného

Byrokratického indexu. V rámci neho
sme v spolupráci s odborníkmi z
rôznych oblastí identifikovali všetky
administratívne
vyžaduje

úkony,

od

ktoré

štát

modelovej

(kovoobrábačská

firma

firmy
so

4

zamestnancami). Týmto úkonom sme
priradili časovú a finančnú náročnosť.
Spolu so zahraničnými partnermi sme sa
zároveň

rozhodli

vyhlásiť

29.

september, deň narodenín autora knihy
Byrokracia - ekonóma Ludwiga von
Misesa,

za

byrokracie.

Medzinárodný
Cieľom

je

deň

vybudovať

tradíciu každoročného pripomenutia
si

času

strateného

zbytočným

papierovaním a malým nakopnutím v
snahe niečo na tom zmeniť.
29. septembra členovia INESS zamierili
do

bratislavských

chodcov,

koľko

ulíc

a pýtali

dokumentov

sa

musí

modelová firma počas roka vyplniť.
Optimistom

darovali

zelené

a pesimistom červené jablko.
Medzinárodný deň byrokracie bol
celkovo

v

slovenských

médiách

spomenutý 28-krát.
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ORGANIZOVANÉ ODBORNÉ DISKUSNÉ PODUJATIA
Seminár o elektrickej dani pre novinárov
INESS: Bratislava, 13. január 2016
V stredu, 13.1.2016, sa v priestoroch INESS
uskutočnil seminár pre novinárov k novej
publikácii s názvom Elektrická daň.
Viac o podujatí sa dočítate na našom blogu.
Publikáciu, dáta a prezentáciu je možné
stiahnuť na stránke iness.sk/energia.

Free Market Road Show 2016
INESS: Bratislava, 15. marec 2016
oblasti biznisu, akadémie, ale aj
expertov zo zahraničných think tankov.
Konferenciu otvorili príhovormi Richard
Ďurana (riaditeľ INESS) a Richard
Zundritsch (člen správnej rady Austrian
Economics Center, Rakúsko).

Dňa 11. marca 2016 sa v bratislavskom
hoteli Tatra uskutočnila medzinárodná
konferencia Free Market Road Show,
ktorú zorganizoval INESS v spolupráci s
rakúskym Austrian Economics Center.
Free Market Road Show Bratislava je
súčasťou unikátneho konferenčného
tour. Táto konferencia sa v mesiacoch
marec-máj 2016 uskutočnila v 45
mestách celej Európy a Kaukazu.
Na konferencii vystúpilo jedenásť
mimoriadne zaujímavých osobností z

Takmer 200 divákov si mohlo vypočuť
príhovory rečníkov a diskutovať s nimi v
dvoch paneloch.
Prvý bol venovaný daniam – európskej
daňovej
harmonizácii,
znižovaniu
daňovej bázy a presúvaniu ziskov a
daňovým rajom. Vystúpili v ňom:
S plenárnou prednáškou profesor
Robert Murphy, Texas Tech University
(USA) a po ňom Dr. Dan Mitchell, senior
fellow amerického Cato Institute (USA),
Ľudovít Ódor z Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť, Juraj Karpiš z INESS a
nakoniec Richard Zundritsch z Austrian
Economics Center (Rakúsko). Panel
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moderoval
.týždeň).

Lukáš

Krivošík

(časopis

Druhý panel mal názov Európa v čase
zmien a jeho témou boli pracovné
miesta,
zdieľaná
ekonomika,
podnikatelia a európska spoločnosť.
Vystúpili v ňom:
S plenárnou prednáškou James Sproule,
hlavný ekonóm Institute of Directors
(Veľká Británia), a po ňom postupne
Róbert Chovanculiak z INESS, Pieter
Cleppe, šéf bruselskej kancelárie Open
Europe, Miroslav Kiraľvarga, prezident
Republikovej únie zamestnávateľov,
Vladimír Bilčík, vedúci výskumu
európskych štúdii v SFPA a panel
uzavrel svojim príhovorom profesor
Jozef Šíma, rektor vysokej školy CEVRO
Institut v Prahe. Moderátorom bol Ján
Záborský (časopis Trend).

Podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez
podpory partnerov, ktorým týmto
ďakujeme: Nadácia Tatra banky, Phillip
Morris Slovakia, Nadácia EPH a The
Liberty Fund. Jazdu zdarma pre divákov
poskytla spoločnosť Uber. Mediálnymi
partnermi boli Denník N a portál
Aktuality.sk.

Fotogalériu z podujatia si môžete
pozrieť tu. Videozáznamy z prednášok
sú dostupné na našom Youtube kanáli.

Friedman Legacy Day / 10. výročie INESS
INESS: Bratislava, 28. Júla 2016
Legacy Day. Tento rok sa konalo vyše
100 podobných podujatí v rôznych
krajinách sveta, ktoré mali za cieľ
pripomenúť si myšlienky jedného z
najvýznamnejších ekonómov storočia.
Vo svete sa uskutočnil už desiaty ročník
tohto podujatia a INESS sa zaslúžil o to,
že Slovensko bolo v roku 2010 vôbec
prvou krajinou sveta, kde sa Friedman
day organizoval mimo územia USA.
Dňa 28.7.2016 zorganizoval INESS v
spolupráci s americkou EdChoice v
poradí už siedmy ročník podujatia na
počesť Miltona Friedmana - Friedman

INESS – Inštitút ekonomických a
spoločenských analýz spomienkou na
Miltona Friedmana oslavoval svoje
desiate výročie pôsobenia. Podujatie
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otvoril príhovorom Richard Ďurana,
ktorý zdôraznil význam tohto dňa a
prínos Miltona Friedmana pre ekonómiu
ako vedu a pre spoločnosť. Neskôr
pokračoval
súhrnom
činností
a
najvýznamnejších udalostí z 10-ročného
pôsobenia INESS. Nasledoval príhovor
Juraja Karpiša, ktorý pripomenul
začiatky pôsobenia INESS a zdôraznil
úspechy inštitútu v snahe zabrániť
legislatívnym zmenám, ktoré by mohli
mať negatívny dopad na bežných
občanov. Po oficiálnej časti podujatia

začala diskusia, ktorú si mohli hostia
spríjemniť občerstvením – pečeným
prasiatkom a tortou s logom INESS.

Kubánski cuentapropistas v INESS
INESS: Bratislava, 28. Júla 2016
V súčasnosti pôsobí na Kube asi pol milióna
takzvaných „cuentapropistas“, teda vo
voľnom preklade živnostníkov. V INESS sme
radi privítali štvoricu kubánskych aktivistov,
z ktorých traja boli predstaviteľmi
rozvíjajúcej sa triedy živnostníkov. Na
týždňovú návštevu Slovenska prišli vďaka
projektu neziskovej organizácie Človek v
ohrození.
Viac

sa

dočítate

na

našom

blogu.
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Seminár o verejných financiách pre novinárov
INESS: Bratislava, 16. augusta 2016
V utorok 16. augusta sme v priestoroch INESS
privítali
zástupcov siedmich médií
na
novinárskom seminári, venovanom verejným
financiám.
Prezentované boli najmä fakty z novej publikácie
INESS pod príznačným názvom A prečo vlastne,
pán minister, chcete zvyšovať dane? Analytici
Radovan Ďurana a Martin Vlachynský na
štatistikách ukázali nebývalý rast príjmov aj
výdavkov verejnej správy počas krízového a
pokrízového obdobia 2007-2014. Viac o podujatí nájdete na našom webe.

Seminár pre novinárov o tvorbe regulácií
INESS: Bratislava, 20. septembra 2016
V utorok 20. septembra 2016 sme v priestoroch
INESS privítali zástupcov médií na seminári
venovanom regulácii zdieľanej ekonomiky.
Prezentované boli najmä závery z novej publikácie
INESS pod názvom Menej regulácie, viac reputácie,
ktorú si môžete stiahnuť na našom webe.
Viac o podujatí tu.

Tlačová konferencia k Byrokratickému indexu
INESS: Bratislava, 29. september 2016
INESS dňa 29.9.2016 usporiadal tlačovú
konferenciu pri príležitosti oznámenia výsledkov
projektu Byrokratický index a tiež vyhlásenia
Medzinárodného dňa byrokracie.
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PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH
Členovia INESS v roku 2016 aktívne
prezentovali názory INESS na mnohých
domácich
aj
zahraničných
konferenciách. V roku 2016 navštívili
členovia INESS celkovo 23 podujatí na
Slovensku. Zoznam týchto udalostí
nájdete v prílohe 1 tejto výročnej správy.

Zlé peniaze Tour
Juraj
Karpiš
navštívil v rámci
prezentácie knihy Zlé peniaze viaceré
slovenské mestá. V roku 2016 prednášal
na viacerých vysokých a stredných
školách, diskusných kluboch, festivaloch,
v kinách či kníhkupectvách. Z
navštívených miest môžeme spomenúť
Prievidzu, Nitru, Zvolen, Žilinu, Poprad,
Piešťany či Bratislavu.
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VZDELÁVACIE PODUJATIA
Seminár rakúskej ekonómie VII
Kaštieľ Mojmírovce
13. – 16. októbra 2016 sa v kaštieli
Mojmírovce stretlo 25 študentov a 11
lektorov na 7. ročníku Seminára
rakúskej ekonómie (SREK), ktorý
každoročne organizuje INESS. Počas
týchto štyroch dní si účastníci vypočuli
množstvo
kvalitných
prednášok,
diskutovali s odborníkmi z rôznych
oblastí do neskorých nočných hodín a
nadviazali nové priateľstvá.

Program sa začal vo štvrtok večer, keď
Dr. Richard Ďurana, riaditeľ INESS,
oficiálne otvoril podujatie a privítal
účastníkov. Nasledovali 4 dni plné
prednášok, diskusií a dlhých večerov,
ktoré
účastníci
strávili
spoločne
s lektormi v neformálnej atmosfére
v salóniku kaštieľa. V rámci seminára
prednášalo až 10 rečníkov, okrem
členov INESS aj zahraniční lektori ako
Prof. Jörg Guido Hülsmann z University
of Angers, Prof. Josef Šíma, rektor
vysokej školy CEVRO Institut v Prahe, či
odborníci zo Slovenska ako Tomáš
Szalay, František Múčka, Juraj Bednár či
Matúš Petrík. Účastníci získali balíček
kvalitnej ekonomickej literatúry a ďalšie

študijné materiály, ktoré využili aj pri
ďalšom priebehu seminára.
Záverečnému ceremoniálu predchádzalo
vystúpenie Adama Dzuráka zo Slovak
Students For Liberty, ktorý predstavil
účastníkom aktivity tejto študentskej
organizácie a možnosti zapojenia sa do
jej činností. Následne Dr. Richard
Ďurana ukončil Seminár rakúskej
ekonómie VII záverečným poďakovaním
zo strany INESS a spolu s Prof. Šímom a
Prof.
Hülsmannom
odovzdali
účastníkom certifikáty o absolvovaní
seminára.

SREk 2016 sme mohli zorganizovať
vďaka podpore Nadácie Tatra Banky a
Nadácie EPH, ktorým týmto srdečne
ďakujeme. Veľká vďaka patrí aj našim
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mediálnym partnerom, Denníku Postoj a
Aktuality.sk. Partnerom podujatia bol aj
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika,

ktorý sa spolupodieľal na zorganizovaní
cesty prof. Hülsmanna.

Prednášky o Cene štátu a Rómskom mýte na stredných a vysokých školách
Slovensku z pohľadu verejných financií.
Vysvetľuje mýtus, podľa ktorého sú
hlavným problémom verejných financií
náklady na sociálne dávky rómskej
menšiny.
Výsledky
štúdie
sme
prezentovali spolu s Cenou štátu.

Aj počas roka 2016 sme na slovenských
stredných a vysokých školách viedli
prednášky v rámci projektu Cena štátu.
Len v roku 2016 sa ich zúčastnilo okolo
250 študentov, ktorých sme previedli
svetom slovenských verejných financií.
Projekt Cena štátu súvisí aj s našou
štúdiou „Rómovia a sociálne dávky“,
ktorá skúma rómsku problematiku na

Zoznam prednášok nájdete v prílohe č.2
na konci Výročnej správy.
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ORGANIZOVANÉ HROMADNÉ PRIPOMIENKY
Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o úhradách za služby RTVS
Vo štvrtok 16. júna 2016 sa uskutočnilo na pôde Ministerstva kultúry rozporové konanie
za účelom prerokovania hromadnej pripomienky, ktorú v medzirezortnom
pripomienkovom konaní uplatnila verejnosť k návrhu zákona, ktorým sa zvyšujú úhrady
za služby RTVS. Verejnosť na konaní zastupoval Richard Ďurana a Ondrej Dostál,
ministerstvo zastupoval JUDr. Anton Škreko, PhD., generálny riaditeľ sekcie médií,
audiovízie a autorského práva.
V hromadnej pripomienke sme navrhovali najmä:
 Zachovanie súčasného modelu navyšovania úhrady za služby verejnosti
poskytované RTVS
 Zrušenie úhrady zamestnávateľa za služby verejnosti poskytované RTVS
 Dôkladné posúdenie alternatívnych návrhov riešení, ktoré boli vznesené počas
pripomienkového konania
Platba
zamestnávateľa
je
netransparentný,
nesystémový
nástroj
financovania,
ktorého
zachovanie je v rozpore s cieľom
dosiahnuť prehľadné financovanie
verejnej
služby.
Spotrebiteľom
služby je a môže byť jedine občan,
fyzická osoba, bez ohľadu na fakt, či
je organizovaný v domácnosti alebo
na
pracovisku.
Platby
zamestnávateľov sú vykonávané na
úkor miezd zamestnancov alebo
zisku podnikateľa, čím zákon de facto
núti občanov, ktorí sú zamestnaní,
platiť za tú istú službu dvakrát.
Pri predložení upraveného návrhu zákona do Národnej rady Slovenskej republiky bude
uvedený rozpor uvedený.
Analytický komentár k vyjadreniam ministerstva je dostupný na tomto linku.
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CENA ŠTÁTU (WWW.CENASTATU.SK)
INESS aj v roku 2016 pokračoval vo svojom dlhodobom projekte CENA ŠTÁTU,
ktorý funguje už 10 rokov. Základ tohto projektu tvorí internetový portál, ktorý na
jednom mieste sústreďuje presné a aktuálne informácie o jednotlivých zložkách
verejných financií. Na ňom sa dozviete odpovede na viaceré otázky ohľadne príjmov
a výdavkov štátu.
Len
dokáže

veľmi

málo

zodpovedať

ľudí
otázky

týkajúce sa verejných financií a to
napriek skutočnosti, že sa nás
všetkých
Informácie

priamo
sú

týkajú.

roztrúsené

internetových

po

stránkach

ministerstiev a skryté v rôznych
neprehľadných
materiáloch.

vládnych
Bolo

takmer

nemožné dopátrať sa k častokrát podstatným informáciám o verejných financiách bez
toho, aby človek strávil hodiny pri internete či vypisovaním na úrady alebo ministerstvá.
Projekt Cena štátu, 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 sekciu „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
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niektorým údajom sa vraciame aj podrobnejšie, pričom ich
krátko komentujeme v rubrike Číslo dňa alebo Zaujímavosti.
Súčasťou portálu je aj 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.

INESS v roku 2008 začal s prednáškami o verejných
financiách pre učiteľov stredných a vysokých škôl, v ktorých
sme pokračovali aj v roku 2015, k čomu nás povzbudila aj
pozitívna spätná väzba zo strany samotných učiteľov.
Aj v minulom roku sme pripravili balíček pre učiteľov, ktorý pozostával z plagátu
„Vesmír verejných výdavkov“, bločkov „Účet za služby štátu“ a výsledkov k vzorovým
testom, ktoré sme sprístupnili na web
stránke.

Okrem

toho

sme

priložili

sprievodný list so základnou navigáciou
pre učiteľov, ako pracovať s poskytnutými
materiálmi a ako využiť stránku Cena štátu.
Učitelia sa takto mohli dostať k pripravenej
prezentácii, k počítadlu vybraných daní
a odvodov, formulárom pre študentov „Ako
by mal štát použiť a získať peniaze?“. K dispozícii sú tiež vzorové testy, ktoré mali
učiteľom prácu s Cenou štátu zjednodušiť, či video „Rómsky mýtus“. Učiteľský balíček
sme distribuovali na viac než 300 stredných škôl po celom Slovensku. INESS tiež
ponúka školám možnosť oboznámenia sa s detailmi projektu formou prednášok.
Možnosť využilo v roku 2016 viacero škôl – stredných aj vysokých.
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V máji 2016 sme v spolupráci s denníkom
SME

priniesli

do

domácností

všetkých

čitateľov 60 tisíc bločkov Účet za služby
štátu. Zrozumiteľnou a atraktívnou formou
predstavuje

základné

výdavky

verejných

financií.
V apríli 2016 sme vyvinuli aplikáciu Tvoja
Cena štátu. Môžete si pomocou nej zistiť svoje
skutočné daňové zaťaženie. Skutočná cena
štátu sa výrazne líši od toho, čo občania vidia na daňovom priznaní. Koľko daní zaplatíte
zo spotreby, koľko za spotrebovaný benzín, alebo vypité pivo? Aplikácia presne
vypočíta, koľko daní platíte a aký je váš osobný deň daňovej slobody, ktorý si môžete
vložiť do vlastného kalendára. Na základe zaplatených daní je vytvorený bloček, z
ktorého zistíte, koľko osobne prispievate na jednotlivé verejné politiky.
Aplikáciu si môžete zdarma nainštalovať na zariadenia s Andoridom 4.2 a vyšším
stiahnutím z Google Play. Aplikáciu pre iOS pripravujeme.

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 vyplývajúcu dlhovú krízu, analýzu volebných programov,
hospodársku politiku, verejné financie, dôchodkový systém, dianie na trhu práce a
odvody a dane. V roku 2016 mali členovia INESS celkovo 765 mediálnych vystúpení
alebo článkov. INESS sa počas svojho pôsobenia vypracoval na najrenomovanejší a v
médiách najcitovanejší slovenský ekonomický think tank a túto pozíciu si udržal aj
v roku 2016.
Od 1.1.2006 do 31.12.2016 INESS zaznamenal spolu 6829 vystúpení alebo
článkov. Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 2006
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do konca roka 2016 (všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu
www.iness.sk).

Analytici INESS sa najčastejšie vyjadrovali v spravodajských reláciách (Správy
STV, Televízne noviny TV Markíza, Správy TA3, Noviny TV JOJ), ale aj v publicistických
reláciách všetkých dôležitých televízií.
Podobne ako v prípade televízie, aj v rozhlase členovia INESS najčastejšie
prezentovali svoje názory v spravodajských a publicistických reláciách, najmä v RTVS
a v Rádiu Expres.
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Členovia INESS publikovali v roku 2016 v tlačených alebo elektronických médiách
celkovo viac ako 100 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)
INESS na tému (krátky doplnok k INESS Policy Notes pre bežných čitateľov)
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,
INESS audio – rozhovory so zaujímavými hosťami našich podujatí,
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. Zároveň je možné sa dostať k online
katalógu Knižnice INESS, ktorá je dostupná širokej verejnosti.
Štatistika návštevnosti internetovej stránky www.iness.sk
V roku 2016 bola stránka iness.sk navštívená 127 729 krát 88 593 unikátnymi
návštevníkmi, ktorí si prezreli 228 434 stránok. Zhruba 82% návštevníkov bolo zo
Slovenska, nasledovali Česká republika, Nemecko, Spojené kráľovstvo, USA a Rakúsko.
Počet návštevníkov stránky Rómsky mýtus
Portál Rómsky mýtus v roku 2016 zobrazil 15 803 stránok pri 14 858 návštevách. Tie
vykonalo 12 761 unikátnych návštevníkov.
Iné internetové stránky
Okrem vlastnej internetovej stránky www.iness.sk prezentujú členovia INESS svoje
názory na blogu eTrend.sk a blogu Denníka N. Komentáre z internetovej stránky INESS
preberajú ekonomický portál Hospodárskych novín Finweb a Aktuality.sk. Články na
blogu eTrend boli v roku 2016 navštívené 21 022 krát. Články analytikov prevzaté
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portálom Finweb navštívilo niekoľko desiatok tisíc čitateľov, rovnako tak na portáli
Aktuality.sk. Preklady svojich textov publikuje INESS na stránkach 4liberty.eu,
francúzskeho IREF, britského CapX, či amerického Atlas Economic Research Foundation.
INESS na Facebooku
INESS v roku 2009 spustil svoju stránku na Facebooku. Na sklonku roka 2016 mala
stránka viac ako 6 100 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 samostatnú facebookovskú stránku pre náš vlajkový
projekt Cenu štátu. Prinášame na ňom zaujímavé informácie z diania vo verejných
financiách. V roku 2016 dosiahla stránka viac ako 1850 fanúšikov.
Adresa FB stránky Cena štátu: www.facebook.com/cenastatu
Na zaujímavé články a analýzy môžete naraziť aj na facebookovej stránke projektu
Top20 – www.facebook.com/top20slovensko/, ktorá funguje od roku 2016.
Facebookovskú stránku má aj projekt Eurokríza.sk. Adresa FB stránky Eurokríza
www.facebook.com/eurokriza.
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MEDZINÁRODNÉ PÔSOBENIE
Powering Security
Martin Vlachynský, 11.2.2016, Brusel
V sídle Friedrich Naumann Foundation
Europe v belgickom Bruseli prebehla
panelová diskusia na tému energetickej
únie, s dôrazom na bezpečnosť zásobovania
plynom. Diskusie sa zúčastnili zástupca
INESS Martin Vlachynský.
European Students For Liberty Conference
Juraj Karpiš, 11.3.-13.3.2016, Praha
Na Karlovej univerzite v Prahe sa dňa 11.3. –
13.3.2016
konala
regionálna
konferencia
študentskej organizácie European Students For
Liberty. Jedným z prednášajúcich bol aj Juraj
Karpiš z INESS, ktorý prednášku venoval menovej
politike a finančnému systému.

Sharing Economy: The View from the Visegrad Group
Róbert Chovanculiak, 25.6.2016, Európsky parlament, Brusel
25. júna sa v Európskom parlamente
uskutočnila konferencia Sharing Economy:
The View from the Visegrad Group, ktorú
organizovala Asociace pro mezinárodní
otázky (AMO). Za INESS sa zúčastnil Róbert
Chovanculiak. Témou konferencie bola
zdieľaná ekonomika v kontexte fungovania
vnútorného trhu EÚ.
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Transatlantic Think Tank CEO Summit
Richard Ďurana, 6. – 7.6.2016, Windsor, Spojené kráľovstvo

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil
na podujatí, ktoré pre 15 vybraných
riaditeľov think tankov z USA a
Európy zorganizoval v kráľovskom
meste Windsor v Anglicku americký
Atlas Network.

Europe Liberty Forum
Richard Ďurana, 8. - 9.6.2016, Atlas Network, Londýn, Spojené kráľovstvo
Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na prvej
európskej edícii medzinárodnej konferencie
Liberty Forum, ktorú v Londýne
spoluorganizovali britský Institute of
Economic Affairs s americkým Atlas Network.
Zúčastnili sa na nej zástupcovia think tankov,
akadémie či novinári z viac ako 40 krajín
sveta.

Think Tank Start Up Training
Róbert Chovanculiak, 20. – 22.6.2016, Vilnius, Litva
Róbert Chovanculiak sa zúčastnil ako
zástupca INESS v litovskom Vilniuse na
podujatí Think Tank Start Up Training.
Pod záštitou Atlas Network a Lithuanian
Free Market Institute (LFMI) si vyše 20
účastníkov vymieňalo skúsenosti so šírením
ekonomickej slobody, transparentnosti
verejných
financií
a
zlepšovaním
podnikateľského prostredia krajín.
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Promoting Tolerance 2016
Róbert Chovanculiak, 20.6.2016, Tbilisi, Gruzínsko
Róbert Chovanculiak sa zúčastnil ako
zástupca INESS na programe: Promoting
Tolerance 2016 v hlavnom meste
Gruzínska,
Tbilisi.
Organizátormi
podujatia boli Friedrich Naumann
Foundation for Freedom (FNF) a
American Jewish Committee (AJC). Tému
diskusií boli spôsoby ako identifikovať a
bojovať proti prejavom nenávisti,
xenofóbii a nacionalizmu, ktoré sa
začínajú byť problémom na celom svete.
Hackers Congress
Juraj Karpiš, 30.9.2016 – 2.10.2016, Paralelní Polis, Praha
Paralelní Polis zorganizoval v Prahe už svoj
tretí výročný Hackers Congress. Ide o
trojdňovú konferenciu, na ktorej sa zídu ľudia
z IT, ekonómie aj umenia, aby sa spoločne
rozprávali o budúcnosti našich slobôd v
kontexte najnovších technologických inovácií.
Témou
tohtoročného
ročníku
bola
decentralizácia a zdieľaná ekonomika.

Vyšehradské forum
Juraj Karpiš, 19.10.2016, Praha
Dňa 19.10.2016 vystúpil Juraj Karpiš z INESS
na Vyšehradskom fóre v Kongresovom centre
v Prahe. Konferencie na tému financií a
investícií sa zúčastnilo 1500 poslucháčov.
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Plánovacie stretnutie FMRS
Richard Ďurana, 2811.2016, Viedeň
Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na
Briefing
meetingu
k
budúcoročnej
medzinárodnej konferencii Free Market Road
Show, ktorý zorganizoval patrón podujatia,
rakúsky Austrian Economics Center vo Viedni
dňa 28.11. 2016.
Viac ako 40 zástupcov akademickej obce a
think tankov z celej Európy plánovalo časový
harmonogram,
program,
či
rečníkov
budúcoročnej tour, ktorá sa uskutoční od 16.
marca do 23. mája v 47 hlavných, resp.
veľkých mestách Európy a Kaukazu. Do Bratislavy zavíta Free Market Road Show 28.
apríla 2016.

4Liberty meeting v Łódź
Martin Vlachynský, 16.-24.10.2016, Łódź
V poľskom meste Łódź sa v dňoch 19.-24. októbra konalo
stretnutie siete 4liberty, združujúca 15 think tankov
strednej a východnej Európy pod krídlami Friedrich
Naumann Stiftung, vrátane INESS.
Na stretnutí sa prebrali dosiahnuté úspechy v
jednotlivých krajinách, ako aj plány do budúcnosti. Ak sa
chcete o aktivitách 4liberty dozvedieť viac, odporúčame
okrem webstranky 4liberty.eu navštíviť aj facebookovú
stránku facebook.com/4Liberty.eu/
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PLÁNY DO BUDÚCNOSTI


Naďalej rozširovať kapacity INESS.



Pokračovať v projekte Top20 (www.top20.sk) a naďalej aktualizovať údaje
k byrokratickému indexu Slovenska (www.byrokratickyindex.sk).



Budeme naďalej sledovať vývoj legislatívy v oblasti hospodárskej politiky a zapájať
sa do občianskych iniciatív s cieľom eliminovať opatrenia, ktoré majú negatívny
dopad na hospodárstvo či konkurencieschopnosť Slovenska.



Budeme presadzovať zavedenie prístupu sunset clause k reguláciám a organizáciám
štátu.



Naďalej sa budeme aktívne zúčastňovať na domácich i zahraničných konferenciách.



Budeme pokračovať v organizovaní vzdelávacích seminárov pre novinárov (verejné
financie, finančná kríza, inštitucionálne nastavenie eurozóny...).



Budeme pokračovať v organizovaní konferencií a diskusných fór.



Na rok 2017 pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Tatra banky už ôsmy ročník
intenzívneho vzdelávacieho podujatia pre vybraných študentov vysokých škôl s
názvom Seminár rakúskej ekonómie VIII. Viac informácií nájdete na stránke
www.iness.sk/srek/.



Chceme zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými think tankmi
s cieľom posilniť pozíciu povedomia o trhových mechanizmoch a dôsledkoch
štátnych intervencií do hospodárstva.



Plánujeme si udržať si pozíciu najcitovanejšieho ekonomického think tanku na
Slovensku.
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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: SK2811000000002664752087 (Tatrabanka, a.
s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava), do správy pre prijímateľa uveďte „dar“.



finančným prevodom cez PayPal



asignáciou 2% z dane z príjmu. Spôsob, akým možno poukázať 2% z dane z príjmu,
nájdete na internetovej stránke www.iness.sk.



prevodom pomocou Bitcoin: 1HpxLR6QLHg1QPghLyMqX51tGLJWLXduNY

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 (pri dare nad 500 EUR)
 VIP pozvánky na osobné stretnutia s významnými zahraničnými hosťami (pri
dare nad 5000 EUR)
 zadarmo každú tlačenú publikáciu vydanú INESS (pri dare nad 500 EUR)
 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, Martin Vlachynský, Róbert
Chovanculiak, Monika Olejárová, Veronika Fajbíková, Adam Dzurák
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PRÍLOHA 1 – Zoznam podujatí, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia
INESS
Dátum

Podujatie

1.3.2016

Naberie Eurozóna dobrý smer?

31.3.2016

Agrobiznis 2016

Organizátor a miesto
Európske
informačné
Bratislava
Agrokomplex Nitra

Zástupca INESS
centrum,

Slovak Students For Liberty, Flame
Music Bar, Bratislava
INESS na diskusii o zdieľanej Ústav verejnej politiky Univerzity
20.4.2016
ekonomike
Komenského, Bratislava
20.
–
Spoločenstvo
Ladislava
Hanusa,
Bratislavské Hanusove dni
27.4.2016
Bratislava
Univerzita Mateja Bela, Banská
21.4.2016
Scientia Iuventa 2016
Bystrica
Okrúhly stôl kampane Chceme
25.4.2016
Nové školstvo, Bratislava
vedieť viac
25.
–
European Retail Summit 2016
Incoma Slovakia, Bratislava
27.4.2016
Slovak
Students
For
Liberty,
27.4.2016
Diskusia o duševnom vlastníctve
Bratislava
Zasadnutie
Komisie
pre
30.5.2016
podnikateľské prostredie, podporu Národná rada SR, Bratislava
MSP a živnostníkov
26.6.2016 –
Letná škola energetiky
Slovenské elektrárne, Mojmírovce
2.7.2016
Konferencia o politike Európskej
8.9.2016
Liberálny dom, Bratislava
centrálnej banky
Rozumne o podnikaní: štát vs.
26.9.2016
Nová Generácia, Bratislava
zamestnávatelia
27.9.2016
Zlé peniaze v Kine Tatran
Kino Tatran, Poprad
Prednáška o peniazoch a finančnom Gymnázium
Dominika
Tatarku,
27.9.2016
systéme
Poprad
13.Energofórum – Elektrina 2016
Sféra, Vyhne
14.10.2016
21.10.2016 Festival MOVE
Nová Generácia, Bratislava
Európske
informačné
centrum,
7.11.2016
EU Stakeholder Brunch
Bratislava
Okrúhly stôl Modelovej konferencie Fakulta medzinárodných vzťahov
16.11.2016
FMV
EUBA, Bratislava
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika,
14.11.2016 Slovensko v EÚ po Brexite
Bratislava
Slovak
Students
For
Liberty,
29.11.2016 Prednáška o prírodných zdrojoch
Bratislava
Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika,
2.12.2016
Slovensko v EÚ po Brexite
Trnava
13.4.2016

5.12.2016

Ako technológie prekonávajú štát?

Diskusia v Progressbare

Progressbar, Bratislava

Juraj Karpiš
Juraj Karpiš
Róbert
Chovanculiak
Róbert
Chovanculiak
Juraj Karpiš, Martin
Vlachynský
Martin Vlachynský
Róbert
Chovanculiak
Róbert
Chovanculiak
Richard Ďurana
Martin Vlachynský
Martin Vlachynský
Juraj Karpiš
Martin Vlachynský
Juraj Karpiš
Juraj Karpiš
Martin Vlachynský
Juraj Karpiš
Róbert
Chovanculiak
Martin Vlachynský
Juraj Karpiš
Martin Vlachynský
Martin Vlachynský
Martin Vlachynský,
Róbert
Chovanculiak

Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava, tel.: +421 2 5441 0945, iness@iness.sk, www.iness.sk

PRÍLOHA 2 – Zoznam prednášok Cena štátu
Dátum

Miesto

Lektor

16.2.2016

Výmenník Brigádnická
ulica, Košice

18.2.2016

Gymnázium Malacky

Róbert Chovanculiak

Ekonomická Fakulta UMB

Róbert Chovanculiak

9.3.2016

Radovan Ďurana

17.3.2016

Masarykova Univerzita v
Brne

Radovan Ďurana

8.11.2016

Ekonomická univerzita

Radovan Ďurana

13.10.2016
30.11.2016

Seminár rakúskej
Radovan Ďurana
ekonómie
Vysoká škola manažmentu,
Akadémia klasickej
Róbert Chovanculiak
ekonómie

Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava, tel.: +421 2 5441 0945, iness@iness.sk, www.iness.sk

