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Výročná správa za rok 2017
zahŕňa prehľad všetkých aktivít, ktoré
INESS – Inštitút ekonomických a
spoločenských analýz, realizoval v
dvanástom roku svojho pôsobenia.
V roku 2017 sme uviedli nové
projekty a pokračovali v dlhodobých
aktivitách. INESS sa sústreďoval na
problematiku
verejných
financií,
problém nezamestnanosti, sociálny
systém a dôchodky, monetárnu politiku,
zdieľanú ekonomiku, či dopadom
regulačných
rámcov
vlády
na
hospodárstvo.
Rok 2017 bol jedenástym rokom
pôsobenia INESS. Za celý čas sme vydali
40
kníh
a odborných
publikácií,
zaznamenali sme takmer 8 tisíc
mediálnych výstupov, zorganizovali sme
47 podujatí a členovia INESS vystúpili na
350
odborných
diskusiách
či
konferenciách.
V roku 2017 sme rozbehli vôbec
prvú Ekonomickú olympiádu na
Slovensku. Ide o celonárodnú súťaž
z ekonómie
a financií
pre
stredoškolákov.
Kniha Zlé peniaze – sprievodca
krízou v roku 2017 zaznamenala
dôležitý míľnik – viac ako 6 tisíc 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.
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 už bol
rozšírený do ďalších 8 krajín.
Pokračovali sme v projekte
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 2017 pribudli nové 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.
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 2017 a vyjadriť nádej, že sa nám
ju podarí udržať aj v roku 2018.

Richard Ďurana
riaditeľ INESS
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O INŠTITÚTE
Názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Sídlo: Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava
Inštitút je zapísaný v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, registrácia
vykonaná dňa 2.12.2005, číslo spisu: VVS/1-900/90-27180. 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
porušovaniealebo
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 2017 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 duševného
vlastníctva. Pôsobí aj ako člen Správnej rady Nadácie otvorenej
spoločnosti.
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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Bc. Jakub Zeman, stážista
jakub.zeman@iness.sk
Jakub Zeman pôsobí v INESS ako stážista v rámci projektu
Top20. Zameriava sa najmä na analýzu legislatívy ovplyvňujúcej
podnikateľské prostredie. Študuje na Ekonomickej univerzite v
Bratislave.

Okrem stálych členov sa na činnosti INESS podieľali aj: Martin Kristály, Natália
Hlaváčová, Monika Michalcová
Aktivity, ktoré INESS realizoval, možno rozdeliť do niekoľkých kategórií: analýzy
a publikácie, komunikácia odporúčaní pre hospodársku politiku s verejným autoritám
a politikom, organizovanie konferencií a diskusných fór s aktívnou účasťou, prednášky a
účasť na konferenciách a diskusných fórach, state v knižných publikáciách,
organizovanie vzdelávacích podujatí, články a vystúpenia v médiách, komentovanie
aktuálneho ekonomického diania na Slovensku i vo svete na internetovej stránke INESS.

ANALÝZY
V roku 2017 INESS pokračoval v publikovaní krátkych policy paperov s názvom INESS
Policy Note.

INESS Policy Note: Ako určiť cenu sociálnej služby?
Radovan Ďurana
Publikácia, ktorá vznikla vďaka spolupráci s nadáciou
Socia, sa zaoberá problematikou stanovenia nákladov sociálnych
služieb a spôsobu ich financovania.
V publikácii upozorňujeme, že podstatné zmeny vo
financovaní sociálnych služieb sú nevyhnutné pre zvýšenie ich
kvality a prípravu na demografické zmeny v populácii.
Viac sa dočítate v samotnej publikácii, ktorú si môžete
zdarma stiahnuť na našom webe.
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4Liberty Review: Liberal Education
Róbert Chovanculiak
Platforma think-tankov 4liberty.eu pripravila už šieste
vydanie publikácie 4liberty Review, venujúcej sa tentokrát téme
reformy školstva. Za INESS do tohto vydania prispel svojou
kapitolou Róbert Chovanculiak.
O slobode školstva sa dočítate v publikácii, ktorú si
môžete zdarma stiahnuť na stránke iness.sk/mytus.

INESS Policy Note: Why to keep the cash economy
Martin Vlachynský
Vo svete prebiehajú "preteky" o to, ktorej národnej
ekonomike sa podarí ako prvej stať sa bezhotovostnou. Že to
nemusí byť vôbec dobrý nápad, a že hotovosť má v ekonomike
významnú funkciu, píšeme v publikácii s názvom Prečo zachovať
hotovosť.
Podrobnosti sa dočítate v samotnej publikácii, ktorú
nájdete na stiahnutie zdarma na iness.sk.

V roku 2017 INESS pokračoval vo formáte krátkych analýz, ktoré sú 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 1/2017: Investičné stimuly
Martin Vlachynský, Martin Kristály
Prvá tohtoročná publikácia sa týka investičných stimulov
udelených v rokoch 2002-2016. Za toto obdobie sa udelilo 176
investičných stimulov 148 subjektom v celkovej hodnote takmer
1,65 miliardy eur. Tieto projekty mali vytvoriť 54 407
pracovných miest. Priemerný náklad na 1 prisľúbené pracovné
miesto bol viac ako 30 000 eur.
INT o investičných stimuloch si môžete zdarma stiahnuť tu.
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INT 2/2017: Zázračné úpravy nezamestnanosti
Róbert Chovanculiak
V INESS na tému Zázračné úpravy nezamestnanosti sme
analyzovali vývoj nezamestnanosti medzi rokmi 2012 - 2016. Za
toto obdobie klesla nezamestnanosť zo 14 % na 9,6 %. Obraz
úspechu však naštrbujú niektoré okolnosti tohto poklesu. Veľa
ľudí odišlo pracovať do zahraničia, vzrástol počet ľudí
pracujúcich sezónne a do nezamestnanosti sa nezapočítavajú
ľudia na aktivačných prácach. V prvých rokoch poklesu
nezamestnanosti navyše vytváral pracovné miesta hlavne
verejný sektor. Takýto obraz poklesu nezamestnanosti stráca
časť svojho lesku.
INT 2/2017 si môžete zdarma stiahnuť na našom webe.

INT 3/2017: Prečo zachovať hotovosť
Martin Vlachynský
Vo svete prebiehajú "preteky" o to, ktorej národnej
ekonomike sa podarí ako prvej stať sa bezhotovostnou. Že to
nemusí byť vôbec dobrý nápad, a že hotovosť má v ekonomike
významnú funkciu, sme písali v treťom INT s názvom Prečo
zachovať hotovosť.
INESS na túto tému si môžete zdarma stiahnuť tu.

INT 4/2017: Drahé sľuby ĽSNS
Róbert Chovanculiak
Voliči spravidla nemajú čas ani motiváciu listovať
stostranové rozpočty verejných financií. Tento stav je následne
vodou na mlyn populistickým politikom, ktorí môžu sľubovať aj
modré z neba.
Príkladom takýchto populistov je strana Mariána Kotlebu ĽSNS. Táto strana vo svojom programe sľubuje zvyšovať
populárne ale zároveň aj veľmi drahé výdavky. Naopak, šetriť
sľubuje z celkového pohľadu len v zanedbateľných výdavkoch.
Keby sa strane ĽSNS podarilo realizovať tento program v roku
2017, bol by výsledkom deficit verejných financií vo výške 6,3
mld. eur.
Publikáciu INT4/2017 si môžete stiahnuť tu.
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INT 5/2017: Menej novelizácií pre lepšie podnikanie
Jakub Zeman
Neznalosť zákona vraj neospravedlňuje. No ak sa dôležité
zákony menia ako na bežiacom páse, byť zákona znalý si
vyžaduje nemalé úsilie. Nepríjemne to pociťujú najmä
podnikatelia a ak je stabilita a predvídateľnosť legislatívy
dôležitou zložkou zdravého podnikateľského prostredia.
Ako je na tom Slovensko? To si môžete prečítať v piatom
čísle INESS na tému.

INT 6/2017: Divoký západ na internete
Róbert Chovanculiak
Dá sa podnikať, keď sa nemôžete
spoľahnúť na štát a jeho pravidlá? Môže byť
firma zisková, keď čelí množstvu podvodníkov,
ale policajti si s nimi nevedia rady? A čo v
prípade, keď predmet podnikania štát priamo
zakazuje? Internetoví podnikatelia čelili práve
takýmto výzvam.
O tom, ako aj bez dohľadu štátneho
aparátu vznikajú pravidlá a poriadok, si môžete
prečítať v piatom čísle INESS na tému.

INT 7/2017: Ako napísať lepšie zákony pre všetkých
Jakub Zeman
V úvode roka 2018 je na programe vlády
diskusia o strategickom dokumente Stratégia
lepšej regulácie- RIA 2020. Tá má zabrániť
tvorbe nadmernej regulácie, ktorá škodí
podnikateľskému prostrediu. V niektorých
oblastiach je RIA 2020 málo ambiciózna a
nerieši problémy, ktoré v pri súčasnej tvorbe
regulácií identifikuje. Myslíme si, že v záujme
lepšieho podnikateľského prostredia a tvorby
pracovných miest by mala ísť ďalej a ponúknuť

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

lepšie a hlbšie riešenia problémov tvorby regulácií.
Viac k téme si môžete prečítať v piatom čísle INESS na tému.

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.
Za samotný rok 2017 si našlo svojho majiteľa 1 017 kusov. Navyše sa aj po dvoch
rokoch 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, pravidelných rubrík, prekladov
zaujímavých článkov, porovnaní zo sveta i z portálu Cena
štátu, informácií o pripravovaných i realizovaných
podujatiach, a ďalšie. Mesačník odoberá viac ako 2200
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

Ekonomické reči
V roku 2017 spustil INESS sériu
neformálnych verejných diskusií na
zaujímavé ekonomické témy pre širokú
verejnosť.
Diskusie
prebiehajú
v príjemnom a otvorenom prostredí.
Tému najprv uvedie odborník, neskôr
pokračuje diskusia s publikom. V roku
2017 bolo organizovaných 7 podujatí,
ktoré prilákali viac ako 420 záujemcov
o diskusiu.
Rečníci a témy Ekonomických
rečí v roku 2017:
 Radovan Ďurana: Kedy budú
Slováci bohatí?
 Róbert Chovanculiak: Koniec
regulácií? UBER, Airbnb a ďalší
 Juraj Karpiš: Všetko o peniazoch
 Martin Vlachynský: Budú koláče
bez práce?

 Róbert Chovanculiak: Sľuby sa
sľubujú
 Juraj Karpiš: Ako konkurovať
euru?
 Richard Ďurana: Zrušme patenty!

V roku
2018
bude
INESS
pokračovať
v organizovaní
ďalších
neformálnych diskusií v rámci cyklu
Ekonomické reči.

Top20
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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
2017 bolo Slovensko na 33. 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 2017
V septembri 2017 sme zverejnili
výsledky
dlho
pripravovaného
Byrokratického indexu. V rámci neho
sme v spolupráci s odborníkmi z
rôznych oblastí identifikovali všetky
administratívne úkony, ktoré štát
vyžaduje
od
modelovej
firmy
(kovoobrábačská
firma
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
Medzinárodný
deň
byrokracie.
Cieľom
je
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 ulíc. Chodci sa stretli s
viac ako 200 metrov dlhým papierovým „hadom“, ktorý sa skladal zo všetkých
dokumentov, s ktorými príde malý podnikateľ do styku pri založení a jednoročnom
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prevádzkovaní svojej firmy. Video z tohto podujatia nájdete tu. V tento deň sme už
druhým rokom zverejnili aj výsledky nášho Byrokratického indexu.
Medzinárodný deň byrokracie bol celkovo v slovenských médiách
spomenutý 35‐krát.
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Ekonomická olympiáda
Ekonomická či finančná gramotnosť sú schopnosti, ktorým sa v školských
osnovách na Slovensku venuje málo priestoru. Platenie účtov či daní sú pritom
povinnosti, s ktorými sa už aj mladí ľudia bežne stretnú v reálnom živote. K lepšiemu
pochopeniu ekonomických súvislostí prispieva Ekonomická olympiáda, ktorá súťaživou
formou približuje praktické otázky z ekonomického a finančného sveta a ktorú INESS
spustil na Slovensku v roku 2017 vôbec prvý krát v histórii Slovenska.

Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia
a odborníci z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej
banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).
Na Slovensku projekt nadviazal
partnerstvo s deviatimi univerzitami
a do olympiády sa zaregistrovalo viac
ako
150
stredných
škôl
zo
všetkých regiónov Slovenska. Zapojilo
sa viac 4 tisíc študentov stredných
škôl. Hlavným mediálnym partnerom
súťaže bol týždenník Trend.
Členmi odbornej rady súťaže sa stali
poprední slovenskí ekonómovia, ako
napr.
prof.
Ferdinand
Daňo
(Ekonomická univerzita v Bratislave),
prof. Josef Šíma (VŠ CEVRO Institut v
Prahe), Ľudovít Ódor (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť), doc. Ján Šebo (Ekonomická
fakulta UMB), Martin Šuster (NBS), či Juraj Karpiš (INESS).
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„Ekonomická olympiáda rozvíja kľúčové schopnosti a ekonomické znalosti
študentov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna
politika, dejiny ekonómie, ekonomika podniku a mnohé ďalšie. Študenti sa vďaka
riešeniu logických úloh oboznámia so základnými ekonomickými pojmami a finančnými
otázkami z reálneho života“, vysvetľuje Monika Olejárová z INESS, riaditeľka projektu.

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

Slovensko 2044

Sme dlhodobo a intenzívne vystavovaní politickým sľubom, ktoré sú buď nesplniteľné,
alebo sa nezakladajú na pravdivých tvrdeniach. Mladí ľudia nemajú k dispozícii
zrozumiteľný výklad ekonomickej problematiky, keďže na väčšine škôl nie je táto sféra
pokrytá, následkom čoho majú tendenciu uveriť dobre znejúcim, hoci nezmyselným, či
dokonca škodlivým sľubom politikov.
Populistom je ľahké uveriť, ale ťažké je ich odhaliť. Tento problém sme sa snažili
konfrontovať novým projektom „Slovensko 2044“, v ktorom sme cez animované video
ukazovali na konkrétnych príkladoch politických sľubov, akou tragédiou by bolo ich
naplnenie. Prostredníctvom tém, ktoré sú ľuďom blízke, sme vysvetľovali, aké následky
by navrhované zmeny priniesli do každodenného života bežného človeka. Čo sa stane,
keď „vodca“ vyženie zahraničných investorov, alebo začne znárodňovať? Dajú sa vyššie
dôchodky zaplatiť šetrením na Rómoch?
Na konci videa sa pýtame študentov „kde spravil vodca chybu?“ a odkazujeme na sedem
krátkych videí, kde náš analytik vysvetľuje, prečo sú tieto sľuby a politiky ekonomicky
nebezpečné.
Okrem týchto videí sme pripravili aj web www.Slovensko2044.sk, kde sú dostupné
všetky videá a PDF brožúrky so spísanými všetkými mýtmi a ich jednoduchým
vysvetlením. Táto brožúrka v náklade 20 000 kusov putovala na viac ako 330
stredných škôl po celom Slovensku.
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ORGANIZOVANÉ ODBORNÉ DISKUSNÉ PODUJATIA
Free Market Road Show 2017
INESS: Bratislava, 28. apríl 2017
Dňa 28. apríla 2017 sa v bratislavskom
hoteli Tatra uskutočnila medzinárodná
konferencia Free Market Road Show,
ktorú zorganizoval INESS v spolupráci s
rakúskym Austrian Economics Center.

Druhý panel mal názov Problémy
rozdeleného sveta a vystúpili v ňom:

Free Market Road Show Bratislava je
súčasťou unikátneho konferenčného
tour. Táto konferencia sa uskutočňuje v
45 mestách celej Európy a Kaukazu.
Názov tohtoročného podujatia bol „Svet
v čase populizmu“.
V priestoroch hotela Tatra v Bratislave
sa zišlo približne 100 účastníkov,
rôznych profesií a vekových kategórií.
Konferenciu otvoril Richard Ďurana,
riaditeľ INESS, ktorý privítal hostí a
stručne predstavil program konferencie.
Postupne v priebehu prvého panelu s
názvom „Veľké zmeny: Koniec voľného
trhu?“ vystúpili títo rečníci:
Profesor ekonómie Christopher Lingle,
Robert Murphy z Texas Tech University
(USA), Juraj Karpiš z INESS, generálny
riaditeľ Európskeho ekonomického
senátu Michael Jäger a nakoniec panel
uzavrel riaditeľ INESS Richard Ďurana.

Profesor psychológie a politických vied
Erich Weede, poslanec NR SR za SaS
Eugen
Jurzyca,
Ivan
Štefunko
z Progresívneho Slovenska, Jaroslav Naď
zo Slovak Security Policy Institute a na
záver
vystúpil
chargé
d'affaires
kanadského veľvyslanectva John von
Kaufmann.

Konferenciu záverečným vystúpením
uzavrel Federico Fernández z Austrian
Economics Center, v ktorom zdôraznil
potrebu
presadzovania
princípov
voľného trhu a podpory ľudského
kapitálu.
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Medzinárodnú konferenciu Free Market
Road Show sme mohli organizovať
najmä vďaka štedrej podpore našich
partnerov,
ktorými
boli Nadácia
EPH, Nadácia
Tatra
banky, Konrad
Adenauer Stiftung a spoločnosť UBER.
Veľká vďaka patrí aj našim mediálnym
partnerom,
portálu
Aktuality.sk,
týždenníku .týždeň, týždenníku Trend

a Denníku N, ktorí nám významne
pomohli pri propagácií podujatia. V
neposlednom rade ďakujeme aj Austrian
Economics Center, ktoré je hlavným
organizátorom celej FMRS tour.
Fotogalériu
pozrieť tu.

z

podujatia

si

môžete

Seminár pre novinárov o sociálnych službách
INESS: Bratislava, 20. apríla 2017
Pri príležitosti vydania publikácie "Ako
určiť cenu sociálnej služby?" sa vo štvrtok 20.
apríla v priestoroch INESS uskutočnil seminár
pre novinárov. Zástupcovia piatich médií mali
možnosť vypočuť si a prediskutovať základné
fakty z publikácie.
Viac o podujatí tu.

Tlačová konferencia k Byrokratickému indexu
INESS: Bratislava, 29. september 2017
INESS dňa 29.9.2017 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 2017 aktívne
prezentovali názory INESS na mnohých
domácich
aj
zahraničných
konferenciách. V roku 2017 navštívili

členovia INESS celkovo 54 podujatí na
Slovensku. Zoznam týchto udalostí
nájdete v prílohe 1 tejto výročnej správy.
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VZDELÁVACIE PODUJATIA
Prednášky o Cene štátu a Rómskom mýte na stredných a vysokých školách
Aj počas roka 2017 sme na slovenských
stredných
a vysokých
školách
viedli
prednášky v rámci projektu Cena štátu. Len v
roku 2017 sa ich zúčastnilo okolo 350
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 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.
Zoznam prednášok nájdete v prílohe č.2 na konci Výročnej správy.

ORGANIZOVANÉ HROMADNÉ PRIPOMIENKY

Hromadná pripomienka za nižšie sadzby spotrebných daní
palív
Hromadnou pripomienkou sme navrhli
znížiť spotrebnú daň z benzínu a nafty
na minimálnu úroveň stanovenú
príslušnou smernicou EÚ. Ministerstvo
financií predkladaným návrhom novely
zákona o spotrebnej dani z minerálneho
oleja namiesto podstatného zníženia
vysokých sadzieb spotrebných daní
navrhovalo ponechať ich na súčasných
úrovniach pre benzín a naftu s
biozložkami resp. zvýšiť ich pre benzín a
naftu bez biozložiek. Navrhovali sme

zavedenie len jednej sadzby dane. Jedna
sadzba dane by výrazne znížila náklady
najmä štátu na evidenciu a kontrolu
dvoch druhov sadzieb.
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CENA ŠTÁTU (WWW.CENASTATU.SK)
INESS aj v roku 2017 pokračoval vo svojom dlhodobom projekte CENA ŠTÁTU,
ktorý funguje už 11 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 veľmi málo ľudí dokáže zodpovedať otázky týkajúce
sa verejných financií a to napriek skutočnosti, že sa nás
všetkých priamo týkajú. Informácie sú roztrúsené po
internetových stránkach ministerstiev a skryté v rôznych
neprehľadných vládnych materiáloch. 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
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
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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 2017, 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 340 stredných škôl po celom Slovensku. INESS tiež ponúka školám možnosť
oboznámenia sa s detailmi projektu formou prednášok. Možnosť využilo v roku 2017
viacero škôl – stredných aj vysokých.
V apríli 2017 sme v spolupráci s denníkom SME priniesli do domácností všetkých
čitateľov tisíce 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 Androidom 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 roku 2017 mali členovia INESS celkovo 873 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 2017.
Od 1.1.2006 do 31.12.2017 INESS zaznamenal spolu 7 702 vystúpení alebo
článkov. Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 2006
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do konca roka 2017) (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.
Členovia INESS publikovali v roku 2017 v tlačených alebo elektronických
médiách celkovo viac ako 54 autorských článkov. Zvyšok mediálnych výstupov tvorili
vyžiadané komentáre k aktuálnemu dianiu.
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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 2017 bola stránka iness.sk navštívená 118 038 krát 79 096 unikátnymi
návštevníkmi, ktorí si prezreli 209 574 stránok. Zhruba 70 % návštevníkov bolo zo
Slovenska, nasledovali Česká republika, Nemecko, Spojené kráľovstvo, USA, Maďarsko a
Rakúsko.
Stránka Ekonomická olympiáda vznikla len v októbri 2017 a bola navštívená 998
unikátnymi návštevníkmi, ktorí si pozreli 5 960 stránok.
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 2017 navštívené 5 287 krát. Články analytikov prevzaté
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.
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INESS na Facebooku
INESS v roku 2009 spustil svoju stránku na Facebooku. Ku koncu roka 2017 mala
stránka viac ako 7 200 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 2017 dosiahla stránka viac ako 1916 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.

MEDZINÁRODNÉ PÔSOBENIE
4liberty.eu think‐tank stretnutie
Veronika Fajbíková a Radovan Ďurana, 25.4.28.4.2017, Postupim a Berlín, Nemecko
Niekoľkodňový
extenzívny
networking
vytvoril dobré podmienky pre spoločnú
komunikáciu a spoluprácu členov platformy
4liberty.eu. Udalosti sa za INESS zúčastnili
Veronika Fajbíková a Radovan Ďurana.

Pracovná návšteva v oblasti
energetickej politiky
Martin Vlachynský, 5.6.-9.6.2017,
Washington, Spojené štáty americké
Na
základe
pozvania
Ambasády
Spojených štátov na Slovensku a Bureau
of Energy Resources sa analytik INESS Martin Vlachynský zúčastnil pracovnej návštevy
Washingtonu spolu so zástupcami Poľska, Maďarska, Litvy a Švédska. Cieľom návštevy
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bola výmena názorov a skúseností v oblasti energetickej politiky so zástupcami
viacerých amerických úradov a organizácií.
Misesov seminár a Misesova akadémia
Liberálního institutu
Radovan Ďurana, 1.9-3.9.2017, Český
Šternberk, Česko
Zástupca INESS Radovan Ďurana prednášal
seminaristom o základnom príjme, o jeho
obľúbenosti v kruhoch amerických libertariánov a o jeho fiškálnych aspektoch.
S akademikmi potom diskutoval o fiškálnej gramotnosti, teda o povedomí občanov
o skutočnej výške zdanenia.
Open Data Media Camp
Martin Vlachynský, 13.9.. –
17.9.2017, Moldavsko
Na pozvanie nadácie Pontis a UNDP
programu Moldova
Innovation
Lab navštívil analytik INESS Martin
Vlachynský podujatie Open Data
Media Camp v Moldavsku. Cieľom
päťdňového programu bolo zoznámiť 25 mladých moldavských žurnalistov,
pracovníkov neziskového sektora a dobrovoľníkov s teóriou, ale aj slovenskou praxou
práce s (nielen) verejnými dátami. INESS prispel najmä skúsenosťami z oblasti
vizualizácie dát, ktorej príkladom je napríklad náš projekt cenastatu.sk. Ďalšími
slovenskými hosťami boli experti z nadácie Pontis, SGI, či INEKO.

Transatlantic CEO Summit
Richard Ďurana, 18.9. – 19.9.2017, Atlas
Network, Budapešť, Maďarsko
Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na
dvojdňovom
intenzívnom
stretnutí
riaditeľov vybraných 16 európskych a
americkýc h ekonomických a policy thinktankov.
Cieľom
podujatia
s
názvom Transatlantic CEO Summit bolo vzájomne sa informovať o inovatívnych
postupoch v práci think tankov, o fungovaní leadershipu, manažmentu, strategického
plánovania a fundraisingu v jednotlivých organizáciách.
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Europe Liberty Forum
Richard Ďurana, 20.9. – 21.9.2017, Atlas
Network, Budapešť, Maďarsko
Viac ako stovka think tankerov, expertov a
akademikov z Európy, ale aj Ameriky a Ázie sa
stretla v dňoch 21-22.9. 2017, aby prediskutovali výzvy, ktoré v súčasnej turbulentnej
dobe stoja pred advokátmi slobodného trhu a nižšej miery intervencie štátu do života
občanov.
V paneli s názvom Fighting Back Against Illiberalism vystúpil s prednáškou Reactionary
Populist Right in Slovakia aj Richard Ďurana z INESS.

Students for liberty
Radovan Ďurana, 20.6.2016, Praha, Česko

Radovan Ďurana prednášal 14.10. 2017 na
konferencii Students for liberty v Prahe. Viac ako
sto účastníkov si vypočulo prednášku na tému
Univerzálneho základného príjmu.

Atlas Liberty Forum
Richard Ďurana a Veronika Fajbíková,
7.11.-8.11.2017, Atlas Network, New York,
Spojené štáty americké
Výročná svetová konferencie amerického The
Atlas Network s názvom The Atlas Liberty
Forum sa tento rok uskutočnila v americkom
New Yorku. Medzi takmer štyrmi stovkami
účastníkov zo všetkých kontinentov nechýbal
ani INESS, zastupovali riaditeľ inštitútu
Richard Ďurana a Veronika Fajbíková.
V paneli Reforms with Big Impact vystúpil riaditeľ INESS Richard Ďurana spolu s
rečníkmi z Ghany a Do minikánskej Republiky. CSO INESS Veronika Fajbíková
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predstavila v paneli Think Tanks vs. Populists of the Left and Right popri rečníkoch z
USA a Venezuely projekt Slovensko 2044.
Veronika Fajbíková tiež absolvovala The Atlas Leadership Academy, ktorá konferencii
predchádzala.
Prípravné stretnutie Free Market Road
Show 2018
Richard Ďurana, 4.12.2017, Viedeň, Rakúsko
Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na
prípravnom stretnutí najväčšieho free
market podujatia na svete, Free Market
Road Show na rok 2018. INESS je jeho
dlhoročným slovenským
organizátorom spolu s Austrian Economics Center, ktorý celé podujatie zastrešuje.
Stretnutie sa uskutočnilo dňa 4.12. 2017 vo Viedni v sídle Austrian Economics Center a
zúčastnilo sa ňom približne 40 zástupcov organizátorov zo všetkých krajín Európy.

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/.
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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.



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
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Srdečne Vám ďakujeme,
Richard Ďurana, Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Martin Vlachynský, Róbert
Chovanculiak, Monika Olejárová, Veronika Fajbíková, Adam Dzurák, Jakub Zeman
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PRÍLOHA 1 – Zoznam podujatí, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia
INESS
Dátum

Podujatie

21.1.2017

Prezentácia
vo
výbore
zdieľanej ekonomike

k

Organizátor a miesto

Zástupca INESS

Parlament, Bratislava

Róbert Chovanculiak

Zasadnutie
komisie
pre
Výbor NR SR pre hospodárske
24.1.2016 podnikateľské
prostredie,
Róbert Chovanculiak
záležitosti, Bratislava
podporu MSP a živnostníkov
30.1.2017 Prednáška o prírodných zdrojoch
1.2.2017

Diskusia o zdrojoch pre Čiernu CEEV Živica, ZSE, Čierna labuť,
Martin Vlachynský
labuť
Bratislava
Slovak Students for Liberty,
Juraj Karpiš
Bratislava

28.2.2017 Zlé peniaze v Kalabe
1.3.2017

portály
odpady-portal.sk
Martin Vlachynský
a energie-portal.sk, Bratislava

Festival Showcrates – diskusia
Sokratov inštitút, Bratislava
Slobodné svety

Juraj Karpiš

Ekonomika Slovenska z pohľadu Vysoká škola ekonómie a
koncentrácie
automobilového manažmentu verejnej správy, Martin Vlachynský
21.3.2017
priemyslu
Bratislava
Únia
miest
Bratislava

22.3.2017 Seminár o sociálnych službách

Slovenska,

Radovan Ďurana

29.3.2017

Ekonomické reči - zdieľaná
Bratislava
ekonomika vs. Regulácia

Róbert Chovanculiak

30.3.2017

Elektrický chaos – kto a ako ho
INESS, Bratislava
uprace?

Martin Vlachynský

20.4.2017 Science Iuventa 2017

Ekonomická fakulta Univerzity
Róbert Chovanculiak
Mateja Bela, Banská Bystrica

24.4.2017 Rómsky mýtus

Poprad

Róbert Chovanculiak

Sokratov inštitút, Bratislava

Martin Vlachynský

26.4.2017

Diskusia
o podnikaní
Ekonomickej univerzite

na

19.6.2017 Quo vadis, Horná Nitra?

poslanci strany Sloboda
solidarita, Prievidza

20.Atlas
Europe
23.7.2017 Essentials 2017

Atlas Network, Bratislava

8.8.2017

Think-Tank

Prečo neodísť zo Slovenska?

Inštitút
ekonomického
Žilina

a

Martin Vlachynský
Veronika
Fajbíková
a Radovan Ďurana

politickoJuraj
Karpiš,
vzdelávania,
Chovanculiak
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Róbert

Dátum

Podujatie

10.8.2017

Prečo neodísť zo
Slovenska?

14.8.2017

Prečo neodísť zo
Slovenska?

15.8.2017

Prečo neodísť zo
Slovenska?

21.8.2017

Prečo neodísť zo
Slovenska?

22.8.2017

Prečo neodísť zo
Slovenska?

Ekonomické reči - Sľuby sa
sľubujú
HORECA konferencia a
6.-8.11.2017 Jesenné
stretnutie
hotelierov 2017
Mladých voličov priťahujú
11.12.2017
extrémy
22.9.2017

Organizátor a miesto
Inštitút politickoekonomického vzdelávania,
Nitra
Inštitút politickoekonomického vzdelávania,
Banská Bystrica
Inštitút politickoekonomického vzdelávania,
Prievidza
Inštitút politickoekonomického vzdelávania,
Košice
Inštitút politickoekonomického vzdelávania,
Prešov
Bratislava

Zástupca INESS
Juraj
Karpiš,
Chovanculiak

Róbert

Juraj
Karpiš,
Vlachynský

Martin

Juraj
Karpiš,
Vlachynský

Martin

Richard Ďurana, Radovan
Ďurana
Richard Ďurana, Radovan
Ďurana
Róbert Chovanculiak

Vydavateľstvo Mafra a Zväz
hotelov a rešaurácií Slovenska, Róbert Chovanculiak
Jasná
Euractiv, Bratislava

Róbert Chovanculiak

Naši analytici odprednášali okrem vyššie uvedených ešte 34 ďalších prednášok.
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PRÍLOHA 2 – Zoznam prednášok Cena štátu
Dátum

Miesto

Lektor

6.2.2017

Gymnázium Alejová, Košice Róbert Chovanculiak

6.2.2017

Gymnázium sv. Tomáša
Akvinského, Košice

Róbert Chovanculiak

15.2.2017

Ekonomická univerzita

Radovan Ďurana

22.3.2017

Gymnázium Alberta
Einsteina, Bratislava

Radovan Ďurana

11.4.2017

Technická univerzita v
Košiciach

Róbert Chovanculiak

11.4.2017

Gymnázium Šrobárova,
Košice

Róbert Chovanculiak

7.11.2017

Ekonomická univerzita

Radovan Ďurana
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