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Výročná správa za rok 2018 zahŕňa prehľad 

všetkých aktivít, ktoré INESS – Inštitút ekonomických 

a spoločenských analýz, realizoval v trinástom roku 

svojho pôsobenia. 

 

V roku 2018 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 na dopad regulačných rámcov vlády na 

hospodárstvo.  

 

Rok  2018 bol trinástym rokom pôsobenia 

INESS. Za celý čas sme vydali 40 kníh a odborných 

publikácií, zaznamenali sme takmer 9,120 

mediálnych výstupov, zorganizovali sme 56 podujatí 

a členovia INESS vystúpili na 500 odborných 

diskusiách či konferenciách.  

 

V roku 2018 sme zorganizovali v poradí 

druhý ročník Ekonomickej olympiády na Slovensku. 

Ide o celonárodnú súťaž z ekonómie a financií pre 

stredoškolákov. V druhom ročníku sa jej zúčastnilo 

viac ako 5300 študentov z celého Slovenska. 

 

Kniha Zlé peniaze – sprievodca krízou v roku 

2018 zaznamenala opäť úspech a viac ako 600 kusov 

si našlo svojho majiteľa. Autor knihy Juraj Karpiš 

pokračoval v  cykle 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 takmer 200 

učiteľom po celom Slovensku balíček Cena štátu. 

Každý učiteľ dostal 15 vesmírov, ktoré učitelia 

využívajú pri výučbe. 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 2018 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 2018 a vyjadriť 

nádej, že sa nám ju podarí udržať aj v nasledujúcich 

rokoch.  

 

 

Richard Ďurana 

riaditeľ INESS 
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Inštitút ekonomických a spoločenských 

analýz (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.

 

*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 

ZÁSADY ČINNOSTI 

INESS sa nepodieľa na projektoch, ktorých výsledkom je porušovanie, alebo spochybnenie princípov 

osobnej slobody a vlastníckych práv.

 

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. 

 

 

 

Financovanie projektov 

 

Financovanie projektov 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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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. 

  

ĽUDIA 
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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 Budzák, programová manažérka & analytička 

monika.budzak@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 sa venuje pôdohospodárstvu, organizuje 

celoslovenskú Ekonomickú olympiádu a iné vzdelávacie podujatia a diskusie pre 

študentov.     

 

Adam Dzurák, stážista 

           Adam študuje manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Absolvoval 

a semester manažmentu na Istanbulskej univerzite, momentálne sa zúčastňuje študijného 

pobytu na U niversity van Amsterdam. Pre stáž v INESS sa rozhodol v roku 2015 po 

veľmi pozitívnej s kúsenosti zo Semináru rakúskej ekonómie, organizovanom INESS. 

Asistuje analytikom a podieľa sa na príprave Ekonomickej olympiády. 
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Viliam Kaliňák, stážista 

Študent medzinárodných vzťahov a bezpečnostných a strategických štúdií na 

Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa o kryptomeny, kyberbezpečnosť a strednú 

Európu. 

 

 

 

 

 

Eva Schwarzová, stážistka 

Nastúpila na stáž v INESS v lete 2018. Eva je študentkou Obchodnej 

akadémie v Trnave. Dostala sa medzi desiatku najlepších stredoškolských 

ekonómov vo finále Ekonomickej olympiády 2017/2018. V INESS poskytuje 

podporu analytikom. Zaujíma sa o monetárnu politiku a zdieľanú ekonomiku. 

 

 

 

 

Vanesa Križanovičová, stážistka  

 

Študuje finančný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Stážovať v INESS sa rozhodla pre víziu zlepšenia manažérskych schopností, 

prehĺbenia znalostí v oblasti ekonomiky a finančnej analytiky, zaujíma sa o 

marketingovú komunikáciu.  

 

 

 

 

Adriána Valášková, stážistka  

Adriána študuje financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave. Na stáži v INESS si rozširuje vedomosti najmä z ekonomickej oblasti, 

organizačné schopnosti a naberá nové skúsenosti. Zaujíma sa o rakúsku ekonómiu, 

medzinárodný obchod a investovanie. 
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Bc. Jakub Zeman, stážista    

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. 

 

 

Bc. Marek Engeľ, stážista 

Je študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

V INESS sa venuje verejným financiám a rozpočtom, spolupracuje na projekte Cena 

štátu. 
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Aktivity, ktoré INESS realizoval, možno rozdeliť do niekoľkých kategórií: analýzy a publikácie, 

komunikácia odporúčaní pre hospodársku politiku 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.   

 

 

 

Index pružnosti zamestnávania 2018 

Radovan ĎURANA 

Index pružnosti zamestnávania (IPZ) 

hodnotí legislatívu krajín v oblasti vzniku 

pracovných miest, pracovného času a 

ukončenia pracovného kontraktu 

V rebríčku 41 krajín EÚ a OECD sa Slovensku 

umiestnilo na 26 mieste v Indexe pružnosti 

zamestnávania.  

 IPZ bol pripravený analytikmi Lithuanian Free 

Market Institute (Litva) v spolupráci s INESS, 

Institute for Market Economics (Bulharsko), 

Center for Economic and Market Analyses 

(Česká republika), the Academy of Liberalism 

(Estónsko), the Civil Development Forum 

(Poľsko).Viac sa dočítate v  samotnej publikácii 

TU. 

 

Slobodnejšie školy: Odluka 

vzdelávania od politiky  

Róbert  CHOVANCULIAK 

Téme obsahovej reformy školstva sa 

venujeme aj v našej novej 

publikácii Slobodnejšie školy: Odluka 

vzdelávania od politiky. V nej sa priznávame, že 

nemáme odpovede na to, čo a ako by sa mali 

učiť deti v školách. Namiesto definovania 

preferovaného obsahu však predstavujeme 

princípy a zmeny v systéme vzdelávania, ktoré 

pomôžu  

generovať tento obsah zdola. Namiesto 

politikov a ministrov budú za formovanie 

obsahu vzdelávania zodpovedné školy a 

učitelia. Obsah tak už nebude výsledkom  
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volebného boja o hlasy voličov, ale súťaženia 

škôl o dôveru rodičov a ich deti. 

Tento decentralizovaný spôsob reformovania 

školstva má oveľa lepšie predpoklady 

prispôsobiť sa meniacemu prostrediu a „držať 

krok s dobou“. 

Vplyv zdieľanej ekonomiky v oblasti prepravy na 

Slovensku 

 

Róbert CHOVANCULIAK 

V našej novej publikácii Vplyv 

zdieľanej ekonomiky v oblasti prepravy na 

Slovensku analyzujeme o čo by sme na 

Slovensku prišli, ak sa problém zastaraných 

regulácií nepodarilo vyriešiť. V prvom by 

množstvo ľudí stratilo možnosť si privyrobiť. Na 

platformách zdieľanej  

 

ekonomiky vo voľnom čase jazdia dôchodcovia, 

mamičky na materskej, sluchovo-postihnutí, 

začínajúci podnikatelia atď.  

Viac si prečítajte v našej novej publikácii, ktorú 

si môžete zdarma stiahnuť tu. 

Odvod reťazcov - Strašiak pre veľkých,  

kladivo na malých 

 

Martin VLACHYNSKÝ 

 

Zo strany vlády už pred časom prišlo 

avízo o zavedení osobitného odvodu na 

(malo)obchodné reťazce. Koncom septembra 

sa objavil konkrétny návrh1 skupiny vládnych 

poslancov. Aké môže mať tento návrh dopady 

na slovenský maloobchod a podnikateľské 

prostredie? Viac sa môžete dočítať TU. 

 

V roku 2018 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.  
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INT 1/2018: Investičné stimuly v roku 2017 

Jakub ZEMAN 

 

Za minulý rok vláda poskytla 15 spoločnostiam 

celkovú štátnu pomoc vo výške 83 945 520 €, čo 

predstavuje oproti roku 2016 skoro dvojnásobný počet 

podporených spoločností. Vo výške celkovej pomoci 

pritom došlo k 40 % nárastu. Ďalšie štatistické informácie 

o pomoci za rok 2017 nájdete v INESS na tému: Investičné 

stimuly v roku 2017. Môžete si ho stiahnuť ako pdf tu. 

 

INT 2/2018: Rýchlejšie súdnictvo pre 

kvalitnejšie podnikanie 

Jakub ZEMAN 

 

Dĺžke súdnych sporov sa venuje najnovší INESS na 

tému s názvom Rýchlejšie súdnictvo pre kvalitnejšie 

podnikanie. Pozreli sme sa v ňom na vývoj štatistiky dĺžky 

sporových konaní v obchodnom práve, práve duševného 

vlastníctva a v pracovnom práve, na odvolacie konania, či 

finančné kompenzácie za prieťahy. Ako PDF si môžete INT 

2/2018 stiahnuť tu. 

 

 

INT 3/2018: Efektívnejšia a lacnejšia 

evidencia vozidiel 

Martin VLACHYNSKÝ 

Hodiny strávené na Dopravných inšpektorátoch 

čakaním sú už súčasťou moderného folklóru. Na túto tému 

sme pripravili INT 3/2018  

s názvom Efektívnejšia a lacnejšia evidencia vozidiel. 

Môžete si ho stiahnuť tu. 
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INT 4/2018: Dve tváre a jedna facka trhu práce 

Róbert CHOVANCULIAk 

 

Aký podiel vyradených uchádzačov o zamestnanie si aj naozaj 

našlo prácu? Je tu priestor na ďalšie radikálne zvyšovanie 

minimálnej mzdy? Zodpovedať tieto otázky sme sa pokúsili v 

treťom tohtoročnom vydaní INESS na tému s názvom 

publikácii Dve tváre a jedna facka slovenského trhu práce. Ako 

PDF si môžete INT 4/2018 stiahnuť tu. 

 

 

INT 5/2018: Viac a nové zdroje rozpočet EÚ 

nepotrebuje 

Radovan ĎURANA 

 

Najnovšie číslo INESS na tému je výsledkom 

pripomienkovania návrhu Európskej komisie na zmeny vo 

financovaní rozpočtu EÚ. V ňom komisia reaguje na 

vystúpenie Spojeného Kráľovstva a výpadok čistého 

prispievateľa navrhuje plne kompenzovať zvýšením príjmov aj 

v novom programovom období. Viac informácií k návrhu 

komisie ako aj zdôvodnenie stanoviska nájdete tu. 

 

INT 6/2018: Ako ťažké je zamestnať cudzinca 

Radovan ĎURANA 

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz vo 

svojej najnovšej publikácii Ako ťažké je zamestnať cudzinca 

popisuje ekonomické dopady zamestnávania občanov z krajín 

mimo EÚ ako aj byrokratickú záťaž s tým spojenú.Publikáciu 

si môžete stiahnuť ako pdf tu. 
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INT 7/2018: Elektrická daň vzrástla 

Martin VLACHYNSKÝ 

Daň je fiktívna, ale zaplatené peniaze skutočné. Sú to náklady rôznych 

politík, ktoré sú prenesené do cien elektriny – environmentálna 

politika, sociálna politika (dotácia na spaľovanie hnedého uhlia), 

nevytvorenie rezerv v minulosti (vyraďovanie jadrových elektrární), či 

využívanie monopolného postavenia na sanovanie štátneho rozpočtu 

(dividendy SEPS). Nové vydanie  INESS na tému si môžete stiahnuť 

tu.  

 

INT 8/ Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia 

Róbert CHOVANCULIAK 

 

Nedostatok financií sa pravidelne umiestňuje na prvom mieste v 

prehľadoch problémov školstva. Často sa môžete stretnúť 

s nasledujúcou reťazou argumentov: na Slovensku máme značne 

podfinancované školstvo, preto nutne potrebuje veľkú finančnú 

injekciu, ktorá prinesie kvalitné vzdelávanie a zvýši ľudský kapitál 

Slovákov. Táto logická reťaz má však mnoho slabých ohniviek. Práve 

im sa venujeme v nasledujúcej publikácii: Vyššie výdavky vzdelávanie 

nezachránia. Viac sa dočítate tu. 

 

INT 9/2018: Šachy s poistencami štátu 

Martin VLACHYNSKÝ 

Návrh rozpočtu verejných financií na rok 2019 obsahuje viacero 

faktorov hodných spoločenskej diskusie. V novej publikácií Šachy s 

poistencami štátu sme sa sústredili na jeden z nich – kapitolu 

zdravotníctvo. Ešte konkrétnejšie sa pozrieme na platby zdravotného 

poistenia za poistencov štátu. Publikáciu INESS na tému - Šachy s 

poistencami štátu, si môžete stiahnuť tu. 
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INT 10/2018: Ako sa nebáť rastúcich výdavkov na zdravotníctvo 

Martin VLACHYNSKÝ 

 

Rast výdavkov na zdravotníctvo sám o sebe nemusí byť problém. 

Vyspelé krajiny smerujú k tomu, aby sa zdravotníctvo stalo jedným z 

kľúčových sektorov ich ekonomík. Nie primárne preto, že starnú, ale 

preto, že bohatnú. Problémom preto vznikne vtedy, ak výdavky budú 

stúpať, ale hodnota za ne prichádzať nebude. Na túto tému píšeme 

v INESS na Tému: Ako sa nebáť rastúcich výdavkov na 

zdravotníctvo, dostupnom ako pdf tu. 
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 Juraj Karpiš v roku 2015 napísal 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.  

Za samotný rok 2018 si našlo svojho majiteľa 616 kusov. Knihu 

si môžete objednať aj vy v tlačenej, či elektronickej verzii na adrese 

www.zlepeniaze.eu a nájdete ju aj v kníhkupectvách.  

 

 

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. 

  

PUBLIKÁCIE 
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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.  

 

Ekonomická olympiáda je celoslovenská trojkolová súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov. 

Členmi Odbornej rady súťaže sú poprední slovenskí ekonómovia ako napr. viceguvernér Národnej 

banky Slovenska Ľudovít Ódor a mnohí ďalší. Cieľom je vzbudiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, 

vyhľadávať spomedzi nich nadaných ekonómov a podporovať ich v ďalšom rozvoji. Súťaž prispieva k 

zlepšeniu ekonomickej a finančnej gramotnosti Slovákov. INESS plánuje v súťaži pokračovať aj na 

budúci rok, pričom víťazov čaká účasť aj v medzinárodnom finále, do ktorého sa zapoja súťažiaci z 

Česka, Maďarska či Veľkej Británie. 

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).  

 

V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 26. apríla 2018 konalo celoslovenské finále vôbec 

prvej Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a 

spoločenských analýz, v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV). 

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 

PROJEKTY 
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pre rozpočtovú zodpovednosť), doc. Ján Šebo (Ekonomická fakulta UMB), Martin Šuster (NBS), či Juraj 

Karpiš (INESS). 

„Prekvapila ma úroveň poznatkov, motivácia aj vyjadrovacia schopnosť súťažiacich. Optimizmus kazí len 

tušenie, že mnoho z nich odíde do zahraničia. Dúfam ale, že niektorí sa aj vrátia a pomôžu svojimi 

znalosťami zlepšovať Slovensko,“ hovorí Juraj Karpiš, hlavný analytik INESS a člen Odbornej rady 

Ekonomickej olympiády. 

V závere podujatia súťažiacim gratulovali organizátori, partneri projektu a tiež členovia Odbornej rady 

Ekonomickej olympiády. Finalisti získali vecné ceny v podobe ročného predplatného ekonomického 

týždenníka Trend a ekonomickej literatúry. Najlepší traja sa môžu tešiť aj z elektronickej čítačky kníh 

Amazon Kindle (3. miesto), mobilného telefónu Huawei (2. miesto) a notebooku Lenovo IdeaPad (1. 

miesto). 

Ekonomická olympiáda na Slovensku nadviazala partnerstvo s deviatimi univerzitami a do olympiády sa 

zaregistrovalo viac ako 150 stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska. Hlavným mediálnym 

partnerom súťaže bol týždenník Trend.  

V školskom roku 2017/2018 sa do Ekonomickej olympiády zapojilo takmer 4 400 študentov stredných 

škôl. Do februárových krajských kôl sa dostali súťažiaci s úspešnosťou aspoň 50% z školského 

testovania. Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa konalo  celoslovenské finále, do ktorého 

postúpili najlepší päťdesiati mladí ekonómovia a ekonómky. 

 

Záverečnému finále súťaže predchádzali školské kolá, do ktorých sa zapojilo viac ako 4000 študentov 

zo 150 stredných škôl. Nasledovali krajské kolá, z ktorých vzišli 50 finalisti zo všetkých regiónov 
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Slovenska. V písomnom teste celoslovenského finále mali súťažiaci preukázať svoj všeobecný prehľad z 

ekonomickej teórie a histórie, analytické a argumentačné schopnosti a v neposlednom rade aj zručnosti 

z finančnej gramotnosti. Najlepší desiati postúpili do ústneho kola, kde svoje vedomosti obhajovali pred 

odbornou porotou. 

Z ústneho kola vzišlo poradie najlepšej desiatky súťažiacich. Tretie miesto obsadil Tomáš Ťapák z 

Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, druhé miesto vybojoval Filip Mardzin z Gymnázia Jura Hronca v 

Bratislave. Absolútnym víťazom prvého ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Tobiáš Winczer zo Školy 

pre mimoriadne nadané deti v Bratislave.  

„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 Budzák z INESS, riaditeľka 

projektu. 

 

EKONOMICKÉ REČI 

 

Vďaka popularite Ekonomických rečí INESS pokračoval aj v roku 2018 v organizácii 

neformálnych diskusií. Viac si môžete prečítať nižšie v kategórii vzdelávacích podujatí.  

 

BYROKRATICKÝ INDEX 

 

V septembri sme zverejnili výsledky  Byrokratického indexu 

pre rok 2018.  

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 časustrateného zbytočným papierovaním 

a malým nakopnutím v snahe niečo na tom zmeniť. 

V roku 2018 sa merania byrokratickej záťaže zúčastnili aj partneri  z Litvy, Ukrajiny a Českej 

republiky. Na Slovensku je malý podnikateľ zaťažený približne 222 hodinami byrokracie ročne. 

Byrokracia, ktorou je modelová firma zaťažená, sa  rozdeľuje do štyroch kategórií: zamestnanecká 

administratíva (platy, sociálne poistenie, príspevky, najímanie zamestnancov a pod.), operačná 
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administratíva (dane, certifikácie, rozpočet, administrácia vozidla a pod.), výdavky na legislatívne zmeny 

a iné administratívne úkony.  
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ORGANIZOVANÉ ODBORNÉ DISKUSNÉ PODUJATIA 

Free Market Road Show 
 

INESS je už niekoľko rokov organizátorom medzinárodnej konferencie Free Market Road Show. 

Ide o sériu konferencií, ktorá je organizovaná naprieč Európou, od Škandinávie po Čiernu Horu, od 

Španielska po Ukrajinu. Aj v roku 2018 podujatie zavítalo do Bratislavy a prinieslo témy, ktoré hýbu 

spoločnosťou doma i v zahraničí. 

 

 

Slovenská časť tour sa konala 14. mája 2018 v Hoteli Tatra v Bratislave, kde sa zišlo približne 80 

účastníkov. V publiku sedeli politici, veľvyslanci, študenti, podnikatelia, novinári či zástupcovia 

záujmových združení a neziskových organizácií. Tohtoročná konferencia sa zamerala na dve hlavné 

témy: hodnoty súčasnej spoločnosti a slovenské poľnohospodárstvo. 

PODUJATIA 
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Medzi rečníkmi boli napríklad Daniel J. Mitchell, ekonóm so zameraním na verejnú politiku; 

John Chisholm, úspešný venture kapitalista; Richart Zundritsch, ktorý je nezávislým finančným 

expertom vo Švajčiarsku, či  Michael Jäger (GER) z Bavorskej asociácie daňových poplatníkov. 

Nechýbali ani Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku;  

Viktor Nižňansky, autor reformy verejnej správy a riaditeľ Komunálneho a výskumného poradenského 

centra; Jarmila Halgašová , tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo a bývalá dlhoročná riaditeľka 

Potravinárskej komory Slovenska; či Erik Baláž, ochranár, dokumentarista a podpredseda strany SPOLU. 

Za INESS bol súčasťom panelu o súčasnom stave a problémoch poľnohospodárstva Martin 

Vlachynský.  

Free Market Road Show 2018 sme mohli v Bratislave organizovať hlavne vďaka podpore našich 

partnerov. Spoluorganizátorom podujatia je Austrian Economics Center, podporili nás Nadácia Tatra 

Banky, Philip Morris Slovakia, Biovoices, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Students For 

Liberty, Aktuality.sk. 

Seminár rakúskej ekonómie 

INESS organizuje už od roku 2010 viacdňový Seminár rakúskej ekonómie (SREk). Je určený 

predovšetkým vysokoškolským študentom, ktorí hľadajú v ekonómii viac ako učtovníctvo a excel. 

Cieľom seminára je posunúť účastníkov vpred v ekonomickom, kritickom a filozofickom myslení.   

 

 

 

V roku 2018 sme zorganizovali už ôsmy ročník Seminára rakúskej ekonómie organizoval INESS už 

tradične v priestoroch kaštieľa Mojmírovce, v termíne od 15. do 18. marca 2018. Stretlo sa tu 29 

študentov z rôznych univerzít a miest z celého Slovenska či z Česka. 
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Seminár odštartovali organizátori z INESS ekonomickým kvízom, kde účastníci v štvorčlenných tímoch 

hľadali odpovede na otázky z ekonomickej histórie, riešili analytické úlohy ale aj odpovedali na menej 

vážne otázky, typu „kto je najatraktívnejší nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu?“.   

Hlavný rečník SREK-u bol profesor Edward Stringham z Trinity College v USA. Vo svojej prednáške 

predstavil účastníkom Rakúsku ekonomickú školu, jej hlavných predstaviteľov a základné idey. Profesor 

Stringham sa neskôr v rámci seminára venoval téme verejných statkov a možnostiam ich súkromného 

poskytovania. 

Ďalšími témami boli napríklad problematika (nevyčerpateľnosti) prírodných zdrojov v prednáške ,, Mŕtve 

pandy neplačú“ v podaní Martina Vlachynského, zdieľaná ekonomika, ktorej sa venoval Róbert 

Chovanculiak, či prednáška „Čo ste vždy chceli vedieť o ekonómii ale báli sa opýtať“ od Dr. Davida Lipku, 

prorektora Anglo-American University v Prahe. Účastníci mali možnosť získať väčší vhľad do tém akými 

sú kryptomeny a monetárna politika v prednáškach Juraja Karpiša z INESS. 

 Etický hacker Juraj Bednár (Digmia, Citadelo), ktorý sa momentálne venuje Paralelnej Polis v Bratislave 

vo svojej prezentácii tento projekt bližšie predstavil, ako aj ľudí či aktivity, ktoré tento priestor v sebe 

ukrýva. 

Záver seminára patril téme duševného vlastníctva. Dr. Richard Ďurana z INESS. Seminár sme 

slávnostne uzavreli záverečným ceremoniálom, počas ktorého účastníci získali certifikáty o jeho 

úspešnom absolvovaní. V závere Pavol Fukatsch a Marianna Sádecká predstavili študentskú 

organizáciu Slovak Students For Liberty a možnosti zapojenia sa do jej aktivít. 

Všetci účastníci získali balíček vybavený kvalitnou ekonomickou literatúrou a ďalšími študijnými 

materiálmi. Týmto srdečne ďakujeme Nadácii Tatra Banky, Philip Morris Slovakia a Komunitnej Nadácii 

Bratislava za podporu. Veľká vďaka patrí aj mediálnym partnerom – portálu Aktuality.sk a Startitup. 
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Seminár pre novinárov o odvode reťazcov 

Pri príležitosti vydania novej publikácie INESS s názvom Odvod reťazcov - Strašiak pre veľkých, 

kladivo na malých sa v priestoroch INESS uskutočnil seminár pre novinárov.  

Zástupcovia ôsmich médií mali po prednáške možnosť diskutovať o dopadoch tohto odvodu na 

slovenský maloobchod, ceny potravín a ekonomiku ako takú.  

 

PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH 

Konferencia Trh práce 2018 

 

Róbert Chovanculiak sa 25. januára 2018 

zúčastnil konferencie Trh práce 2018, kde 

prezentoval svoj príspevok s názvom Dve tváre 

slovenského trhu práce: ako môže mať jedna krajina 

nedostatok zamestnancov a zároveň problémy s 

nezamestnanosťou? Kde okrem iného rozprával o 

vývoji nezamestnanosti počas posledných štyroch 

rokov, o regionálnych rozdieloch, rizikových 

skupinách trhu práce a jednej politiky vlády pre dva rôzne trhy práce.  

 

Europe Liberty Forum 2018  

 

Dánsky CEPOS a americký Atlas Network spoluorganizovali v dňoch 29 - 30. mája 2018 

každoročnú konferenciu The 2018 Europe Liberty Forum, na ktorej sa zúčastnilo 150 zástupcov think 

tankov z 35 krajín, aby diskutovali o aktuálnych výzvach, ktorým je vystavený kontinent. 

Richard Ďurana z INESS vystúpil v paneli Labor Market Regulation, ktorý bol venovaný 

medzinárodnej spolupráci na poli policy advocacy. Predstavil výsledky Indexu pružnosti zamestnávania 

pre Slovensko, ktorý INESS predstavil v spolupráci s litovským Lithuanian Free Market Institute a 

následné policy aktivity s týmto projektom. 
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Prednáška o kryptomenách na FEM SPU v Nitre 

 

Vo štvrtok 15. marca 2018 sa v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre konala 

prednáška na tému Bitcoin a kryptomemeny. INESS reprezentoval Martin Vlachynský, druhým 

diskutujúcim bol Ronald Ižip z Trim kapitál. Populárna téma pritiahla viac ako 300 divákov z radov 

študentov, ale aj širšej verejnosti, či lokálnych médií. 
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VZDELÁVACIE PODUJATIA 

 

Prednáška Cena štátu a Rómsky mýtus  

Aj počas roka 2018 sme na slovenských stredných a vysokých školách viedli prednášky v rámci 

projektu Cena štátu. V roku 2018 sa ich zúčastnilo približne 200 študentov.  

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.   

EKONOMICKÉ REČI 

Vďaka popularite Ekonomických rečí INESS pokračoval aj v roku 2018 v organizácii 

neformálnych diskusií, v rámci ktorých sme sa venovali rôznym zaujímavým ekonomickým témam. 

Diskusie prebiehajú v príjemnom a otvorenom prostredí. Tému najprv uvedie odborník, neskôr 

pokračuje diskusia s publikom. V roku 2018 bolo organizovaných 7 podujatí, ktoré prilákali 220 

záujemcov o diskusiu.  

 

Rečníci a témy Ekonomických rečí v roku 2018: 

Martin Vlachynský: Sloboda v recyklovaní 

Radovan Ďurana: Je už dôchodok na dôchodku? 

prof. Edwarda Stringham (Trinity College, USA): 

Private governance 

Richard Ďurana: Podporujú copyrighty tvorivosť? 

Juraj Karpiš, Martin Vlachynský: Farmárska 

kontrarevolúcia 

Róbert Chovanculiak, Radovan Ďurana: Dve tváre,  

jedna facka trhu práce 

Ján Tóth, Juraj Karpiš: Desať rokov po kríze 
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CENA ŠTÁTU 

 

Napriek tomu, že týkajú nás všetkých, existuje len veľmi málo 

ľudí, ktorí dokážu zodpovedať otázky týkajúce sa verejných financií. 

 

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 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 2018, k čomu nás povzbudila aj pozitívna spätná  väzba zo strany 

samotných učiteľov.  
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Aj v minulom roku sme pripravili balíček pre učiteľov. Zmenili sme však postup a na žiadosť učiteľov 

sme začali plagáty posielať individuálne učiteľom po 15ks, tak aby v každej tried mohol byť plagát 

využitý ako učebná pomôcka v lavici. Samozrejmosťou bol Účet za služby štátu, ktorý pripravujeme 

každoročne. 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 takmer 200 učiteľom po celom 

Slovensku. INESS tiež ponúka školám možnosť oboznámenia sa s detailmi projektu formou prednášok. 

Možnosť využilo v roku 2018 viacero škôl – stredných aj vysokých.  

Na portáli Cenastatu.sk publikujeme texty a videoprednášky, ktoré majú za cieľ pomôcť učiteľom 

s prípravou zložitých oblastí verejných financií. 

 

V apríli 2018 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. 

 

 

 

 

 

Členovia INESS pravidelne publikujú články v médiách a prostredníctvom mediálnych vyjadrení 

prezentujú názory a návrhy riešení aktuálnych ekonomických problémov.  

V roku 2018 mali členovia INESS celkovo 1113 mediálnych vystúpení alebo zverejnených 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 2018. 

 

V nasledujúcom grafe možno vidieť dynamiku vývoja mediálnej aktivity analytikov INESS od jeho vzniku 

v roku 2006. V roku 2018 počet mediálnych výstupov vzrástol oproti minulému roku o 240 

mediálnych výstupov, či príspevkov v denníkoch. 

 

 

MEDIÁLNE AKTIVITY 
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Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS v roku 2018, rozdelenú podľa typu médií 

(všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu www.iness.sk).  
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Analytici INESS sa najčastejšie vyjadrovali v spravodajských reláciách (TA3, TV JOJ, Správy STV, 

Televízne noviny TV Markíza), ale aj v publicistických reláciách všetkých dôležitých televízií. 
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Podobne ako v prípade televízie, aj v rozhlase členovia INESS najčastejšie prezentovali svoje 

názory v spravodajských a publicistických reláciách, najmä v Slovenskom Rozhlase a v Rádiu Expres.  

 

 

 

 

Členovia INESS publikovali v roku 2018 v tlačených alebo elektronických médiách celkovo viac 

ako 360 autorských článkov. Zvyšok mediálnych výstupov tvorili vyžiadané komentáre k aktuálnemu 

dianiu. 

 

 

 

 

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), 
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✓ 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 ponúka na predaj zaujímavé diela 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 2018 bola stránka iness.sk navštívená 182 110 krát 79 464 unikátnymi návštevníkmi, ktorí si 

prezreli 209 574 stránok. Zhruba 70 % návštevníkov bolo zo Slovenska, nasledovali USA,  Veľká Británia, 

Česká Republika, Maďarsko a Nemecko. 

 

Stránka Ekonomická olympiáda vznikla len v októbri 2017 a k 31.12. 2018 bola navštívená 51 994 

unikátnymi návštevníkmi, ktorí si pozreli 67 741  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 2018 navštívené 12 053 

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 2018  mala stránka viac ako 7 819 

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 2018 dosiahla stránka 

viac ako 2 000 fanúšikov.   

 

Adresa FB stránky Cena štátu: www.facebook.com/cenastatu 
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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, Jakub Zeman, 

Marek Engeľ. 
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Príloha 1: Zoznam podujatí, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia INESS 

Súčasťou zoznamu sú aj prednášky Cena štátu. Naši analytici odprednášali okrem vyššie 

uvedených ešte niekoľko ďalších prednášok o ktorých ste sa priebežne mohli dočítať na 

stránke www.iness.sk 

 

Dátum Miesto Názov podujatia Popis/ Zástupca 

Január 

11. 01. 2018 webinár 

Life project success: 

unleash the power of 

business in slovakia 

Richard Ďurana, Atlas network 

17. 01. 2018 Bratislava 
Ekonomické reči: Sloboda 

v recyklovaní 
Martin Vlachynský 

 23.01. 2018 Bratislava 
Konferencia Business 

Visions F-BIZZ 
Juraj Karpiš, Martin Vlachynský 

25.-

28.01.2018 
Trenčín 

Politická Akadémia: 

Hospodarska & 

monetarna politika, PP, 

EU/IR 

INESS, Veronika Fajbíková 

25.01. 2018 Bratislava 
Trh práce 2018 

(profesia.sk) 
Róbert Chovanculiak 

29.01. 2018 Brno 
Ekonomická olympiáda 

ČR 
Monika Budzák 

30.01 2018 Bratislava 
Kubánska návšteva v 

INESS 
Martin Vlachynský 

Február 

01.02.2018 Bratislava 
Seminár pre novinárov - 

školstvo 
Róbert Chovanculiak 

07.02.2018 Bratislava 
Ekonomická olympiáda - 

krajské kolo 
Monika Budzák 

08.02.2018 Bratislava 

Mediálny výstup: INESS v 

TA3 o investičných 

stimuloch 

Martin Vlachynský 

13.02.2018 Trnava 
Ekonomická olympiáda - 

krajské kolo 
Monika Budzák 
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15.02.2018 
Banská 

Bystrica 

Ekonomická olympiáda - 

krajské kolo 

16.02.2018 Trenčín 
Ekonomická olympiáda - 

krajské kolo 

19.02.2018 Bratislava 

Mediálny výstup: O 

kryptomenách v 

Slovenskom rozhlase 

Martin Vlachynský 

20.02.2018 Prešov 
Ekonomická olympiáda - 

krajské kolo 
Robert Chovanculiak 

21.02.2018 
Rádio 

Aktual 

Mediálny výstup: Rádio 

Aktual: O organizovaní 

Zimných olympijských 

hier 

Richard Ďurana 

21.02.2018 Košice 
Ekonomická olympiáda - 

krajské kolo 
Monika Budzák 

22.02.2018 Bratislava 
Mediálny výstup: TA3: O 

byrokracii 
Martin Vlachynský 

28.02.2018 Bratislava 
Ekonomické reči: je už 

dôchodok na dôchodku? 
Radovan Ďurana 

Marec 
 

12.03.2018 Bratislava 
INESS na Výbore pre 

podnikateľské prostredie 

Martin Vlachynský, 

http://iness.sk/sk/iness-na-

vybore-pre-podnikatelske-

prostredie 

13.03.2018 Brusel DG ECFIN Martin Vlachynský 

14.03.2018 Bratislava 
Ekonomické reči: private 

governance 
Edward Stringham 

15.03.2018 Nitra 

Prednáška o 

kryptomenách na FEM 

SPU 

Martin Vlachynský 

15.-

18.03.2018 
Mojmírovce 

Seminár rakúskej 

ekonómie 

Zdielaná ekonomika: budú 

podnikatelia písať zákony? 

(Srek) 

15.03.2018 Bratislava 
Techsummit - sharing 

economy 
Róbert Chovanculiak 
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17.03.2018 Bratislava Diskusia: Taxi vs. Uber Róbert Chovanculiak 

21.03.2018 Bratislava 
O Základnom príjme, 

Liberty Talks 
Radovan Ďurana 

28.03.2018 
Banská 

Bystrica 

Zdielaná ekonomika: 

budú podnikatelia písať 

zákony? (EF UMB) 

Róbert Chovanculiak 

Apríl 

19.04.2018 Bratislava 
INESS na konferencii Log-

in SK 
Martin Vlachynský 

24.04.2018 Bratislava Cena štátu Róbert Chovanculiak 

25.04.2018 
Banská 

Bystrica 

Vzdelavanie - Vydavatelia 

učebnic 
Róbert Chovanculiak 

Máj 

02.05.2018 Bratislava 

Ekonomické reči: 

podporujú copyrighty 

tvorivosť? 

Richard Ďurana 

04.05.2018 Pezinok Rómsky mýtus Radovan Ďurana 

9.-

10.05.2018 
Praha Stretnutie 4liberty Radovan Ďurana 

10.05.2018 Malacky Rómsky mýtus Róbert Chovanculiak 

14.05.2018 Bratislava 
Free Market Roadshow 

2018 
INESS 

22.05.2018 Bratislava 
Zdielaná ekonomika: 

pridaná hodnota 
Róbert Chovanculiak 

24.05.2018 Bratislava 
Tlačová konferencia k 

zdieľanej ekonomike 
Róbert Chovanculiak 

29.-

30.05.2018 
Kodaň 

Europe Liberty Forum 

2018 

Richard Ďurana,  v paneli s 

názvom Labor Market Reform 

Jún 

01.06.2018 Bratislava 
Mediálny výstup: TA3: O 

Clách 
Martin Vlachynský 

01.06.2018 Bratislava 
US Embassy: Stretnutie s 

Matthew Palmerom 
Martin Vlachynský 
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07.06.2018 Bratislava 
SaS: O 

poľnohospodárstve 
Martin Vlachynský 

07.06.2018 Senec 

Verejne financie v 

školstve (vydavatelia 

učebníc) 

Róbert Chovanculiak 

12.06.2018 Bratislava 
Konferencia: Logistika a 

doprava 
Martin Vlachynský 

12.06.2018 Bratislava 

Oficiálneho stretnutia s 

Senior Trade 

Representative pri 

americkej misii pri EU 

Kate Kalutkiewicz 

Martin Vlachynský 

13.06.2018 Bratislava 

Ekonomické reči: 

farmárska 

kontrarevolúcia 

Juraj Karpiš, Martin Vlachynský 

19.06.2018 Bratislava 
Ako nezabíjať inovácie 

reguláciami 

Medzinárodná konferencia o 

zdieľanej ekonomike, ktorú 

organizuje INESS. 

28.06.2018 Bratislava 

Mediálny výstup: 

Slovenská rozhlas: O 

clách 

Martin Vlachynský 

Júl 

02.07.2018 Bratislava 

Mediálny výstup:TA3 O 

legálnom rámci pre 

zdieľanú ekonomiku 

Martin Vlachynský 

12.07.2019 Budapešť 
Letná škola, nadácia 

Századvég 
Martin Vlachynský 

September 

05.09.2018 Bratislava 
SaS: O autorských 

právach 
Richard Ďurana 

18.-21-

09.2018 
Brusel 

Think Tank Essentials 

Training, Atlas Network 
Monika Budzák 

19.09.2018 Bratislava 

Konferencia: Právne, 

forenzné a ekonomické 

aspekty medicíny 

Martin Vlachynský 
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19.09.2018 Bratislava 

Prednáška pre zástupcov 

ambasáda, Cena štátu a 

markovýhľad 

Radovan Ďurana, Martin 

Vlachynský 

20.09.2018 Košice 
Cena štátu pre JA 

Slovakia 
Róbert Chovanculiak 

24.09.2018 Žilina 
Cena štátu pre JA 

Slovakia 
Róbert Chovanculiak 

24.09.2018 Bratislava 
INESS a MVRO: Národný 

agro inkubátor 

Monika Budzák, Martin 

Vlachynský 

27.09.2018 
Banská 

Bystrica 

Doktorandi - o kariere EF 

UMB 
Róbert Chovanculiak 

28.09.2018 Krakow VI. Austrian Congress 

Richard Ďurana, The Austrian 

Economics Perspective in 

Policy Advocacy 

Október 
 

01.10.2018 Bratislava 

Vyhlásenie 

Byrokratického indexu 

2018 

INESS, Martin Vlachynský 

10.10.2018 Bratislava 
Ako zamestnať cudzinca 

(Fórum o integrácii 2018) 
Róbert Chovanculiak 

12.10.2018 Nitra 

Konferencia: Slovensko, 

krajina neznámych 

vlastníkov 

Martin Vlachynský 

15.10.2018 Bratislava Mediálny výstup: TA3 Martin Vlachynský 

16.10.2018 Bratislava Mediálny výstup: Express Martin Vlachynský 

17.10.2018 Bratislava SaS:o cenách elektriny Martin Vlachynský 

17.10.2018 Bratislava 
Ekonomické reči: dve 

tváre a jedna facka 

Radovan Ďurana, Róbert 

Chovanculiak 

18.10.2018 Bratislava 
Mediálny výstup: Ranné 

vysielanie RTVS - televízia 
Martin Vlachynský 

19.10.2018 Bratislava 

Seminár Asociácie na 

ochranu práv pacientov 

SR 

Radovan Ďurana 
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23.10.2018 Bratislava 

Zdielana ekonomika a 

nové technológie (Klub 

investorov) 

Róbert Chovanculiak 

23.10.2018 Bratislava Konferencia SAPI Martin Vlachynský 

23.10.2018 Bratislava 
Prednáška v Klube 

investorov na EUBA 
Róbert Chovanculiak 

November 

05.11.2018 Bratislava RTVS: O odvode reťazcov Martin Vlachynský 

08.11.2018 Bratislava 
Vyššie výdavky školstvo 

nezachránia (INT) 
Róbert Chovanculiak 

10.-

11.11.2018 
Łódz Freedom Games Radovan Ďurana 

13.11.2018 Bratislava Move Slovensko Martin Vlachynský 

16.11.2018 
Velké 

Karlovice 

Dve tváre 

československého trhu 

práce (Hrcomm) 

 

16.11.2018 Rusovce HMA Academy 
Radovan Ďurana, Martin 

Vlachynský 

21.11.2018 Bratislava 
Konferencia: Udržateľné 

budúce dôchodky 
Martin Vlachynský 

22.11.2018 Trenčín 

Verejné financie v 

školstve - Politická 

akadémia 

Róbert Chovanculiak 

24.11.2018 Bratislava INESS na Európa hodnôt 
Centrum pre Európsku 

politiku, Martin Vlachynský 

28.11.2018 Bratislava 
Ekonomické reči: 10 

rokov po kríze 
Ján Tóth, Juraj Karpiš 

28.11.2018 Bratislava 

Cena štátu - Gonda, 

Akadémia klasickej 

ekonómie 

Róbert Chovanculiak 

29.11.2018 Estónsko 4liberty stretnutie Richard Ďurana 

December 

03.12.2018 Viedeň Prípravé stretnutie FMRS Richard Ďurana 
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04.12.2018 / The Future of brands Martin Vlachynský 

05.12.2018 Žilina 
Café Európa: O 

budúcnosti Eurozóny 
Martin Vlachynský 
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