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Výročná správa za rok 2015 predkladá na jednom mieste aktivity, ktoré INESS – 
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz realizoval v desiatom roku svojho 
pôsobenia. 
 
V roku 2015 sme pripravili niekoľko nových projektov, ale venovali sme sa aj 
tradičným aktivitám.  
 
V novembri sme uviedli dlho očakávanú knihu Juraja Karpiša „Zlé peniaze – 
sprievodca krízou“, ktorá bola mimoriadne úspešná. Na crowdfundigovej stránke  
štartovač.cz knihu podporilo 341 osôb, vďaka ktorým sa projekt stal historicky 
najúspešnejšou slovenskou kampaňou na tomto portáli. Len v roku 2015 sa predalo 
viac ako 2500 kníh. Zároveň autor knihy odštartoval cyklus prednášok Zlé peniaze, 
v rámci ktorých rozprával o tom, prečo sú súčasné peniaze „zlé“, k čomu táto 
skutočnosť vedie a ako by sa mohli opäť stať dobrými. 
 
Aj v roku 2015  sme pokračovali v aktivitách projektu Eurokríza. Pomocou neho 
informujeme verejnosť  o aktuálnom dianí ohľadom krízy v eurozóne. Jeho súčasťou 
je aj týždenník Budiž euro!, ktorý sme publikovali v slovenčine aj v angličtine. 
Pokračovali sme tiež 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 súčasnosti existujú Ceny štátu pre Českú republiku, 
Poľsko, Gruzínsko, Indiu, Island, Bielorusko a Ukrajinu, v roku 2015 pribudla Cena 
štátu aj pre Rakúsko. 
 
Publikovali sme tiež viacero publikácií a krátkych štúdií INESS Policy Notes, v 
ktorých sme prezentovali náš pohľad a riešenia viacerých hospodárskych problémov. 
Pokračovali sme vo vydávaní mesačníka Market Finesse, ktorý tvorí súhrn toho 
najzaujímavejšieho, čo sa v INESS za uplynulý mesiac udialo. Spustili sme INESS 
audio, kde zverejňujeme audio rozhovory so zaujímavými hosťami našich podujatí. 
V máji INESS bezplatne sprístupnil verejnosti svoju knižnicu s viac ako 650 knihami, 
publikáciami a časopismi, prevažne ekonomického charakteru. 
 
Naďalej sme rozvíjali tradíciu našich vzdelávacích podujatí. V marci sme organizovali 
už šiesty ročník 4-dňového intenzívneho Seminára rakúskej ekonómie (SREk) pre 
vybraných VŠ študentov za účasti prominentných zahraničných a domácich lektorov.  
 
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  
bez Vašej podpory a priazne. Dovoľte mi poďakovať Vám za ňu a vyjadriť nádej, že 
sa nám ju podarí zachovať aj v roku 2016. 
 
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. INESS bolo pridelené 
IČO 307 98 442, DIČ 202 232 7230. Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., IBAN: 
SK2811000000002664752087. 
 
INESS vznikol na sklonku roku 2005 a svoju činnosť začal 1. januára 2006. Cieľom 
INESS je prispieť k rozvíjaniu občianskej spoločnosti, v ktorej ľudia rozumejú 
fungovaniu trhov a poznajú efekty zásahov štátu a ich dopad na spoločnosť a 
každodenný život. Za základné piliere prosperujúcej spoločnosti považujeme 
súkromné vlastníctvo, mierové spolužitie a garanciu osobnej slobody. Preto INESS 
rozvíja stratégie zamerané na zlepšovanie všeobecného poznania dopadov štátnych 
zásahov na dôchodkový a sociálny systém, zdravotníctvo, monetárnu a fiškálnu 
politiku, členstvo v EÚ, podnikateľské prostredie, obchod, duševné vlastníctvo a 
vlastnícke práva. INESS reálne ovplyvňuje hospodársku politiku štátu, prezentuje 
svoj postoj v médiách, organizuje konferencie a diskusné fóra, vzdelávacie podujatia, 
publikuje knihy, policy štúdie a analýzy a vydáva týždenník a mesačník reflektujúci 
aktuálne dianie. V snahe zlepšiť vedomosť obyvateľstva o tom, koľko stoja služby 
štátu, o ktorých si väčšina myslí, že sú zadarmo, INESS prevádzkuje svoj dlhodobý 
vzdelávací projekt Cena štátu. 
  
INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie založené fyzickými 
osobami, ktoré je financované z darov fyzických osôb, 2% daňovej asignácie, 
grantov a príjmov z vlastnej činnosti. 
 

ZÁSADY ČINNOSTI 
 
Apolitickosť 
INESS je neziskové apolitické združenie, ktoré svojou činnosťou nepodporuje žiadnu 
politickú stranu ani záujmovú skupinu. 
 
Nezávislosť 
Spolupráca s inými subjektmi alebo osobami nemá vplyv na hodnoty ani obsah 
výstupov projektov združenia INESS. 
 
Financovanie projektov 
Financovanie projektov združenia INESS zo strany právnických osôb alebo 
verejného sektora sa uskutočňuje formou grantu. Spoluúčasť partnera na financovaní 
projektu je zverejnená v diele, ktoré je výstupom projektu. Finančná spoluúčasť nemá 
vplyv na kvalitu ani objektivitu vypracovaného diela. Spolupráca INESS so 
súkromným a verejným sektorom je možná iba v prípade, ak sú ciele a výstupy 
projektu v súlade s poslaním a hodnotami inštitútu. 
 
INESS sa nepodieľa na projektoch, ktorých výsledkom je porušovanie alebo 
spochybnenie princípov osobnej slobody a vlastníckych práv. 
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ĽUDIA 
 
Na činnosti INESS sa v roku 2015 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 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Róbert 
Chovanculiak 
analytik 
 
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. 
robert.chovanculiak@iness.sk 
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Okrem kmeňových členov sa na výstupoch INESS podieľali aj viacerí externí 
spolupracovníci, a to formou analytickej podpory, prekladov cudzojazyčných textov, 
či organizačnej podpory: 
 
Monika Olejárová, Juraj Zamborský, Adam Dzurák, Natália Hlaváčová, Daniela 
Potočňáková 
 
 

AKTIVITY 
 
V desiatom roku svojej existencie sa INESS sústreďoval najmä na problematiku 
verejných financií, finančnej a hospodárskej krízy, problém nezamestnanosti, 
sociálny systém a dôchodky, monetárnu politiku, dlhovú krízu v Eurozóne, či 
dopadom regulačných rámcov vlády na hospodárstvo. Pozreli sme sa aj na 
problematiku gastrolístkov, ktoré sú častokrát prezentované ako benefit pre 
zamestnanca, hoci sú výhodné výlučne pre gastrofirmy.  
 
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. 
 
 

 
Jana Kostovčáková, office 
manager 
 
Zabezpečuje operatívnu 
podporu, monitoring 
mediálnych výstupov a 
preklady cudzojazyčných 
textov. Študuje na Fakulte 

sociálnych a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave  
jana.kostovcakova@iness.sk 
 
 
 

Ing. Andrej Moravčík, 
stážista 
 
Spolupracuje na projekte 
Vláda schválila na náš účet. 
Pracuje ako poradca 
predsedu hospodárskeho 
výboru NR SR 
andrej.moravcik@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 na 

Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave. 
veronika.sokolova@iness.sk. 
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ANALÝZY 
 
V roku 2015 INESS pokračoval v publikovaní krátkych policy paperov s názvom 
INESS Policy Note: 
 
INESS Policy Note: Gastrolístky ujedajú zamestnancom z obeda 

Nízka konkurencia na trhu s gastrolístkami zabezpečuje gastrofirmám vysoké marže, 
čo znižuje hodnotu, ktorú získavajú zamestnanci. Zamestnanci by mali mať možnosť 
získať finančný príspevok na stravovanie, ak nechcú používať drahé gastrolístky. 
Príspevok by mal byť oslobodený od dane z príjmu rovnako, ako sú oslobodené 
príspevky na nákup gastrolístkov 

Celá publikácia je na stiahnutie dostupná vo formáte pdf tu. 

INESS Policy Note: Nezamestnanosť - systémový problém slovenského 
hospodárstva 
 
V nadväznosti na publikáciu Rómovia a sociálne dávky sa 
autori zamerali na prekážky, ktorým čelia dlhodobo 
nezamestnaní uchádzači o prácu s nízkou kvalifikáciou.  

Uskutočnili prieskum medzi zamestnávateľmi aj obecnými 
úradmi zameraný na identifikáciu skúseností a predsudkov 
v zamestnávaní Rómov. Aj pomocou prieskumu sa autori 
snažili verifikovať, ktoré opatrenia na trhu práce predstavujú 
najväčšie prekážky v tvorbe nových pracovných miest pre 
tieto skupiny. 

Publikáciu si môžete stiahnuť ako pdf tu. 
 

PUBLIKÁCIE 
 
Zlé peniaze – sprievodca krízou  

Juraj Karpiš napísal tučného sprievodcu krízou aj pre 
neodbornú verejnosť.  

V knihe hľadá príčiny prečo padli banky a európske štáty si 
nevedeli požičať. Poukazuje na slabé miesta fungovania 
dnešného finančného systému, keď sa možnosť tvoriť 
peniaze z ničoho zneužíva na sledovanie cieľov politickej 
triedy a finančníkov. Banky pomáhajú financovať sľuby 
politikov. Tí im na oplátku pravidelne pomáhajú z 
problémov za naše peniaze. Po kríze sa ľudia opäť stali 
rukojemníkmi. Museli sme zaplatiť účty za banky, ktoré sú 
údajne príliš veľké na to, aby padli. 
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Dôležitou časťou knihy sú možné budúce scenáre a konkrétne návrhy ako žiť dobrý 
život napriek zlým peniazom. 

Len v prvom týždni po vydaní knihy sa predalo vyše 1000 kusov a záujem čitateľov 
neutíchal, čo viedlo k tomu, že len dva týždne po vydaní bola objednaná prvá dotlač 
knihy.   

Knihu si môžete objednať aj vy v tlačenej či elektronickej verzii na adrese 
www.zlepeniaze.eu a nájdete ju aj v kníhkupectvách.  
 
 
Market Finesse 
 
INESS je vydavateľom 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, výberu Vláda schválila, prekladov 
zaujímavých článkov, porovnaní zo sveta i z portálu Cena 
štátu, informácií o pripravovaných i realizovaných 
podujatiach, internetový link mesiaca a ďalšie. Mesačník 
odoberá viac ako 2000 novinárov, expertov, opinion a 
decision makerov, podnikateľov a ďalších záujemcov. 
 
Ak máte záujem o inzerciu v Market Finesse, 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. 
 
Pozrite si tiež vyššie uvedenú kapitolu Analýzy, viaceré 
z nich mali tlačenú podobu. 
 
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 

 
Workshop k projektu Rómsky mýtus 

(Usporiadateľ: INESS: Bratislava, 12.január 2015) 

 
INESS zorganizoval dňa 12. januára 2015 
workshop na podporu projektu Rómsky mýtus. 
Workshop sa uskutočnil v priestoroch SPOT v 
Bratislave a zúčastnilo sa ho 20 účastníkov z 
prostredia mimovládnych organizácií. 
 
Na úvod podujatia Radovan Ďurana oboznámil 
publikum so základnými proporciami hlavných 
výdavkov verejných financií. 

 
Ján Dinga účastníkom vysvetlil metodiku štúdie Rómovia a sociálne dávky, ktorá 
viedla k záverom prezentovaným verejnosti. 
 
Tretia prezentácia patrila Danielovi Škoblovi z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, 
ktorý hovoril o zbere terénnych dát a kvalite rómskych štatistík. Téma úzko súvisela s 
tvorbou Altlasu rómskych komunít, ktorý bol jedným z hlavných zdrojov publikácie 
Rómovia a sociálne dávky. 
 
Následná diskusia sa niesla v duchu rôznych aspektov riešenia rómskej problematiky 
a kvality dát, ktoré sú k tomuto problému na Slovensku k dispozícii..  
 
Viac o podujatí na našom webe. 
 
 
Free Market Road Show 2015 v Bratislave 

(Usporiadateľ: INESS, Austrian Economics Center, 14. Apríl 2015 Bratislava) 

 
Dňa 14. apríla 2015 sa v bratislavskom 
hoteli Park Inn Danube uskutočnila 
medzinárodná konferencia Free Market 
Road Show, ktorú zorganizoval INESS v 
spolupráci s rakúskym Austrian 
Economics Center.  
 
Free Market Road Show Bratislava je 
súčasťou unikátneho konferenčného tour, 
táto konferencia sa v mesiacoch apríl-máj 
uskutoční v 36 najväčších / hlavných 
mestách celej Európy a Kaukazu. 
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Na konferencii vystúpila desiatka mimoriadne zaujímavých osobností z oblasti 
diplomacie, biznisu, akadémie ale aj expertov zo zahraničných think tankov. 
 
Viac o podujatí na našom webe. 
 
 
Spomienkový deň Miltona Friedmana: Sloboda zlej voľby 

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: KC Dunaj, Bratislava, 30. júl 2015) 

 
30. júla INESS zorganizoval v poradí už 6. 
ročník ekonomického podujatia na 
pripomenutie intelektuálneho odkazu 
ekonóma a držiteľa Nobelovej ceny za 
ekonómiu Miltona Friedmana. Tohtoročným 
rečníkom bol známy český ekonóm Petr 
Bartoň, ktorý strávil časť jeho akademickej 
kariéry ako výskumník práve na University of 
Chicago, kde Milton Friedman pôsobil a kde 
sa s ním aj osobne stretol. 

 
Podujatie otvoril krátkym príhovorom Juraj Karpiš, v ktorom predstavil publiku Petra 
Bartoňa, ktorý momentálne pôsobí ako výskumný pracovník v Institute for Research 
in Economic and Fiscal Issues (IREF Europe), kde sa venuje fiškálnym politikám a 
súčasnému vývoju Európskej únii. Bartoň vyštudoval ekonómiu na prestížnych 
univerzitách v Cambridge a Chicagu. Práve doktorandské štúdium na druhej 
zmieňovanej univerzite ho spája s odkazom Miltona Friedmana, kde prišiel do styku s 
jeho myšlienkami a tiež samotným Friedmanom. Neskôr Bartoň učil na Anglo-
Americkej vysokej škole a Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Okrem fiškálnej 
problematiky sa venuje aj ekonómii nerestí a ich regulácii zo strany štátu. 
 
Do Bratislavy prišiel s prednáškou s názvom: „Milton Friedman: Známa aj nepoznaná 
tvár.“ V nej sa venoval dôvodom, prečo je dnes Milton Friedman aj po toľkých rokoch 
stále mnohými obdivovaný a zároveň inými zatracovaný. V prednáške okrem iného 
poukázal aj na dôležitosť pri rozlišovaní dvoch tvárí Miltona Friedmana: 
chronologicky prvá tvár je spájaná predovšetkým s akademickou a vedeckou prácou 
na univerzite v Chicagu a v zásade sa nezaoberala politickou filozofiou a verejnou 
politikou. Prvá tvár Miltona Friedmana tak bola čisto vedecká a venovala sa 
predovšetkým bezhodnotovému skúmaniu. Druhá tvar na druhej strane zhodnotila 
predchádzajúce vedecké bádanie a začala ho používať na odporúčania politikom. To 
vyústilo vo Friedmanovu obhajobu slobody a trhu ako vhodných prostriedkov na 
naplnenie cieľov verejnej politiky. Friedmanov liberalizmus tak nebol prvotným 
predpokladom, ale až následným výsledkom bádania podporeným dlhoročným 
výskumom. Prednáška bola taktiež prešpikovaná množstvom zaujímavosti a 
osobných skúsenosti Petra Bratoňa ako s University of Chicago, tak aj so samotným 
Miltonom Friedmanom. 
 
Aj napriek dovolenkovej sezóne sa podujatia v KC Dunaj zúčastnilo vyše 100 
poslucháčov, medzi ktorými nechýbali univerzitní profesori, zástupcovia neziskových 



 
 

Na Vŕšku  8 ,  811  01  Bra t i s lava ,  te l . :  +421  2  5441  0945 ,  i ness@iness .sk ,  www. iness .sk  

organizácií na Slovensku, novinári, bankoví analytici a študenti. Títo všetci vydržali 
pozorne počúvať výklad Petra Bartoňa skoro celé dve hodiny. Po prednáške 
nasledovala najskôr oficiálna a neskôr neoficiálna diskusia o živote a práci Miltona 
Friedmana, ktorú si mohli poslucháči spríjemniť občerstvením v podobe klasického 
amerického jedla – hamburgermi. 
 
Partnerom podujatia bola americká nadácia Friedman Foundation for Educational 
Choice. 
 
Viac o podujatí na našom webe. 
 
 
Výročná prednáška Dr. Seanna Gabba 

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 12. august 2015) 

 
Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok prijal 
pozvanie INESS Dr. Sean Gabb, riaditeľ britskej The 
Libertarian Alliance a jeden z najznámejších 
zástancov slobody v Európe, na prednesenie svojej 
tradičnej výročnej verejnej prednášky. 
 
V prednáške sa Dr. Gabb venoval téme štátneho 
špehovania. Prednáška sa uskutočnila dňa 12.8. 
2015 v zaujímavých priestoroch Progressbaru 
(prvého a jediného hacker space v Bratislava) a 

napriek 38 stupňovým letným horúčavám sa na ňu prišlo pozrieť 25 poslucháčov. 
 
Viac o podujatí na našom webe. 
 
 

Konferencia Konkurencieschopnosť: Slovo bez obsahu? v Bratislave 

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 25. november 2015) 

 
V stredu 25. novembra 2015 sa v priestoroch hotela Saffron v Bratislave uskutočnila 
medzinárodná konferencia Konkurencieschopnosť: Slovo bez obsahu?, ktorú 
organizoval INESS v spolupráci s European Liberal Forum.  
 
Cieľom konferencie bolo zapáliť verejnú 
debatu o skutočnom významne 
konkurencieschopnosti pre ekonomický 
rozvoj krajiny a o reformách, ktoré k jej rastu 
prispievajú. Približne 130 divákov si mohlo 
vypočuť dva rečnícke panely. V prvom 
vystúpili medzinárodní ekonomickí experti, v 
druhom poprední predstavitelia slovenských 
politických strán. Rozsiahly priestor na 
otázky dostali aj diváci, ktorí ho aj náležite 
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využili. 
 
Po úvodných príhovoroch riaditeľa INESS Richarda Ďuranu a viceprezidenta 
European Liberal Forum Jürgena Martensa vystúpili v prvom paneli  nasledovní 
rečníci s príspevkami: 
 
Žilvinas Šilénas, prezident najvýznamnejšieho litovského ekonomického think-tanku 
Lithuanian Free Market Institute. 
 
Martin Agerup, prezident kodanského Centre for Political Studies (CEPOS) 
 
Ivan Mikloš, bývalý minister financií Slovenskej republiky a v súčasnosti člen 
International Advisory Board of National Reform Council of Ukraine. 
 
Prof. Aristides Hatzis, profesor práva a ekonómie na University of Athens, zakladateľ 
populárneho blogu greekcrisis.net. 
 
Raoul Ruparel, riaditeľ britského think-tanku Open Europe a prispievateľ časopisu 
Forbes. 
 
Moderátorom bol Radovan Ďurana z INESS.  
 
V druhom paneli šestica slovenských politikov predstavila konkrétne opatrenia 
svojich strán na témy: 

 
1. Vymožiteľnosť práva a ochrana drobných veriteľov 
(pomalé súdnictvo, druhotná platobná neschopnosť, 
ochrana veriteľov, obchodný a občiansky zákonník). 
 
2. Premena Slovenska na technologického lídra nielen v 
súkromnom, ale aj verejnom sektore (problém nedostatku 
IT odborníkov (Industry 4.0), neefektívne vzdelávanie v 
tejto oblasti, ako systémovo zlepšiť obstarávanie IT riešení 
vo verejnom sektore, ako upraviť e-government). 
 
3. Iné významné opatrenie na zlepšenie 
konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky vo Vašom 
programe. 
 

 
Moderátorom bol Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti. 
 
Za jednotlivé strany vystúpili: 
 
Igor Matovič, predseda OĽaNO 
 
Miroslav Beblavý, podpredseda SIEŤ 
 
Ján Hudacký, podpredseda KDH 
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Ivan Švejna, podpredseda Most-Híd 
 
Eugen Jurzyca, poslanec, SaS 
 
Jozef Kollár, poslanec, SKOK 
 
Partnermi podujatia boli Friedrich Naumann Stiftung, IT asociácia Slovenska, 
Republiková únia zamestnávateľov a Atlas Network. Mediálnymi partnermi boli 
Aktuality.sk, Denník N a Hospodárske Noviny. 
 
Videozáznam z podujatia ako aj powerpointové prezentácie jednotlivých expertov si 
môže pozrieť na stránke konferencie http://iness.sk/compete/ 
 
 
Odstraňovanie prekážok na trhu práce - chýbajúci kameň podpory 

zamestnávania 

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 15. december 2015) 

 
Na seminári, ktorý zorganizoval INESS, sa 
zúčastnilo viac než 20 predstaviteľov 
tretieho sektora, politikov, organizácií 
pôsobiacich v oblasti zamestnávania 
Rómov, novinárov, zástupcov 
veľvyslanectiev a zainteresovaných 
zástupcov širokej spoločnosti. 
 
Panelisti na odbornom seminári: 
 
Radovan Ďurana (INESS)  

Peter Goliaš (INEKO)  

Marek Radvanský (EÚ SAV)  

Tomáš Smutný (HUMANex, s.r.o.) 

 
Cieľom seminára bolo popísať existujúce prekážky na trhu práce, ktoré sú 
dôsledkom legislatívy a diskutovať o možnostiach ich odstránenia, či zmeny. 
Hlavným zdrojom týchto prekážok sú najmä Zákonník práce, administratívne náklady 
spojené s evidenciou a vykazovaním, BOZP, a odvodové zaťaženie - špecificky 
práce na dohodu. 
 
Politika štátu v oblasti zamestnávania marginalizovaných a zraniteľných skupín 
(vrátane Rómov) sa sústreďuje hlavne na dočasnú finančnú podporu vzniku 
pracovného miesta, ale ignoruje sa problém regulačných nákladov, ktoré súvisia so 
zamestnávaním a sú dôsledkom skôr nezodpovedného prístupu k regulácii trhu 
práce. 
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Počas diskusie reagovali rečníci na svoje príspevky a otázky publika. Diskutovalo sa 
o dopadoch orientácie na vzdelávanie na príjmovú distribúciu. Rečníci polemizovali s 
názorom z publika, či je nižšia minimálna mzda dostatočná na slušné prežitie. Lucia 
Kováčová (SGI) upozornila na skutočnosť, že vyššie náklady na zaškolenie Rómov 
sú podmienené tým, že oproti majorite sú obyčajne dlhšie nezamestnaní, majú menej 
pracovných návykov a nižšiu kvalifikáciu. Klára Orgovánová (Rómsky inštitút) sa 
pýtala na skúsenosti s tzv. sociálnymi podnikmi na Slovensku. Robert Chovanculiak 
(INESS) očakáva vyšší vplyv hodnotenia škôl na záujem študentov, Peter Goliaš 
následne ilustroval vplyv ich hodnotenia na príkladoch správania sa niektorých škôl. 
Marek Radvanský reagoval na otázku Jaroslavy Lukačovičovej (Šanca), ako by mala 
byť regionalizácia minimálnej mzdy uskutočnená v praxi a či by sa mali následne 
upravovať aj výšky sociálnych dávok. 
 
 

PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH 
 
Členovia INESS v roku 2015 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 (viď Príloha). 
 
 
INESS na Pohode  
 
9. 7. - 11. 7. 2015 sa Juraj Karpiš zúčastnil dvoch diskusií na festivale Bažant 
Pohoda.		
 
O ekonomike v lese a džungli na burze	
	
Čo má podobné kalamita v Tatrách s krízou 
eura? Obchodujú medzi sebou zvieratá v lese? 
Majú byť startupy chránenými živočíchmi, tak 
ako medvede? A aký finančný zisk nám môže 
prinášať panensky nedotknutá príroda?		
Diskutovali Juraj Karpiš a Erik Baláž v stane 
.týždňa. 

Café Europa: Kam sa podel slušný kapitalizmus? 	
	
Diskutovali Juraj Karpiš a Tomáš Sedláček na Europa Stage.		
Viac o podujatí na našom webe. 

	
Rozporové konanie k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb 
Richard Ďurana, INESS (20.01.2015, Bratislava, Ministerstvo dopravy, výstavby, a 
regionálneho rozvoja SR) 
 
Život po matfyze 
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Ján Dinga, INESS (19.2.2015, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
UK) 
 
 
Sme už za vodou? Film Café Európa v Žiline 
Juraj Karpiš, INESS (26.2.2015, Žilina, .týždeň) 
 
Café Európa o eurozóne 
Juraj Karpiš, INESS (17.3.2015, Bratislava, Zastúpenie Európskej komisie na 
Slovensku v spolupráci so Slovak Foreign Policy Association a Ad hoc - Slovakia ) 
 
Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR 
Juraj Karpiš, INESS (14.4.2015, Bratislava, Slovak Foreign Policy Association, 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR) 
 
Scientia Iuventa 
Richard Ďurana, INESS (23.4.2015, Banská Bystrica, Centrum Rozvoja Doktorandov 
a UMB) 
 
Atteliér Event Univerzity Cyrila a Metoda 
Richard Ďurana, INESS (28.4.2015, Trnava, UCM Trnava) 
 
Rokovanie o zavedení minimálneho dôchodku 
Radovan Ďurana, INESS (12.5.2015, Bratislava, Inštitút Mateja Bela) 
 
Zlé peniaze  
Juraj Karpiš, INESS (13.05.2015, Bratislava, Fakulta managementu UK) 
 
INESS na Danube Bridges III 
Martin Vlachynský, INESS (23.5.2015, Bratislava, Euro-atlantické centrum) 
 
Diskusia “Prehlbovanie hospodárskej a menovej únie” 
Martin Vlachynský, INESS (01.07.2015, Bratislava, Centrum pre európske otázky 
(CEA)) 
 
Letná škola energetiky 
Martin Vlachynský, INESS (27.7.2015, Topoľčianky, Slovenské elektrárne) 
 
MOVE Slovensko 
Juraj Karpiš, INESS (9.10.2015, Bratislava, MOVE Slovensko, Nová Generácia) 
 
CEE Fundraising Conference 
Richard Ďurana, INESS (15.10. 2015, Bratislava, Slovak Fundraising Centre) 
 
Programová konferencia SaS 
Martin Vlachynský, INESS (17.10.2015, Bratislava, SaS) 
 
Zlé peniaze 
Juraj Karpiš, INESS (10.11.2015, Nitra, UKF Nitra) 
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Central European Energy Conference 
Martin Vlachynský, INESS (23.11.2015, Bratislava, Research Center of the Slovak 
Foreign Policy Association) 
 
Odstraňovanie formálnych prekážok na trhu práce 
Radovan Ďurana, INESS (15.12.2016, Bratislava, INESS) 
 
 

VZDELÁVACIE PODUJATIA 
 
Seminár rakúskej ekonómie VI 

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Mojmírovce, 5. – 8.marec 2015) 

 
V dňoch 5. – 8. marca 2015 INESS 
zorganizoval v poradí už 6. ročník Seminára 
rakúskej ekonómie, kde sa zišli 
vysokoškolskí študenti z celého Slovenska a 
Českej republiky, aby si vypočuli kvalitné a 
zaujímavé prednášky zahraničných a 
domácich lektorov.  
 
V kaštieli v Mojmírovciach pri Nitre 30 
vybraní študenti získali vedomosti  o 
rakúskej škole ekonómie, fungovaní trhového mechanizmu a dopadoch intervencie 
štátu do slobodnej výmeny. Študenti a deviati prednášajúci spolu v interaktívnych 
diskusiách rozoberali široké spektrum tém, od morálky, filozofie, politickej ekonómie 
až po centrálne banky či duševné vlastníctvo. 
 
Štvordňový seminár otvoril vo štvrtok večer prednáškou o rakúskej škole ekonómie a 
jej metodologickom prístupe JUDr. Matúš Petrík. Rozprával o počiatkoch 
ekonomického myslenia, o popredných predstaviteľoch rakúskej ekonómie a ich 
myšlienkach. V piatok ráno začal blok prednášok Ján Dinga z INESS, ktorý rozprával 
o cene štátu, o verejných výdavkoch a verejnom dlhu. Predpoludním pokračoval 
prednáškou Dr. David Lipka, dekan na School of International Relations and 
Diplomacy na Anglo-American University v Prahe. Pôsobí tiež ako výskumník 
talianskeho International Center for Economic Research (ICER). Vo svojej  téme 
„Liberalism and its enemies“ hovoril aj o tom, prečo niekedy majú ľudia, napriek 
tomu, že trhové mechanizmy prinášajú spoločnosti prosperitu, tendenciu vnímať ich 
negatívne. Po prednáške sa diskutovalo aj o tom, akú úlohu hrali vo svojej dobe diela 
a názory Adama Smitha a ďalších veľkých ekonómov. Poobede vo svojej prednáške 
„Internet regulations and censorship“, predstavil účastníkom Pavol Lupták zo 
spoločnosti Nethemba formy zabezpečenia súkromia na internete. Prof. Michael 
Munger, riaditeľ PPE programu (Philosophy, Politics and Economics) na Duke 
University v USA a hlavná hviezda podujatia, vysvetľoval vo svojej prednáške model 
„basic income“, čiže základného príjmu pre každého. Hovoril o objeme sociálnych 
platieb, neefektívnosti ich prerozdeľovania a popísal riešenie, ktoré by ľudí 
stimulovalo k aktivite. Podvečer Juraj Karpiš z INESS prednášal o peniazoch a 
menách. Venoval sa téme centrálnych bánk a ich monopolnému postaveniu v 



 
 

Na Vŕšku  8 ,  811  01  Bra t i s lava ,  te l . :  +421  2  5441  0945 ,  i ness@iness .sk ,  www. iness .sk  

distribúcii peňazí. Po večeri sa študenti a lektori stretli v neformálnej atmosfére v 
kaštieľskom salóniku, kde do neskorých nočných hodín diskutovali s lektormi o 
najrôznejších témach ako napr. povinné očkovanie pre deti, kríza v eurozóne, štát 
ako centrálny regulátor či o slovenských ekonomických zvyklostiach. 
 
V sobotu ráno Martin Vlachynský z INESS otvoril tému prírodné zdroje a energetika. 
Hovoril o historických skúsenostiach s nakladaním so surovinami a zdanlivej hrozbe 
ich vyčerpania. Po ňom nasledovala druhá prednáška Dr. Davida Lipku, pre záujem 
zo strany publika (namiesto prednášky na tému International Relations)  pokračoval 
vo svojej predošlej prednáške o liberalizme. S poslucháčmi rozobral koncept 

subjektivity ľudských preferencií a toho, či ich z 
pohľadu ekonómie dokážu politici vôbec 
reflektovať. Poobede prišla na rad druhá 
prednáška Prof. Mungera, ktorú otvoril 
populárnym ekonomickým videom Keynes vs. 
Hayek, ktoré originálnym spôsobom vysvetľuje 
protichodné argumenty dvoch najznámejších 
ekonómov, a v ktorom Prof. Munger i sám v 
úvode účinkuje (policajt Mike pri vstupe do 
sály). Následne hovoril o skutočne dobrovoľnej 

výmene a „morálnosti“ cenovej tvorby, ktorú popísal na množstve reálnych príkladov. 
Po ňom prednášal Juraj Bednár zo spoločnosti DIGMIA o formách decentralizácie na 
internete, o platení za služby a tovary pomocou bitcoinu a o internetových 
komunitách a službách, ktoré zjednodušujú výmenu a získavanie informácií a 
zefektívňujú fungovanie spoločnosti. Cyklus prednášok ukončil v sobotu opäť Dr. 
David Lipka, témou s názvom „Nozick, Adam Smith, Rawls and Liberty“. Priblížil, ako 
sa spomenutí autori vo svojich dielach vysporiadali s témou morálky, etiky a ich 
miesta v ekonómii. Večerný voľný program bol opäť pestrý. Študenti mali možnosť 
porozprávať sa osobne s lektormi a zažili skvelý hudobný zážitok, ktorý poskytol 
jeden zo študentov hrajúci na gajdách tradičné talianske a slovenské ľudové skladby. 
Noc bola dlhá a študenti diskutovali až do rána. 
 
Záverečný deň SREku začal Dr. Richard Ďurana z INESS témou duševného 
vlastníctva. Zdôvodnil, prečo patenty a copyrighty pôsobia ako brzdy ekonomického 
rozvoja a inovácií, a uviedol množstvo príkladov z minulosti. Pred obedom 
prezentoval svoju záverečnú prednášku aj Prof. Munger, ktorú venoval téme „Limits 
and problems of sharing economy“. Sharing economy, ako myšlienka zdieľania 
statkov, ktoré v určitom čase nevyužívame, ľuďom, ktorí ich dopytujú. Ako príklady 
fungovania „trhu zdieľania“ slúžia aplikácia UBER, ktorá sa v USA teší veľkej 
popularite a pomaly sa presadzuje i v Európe, či ubytovacia platforma Airbnb. Po 
obede nastal záverečný ceremoniál, ktorému predchádzala krátka prezentácia od 
Martiny Bacíkovej zo študentskej organizácie „Students for Liberty CZ“. Martina 
predstavila činnosť organizácie a možnosti zapojenia sa do jej aktivít. Následne Dr. 
Richard Ďurana ukončil seminár poďakovaním zo strany INESS a odovzdal spolu s 
Prof. Mungerom a Dr. Davidom Lipkom účastníkom certifikáty o absolvovaní 
seminára.  
 
Všetci účastníci získali balíček vybavený kvalitnou ekonomickou literatúrou a ďalšími 
študijnými materiálmi. Týmto srdečne ďakujeme Nadácii Tatra Banky za podporu, 



 
 

Na Vŕšku  8 ,  811  01  Bra t i s lava ,  te l . :  +421  2  5441  0945 ,  i ness@iness .sk ,  www. iness .sk  

vďaka ktorej sme opäť mohli uskutočniť ďalší vynikajúci ročník seminára. Veľká 
vďaka patrí aj mediálnym partnerom – týždenníku Trend a portálu Aktuality.sk. 
 
Viac o podujatí na našom webe. 
 
 
Prednášky o Cene štátu na stredných a vysokých školách 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto konania: Slovensko) 
 
Aj počas roka 2015 sme pokračovali sériou 
prednášok o Cene štátu na slovenských stredných 
a vysokých školách. Na prednáškach sa v roku 
2015 zúčastnilo 20 učiteľov a 544 študentov, 
ktorých sme previedli svetom slovenských 
verejných financií. Viacdňové výjazdy do regiónov 
Slovenska sa stretli s veľkým záujmom. Zoznam 
prednášok nájdete v prílohe na konci Výročnej 
správy. 
 
 
Prednášky Rómsky mýtus  
(Usporiadateľ: INESS, miesto konania: Slovensko) 
 
Popri prednáškach Cena štátu sme prezentovali aj výsledky 
štúdie „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.  
 
 

OCENENIA  
 
Zlatý klinec 
 
Kampaň Rómsky mýtus, ktorú INESS odštartoval so 
štúdiou Rómovia a sociálne dávky, vyhrala v súťaži 
Zlatý klinec 15. mája 2015 3. miesto v kategórii PR pre 
neziskové organizácie a projekty. 
 
Video, ktorého cieľom je podporiť búranie tohto 
stereotypu, by nevzniklo bez spolupráce s reklamnou 
agentúrou Mayer/McCann Erickson. Šikovní ľudia v tejto 
agentúre prišli so skvelými nápadmi, a za malý peniaz 
zrealizovali to, čo by inak stálo obrovský balík peňazí. 
Tvorcom videa patrí naša vrelá vďaka.		  
 
Video si môžete pozrieť tu. 
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Cena Nadácie Orange v kategórii Vzdelávanie  

V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange 
oceňovala Nadácia Orange výnimočné 
mimovládne organizácie, ktoré v uplynulom roku 
prispeli k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v 
oblastiach: Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a 
Sociálna inklúzia. 
  

Nominovaných bolo viac ako 101 mimovládnych 
organizácií, spomedzi ktorých Odborná hodnotiaca komisia určila 5 nominácií v 
každej kategórii. Z nich komisia určila troch víťazov. Slávnostné udeľovanie cien za 
účasti mnohých osobností spoločenského života sa uskutočnilo 28. apríla 2015 a 
nechýbali sme na ňom ani my. 
 
INESS získal v kategórií Vzdelávanie 3. miesto a finančnú odmenu 2000 eur za 
vzdelávacie aktivity realizované inovatívnymi formami a metódami, ktoré pomáhajú 
mladým ľuďom odkrývať súvislosti v rôznych oblastiach našej spoločnosti, vyvracať 
zavádzajúce mýty a motivovať ich k aktívnemu občianskemu životu. Cenu prebrali 
riaditeľ INESS Richard Ďurana a Jana Kostovčáková, ktorá má v INESS na starosti 
komunikáciu so strednými a vysokými školami. 
 
Nadácii Orange týmto ďakujeme za ocenenie nášho úsilia na poli vzdelávania. Po 
mnohých zahraničných oceneniach sme radi, že sa naše vzdelávacie projekty 
dostávajú do povedomia aj doma a toto ocenenie nám môže pomôcť pri budovaní 
vzťahu s ďalšími učiteľmi na stredných a vysokých školách. 

 

ORGANIZOVANÉ HROMADNÉ PRIPOMIENKY A INÉ 
OBČIANSKE INICIATÍVY 

INESS  sa  aj  v  minulom  roku  aktívne  zapájal  do  občianskych  iniciatív,  ktoré  si 
kládli  za  cieľ eliminovať rozhodnutia  vlády,  ktoré  podľa  INESS  negatívne  
vplývajú  na  slovenské    hospodárstvo,    podnikateľské    prostredie či    
konkurencieschopnosť Slovenska   v   globálnom   priestore,   alebo   aspoň vyvolať 
verejnú   diskusiu   pri   pripravovaných  opatreniach,  kde  vláda  postupovala  bez  
toho,  aby  sa  opierala  o vypracované   analýzy, či   svoje   návrhy   konzultovala   s   
odbornou  či   širokou   verejnosťou.   

Hromadná pripomienka posilní ochranu vlastníckych práv 
 
20.1.2015 sa na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
uskutočnilo rozporové konanie k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. 
Hromadnú pripomienku verejnosti v auguste 2014 podporilo vyše 900 občanov. 
Výsledkom rokovania v januári so zástupcami signatárov hromadnej pripomienky je, 
že ministerstvo plne akceptovalo 17 z 28 bodov hromadnej pripomienky. V štyroch 
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bodoch bolo dosiahnuté kompromisné riešenie, na ktorom sa zhodli obe strany. V 
dvoch bodoch zástupcovia verejnosti uznali argumentáciu zástupcov ministerstva a 
pripomienku stiahli. Rozpor nebol odstránený pri piatich bodoch.  
 

Ministerstvo akceptovalo požiadavky, aby všetky 
účely vyvlastňovania vo verejnom záujme boli 
vymenované priamo v zákone, nielen 
prostredníctvom odkazu na osobitné zákony. 
Súhlasilo aj s tým, aby sa zachovala možnosť, 
že za vyvlastňovanú nehnuteľnosť nebude 
poskytnutá iba finančná náhrada, ale aj 
náhradná nehnuteľnosť. Viaceré z 
akceptovaných bodov hromadnej pripomienky 
posilňujú ochranu a procesné práva vlastníkov 
vyvlastňovaných nehnuteľností a ďalších osôb, 

ktorých práva sú vyvlastňovaním dotknuté (dostatočne dlhé lehoty pre procesné 
úkony, garantovanie možnosti uplatňovania ich práv, vylúčenie možnosti náhradného 
doručovania vyvlastňovanému), a zvyšujú informovanosť verejnosti o 
vyvlastňovacom konaní uverejňovaním informácií na úradných tabuliach a webových 
sídlach obcí. Viac k hromadnej pripomienke sa dozviete na našom webe.  
 
Verejné konzultácie k Nariadeniu o pracovnom čase 
 
INESS sa zapojil do verejného pripomienkovania k Nariadeniu 2003/88/EC (Working 
time directive), ktorá stanovuje minimálne povinné regulácie pracovného času pre 
členské štáty EÚ. Vzhľadom k tomu, že Nariadenie nereflektuje inovácie pracovnom 
trhu (flexibilný pracovný čas, telepráca, 0-hodinové kontrakty a pod.), INESS vyjadril 
svoj postoj a návrhy na zlepšenie daného nariadenia.  
 
Hromadná pripomienka proti povinným kvótam na slovenskú hudbu 
 
V máji 2015 INESS podporil hromadnú pripomienku zákona proti povinným kvótam 
na slovenskú hudbu.  
 
Navrhli sme vypustiť z návrhu novely zákona o vysielaní a retransmisii ustanovenia, 
ktorými sa zavádzajú povinné kvóty na slovenskú hudbu v rozhlasovom vysielaní. 
Ministerstvom kultúry navrhované zavedenie povinných kvót na slovenskú hudbu by 
podľa nášho názoru bolo protiústavným zásahom do slobodného šírenia informácií. 
Toto opatrenie nemá žiadne vecné opodstatnenie a je len ďalším z radu snáh 
zakotviť požiadavky záujmových skupín priamo do legislatívy. Prezentácia tohto 
návrhu bola účelovo využitá premiérom Robertom Ficom a ministrom kultúry 
Marekom Maďaričom na pokus o prekrytie kauzy Váhostav. Štát by nemal takýmto 
spôsobom zasahovať do slobodného rozhodovania súkromných vysielateľov a 
ponechať výber hudby na nich a na ich poslucháčov. 
 
Výzva na vetovanie zákona o vyvlastňovaní 
 
V októbri 2015 INESS podporil Výzvu na vetovanie zákona o vyvlastňovaní, ktorá 
bola zaslaná prezidentovi SR ako reakcia na schválený zákon o vyvlastňovaní. Vo 
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výzve sme žiadali o vrátenie zákona na opätovné prerokovanie a zohľadnenie 
nasledovných  pripomienok:  
 
•    vymenovanie všetkých účelov vyvlastňovania priamo v zákone o vyvlastňovaní, 
nielen prostredníctvom všeobecného odkazu na iné zákony, 
•    možnosť vyvlastňovania iba vo verejnom záujme, nie aj za účelom realizácie 
súkromných investícií, 
•    zachovanie práva na náhradný byt alebo rodinný dom pre všetkých vlastníkov 
vyvlastňovaných bytov a rodinných domov, 
•    posilnenie ochrany a procesných práv vyvlastňovaných vlastníkov nehnuteľností a 
ďalších osôb, ktorých práva sú vyvlastňovaním dotknuté. 
 
 

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 častokrát 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. 
 

Cena štátu prináša aktuálne a presné informácie 
týkajúce sa príjmov a výdavkov verejnej správy a tiež ako sa 
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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 2015, k čomu nás 
povzbudila aj pozitívna spätná  väzba zo strany samotných učiteľov.  
 
Aj v minulom roku sme pripravili balíček pre učiteľov, ktorý pozostával z plagátu 
„Vesmír verejných výdavkov“, bločkov „Účet za služby štátu“ a výsledkov k vzorovým 
testom, ktoré sme sprístupnili na web stránke. Okrem toho sme priložili 
sprievodný list so základnou navigáciou pre učiteľov, ako 
pracovať s poskytnutými materiálmi a ako využiť stránku 
Cena štátu. Učitelia sa takto mohli dostať k pripravenej 
prezentácii, k počítadlu vybraných daní a odvodov, 
formulárom pre študentov „Ako by mal štát použiť a získať 
peniaze?“. K dispozícii sú tiež vzorové testy, ktoré mali 
učiteľom prácu s Cenou štátu zjednodušiť, či video 
„Rómsky mýtus“. Učiteľský balíček sme distribuovali na 
viac  než 300 stredných škôl po celom Slovensku. INESS 
tiež ponúka školám možnosť oboznámenia s detailmi projektu 
formou prednášok. Možnosť využilo v roku 2015 viacero škôl – 
stredných aj vysokých. 
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Pokračovali sme v organizovaní vzdelávacích seminárov pre novinárov a ambasády.  
 
V máji 2015 sme v spolupráci s denníkom SME priniesli do domácností všetkých 
čitateľov 60 tisíc bločkov Účet za služby štátu. Zrozumiteľnou a atraktívnou formou 
predstavuje základné výdavky verejných financií. 

 
INESS spustil začiatkom roku 2012 projekt Eurokríza a po roku 2013 a 2014 aj 
v roku 2015 pokračoval v jeho aktivitách. Portál 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 www.4liberty.eu. 
Okrem toho si môžete pozrieť výdavky na záchranné balíčky za jednotlivé krajiny 
eurozóny. Na stránke nájdete aj informácie o histórii krízy, krízový slovník, grafy, 
prehľad o dlhovej situácii v Eurozóne a množstvo ďalších informácií 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 vyplývajúcu dlhovú  krízu, analýzu volebných programov, 
hospodársku politiku, verejné financie,  dôchodkový systém, dianie na trhu práce a 
odvody a dane.  V roku 2015 mali  členovia INESS celkovo  828 mediálnych 
vystúpení alebo článkov. INESS sa počas svojho pôsobenia vypracoval na 
najrenomovanejší a v médiách najcitovanejší slovenský ekonomický think tank a túto 
pozíciu si udržal aj v roku 2015. 
 
Od 1.1. 2006 do 31.12. 2015 INESS zaznamenal spolu 6097 vystúpení alebo 
článkov. Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 
2006 do konca roka 2015 (všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu 
www.iness.sk). 

EUROKRÍZA (WWW.EUROKRIZA.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 a publicistických 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 2015 v tlačených alebo elektronických médiách 
celkovo 152 autorských článkov. Zvyšok mediálnych výstupov tvorili vyžiadané 
komentáre k aktuálnemu dianiu. 
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INTERNETOVÁ STRÁNKA WWW.INESS.SK 

 
Obsah 
 
Na internetovej stránke INESS členovia a externí spolupracovníci publikujú: 
 

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

hospodársku politiku) 
‐ INESS na tému (krátky doplnok k INESS Policy Notes pre bežných čitateľov) 
‐ mediálne výstupy 
‐ preklady zaujímavých článkov (na témy finančná a hospodárska kríza, euro, 

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

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

 

 
 
Na svojej stránke INESS v spolupráci s Liberálním Institutem v Prahe ponúka na 
predaj zaujímavé diela svetovej ekonomickej literatúry. Zároveň je možné sa dostať 
k online katalógu Knižnice INESS, ktorá je dostupná širokej verejnosti.  
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Štatistika návštevnosti internetovej stránky www.iness.sk 
 
V roku 2015 bola stránka iness.sk navštívená 130 578 krát 85 221 unikátnymi 
návštevníkmi, ktorí si prezreli 235 083 stránok. Zhruba 81% návštevníkov bolo zo 
Slovenska, nasledovali Česká republika, Nemecko, Spojené kráľovstvo, USA a 
Rakúsko. 

 
 
Počet unikátnych návštevníkov stránky www.cenastatu.sk 
 
Stránka censtatu.sk bola v roku 2015 navštívená 56 078 krát 34 151 unikátnymi 
návštevníkmi. Tí si prezreli 158 671 stránok. Táto vysoká návštevnosť je 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. Existuje už česká, rakúska, poľská, islandská, 
gruzínska, ukrajinská, bieloruská aj indická verzia – všetky po vzore slovenskej Ceny 
štátu. 
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Počet návštevníkov stránky www.eurokriza.sk 
 
Portál eurokriza.sk v roku 2015 zobrazil 35 892 stránok pri 24 084 návštevách. Tie 
vykonalo 13 149 unikátnych návštevníkov 
 
Počet návštevníkov stránky Rómsky mýtus 
 
Portál http://iness.sk/mytus/ v roku 2015 zobrazil 26 238 stránok pri 24 996 
návštevách. Tie vykonalo 21 694 unikátnych návštevníkov 
 
Iné internetové stránky 
 
Okrem vlastnej internetovej stránky www.iness.sk prezentujú členovia INESS svoje 
názory na blogu eTrend.sk a komentáre z internetovej stránky INESS preberajú 
ekonomický portál Hospodárskych novín Finweb i Aktuality.sk. Články na blogu 
INESS na eTrend boli v roku 2015 navštívené 60 130 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. 
 
INESS na Facebooku 
 
INESS v roku 2009 spustil svoju stránku na populárnej sociálnej sieti - Facebooku. 
Na sklonku roka 2015 mala stránka viac ako 4 300  fanúšikov, čo je najviac 
spomedzi všetkých slovenských think tankov. Na stránke nájdete vždy aktuálne 
informácie o pripravovaných podujatiach, zaujímavých mediálnych výstupoch či 
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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 decembri 2015 mala stránka viac ako 1700 fanúšikov.   
 
Adresa FB stránky Cena štátu: http://www.facebook.com/cenastatu 
 
Facebookovskú stránku má aj projekt Eurokríza.sk. Adresa FB stránky Eurokríza 
http://www.facebook.com/eurokriza 
 
 

MEDZINÁRODNÉ PÔSOBENIE 
 
 
Think Tank Initiative Exchange 2015 
 

V dňoch 18. - 20. februára 2015 sa zástupca INESS 
Martin Vlachynský na pozvanie Open Society 
Foundations zúčastnil v Istanbule medzinárodného 
stretnutia think tankov pod názvom Think Tank 
Initiative Exchange 2015. 
 
Hlavnou témou bola kvalita výskumu v think tankoch. 
Za účasti zhruba 150 zástupcov inštitúcii zo všetkých 

kontinentov sa preberali nielen metodické či recenzentské aspekty, ale aj 
diseminácia a propagácia výsledkov. Ako príklad bol prezentovaný aj projekt INESS 
Cena štátu či Rómsky mýtus. 
 
 
4Liberty Brussels meeting 
 
Juraj Karpiš z INESS sa v dňoch 22. - 23. apríla 
2015 zúčastnil Think tank meetingu v belgickom 
Bruseli. 
 
Na stretnutí think tanky pod záštitou 4liberty.eu 
predstavili svoje aktivity od posledného stretnutia, 
opísali jednotlivé projekty a oboznámili sa s 
témami, ktoré budú v Bruseli rezonovať v 
nasledujúcom období. 



 
 

Na Vŕšku  8 ,  811  01  Bra t i s lava ,  te l . :  +421  2  5441  0945 ,  i ness@iness .sk ,  www. iness .sk  

Voľný trh v Ljubljane 

Maratón prednášok v rámci Free Market Road 
Show mal svoju zastávku aj v Ljubljane 13. apríla 
2015. 

V treťom paneli vystúpil aj Radovan Ďurana, kde 
diskutoval na tému ako prilákať zahraničných 
investorov do krajiny. Vzhľadom na aktuálny vývoj 
v podnikateľskom prostredí na Slovensku, popis 

súčasného stavu znamenal rozprávanie o tom, ako investorov odradiť. Slovinsko 
teraz stojí pred vlnou privatizácie vo viacerých sektoroch a z nedostatkov 
privatizačných projektov na Slovensku, najmä v podobe kvality zmlúv, sa Slovinci iste 
môžu poučiť. 

Raising media awareness on the EU economic agenda 

Juraj Karpiš sa 5. mája 2015 zúčastnil na pracovnom obede v rámci projektu Raising 
media awareness on the EU economic agenda, ktorý organizovala Asociace pro 
mezinárodní otázky (AMO) v spolupráci s Nadáciou Friedricha Neumanna v Prahe. 

Moderátorom bol analytik AMO Kryštof Kruliš. Pre účely stretnutia vydala AMO 
briefing paper „Kvantitativní uvolňování ECB“. 

INESS na rómskom workshope v Budapešti 

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na 
dvojdňovom workshope „Countering Fear, the 
Security Mindset and the ‘Othering’ of Roma“, 
ktoré v dňoch 9-10. júna 2015 zorganizovali v 
Budapešti Think Tank Fund (TTF) a Roma 
Initiatives Office (RIO), patriace pod Open Society 
Foundations. 

Viac ako 50 účastníkov prevažne z Európy 
diskutovalo o cieľoch, prekážkach a 
príležitostiach, ktoré túto tému sprevádzajú.  

Nosnými témami boli: i) bezpečnosť, vymožiteľnosť práva a radikalizácia, ii) 
ekonomické aspekty a sociálne podnikanie, iii) politická participácia a voľby, iv) 
migrácia a inklúzia. 

Dôležitým prvkom bola hľadanie prienikov medzi prácou think tankov a rómskymi 
organizáciami. 



 
 

Na Vŕšku  8 ,  811  01  Bra t i s lava ,  te l . :  +421  2  5441  0945 ,  i ness@iness .sk ,  www. iness .sk  

INESS na Think Tank Start Up Training 

Martin Vlachynský sa ako zástupca INESS sa 
v litovskom Vilniuse zúčastnil podujatia Think 
Tank Start Up Training. 

Pod záštitou Atlas Network a Lithuanian Free 
Market Institute (LFMI) si 20 účastníkov zo 16 
think tankov zo 14 krajín Európy vymieňalo 
skúsenosti s advokáciou ekonomickej 
slobody, transparentnosťou verejných financií 

a zlepšovaním konkurenčného prostredia krajín.Okrem členov LFMI boli 
prednášajúcimi aj coach Peter Botting či profesor Tim Evans. 

 
The Liberty Fund Conference 
 
V dňoch 14-15. júna 2015 sa v 
priestoroch viedenského Austrian 
Economics Center uskutočnila 
konferencia The Liberty Fund 
Conference pre vybraných 40 zástupcov 
think tankov a univerzít z Európy a USA. 
 
Za INESS sa na nej zúčastnil Richard 
Ďurana. Témami konferencie, na ktorej 
sa diskutovalo o vopred stanovenej literatúre, boli predovšetkým podnikatelia, ich 
spoločenská úloha a problémy, ktorým čelia; a štát sociálneho blahobytu a jeho 
(ne)udržateľnosť a pokrivené motivácie, ktoré na trhu vytvára. 
 
Po konferencii nasledoval debriefing ku konferenčnej tour The 2015 Free Market 
Road Show, v rámci ktorej rovnomennú konferenciu na Slovensku organizoval 
INESS. 

 

Letná akadémia Mises Institutu 

Ludwig von Mises Institut organizoval 20.-23. augusta 
už 4. Ročník Letnej Mises akadémie tento krát v Týnci 
nad Sázavou. Spolu s Mises akadémiou prebiehal 
paralelne aj Mises Seminár pre pokročilých študentov. 
Ako prednášajúci sa zúčastnil aj analytik INESS 
Róbert Chovanculiak, ktorý prednášal o verejných 
statkoch poskytovaných pomocou crowdfundingu a 
teóriách demokracie.  

Okrem toho sa akadémie a seminára zúčastnili aj akademici ako prof. Josef Šíma 
(VŠ CEVRO Institut), Pavel Potužák (Národohospodářská fakulta VŠE), či Marek 
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Hudík (Centrum pro teoretická studia). Prednášky na súčasné témy priniesli aj 
analytici Jaroslav Brychta (hlavní analytik X-Trade Brokers) a Lukáš Kovanda (hlavní 
ekonom finanční skupiny Roklen).  

INESS na Liberty Forum v New Yorku 

Americký Atlas Network usporiadal v New Yorku v dňoch 
11.-12. novembra 2015 ďalší ročník medzinárodnej 
konferencie The Liberty Forum   za účasti viac než 500 
účastníkov z niekoľkých desiatok krajín zo všetkých 
kontinentov. 

Jediným zástupcom zo Slovenska bol Richard Ďurana z 
INESS, ktorý bol tiež spomedzi 200 think tankov z celého 
sveta vybraný do skupiny 10 organizácií, ktoré 
participovali na pilote nového samostatného programu v 
rámci konferencie nazvanom Un-Conference. Un-
Conference predstavuje unikátny formát vychádzajúci z 
projektu The Antigua Forum, ktorý je každoročným 
exkluzívnym zoskupením najdôležitejších politických reformátorov a podnikateľov z 
celého sveta. Zúčastnení pomáhajú interaktívne v malých skupinách v priebehu 
niekoľkých dní pomôcť prekonávať identifikované problémy v projekte (reformné 
plány, komunikácia zložitej témy voči verejnosti, získavanie zdrojov na citlivé 
projekty) vybraným účastníkom. Richard Ďurana na Un-Conference brainstormoval s 
účastníkmi konferencie o Politickej Akadémii, pripravovanom projekte INESS. 

 
Príprava FMRS  

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil dvojdňového 
prípravného workshopu, ktorý vo Viedni v dňoch 29-
30. novembra 2015 zorganizoval Austrian Economics 
Center.  
  

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 50 think-tankerov, 
akademikov a zástupcov medzinárodných 
študentských organizácií zo 45 miest Európy, v 

ktorých sa od marca do mája uskutoční medzinárodné podujatie Free Market Road 
Show. 11. marca 2016 ho INESS v spolupráci s AEC zorganizuje v Bratislave a tak 
ako každý rok sa môžete tešiť na zaujímavé témy a ešte zaujímavejších 
zahraničných a domácich rečníkov. 

Okrem týchto zahraničných konferencií sa INESS pravidelne zúčastňuje na 
stretnutiach protrhových think-tankov z celej Európy pod záštitou 4liberty.eu. V roku 
2014 sa takéto stretnutia uskutočnili v Budapešti, Tbilisi a Viedni. 
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Členstvo v medzinárodných organizáciách 
 

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 
 

 
INESS je členom Stockholm Network (trhovo orientovanej 
siete  európskych think tankov). 

 
 

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI 
 
Naďalej rozširovať 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 2016 pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Tatra banky už siedmy ročník 
intenzívneho vzdelávacieho podujatia pre vybraných študentov vysokých škôl s 
názvom Seminár rakúskej ekonómie VII. Viac informácií nájdete na stránke 
www.iness.sk/srek/. 
 
Budeme pokračovať v organizovaní konferencií a diskusných fór. 
 
Budeme naďalej sledovať vývoj legislatívy v oblasti hospodárskej politiky a zapájať 
sa do občianskych iniciatív s cieľom eliminovať opatrenia, ktoré majú negatívny 
dopad na hospodárstvo či konkurencieschopnosť Slovenska.  
 
Budeme presadzovať zavedenie prístupu sunset clause k reguláciám a organizáciám 
štátu. 
 
Naďalej sa budeme aktívne zúčastňovať na domácich i zahraničných konferenciách. 
 
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...). 
 
Zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými think tankmi s cieľom posilniť 
pozíciu povedomia o trhových mechanizmoch a dôsledkoch štátnych intervencií do 
hospodárstva. 



 
 

Na Vŕšku  8 ,  811  01  Bra t i s lava ,  te l . :  +421  2  5441  0945 ,  i ness@iness .sk ,  www. iness .sk  

 
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 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, 
Róbert Chovanculiak, Jana Kostovčáková, Veronika Sokolová, Andrej Moravčík 
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PRÍLOHA 1 – Zoznam prednášok Cena štátu 
 

 


