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Výročná správa za rok 2012 predkladá na jednom mieste aktivity, ktoré INESS – 
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz realizoval v siedmom roku svojho 
pôsobenia. 
 
Tento rok bol v porovnaní s predchádzajúcimi výnimočný tým, že sme po prvý krát od 
roku 2006 rozšírili stavy analytikov, a to hneď o dvoch. V roku 2012 sme pokračovali 
v nastúpenom trende a okrem tradičných aktivít sme pripravili niekoľko nových 
projektov. 
 
Spustili sme nový projekt Eurokríza. Informujeme ním o aktuálnom dianí ohľadom 
krízy v eurozóne a potenciálnych nákladoch prepočítaných na priemerného Slováka 
vyplývajúcich zo záväzkov Slovenska v európskych záchranných mechanizmoch. 
Jeho súčasťou je aj týždenník Budiž euro!, ktorý publikujeme v slovenčine aj 
v angličtine. Pokračovali sme v pravidelnej aktualizácii a vylepšovaní internetového 
portálu Cena štátu a Plytvanie štátu. Aj v uplynulom roku sme poslali na viac ako tri 
stovky škôl po celom Slovensku učiteľský balíček Cena štátu a teší nás záujem a 
spätná väzba zo strany učiteľov. V spolupráci s Open Society Institute sme pripravili 
open source code pre Cenu štátu pre využitie v zahraničí. Dôvodom bol vysoký 
záujem zo strany zahraničných partnerov, ktorí by vo svojich krajinách radi videli 
podobný projekt detailne a pritom zrozumiteľne informujúci o verejných financiách. 
V súčasnosti existujú Ceny štátu pre Českú republiku, Poľsko, Gruzínsko a Island, 
pripravuje sa Cena štátu pre Bielorusko, Ukrajinu a Nemecko. 
 
V roku 2012 sme na trh uviedli publikáciu Ekonomický význam zlata ako komodity s 
monetárnym dopytom. Publikovali sme tiež viacero krátkych štúdií INESS Policy 
Notes, v ktorých sme prezentovali náš pohľad a riešenia viacerých hospodárskych 
problémov a pokračovali sme vo vydávaní mesačníka Market Finesse.. 
 
V minulom roku sme organizovali tretie pokračovanie medzinárodnej konferencie 
Malá vláda – dobrá vláda (s podtitulom Zoči-voči deficitom), ktorej nosnou témou 
bola možnosť konsolidovať verejné rozpočty na výdavkovej strane. 
Hlavnými rečníkmi boli litovský minister spravodlivosti Remigijus Šimašius a 
viceguvernér Českej národnej banky Mojmír Hampl. Vystúpili aj ďalší zahraniční 
rečníci a samozrejme zástupca INESS. V uplynulom roku sme zorganizovali aj ďalšie 
podujatia a boli sme pozvanými rečníkmi na množstvo domácich ale aj zahraničných 
konferencií. 
 
V roku 2012 sme organizovali tretie pokračovanie 4-dňového intenzívneho Seminára 
rakúskej ekonómie pre vybraných VŠ študentov za účasti prominentných 
zahraničných a domácich lektorov. V lete sme v spolupráci s americkým The 
Language of Liberty Institute zorganizovali už šiesty ročník tradičného podujatia The 
Liberty Camp pre študentov zo Slovenska i zahraničia, týždňové podujatie v 
anglickom jazyku. Pokračovali sme s organizovaním Krúžku čitateľov INESS, v rámci 
ktorého záujemcovia o aktuálne ekonomické a spoločenské dianie diskutujú s členmi 
INESS o prečítanej ekonomickej literatúre. Pokračovali sme tiež so seminármi pre 
ekonomických radcov veľvyslancov v SR a pre novinárov. 
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Okrem projektov určených pre odbornú verejnosť sme pokračovali v práci s médiami 
a udržali sme si pozíciu mediálne najcitovanejšieho ekonomického think tanku na 
Slovensku. 
 
Aktivity uvedené v tejto výročnej správe by samozrejme nebolo možné uskutočniť aj 
bez Vašej podpory a priazne. Dovoľte mi poďakovať Vám za ňu a vyjadriť nádej, že 
sa nám ju podarí zachovať aj v roku 2013. 
 
Richard Ďurana 
riaditeľ INESS 
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O INŠTITÚTE 

 
Názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 
Sídlo: Na Vŕšku 8, 811 01 Bratislava 
Inštitút je zapísaný v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, registrácia 
vykonaná dňa 2.12.2005, číslo spisu: VVS/1-900/90-27180, zmeny zaregistrované 
dňa 1.2.2007, číslo spisu: VVS/1-900/90-27180-1, zmeny zaregistrované dňa 
18.3.2011, číslo spisu VVS/1-900/90-27180-2.. INESS bolo pridelené IČO 307 98 
442, DIČ 202 232 7230. Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., číslo účtu: 
2664752087/1100. 
 
INESS vznikol na sklonku roku 2005 a svoju činnosť začal 1. januára 2006. Cieľom 
INESS je prispieť k rozvíjaniu občianskej spoločnosti, v ktorej ľudia rozumejú 
fungovaniu trhov a poznajú efekty zásahov štátu a ich dopad na spoločnosť a 
každodenný život. Za základné piliere prosperujúcej spoločnosti považujeme 
súkromné vlastníctvo, mierové spolužitie a garanciu osobnej slobody. Preto INESS 
rozvíja stratégie zamerané na zlepšovanie všeobecného poznania dopadov štátnych 
zásahov na dôchodkový a sociálny systém, zdravotníctvo, monetárnu a fiškálnu 
politiku, členstvo v EÚ, podnikateľské prostredie, obchod, duševné vlastníctvo a 
vlastnícke práva. INESS reálne ovplyvňuje hospodársku politiku štátu, prezentuje 
svoj postoj v médiách, organizuje konferencie a diskusné fóra, vzdelávacie podujatia, 
publikuje knihy, policy štúdie a analýzy a vydáva mesačník reflektujúci aktuálne 
dianie. V snahe zlepšiť vedomosť obyvateľstva o tom, koľko stoja služby štátu, o 
ktorých si väčšina myslí, že sú zadarmo, INESS prevádzkuje svoj dlhodobý 
vzdelávací projekt Cena štátu. 
  
INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie založené fyzickými 
osobami, ktoré je financované z darov fyzických osôb, 2% daňovej asignácie, grantov 
a príjmov z vlastnej činnosti. 
 
 

ZÁSADY ČINNOSTI 
 
Apolitickosť 
INESS je neziskové apolitické združenie, ktoré svojou činnosťou nepodporuje žiadnu 
politickú stranu ani záujmovú skupinu. 
 
Nezávislosť 
Spolupráca s inými subjektmi alebo osobami nemá vplyv na hodnoty ani obsah 
výstupov projektov združenia INESS. 
 
Financovanie projektov 
Financovanie projektov združenia INESS zo strany právnických osôb alebo 
verejného sektora sa uskutočňuje formou grantu. Spoluúčasť partnera na financovaní 
projektu je zverejnená v diele, ktoré je výstupom projektu. Finančná spoluúčasť nemá 
vplyv na kvalitu ani objektivitu vypracovaného diela. Spolupráca INESS so 
súkromným a verejným sektorom je možná iba v prípade, ak sú ciele a výstupy 
projektu v súlade s poslaním a hodnotami inštitútu. 
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INESS sa nepodieľa na projektoch, ktorých výsledkom je porušovanie alebo 
spochybnenie princípov osobnej slobody a vlastníckych práv. 
 
 
ĽUDIA 

 
Na činnosti INESS sa v roku 2012 aktívne podieľali: 
 

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

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

  
Mgr. Juraj Karpiš, 
analytik, 
Ukončil Fakultu 
manažmentu UK v 
Bratislave so 
špecializáciou finančný 
manažment. Predtým, 

ako začal pôsobiť v INESS, bol zamestnaný v 
komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na 
Slovensku. Zameriava sa na hospodársku a 
monetárnu politiku, verejné financie, sociálny 
systém a zdravotníctvo. Je členom Klubu 
ekonomických analytikov. 
juraj.karpis@iness.sk 

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

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

 
Ing. Martin 
Vlachynský, analytik, 
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. 
martin.vlachynsky@iness.sk 

  
Mgr. Ján Dinga, 
analytik, 
V INESS pracuje od 
roku 2012. Po 
ukončení Fakulty 
matematiky, fyziky a 
informatiky UK v 

Bratislave pôsobil ako reportingový špecialista a 
controller. Jeho oblasťou záujmu sú verejné 
financie, sociálny systém a hospodárska politika. 
jan.dinga@iness.sk 

 
Katarína Korbelová, 
office manager, 
Pracuje na čiastočný 
úväzok a zabezpečuje 
najmä administratívnu a 
operatívnu podporu. 
Študuje na Ekonomickej 
univerzite v Bratislave. 

 
katarina.korbelova@iness.sk 
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Jana Duháčková, junior 
analytička, 
Pracuje na čiastočný úväzok 
najmä na projekte Plytvanie štátu, 
v rámci ktorého monitoruje 
tlačené médiá a vyberá prípady 
neefektívneho nakladania 
s verejnými financiami. Študuje 
na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave. 
jana.duhackova@iness.sk 

 
Juraj Galvánek, junior analytik, 

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

  
Veronika Sokolová, junior 
analytička 
Pracuje na čiastočný úväzok najmä 
na projekte Plytvanie štátu v rámci 
ktorého monitoruje tlačené médiá a 
vyberá prípady neefektívneho 
nakladania s verejnými financiami. 
Študuje politológiu na Univerzite 
Komenského v Bratislave.  

veronika.sokolova@iness.sk. 

 
Igor Kossaczký, stážista, 
Pracuje na čiastočný úväzok 
a zabezpečuje analytickú a 
operatívnu podporu. Študuje 
na FMFI Univerzity 
Komenského v Bratislave  

 
 
Okrem kmeňových členov sa na výstupoch INESS podieľali aj viacerí externí 
spolupracovníci, a to formou analytickej podpory, prekladov cudzojazyčných textov, 
či organizačnej podpory: 
 
Martina Forgáč, Katarína Obická, Michal Karaba, a Jozef Lukča 
 
 

AKTIVITY 
 
V siedmom roku svojej existencie sa INESS sústreďoval najmä na problematiku 
verejných financií, finančnej a hospodárskej krízy, sociálny systém a dôchodky, 
monetárnu politiku, eurovalu a dlhovej kríze v Eurozóne, dopadom regulačných 
rámcov vlády na hospodárstvo, ako aj ďalším témam. 
 
Aktivity, ktoré INESS realizoval, možno rozdeliť do niekoľkých kategórií: analýzy a 
publikácie, organizovanie konferencií a diskusných fór s aktívnou účasťou, prednášky 
a účasť na konferenciách a diskusných fórach, state v knižných publikáciách, 
organizovanie vzdelávacích podujatí, články a vystúpenia v médiách, komentovanie 
aktuálneho ekonomického diania na Slovensku i vo svete na internetovej stránke 
INESS. 
 
 

Analýzy 
 
V roku 2012 INESS pokračoval v publikovaní krátkych policy paperov s názvom 
INESS Policy Note: 
 
INESS Policy Note: Dane ešte zvyšovať netreba 
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Ako v ňom konštatujeme, možnosti konsolidácie verejných financií cez výdavkovú 
stranu sú podstatne vyššie, ako bolo uvedené v štúdii Ako zakopať rozpočtovú 
sekeru. Dosiahnutie 3% schodku bez zvyšovania daní v budúcom roku je reálnou 
alternatívou. Prijatie úspor pritom nevyžaduje zmenu charakteru a základných funkcií 
verejnej správy. Zvyšovanie celkových daňových príjmov štátu nie je nevyhnutnosť, 
ale politickým názorom predkladateľov takéhoto návrhu. 
 
Dokument je dostupný na stiahnutie vo formáte .pdf na stránke INESS. 
 
INESS Policy Note: Reálny zmysel prísnejších STK uniká 
 
Ako v ňom konštatujeme, pripravované zmeny sú vhodným príkladom na 
demonštráciu faktu, že dodržanie formálnej stránky vrátane cost benefit analýzy ešte 
nezaručuje racionálne vytýčenie cieľov a nástrojov.  Takýto formalizovaný postup, 
avšak postavený na zlých základoch, umožňuje ospravedlnenie prakticky akejkoľvek 
regulácie, bez ohľadu na ich reálne prínosy a náklady. 
 
Celý INESS Policy Note je uverejnený vo formáte .pdf na stránke INESS. 
 
INESS Policy Note: Penzijný systém, kam SMERuješ? 
 
Reforma dôchodkového systému bude vytvárať v dohľadnej budúcnosti obrovské 
schodky. Vplyvom reformy klesnú dôchodky dnes ešte pracujúcim státisícom ľudí 
mesačne o desiatky až stovky eur. Táto reforma nebola posledná, treba sa pripraviť 
na ďalšie znižovanie dôchodkov. Penzijný systém by mal byť prehodnotený od 
základov, parametrické zmeny nestačia. 
 
Celý INESS Policy Note je uverejnený vo formáte .pdf na stránke INESS. 
 
INESS Policy Note: Podpora osobnej železničnej dopravy 
 
V rámci série Zoči-voči deficitom je opäť zameraný na možnosti šetrenia verejných 
zdrojov, tentoraz s podtitulom Ako znižovať výdavky v oblasti: Podpora osobnej 
železničnej dopravy. Dozviete sa v ňom, na ktorých tratiach by bolo pre štát 
výhodnejšie posielať taxíky miesto vlakov a aká je potenciálna úspora v prípade 
ďalšieho rušenia tratí. 
 
Celý INESS Policy Note je uverejnený vo formáte .pdf na stránke INESS. 
 
INESS Policy Note: Nižšími odvodmi za vyššiu zamestnanosť 
 
Ako v ňom konštatujeme, jednou z najväčších prekážok vytvárania nových 
pracovných miest na Slovensku je vysoká miera odvodového zaťaženia. Tá zaťažuje 
a predražuje cenu práce zamestnancov, a obmedzuje tak dopyt najmä po 
nízkokvalifikovanej pracovnej sile. Zlepšenie situácie by mohlo priniesť zníženie 
odvodového zaťaženia nízkopríjmovým skupinám podľa návrhu opísaného v tomto 
INESS Policy Note. Návrh by podporil vznik tisícov pracovných miest a zníženie 
odvodov by pocítili státisíce zamestnancov. 
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Celý INESS Policy Note je uverejnený vo formáte .pdf na stránke INESS. 
 
INESS tiež pripravil komplexnú štúdiu pojednávajúcu o možnostiach úspor v  
sociálnom systéme: 
 
Ako znižovať výdavky v oblasti štátnej sociálnej podpory 
 
Táto štúdia je príspevkom do diskusie o možnostiach konsolidácie verejných 
rozpočtov na výdavkovej strane, ktorá je v súčasnosti hlboko v tieni zvyšovania daní 
a odvodov. Po štyroch rokoch zmrazovania platov štátnych zamestnancov a 
prevádzkových nákladov nie je možné dosiahnuť dostatočne vysoké úspory vo 
výdavkoch, navyše tieto plošné opatrenia časom vedú nevyhnutne k znižovaniu 
kvality verejných služieb. Ďalšia konsolidácia výdavkov verejných rozpočtov vyžaduje 
reformné úsilie a štrukturálne zmeny hlavne na strane dávok, transferov a dotácií. K 
budúcemu rastu podielu výdavkových úsporných opatrení na celkovej konsolidácii sa 
hlási aj súčasná vláda. 
 
Štúdia nadväzuje na Analýzu sociálneho systému SR a Návrh riešenia hlavných 
nedostatkov sociálneho systému SR, ktoré INESS publikoval v roku 2006 a jej cieľom 
je predstaviť konkrétne návrhy, ktoré znížia záťaž verejných rozpočtov, ale súčasne 
zachovajú solidárnu podporu nízkopríjmových skupín. Návrhy popísané v prvej časti 
štúdie boli formulované s ohľadom na súčasný spoločenský diškurz. Zachovávajú 
štruktúru rodinnej politiky, pričom autori sú si vedomí, že rodinná politika ako celok 
čelí viacerým fundamentálnym problémom. Tieto sú predmetom diskusie, ktorá tvorí 
druhú časť štúdie. Tretia časť štúdie obsahuje kompletný prehľad viac ako 100 dávok 
sociálneho systému na Slovensku. 
 
Štúdia je súčasťou dlhodobého projektu Zoči –voči deficitom, ktorého cieľom je 
prinášať konkrétne návrhy na znižovanie deficitu verejnej správy. Je ju možné tiež 
zakúpiť v papierovej podobe v kancelárii INESS. 
 
Taxation in Europe 2012 
 
Francúzsky inštitút IREF vydal každoročnú publikáciu Taxation in Europe 2012, ktorá 
obsahuje popis fiškálnych politík a daňového vývoja v 20 krajinách Európy. Nechýba 
časť o Slovensku, ktorej autorom je Radovan Ďurana z INESS. Komentáre vývoja v 
jednotlivých krajinách sú písané autormi poznajúcimi na jednej strane lokálne 
prostredie, na druhej strane európsky kontext, preto čitateľ nájde pri každej krajine 
množstvo zaujímavých informácií. V závere publikácie sú prehľadné tabuľky fiškálnej 
pozície jednotlivých krajín a základné daňové sadzby 
. 
Taxation in Europe 2012 si môžete zakúpiť v INESS.  
 
 
 

Publikácie 
 
Ekonomický význam zlata ako komodity s monetárnym dopytom 
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Prečo rástla cena zlata posledné desaťročie? Možno považovať 
zlato za peniaze? Je zlato v bubline? Odpovede aj na tieto 
otázky hľadáme v publikácii Ekonomický význam zlata ako 
komodity s monetárnym dopytom.  
 
 
Publikáciu Ekonomický význam zlata si môžete zakúpiť 
v INESS.  
 
 
 

 
Market Finesse 
 
INESS je vydavateľom mesačníka Market Finesse, ktorý pravidelne vychádza v 
elektronickej forme od apríla 2006. Market Finesse pozostáva z najzaujímavejších 
článkov na témy, ktoré sú predmetom záujmu INESS, komentárov aktuálnych 
udalostí, rubrík Pro/Anti market či výdavky štátu na zrušenie, 
prekladov zaujímavých článkov, porovnaní zo sveta i z portálu 
Cena štátu, informácií o pripravovaných i realizovaných 
podujatiach, internetový link mesiaca a ďalšie. Mesačník 
odoberá viac ako 2000 novinárov, opinion a decision makerov, 
podnikateľov a ďalších záujemcov. 
 
Ak máte záujem o inzerciu v Market Finesse, neváhajte nás 
kontaktovať na adrese mf@iness.sk 
 
Všetky čísla Market Finesse sú voľne dostupné na stránke 
INESS. 
 
Budiž Euro! 
 
INESS od začiatku roku 2012 vydáva v elektronickej forme týždenník Budiž Euro! (v 
slovenskom aj anglickom jazyku), v ktorom sumarizuje dianie v krízou poznačenej 
eurozóne. 

 
Všetky čísla Budiž Euro! sú voľne dostupné na stránke 
Eurokríza.sk. 
 
 
 
 
 
Členovia INESS tiež pravidelne prispievajú analýzami alebo 
autorskými článkami do domácich i zahraničných odborných 
publikácií, kníh a časopisov. 
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Organizované odborné diskusné podujatia 
 
Konferencia Zoči-voči deficitom 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 9. október 2012) 
 

V konferenčných priestoroch 
bratislavského hotela Park Inn Danube 
sa v dvoch paneloch postupne 
vystriedalo sedem rečníkov zo štyroch 
európskych krajín, ktorí rôznym 
spôsobom zodpovedali otázku, ktorá bola 
zároveň témou konferencie – Je možné 
konsolidovať verejné rozpočty na 
výdavkovej strane, a ako? 
Pod moderátorským vedením riaditeľa 
INESS Richarda Ďuranu na konferencii 

vystúpil Petar Ganev z bulharského Institute for Market Economics, Aleš Rod z 
Liberálního institutu v Prahe (ČR), Kaetana Leontjeva z Lithuanian Free Market 
Institute (Litva) a expertný panel uzatváral Radovan Ďurana z INESS. Jeho 
prednáška ukázala dopad krízy na verejné rozpočty, ktorý mal podobu výrazného 
prepadu príjmov, ale na strane výdavkov 
znamenal len spomalenie ich rastového 
trendu. Po krátkej diskusii s publikom 
nasledoval politický panel. Úvodnú prednášku 
mal litovský minister spravodlivosti Remigijus 
Šimašius. Viceguvernér Českej národnej 
banky Mojmír Hampl prezentoval súčasnú 
situáciu z medzinárodného pohľadu. Pohľad 
slovenskej vlády a jej analytikov na 
rozpočtovú situáciu na záver podal riaditeľ 
Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Martin Filko. Na konferencii sa 
zúčastnilo viac ako 100 hostí, od poslancov cez veľvyslancov až po predstaviteľov 
priemyslu, akademickej obce, tretieho sektora a médií.  
 
Videozáznam z podujatia je dostupný na internetovej stránke INESS 
 
INESS po konferencii publikoval štúdiu pre vládnu politiku, kde píše o zmene 
prístupu v nakladaní s verejnými zdrojmi alebo kde a ako šetriť. 
 
Štúdia je dostupná na na stránke INESS. 
 
 
Free Market Road Show 2012: Európa na ceste do nevoľníctva? 
 
(Usporiadateľ: INESS, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, European Coalition for 
Economic Growth Austrian Economics Center, Friedrich August von Hayek Institut , 
miesto a dátum konania: Bratislava, 27. apríl 2012) 
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Dňa 27.4. 2012 sa v Bratislave uskutočnila 
medzinárodná konferencia Free Market Roadshow 
2012: Európa na ceste do nevoľníctva? Za účasti 
vynikajúcich domácich aj zahraničných rečníkov a 
viac ako 150 hostí vystúpili aj zástupcovia INESS, 
Radovan Ďurana s prednáškou „Akú veľkú vládu si 
môžeme dovoliť?“ z prvého panelu, Richard Ďurana 
moderoval diskusiu v Paneli 2: „Harmonizácia vs. 
konkurencia: Ako sa vrátiť na cestu rastu?“.  A v 
treťom paneli „Euro vs. zdravé peniaze: Znamená euroval koniec finančnej 
suverenity?“ vystúpil Juraj Karpiš s prednáškou Tragédia eura. 
 
Prednášky si môžete pozrieť tu. 
 
 
Plošné rodinné prídavky - plytvanie alebo nevyhnutnosť 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 20. november 2012) 
 

Diskusné fórum venované možnostiam úspor vo 
výdavkoch rodinnej politiky, s podtitulom Rodinné 
prídavky – plytvanie alebo nevyhnutnosť?, sa konalo 
20.11.2012 v bratislavskom Pálffyho paláci. Na 
podujatí vystúpili Miroslav Beblavý (poslanec NR 
SR), Anton Marcinčin (poradca Ministra financií SR), 
Radoslav Procházka (poslanec NR SR) a Ján Dinga 
(analytik INESS). Ich príspevky si prišlo vypočuť viac 
ako 40 poslucháčov. 
 

 
Zvukový záznam z diskusného panelu si môžete vypočuť tu. 
 
 
Prezentácia INESS pre veľvyslanectvá na Slovensku 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 20. jún 2012) 
 
Radovan Ďurana z INESS predniesol dňa 20.6. 2012 v priestoroch Veľvyslanectva 
Maďarskej republiky prednášku pre 26 ekonomických atašé z 15 veľvyslanectiev o 
návrhu konsolidačného balíčka a jeho možných dopadoch. 
 
Seminár pre novinárov 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: 
Bratislava, 18. október 2012) 
 
INESS zorganizoval dňa 18.10. 2012 seminár pre 
redaktorov slovenských periodík. Témou seminára 
bola analýza návrhu rozpočtu na budúci rok a štúdia 
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o vyplácaní rodinných prídavkov v rámci projektu „Zoči-voči deficitom“, ktorým chce 
INESS upozorniť na možnosti šetrenia výdavkov v jednotlivých oblastiach verejnej 
správy. O návrhu rozpočtu novinárom prednášal Radovan Ďurana. Návrh INESS na 
znižovanie výdavkov v oblasti štátnej sociálnej podpory predstavil novinárom Ján 
Dinga. 
 
 
Dr. Sean Gabb: Sú libertariáni vľavo alebo vpravo?  
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 18. október 2012) 
 

INESS mal už po piaty krát česť hostiť 
najvýznamnejšieho súčasného britského libertariána, 
Dr. Seana Gabba. Ako riaditeľ Libertarian Alliance je 
známy svojimi otvorenými komentármi na viaceré 
pálčivé ekonomické a spoločenské témy. Nosnou 
témou bolo postavenie libertariánskych myšlienok na 
ľavo-pravom spoločenskom spektre. Dr. Gabb využil 
svoje rozsiahle vedomosti (nielen) britskej histórie, 
aby previedol poslucháčov od vzniku myšlienok 

individuálnej ľudskej slobody v dielach Locka, Smitha a ďalších, vplyv britskej 
pozemkovej aristokracie v 19.storočí, nástup štátneho socializmu ne prelome 19. a 
20. storočia, až po vynútenú bielo-čiernu realitu studenej vojny, pred ktorú boli mnohí 
libertariáni postavení. 
 
 
Spomienkový deň Miltona Friedmana 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 31. júl 2012) 
 
INESS už po tretí krát organizoval spomienkový 
večer na ekonóma Miltona Friedmana, ktorý sa 
každoročne koná v deň jeho narodenín v 
niekoľkých štátoch sveta už šesť rokov. Tento rok 
by sa nositeľ Nobelovej ceny z roku 1976 Milton 
Friedman dožil okrúhlych 100 rokov. Stretnutie sa 
uskutočnilo v utorok 31. júla v záhradnej časti 
bratislavskej reštaurácie Pullitzer. Po privítaní hostí 
a krátkom úvode o živote Miltona Friedmana sa ku 
slovu dostal hlavný bod oficiálneho programu, 
diskusný panel. Naše pozvanie prijali Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho Inštitútu 
M.R. Štefánika, Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka a Ronald Ižip, hlavný 
analytik TRIM Broker. K nim sa ako diskutujúci a zároveň moderátor pridal hlavný 
analytik INESS Juraj Karpiš. 
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Prednášky na konferenciách a seminároch 
 
Členovia INESS v roku 2012 aktívne prezentovali názory INESS na mnohých 
domácich aj zahraničných konferenciách. INESS tiež pokračoval v rámci 
vzdelávacieho projektu Cena štátu v cykle prednášok na stredných a vysokých 
školách pre učiteľov i pre študentov. 
 
Investovanie v roku 2012 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší prednášajúci: Ronald Ižip,TRIM Broker; Juraj Sipko, NBS; 
Ján Beňák, TRIM Broker; Peter Greguš, TRIM Broker; Tomáš Plavec, TRIM Broker; 
Kjeld Lynggaard, Saxo Bank (26.1. 2012, Bratislava, organizátor: Trimbroker) 
 
 
Konferencia Liberálne riešenia – odpoveď na krízu 2.0 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší prednášajúci: Frank Schaeffler, poslanec nemeckého 
Bundestagu; Richard Sulík, Sloboda a solidarita; Martin Chren, Sloboda a Solidarita; 
Jiří Schwarz, Liberální institut (30.1. 2012, Bratislava, organizátor: SAS) 
 
 
Diskusný klub SEF: Fiškálna a rozpočtová politika SR v kontexte prechodu k fiškálnej 
únii 
 
Radovan Ďurana, INESS; ďalší diskutujúci: Ľudovít Ódor,ekonóm; Viliam Páleník, 
SAV; Radovan Kavický, M.E.S.A. 10 (6.2. 2012, Bratislava, organizátor: M.E.S.A. 10) 
 
 
Európska dlhová kríza a Slovensko 
 
Richard Ďurana, INESS (15.3. 2012, Nitra, organizátor: Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre) 
 
 
Dlhová kríza v Európe - príčiny a možné riešenia 
 
Juraj Karpiš, INESS (26.3. 2012, Nitra, organizátor: Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre) 
 
 
Rakúska teória hospodárskeho cyklu 
 
Juraj Karpiš, INESS (28.3. 2012, Bratislava, organizátor: Ekonomická univerzita) 
 
 
O súčasnom stave eurokrízy 
 
Juraj Karpiš, INESS (25.4. 2012, Bratislava, organizátor: Horizonty) 
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Finančná politika EÚ. Fiškálna únia – liek na krízu eurozóny? 
 
Juraj Karpiš, INESS (2.5. 2012, Skalica, organizátor: Euroatlantické centrum) 
 
 
Eurozóna: Perspektívy a možnosti budúceho rozvoja 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší prednášajúci: Zoltán Pogatsa, Západomaďarská 
univerzita; Elena Kohútiková, VÚB (23.5. 2012, Bratislava, organizátor: Taliansko – 
Slovenská obchodná komora) 
 
 
TEDxBratislava 
 
Juraj Karpiš, INESS (26.5. 2012, Bratislava, organizátor: TEDx) 
 
 
Reformné fórum: Súboj s deficitom: dane vs. úspory 
 
Radovan Ďurana, INESS; ďalší panelisti: Jozef Kollár, SAS; Ronald Ižip, TRIM 
Broker;  Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika (4.6. 2012, Bratislava, 
organizátor: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika) 
 
 
Konferencia Management Live 2012 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci: Peter Ondrejka, Ministerstvo hospodárstva 
SR; Ivan Štefanec, NRSR; Róbert Préga, Tatra banka (5.6. 2012, Bratislava, 
organizátor: In Form Slovakia) 
 
 
Európa: čas šetrenia alebo rastu? 
 
Juraj Karpiš, INESS; Michal Havran, Jetotak.sk (11.6. 2012, Banská Bystrica, 
organizátor: Café Európa) 
 
 
Večer inšpirácií - Bez nápadu neodídeš 
 
Radovan Ďurana, INESS (21.6. 2012, Bratislava, organizátor: Slovenská sporiteľňa) 
 
 
Ekonomické problémy Európskej únie v kontexte exekutívneho federalizmu 
 
Juraj Karpiš, INESS (26.6. 2012, Bratislava, oranizátor: Nadácia Liberálna 
spoločnosť) 
 
 
INESS na Pohode 
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Martin Vlachynský, INESS (16.7. 2012, Piešťany, organizátor: .týždeň) 
 
 
ReŠtart Slovensko 
 
Richard Ďurana, INESS (18.9. 2012, Bratislava, organizátor: ReŠtart Slovensko) 
 
 
Budúcnosť európskej integrácie a postoje KDH 
 
Juraj Karpiš, INESS (17.9. 2012, Bratislava, organizátor: KDH) 
 
 
IT Summit 2012 
 
Richard Ďurana, INESS; ďalší prednášajúci: Rasťo Kulich, Google;  Juraj Sabaka, 
ITAS a Dušan Chrenek, EK na Slovensku (27.9. 2012, Bratislava, organizátor: IT 
Asociácia Slovenska) 
 
 
Prednáška pre Holcim Slovensko 
 
Juraj Karpiš, INESS (20.9. 2012, Bratislava, organizátor: Holcim Slovensko) 
 
 
Health Management Academy 
 
Juraj Karpiš, INESS (27.9. 2012, Bratislava, organizátor: Health Management 
Academy) 
 
 
Prednáška pre Merck Sharp & Dohme 
 
Juraj Karpiš, INESS (25.9. 2012, Bratislava, organizátor: Merck Sharp & Dohme) 
 
 
Tatra Asset Management 
 
Juraj Karpiš, INESS (5.10. 2012, Banská Bystrica, organizátor: Tatra Asset 
Management) 
 
 
Prežije euro? 
 
Juraj Karpiš, INESS; Martin Filko, IFP (5.11. 2012, Bratislava, organizátor: UpeCe, 
.týždeň) 
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Chyby v koncepte duševného vlastníctva 
 
Richard Ďurana, INESS (15.11. 2012, Poprad, organizátor: Gymnázium Dominika 
Tatarku) 
 
 
Akadémia klasickej ekonómie 
 
Radovan Ďurana, INESS (7.11. 2012, Bratislava, organizátor: Konzervatívny inštitút 
M.R. Štefánika) 
 
 
Kongres Mladých liberálov 
 
Juraj Karpiš, INESS; Martin Vlachynský INESS (10.11. 2012, Bratislava, organizátor: 
Mladí liberáli) 
 
 
Tragédia eura 
 
Juraj Karpiš, INESS (21.11. 2012, Banská Bystrica, organizátor: Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici) 
 
 
Health Managment Academy 
 
Radovan Ďurana, INESS (22.11. 2012, Bratislava, organizátor: Health Managment 
Academy) 
 
 
Ako nasýtiť 7 miliárd? 
 
Martin Vlachynský, INESS (27.11. 2012, Bratislava, organizátor: Euroatlantické 
centrum) 
 
 
Jeden Svet: Budúcnosť Európy 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci: Eduard Kukan, poslanec EP; Martin Poliačik, 
poslanec NR SR;  Radovan Geist, Euractive (7.12. 2012, Bratislava, organizátor: 
Jeden svet 2012) 
 
 
Banková únia – liek pre chorú Európu? 
 
Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci: Radovan Geist, Euractive; Jozef Kollár, NR 
SR (12.12. 2012, Bratislava, organizátor: JEF Slovakia) 
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Vzdelávacie podujatia 
 
Seminár rakúskej ekonómie III 
 
(usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Piešťany, 19-22.4. 2012) 
 

V dňoch 19. – 22. apríla 2012 sa v Piešťanoch 
uskutočnil už tretí ročník Seminára rakúskej 
ekonómie, vlajkového vzdelávacieho podujatia 
INESS. Jeho cieľom je vyplniť priestor vo  
vzdelávaní na vysokých školách ekonomického 
zamerania a skvalitniť výučbu ekonómie na 
Slovensku poskytnutím alternatívy k súčasnému 
vzdelávaciemu systému. 
 
Na podujatí prednášali: Dr. Daniel Mitchell 

(CATO, USA), Prof. Josef Šíma (rektor Vysokej školy CEVRO Institut v Prahe), Doc. 
Ján Šebo (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Radovan Ďurana (INESS), Dr. 
Richard Ďurana (INESS), Juraj Karpiš (INESS), Martin Vlachynský (INESS)  
Intenzívne štvordňové podujatie (zvyčajne od 
9:00 do 21:00) prinieslo množstvo zaujímavých 
prednášok a diskusií na všemožné ekonomické i 
spoločenské témy  
Podujatie podporila Nadácia Tatra banky 
a Friedrich Naumann Stiftung. Aj vďaka nej si 
všetci študenti tiež odniesli zaujímavú literatúru 
a študijné podklady, čítaním ktorých môžu 
samostatne nadviazať na témy, ktoré sa na 
Seminári preberali. 
 
 
The 2012 Liberty Camp 
 
(usporiadateľ: INESS a The Language of Liberty Institute, miesto a dátum konania: 
Vrútky, 24.6.-30.6.2012) 

 
Šiesty ročník medzinárodného vzdelávacieho 
podujatia   The Liberty Camp 2012 sa uskutočnil už 
tradične posledný júnový týždeň vo Vrútkach. V 
dňoch 24 – 30.6. 2012 zorganizoval INESS v 
spolupráci s americkým The Language of Liberty 
Institute kemp bohatý na prednášky a diskusie, 
nechýbal workshop pre študentov, debatný klub, či 
diskusný panel s lektormi. Tento rok bolo podujatie 

pestré nielen na obsah, ale aj na národnosti, slovenských študentov, ktorí tvorili 
väčšinu, doplnili študenti z 8 krajín a prednášajúci zo 4 krajín. 
 
Po prednáškach z oblasti ekonómie a filozofie, či etiky slobody, ktoré prezentovali 
Glenn Cripe (USA) a Andy Eyschen (Austrália), Robin Coerner (UK) oboznámil 
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študentov s problematikou bankovníctva, inflácie a monetárnych systémov. Základy 
rakúskej ekonómie predstavil Radovan Ďurana z INESS. Harold Kraemer (USA) 
zaujal prednáškou o investovaní a kontroverzná téma o právach nosenia zbraní opäť 
vyvolala dlhú diskusiu. Či sa rozpadne eurozóna a ako veľmi sa prehĺbila eurokríza, 
sa študenti dozvedeli od Juraja Karpiša. Martin Vlachynský z INESS sa vo svojej 
prednáške pokúsil odpovedať na otázku, kedy sa minú prírodné zdroje. 
 
Podujatie podporili Nadácia Tatrabanky a International Republican Institute. 
 
 
Krúžok čitateľov INESS - KRUCI 
 
(usporiadateľ: INESS, miesto konania: Bratislava) 
 
Krúžok čitateľov INESS - vzdelávacie 
podujatie, na ktorom sa pravidelne 
stretávajú študenti aj neštudenti so 
záujmom o ekonómiu, kde sa diskutuje o 
prečítanej ekonomickej literatúre. V roku 
2012 sa uskutočnilo 6 krúžkov čitateľov 
priestoroch INESS za účasti celkovo 55 
ľudí. 
 
 
 

Cena štátu (www.cenastatu.sk) 
 
INESS  aj v minulom roku pokračoval vo svojom projekte CENA ŠTÁTU, ktorý spustil 
v decembri roku 2006. Nosným pilierom tohto dlhodobého projektu je internetový 
portál, ktorý na jednom mieste koncentruje presné a aktuálne informácie o 
jednotlivých zložkách verejných financií. Motívom bolo poskytovanie odpovedí na 
otázky ako napr. koľko presne nás stoja štátom 
poskytované verejné služby? Na ktoré štátne 
služby ide najviac peňazí? Koľko štát vyberie ročne 
na daniach? Koľko priamo od vás? Aký vysoký je 
štátny dlh? Aký je váš podiel na tomto dlhu? Koľko 
vy osobne prispievate napríklad na dotácie 
poľnohospodárom či financovanie činnosti hasičov? 
Ako sa cena štátu mení počas jednotlivých vlád?  
Odpovede na tieto otázky dokáže zodpovedať len 
veľmi málo ľudí a to napriek skutočnosti, že sme na nich všetci priamo finančne 
zainteresovaní. Informácie boli roztrúsené po internetových stránkach ministerstiev a 
skryté v rôznych neprehľadných vládnych materiáloch. Bolo takmer nemožné 
dopátrať sa k často krát podstatným informáciám o verejných financiách bez toho, 
aby človek strávil hodiny pri internete či vypisovaním na úrady alebo ministerstvá. 
Projekt Cena štátu, ktorý interaktívne a zrozumiteľne informuje o oblasti, ktorá bola 
dovtedy považovaná za oblasť záujmu pre úzku skupinu informovaných, napriek 
tomu, že sa priamo dotýka každého občana Slovenska. 
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Cena štátu prináša aktuálne a presné informácie týkajúce sa príjmov a výdavkov 
verejnej správy a tiež ako sa tieto veličiny menia v čase. Kvôli lepšiemu pochopeniu 
veľkých čísel, s ktorými takmer žiadny občan počas svojho života nepríde do 
kontaktu a sú pre neho neuchopiteľné (milióny, miliardy) sa jednotlivé položky 
prepočítavajú na občana a na pracujúceho (pretože tí v skutočnosti plnia štátnu 
kasu). Stránka obsahuje niekoľko unikátnych súčastí: každý návštevník si môže zistiť 
svoje vlastné daňové a odvodové zaťaženie po kliknutí na Koľko platíte vy? Na 
premiéra či politika sa môže návštevník zahrať vo virtuálnom obchode s verejnými 
službami Nakúp si svoj štát, kde sa dozvie, koľko by stál štát, keby nakupoval len 
ním preferované služby. K niektorým údajom sa vraciame aj podrobnejšie, pričom ich 
krátko komentujeme v rubrike Číslo dňa alebo Zaujímavosti. Súčasťou portálu je aj 
grafické znázornenie štruktúry verejných výdavkov formou plagátu (Vesmír verejných 
výdavkov), ktorý bol schválený Ministerstvom školstva SR ako vhodná učebná 
pomôcka pre vzdelávanie v oblasti ekonómie na stredných školách. Informácie o jeho 
pravidelnom rozposielaní na stredné a vysoké školy po celom Slovensku nájdete 
nižšie. Edukačnú úlohu plnia rôzne interaktívne aplikácie, ktoré umožňujú  ľahšie 
pochopenie súvislostí vo finančnom vzťahu občan – štát.  
 
V roku 2007 sme Cenu štátu obohatili o ďalší projekt – „Plytvanie štátu“. Jeho úlohou 
je na základe monitorovaných správ publikovaných v tlačených médiách archivovať 
príklady neefektívneho nakladania s peniazmi daňových poplatníkov zo strany  
predstaviteľov verejnej správy. Databáza umožňuje rôzne spôsoby vyhľadávania 
(podľa zodpovednej inštitúcie, obdobia, sumy a druhu plytvania) a zároveň  sčítava, 
koľko by sme za vybrané obdobie mohli ušetriť, ak by k plytvaniu nedochádzalo. 
 
INESS v roku 2008 začal s prednáškami o verejných financiách 
pre učiteľov stredných a vysokých škôl, v ktorých sme 
pokračovali aj v roku 2012, k čomu nás povzbudila aj pozitívna 
spätná  väzba zo strany samotných učiteľov.  
 
Aj v minulom roku sme pripravili balíček pre učiteľov, ktorý 
pozostával z CD-ROM a plagátu Vesmír verejných výdavkov. CD 
obsahovalo offline verziu portálu Cena štátu, pripravenú 
prezentáciu pre učiteľov ako aj návod, ako môžu učitelia vo 
výučbe Cenu štátu využiť. Súčasťou CD tiež boli interaktívne 
súčasti na využitie na vyučovacej hodine ako aj séria testov, 
ktorá má učiteľom prácu s Cenou štátu zjednodušiť. Učiteľský 
balíček sme distribuovali na viac  než 300 stredných škôl po 
celom Slovensku. INESS tiež ponúka školám možnosť 
oboznámenia s detailmi projektu formou prednášok. 
 
V roku 2012 bola Cena štátu spolu predstavená na oboch 
každoročných vzdelávacích podujatiach  organizovaných INESS 
– Liberty campe a Seminári rakúskej ekonómie, na Akadémii 
klasickej ekonómie v Bratislave a na otvorení programu ReŠtart Slovensko v sekcii 
prezentácia úspešných projektov. 
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Pokračovali sme v organizovaní vzdelávacích seminárov pre novinárov a ambasády. 
Zároveň sme začali s prípravou Open source kódu Ceny štátu pre použitie 
v zahraničí. 
 
V januári 2012 sme v spolupráci s denníkom SME priniesli do domácností všetkých 
čitateľov bloček Účet za služby štátu. Pripravili sme ho v spolupráci s reklamnou 
agentúrou Mayer/McCann Erickson a vytlačený bol v náklade 85 000 ks. 
Zrozumiteľnou a atraktívnou formou predstavuje základné výdavky verejných financií. 
 
 
Eurokríza (www.eurokriza.sk) 

 
INESS spustil začiatkom roku 2012 projekt Eurokríza, ktorý na jednom mieste 
koncentruje informácie o dianí v krízou zužovanej Eurozóne a kde počítame záväzky 
vyplývajúce z účasti Slovenska na záchranných mechanizmoch Eurozóny. Tieto 
prepočítavame na jedného Slováka, aby sme občanom uchopiteľným spôsobom 
priblížili záväzky, ktoré môže Slovensko (a teda oni ako daňoví poplatníci) platiť. 
Súčasťou projektu je aj týždenník Budiž Euro!, ktorý sumarizuje dianie v Eurozóne za 
posledný týždeň a ktorý prekladáme aj do anglického jazyka a publikujeme na portáli 
4liberty.eu. 
Na stránke nájdete aj informácie o histórii krízy, krízový slovník, prehľad o dlhovej 
situácii v Eurozóne a množstvo ďalších informácií týkajúcich sa tejto dôležitej témy. 
 
 

Mediálne aktivity 
 
Členovia INESS pravidelne publikujú v médiách  články a prostredníctvom 
mediálnych vyjadrení prezentujú názory a návrhy riešení aktuálnych ekonomických 
problémov. V uplynulom roku sa pozornosť INESS sústreďovala na pretrvávajúcu 
hospodársku krízu, z nej vyplynuvšiu dlhovú  krízu, analýzu volebných programov, 
hospodársku politiku, verejné financie,  dôchodkový systém, dianie na trhu práce a 
odvody a dane.  V roku 2012 mali  členovia INESS celkovo  786 mediálnych 
vystúpení alebo článkov, čo predstavuje medziročný 13% nárast. INESS sa počas 
svojho pôsobenia vypracoval na najrenomovanejší a v médiách najcitovanejší 
slovenský ekonomický think tank a túto pozíciu si udržal aj v roku 2012. 
 
Od 1.1. 2006 do 31.12. 2012 INESS zaznamenal spolu 3710 vystúpení alebo 
článkov. Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 
2006 do konca roka 2012 (všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu 
www.iness.sk). 
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Analytici INESS sa najčastejšie vyjadrovali v spravodajských reláciách (Správy STV, 
Televízne noviny TV Markíza, Správy TA3, Noviny TV JOJ), ale aj v publicistických 
reláciách všetkých dôležitých televízií. 
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Podobne ako v prípade televízie, aj v rozhlase členovia INESS najčastejšie 
prezentovali svoje názory v spravodajských reláciách (napr. Rádiožurnál na 
Slovensku 1), väčší priestor však dostávali aj v publicistických reláciách (napr. Z 
prvej ruky na Slovensku 1). 
 

 
 
Členovia INESS publikovali v roku 2012 v tlačených alebo elektronických médiách 
celkovo 155 autorských článkov. Zvyšok mediálnych výstupov tvorili vyžiadané 
komentáre k aktuálnemu dianiu. 
 
 

Internetová stránka www.iness.sk 
 
Obsah 
 
Na internetovej stránke INESS členovia a externí spolupracovníci publikujú: 
 

‐ vlastné odborné analýzy a štúdie, 
‐ INESS Policy Notes (krátke policy štúdie s konkrétnymi odporúčaniami pre 

hospodársku politiku) 
‐ mediálne výstupy 
‐ preklady zaujímavých článkov (na témy finančná a hospodárska kríza, euro, 

sociálny systém, hospodárska politika a dopady vládnych regulácií, životné 
‐ prostredie, energetický priemysel, daňová konkurencia a podobne), 
‐ vlastné komentáre k aktuálnemu dianiu na Slovensku i vo svete 
‐ zaujímavé porovnania z rôznych ekonomických a spoločenských oblastí 

života, 
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‐ rešerše ekonomickej literatúry, 
‐ mesačník Market Finesse, 
‐ odporúčania na zaujímavé články, stránky, podujatia alebo publikácie, 
‐ iné. 

 

 
 
Na svojej stránke INESS v spolupráci s Liberálním Institutem v Prahe ponúka na 
predaj zaujímavé diela svetovej ekonomickej literatúry. 
 
Štatistika návštevnosti internetovej stránky www.iness.sk 
 
Počas roka 2012 navštívilo internetovú stránku INESS (www.iness.sk) viac ako 123 
315 unikátnych návštevníkov (v roku 2011 prešla stránka iness.sk rekonštrukciou, 
v jej dôsledku sú údaje o návštevnosti stránky skreslené) 
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Počet návštevníkov stránky www.cenastatu.sk 
 
Portál Cena štátu tiež dosiahol v uplynulom roku najvyššiu návštevnosť počas svojej 
6 ročnej existencie, keď si údaje o verejných financiách prišlo pozrieť 218 039 
unikátnych návštevníkov (medziročný nárast 26%). Táto vysoká návštevnosť je 
sčasti dôsledkom prednáškovej tour INESS o Cene štátu po stredných a vysokých 
školách po Slovensku ako aj zaslaním učiteľského balíčka Cena štátu učiteľom na 
viac ako 300 stredných škôl a jeho aktívnym využívaním zo strany učiteľov (viac v 
sekcii Prednášky na konferenciách a seminároch a Cena štátu). Ďalším dôvodom 
môže byť rastúci záujem o portál v zahraničí. Potvrdzuje ho aj záujem zahraničných 
partnerov o vytvorenie klonov pre ďalšie krajiny. 
 
Počet návštevníkov stránky www.eurokriza.sk 
 
Od založenia v januári 2012 navštívilo stránku www.eurokriza.sk počas roku 2012 
38 590 unikátnych návštevníkov. 
 



 
 

27 
 

 
 
 
Iné internetové stránky 
 
Okrem vlastnej internetovej stránky www.iness.sk prezentujú členovia INESS svoje 
názory na blogu eTrend.sk, aktualne.sk, komentáre z internetovej stránky INESS 
preberajú ekonomický portál Hospodárskych novín Finweb i Aktuality.sk. Preklady 
svojich textov publikuje INESS na stránkach 4liberty.eu, francúzskeho IREF či 
amerického Atlas Economic Research Foundation. 
 
INESS na Facebooku 
 
INESS v roku 2009 spustil svoju stránku na populárnej sociálnej sieti - Facebooku. V 
súčasnosti má stránka 2194 fanúšikov, čo je najviac spomedzi všetkých slovenských 
think tankov. Na stránke nájdete vždy aktuálne informácie o pripravovaných 
podujatiach, zaujímavých mediálnych výstupoch či článkoch členov INESS ako aj 
diskusie na témy, ktorým sa venuje INESS alebo ktoré zaujímajú našich čitateľov. 
 
Adresa FB stránky INESS: www.facebook.com/iness.slovakia 
 
V roku 2011 sme tiež spustili samostatná facebookovskú stránku pre náš vlajkový 
projekt Cenu štátu. Prinášame na ňom zaujímavé informácie z diania vo verejných 
financiách a počet fanúšikov dosahuje v súčasnosti 458. 
 
Adresa FB stránky Cena štátu: http://www.facebook.com/cenastatu 
 
V roku 2012 sme založili facebookovskú stránku pre projekt Eurokríza, kde počet 
fanúšikov je 319. 
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Adresa FB stránky Eurokríza http://www.facebook.com/eurokriza 
 
 

Medzinárodné pôsobenie 
 
 
INESS na Mont Pelerin Society v Prahe 
 
Richard Ďurana z INESS prednášal dňa 4.9. 
2012 na svetovom stretnutí Mont Pelerin Society, 
ktorý sa tento rok uskutočnil v Prahe. 
 
Mont Pelerin Society je prestížna uzavretá 
spoločnosť ekonómov (8 nositeľov Nobelovej 
ceny), filozofov, historikov a intelektuálov, ktorú v 
roku 1947 zakladali napr. Friedrich Hayek, Karl 
Popper, Ludwig von Mises, George Stigler či Milton Friedman. 
Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnilo cca 350 účastníkov, medzi rečníkmi boli 
napríklad prezident ČR Václav Klaus, Allan Meltzer, Sam Peltzman, Jesús Huerta de 
Soto, Guido Hülsmann, Peter Boettke, James Tooley, Enrico Colombatto, George 
Selgin a mnohé ďalšie známe osobnosti. 
 
Richard Ďurana komentoval paper viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla venovaný 
súčasným problémom eurozóny. 
 
 
Atlas Liberty Forum 
 

Americký Atlas Economic Research Foundation 
organizoval v New Yorku v dňoch 3-4. októbra 2012 
každoročnú medzinárodnú konferenciu The 2012 
Liberty Forum za účasti približne 450 zástupcov 
protrhovo orientovaných think tankov z celého sveta. 
Na konferencii prednášal o projektoch INESS aj 
Richard Ďurana z INESS. 
 

 
Free Market Road Show 2012 
 
V záverečnej sérii konferencií Free Market Road Show 2012 dňa 25.5. 2012 v 
Ľubľane vystúpil aj Richard Ďurana z INESS v v paneli „Harmonizácia vs. 
konkurencia: Ako sa vrátiť na cestu rastu?“. Témou jeho príhovoru bolo duševné 
vlastníctvo, kde spochybnil tézu, podľa ktorej je duševné vlastníctvo podmienkou 
inovatívnosti a poukázal na to, že generuje tzv. "duševné monopoly", ktoré naopak 
inovácie brzdia. Ďalšími panelistami boli Dr. Jože P. Damijan, University of Ljubljana, 
Slovenia; Dr. Razeen Sally, University of Singapore, Singapore; Dr. Peter Groznik, 
Gorenje, Slovenia; Dr. Anže Burger, University of Ljubljana, Slovenia a Dr. Edward 
Stringham, Fayetteville State University, USA. 
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Liberal Social Policy Conference 
 

Richard Ďurana z INESS prednášal na konferencii 
Liberal Social Policy Conference, ktorá sa 
uskutočnila vo Varšave dňa 30.10. 2012. Témou 
jeho prednášky bol flexibilný pracovný trh v 
Európskej únii. 
V paneli spolu s ním vystúpili Jeremi Mordasewicz 
(Polish Confederation of Private Employers 
Lewiatan), Wiktor Wojciechowski (Civil 
Development Forum) a Rita Griguolaite 
(Lithuanian Free Market Institute). 

 
 
Mezinárodní letní škola 2012: „Classical Liberalism in Philosophy, Economics 
and Politics“ 
 
Radovan Ďurana z INESS prednášal na medzinárodnej letnej škole „Classical 
Liberalism in Philosophy, Economics and Politics“, ktorú organizovali Vysoká škola 
CEVRO Institut a Ohio University v dňoch 13. – 17. augusta 2012 v Prahe. 
 
 
Letní Akademie Mises Institutu 2012 
 
Tragédia duševného vlastníctva, taký bol názov prednášky Richarda Ďuranu z 
INESS na Letnej akadémii Mises institutu 2012, ktorý sa konal v dňoch 23.-26. 
augusta 2012 blízko Znojma v Českej republike. Vysvetlil v nej, prečo je koncept 
duševného vlastníctva len spôsobom garancie duševných monopolov, ktoré by mali 
byť odmietnuté rovnako ako monopoly a privilégiá v materiálnom svete. 
 
 
Seminár Tragédia nekrytých mien - štátne monopolné peniaze v problémoch 
 
O tragédii nekrytých mien a problémoch, ktoré tieto štátne 
monopolné peniaze spôsobujú hovoril vo svojej prezentácii 
pre G&S Solutions dňa 18.10. 2012 v Prahe Juraj Karpiš z 
INESS.
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Členstvo v medzinárodných organizáciách 
 
INESS je členom Stockholm Network (trhovo orientovanej 
siete  európskych think tankov). 

 
 

INESS je členom Atlas Network, siete, ktorá združuje viac ako 
500 think tankov z viac než 100 krajín celého sveta 
 

 
INESS je členom 4liberty.eu Network, siete 11 free market 
inštitútov zo strednej a východnej Európy 
 

 
 

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI 
 
Naďalej rozšírovať kapacity INESS. 
 
Pokračovať v projekte Eurokríza (www.eurokriza.sk) a naďalej aktualizovať údaje a 
informovať o vývoji v Eurozóne prostredníctvom stránky i týždenníka Budiž Euro! 
 
Na rok 2013 pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Tatra banky už štvrtý ročník 
intenzívneho vzdelávacieho podujatia pre vybraných študentov vysokých škôl s 
názvom Seminár rakúskej ekonómie IV. Viac informácií nájdete na stránke 
www.iness.sk/srek/. 
 
V júni usporiadame v spolupráci s americkým The Language of Liberty Institute 
v podarí siedmy medzinárodný The Liberty camp. 
 
Budeme pokračovať v organizovaní konferencií a diskusných fór. 
 
Budeme presadzovať zavedenie prístupu sunset clause k reguláciám a organizáciám 
štátu. 
 
Naďalej sa budeme aktívne zúčastňovať na domácich i zahraničných konferenciách. 
 
Plánujeme si udržať si pozíciu najcitovanejšieho ekonomického think tanku na 
Slovensku. 
 
Budeme pokračovať v organizovaní vzdelávacích seminárov pre novinárov (verejné 
financie, finančná kríza, inštitucionálne nastavenie eurozóny...). 
 
Vydanie knihy pojednávajúcej o finančnej a hospodárskej kríze – sprievodcu krízou. 
 
Zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými think tankmi s cieľom posilniť 
pozíciu povedomia o trhových mechanizmoch a dôsledkoch štátnych intervencií do 
hospodárstva. 
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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: 266 475 2087 / 1100 (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 mesačníkov Market Finesse a Budiž Euro! 
- 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, Ján Dinga, 
Juraj Galvánek, Jana Duháčková, Veronika Sokolová, Igor Kossaczký, Katarína 
Korbelová – tím INESS 


