Správa o činnosti
2020

Výročná správa za rok 2020 zahŕňa prehľad všetkých
aktivít, ktoré INESS – Inštitút ekonomických a
spoločenských analýz, realizoval v pätnástom roku
svojho pôsobenia.
V roku 2020 sme uviedli nové projekty a pokračovali
v dlhodobých aktivitách. V dôsledku pandémie
COVID-19 bolo organizovanie podujatí značne
obmedzené. Analytici INESS však pripravili niekoľko
seminárov pre novinárov a zúčastnili sa aj na
početných online prednáškach, či konferenciách.
INESS sa sústreďoval na dopady pandémie COVID19, riešenia problémov, ktoré priniesla, problematiku
verejných financií,
problém nezamestnanosti,
sociálny systém a dôchodky, monetárnu politiku,
zdravotníctvo, zdieľanú ekonomiku či na dopad
regulačných rámcov vlády na hospodárstvo.
Máme radosť, že sme tento rok úspešne
zorganizovali v poradí tretí ročník Ekonomickej
olympiády na Slovensku. Ide o celonárodnú súťaž
z ekonómie a financií pre stredoškolákov. V treťom
ročníku sa jej zúčastnilo viac ako 6 500 študentov
z celého Slovenska.

Pokračovali sme tiež v pravidelnej aktualizácii a
vylepšovaní internetového portálu Cena štátu a aj
portálu Cena zamestnanca, ktorý sme spustili len
minulý rok.
Aj v uplynulom roku sme poslali takmer 300 školám
po celom Slovensku balíček Cena štátu. Každý učiteľ
dostal 10 vesmírov verejných výdavkov, ktoré
využívajú pri výučbe. Teší nás záujem a spätná väzba
zo strany učiteľov. Plagát Vesmír verejných výdavkov
sme poslali aj na ambasády a do redakcií viacerých
slovenských médií.

V uplynulom roku sme začali popri vlogu Na Vŕšku
vydávať aj náš nový podcast – INESS na DNES,
ktorého cieľom je komplexná diskusia o aktuálnych
ekonomických otázkach. Podarilo sa nám vydať 37
dielov.
Zverejnili sme tiež Byrokratický index, ktorý ilustruje
časové a finančné náklady byrokracie pre modelovú
firmu a vyhlásili sme jeho výsledky, ako je už
tradíciou, na Medzinárodný deň byrokracie - 29.
septembra.
Vydali sme tiež viacero publikácií INESS Policy Notes,
v ktorých sme prezentovali náš pohľad a riešenia
hospodárskych problémov. V roku 2020 pribudlo aj
niekoľko kratších štúdií s názvom INESS na tému
(INT), ktoré stručne analyzujú konkrétnu ekonomickú
tému a predstavujú oddychovejšie čítanie.
Pokračovali sme vo vydávaní mesačníka Market
Finesse, ku ktorému pribudol na konci roka aj
piatkový newsletter s názvom Týždeň s INESS.
Pokračovali sme s produkciou krátkych vzdelávacích
videí zo série Na Vŕšku. Za rok 2020 vyšlo celkom 36
videí!
Okrem projektov určených pre odbornú verejnosť
sme pokračovali v práci s médiami a udržali sme si
pozíciu jedného z najcitovanejších ekonomických
think tankov na Slovensku.
Všetky aktivity sme realizovali predovšetkým vďaka
Vašej podpore. Dovoľte mi poďakovať za Vašu
priazeň v roku 2020 a vyjadriť nádej, že sa nám ju
podarí udržať aj v nasledujúcich rokoch.

Richard Ďurana
riaditeľ INESS
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O INESS
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
(INESS) vznikol na sklonku roku 2005 a svoju činnosť
začal 1. januára 2006. INESS je nezávislé, neštátne a
nepolitické
občianske
združenie
založené
fyzickými osobami, ktoré je financované z darov
fyzických osôb, 2 % daňovej asignácie, grantov, a
príjmov z vlastnej činnosti.
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 a vo
vlastných podcastoch, 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.

*Inštitút je zapísaný v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, registrácia vykonaná dňa 2.12.2005, číslo spisu:
VVS/1-900/90-27180. IČO 307 98 442, DIČ 202 232 7230. Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., IBAN:
SK2811000000002664752087

ZÁSADY ČINNOSTI
INESS sa nepodieľa na projektoch, ktorých výsledkom je porušovanie, alebo spochybnenie princípov
osobnej slobody a vlastníckych práv.
Apolitickosť

Financovanie projektov

INESS je neziskové nepolitické združenie, ktoré
svojou činnosťou nepodporuje žiadnu politickú
stranu ani záujmovú skupinu.

Financovanie projektov INESS zo strany právnických
osôb alebo verejného sektora sa uskutočňuje formou
grantu. Spoluúčasť partnera na financovaní projektu
je zverejnená v diele, ktoré je výstupom projektu.
Finančná spoluúčasť nemá vplyv na kvalitu ani
objektivitu vypracovaného diela. Spolupráca INESS
so súkromným a verejným sektorom je možná iba v
prípade, ak sú ciele a výstupy projektu v súlade s
poslaním a hodnotami inštitútu.

Nezávislosť
Spolupráca s inými subjektmi alebo osobami nemá
vplyv na hodnoty ani obsah výstupov projektov
združenia INESS.
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ĽUDIA
Mgr. Richard Ďurana, PhD., riaditeľ
richard.durana@iness.sk
Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave absolvoval
postgraduálne štúdium na Chemickom ústave SAV, kde pracoval ako vedecký
pracovník – biochemik. Venuje sa hospodárskej politike, trhu práce a problematike
duševného vlastníctva. Pôsobí aj ako lektor The Leadership Academy pre americký Atlas
Network a každoročne je pozývaný na Atlas Transatlantic CEO Summit.

Mgr. Juraj Karpiš, analytik
juraj.karpis@iness.sk
Je spoluzakladateľom INESS a členom od jeho vzniku. 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. V
INESS má na starosti zdravotníctvo, monetárnu politiku a euro. V rámci dlhodobej
špecializácie na fungovanie finančného systému detailne sledoval a komentoval krízové
dianie, čím prispel k ekonomickému vzdelávaniu na Slovensku. Časopis .týždeň ho
označil za osobnosť roka 2011. V roku 2015 vydal ekonomický besteller „Zlé peniaze –
sprievodca krízou“. Je členom Klubu ekonomických analytikov

Mgr. Radovan Ďurana, analytik
radovan.durana@iness.sk
Po ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave so špecializáciou finančný
manažment pracoval v komerčnej banke v zahraničí ako analytik. Oblasťou jeho záujmu
sú verejné financie, sociálny systém. Pôsobí aj ako fellow francúzskeho IREF.

Ing. Martin Vlachynský, analytik
martin.vlachynsky@iness.sk
Po predchádzajúcej spolupráci nastúpil do INESS 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, zdravotníctvom a reguláciami..
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Ing. Róbert Chovanculiak, PhD., analytik
robert.chovanculiak@iness.sk
Do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Absolvent Ekonomickej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne
štúdium na katedre Verejnej ekonomiky. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako
analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Momentálne
pôsobí aj ako research fellow na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe. Vo svojom
výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a
školstvu. Publikoval v Journal of Institutional Economics; je autorom knihy Pokrok bez
povolenia: Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet.

Mgr. Ina Sečíková, FR a komunikačná manažérka
ina.secikova@iness.sk
Vyštudovala preklad a tlmočenie na Univerzite Komenského v Bratislave a hoci ju obe
činnosti dodnes inšpirujú, vždy mala záujem o dianie v spoločnosti s cieľom aktívne
prispieť k pozitívnym zmenám. Pred nástupom do INESS pracovala 2 roky ako
redaktorka v Rádiu_FM, kde sa záujem o tieto témy ešte viac prehĺbil. V INESS začala
pracovať vo februári 2020 a venuje sa najmä činnostiam spojeným s fundraisingom
a pripravuje ekonomický podcast INESS na DNES.

Ing. Monika Budzák, programová manažérka & analytička
monika.budzak@iness.sk
Vyštudovala medzinárodné ekonomické vzťahy na Ekonomickej Univerzite,
absolvovala dva semestrálne zahraničné pobyty na Technische Universität Dresden a
Wirtschaftsuniversität Wien. Od roku 2014 pôsobí v INESS, kde sa ako analytička
venuje pôdohospodárstvu, organizuje celoslovenskú Ekonomickú olympiádu a iné
vzdelávacie podujatia a diskusie pre študentov.

Eva Schwarzová, stážistka
Nastúpila na stáž v INESS v lete 2018. Eva je študentkou Obchodnej akadémie v Trnave.
Dostala sa medzi desiatku najlepších stredoškolských ekonómov vo finále
Ekonomickej olympiády 2017/2018 aj o rok neskôr. V INESS poskytuje podporu
analytikom. Zaujíma sa o monetárnu politiku a zdieľanú ekonomiku.
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Vanesa Križanovičová, stážistka
Študuje finančný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Stážovať v
INESS sa rozhodla pre víziu zlepšenia manažérskych schopností, prehĺbenia znalostí
v oblasti ekonomiky a finančnej analytiky, zaujíma sa o marketingovú komunikáciu.

Bc. Adriána Valášková, stážistka
Adriána študuje financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej univerzite v
Bratislave. Na stáži v INESS si rozširuje vedomosti najmä z ekonomickej oblasti,
organizačné schopnosti a naberá nové skúsenosti. Zaujíma sa o rakúsku ekonómiu,
medzinárodný obchod a investovanie.

Bc. Diana Kráľová, stážistka
Diana študuje medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe. V INESSe
prispieva koordinovaním Byrokratického indexu, prípravou grafických
podkladov a infografík, či prekladmi. Tiež je editorkou nášho mesačníka Market
Finesse.

Katarína Barteková, stážistka
Katarína študuje bakalára Liberal arts and sciences na Maastricht University v
Holandsku. Špecializuje sa na ekonómiu a decision making, so zameraním na
verejné zdravotníctvo. Zaujíma ju behaviorálna ekonómia, dátová veda a ich využitie
pri tvorbe verejných politík. V INESS spolupracuje na zdravotníckych témach, najmä
na príprave indexu Zdravie za peniaze.

Na Vŕšku 12, 811 01 Bratislava, e-mail: iness@iness.sk, tel.: 02 5441 0945

8

Matúš Molčan, stážista
Matúš študuje na ŠpMNDaGu. Pre INESS robí najmä mediálny monitoring. Vo svojom
voľnom čase organizuje rôzne projekty, predsedá žiackej rade, alebo sa zúčastňuje
fyzikálnych súťaží. Dúfa, že vďaka INESS si zlepší prehľad o rôznych ekonomických
témach a získa nové skúsenosti.
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AKTIVITY INESS
Aktivity, ktoré INESS realizoval, možno rozdeliť do niekoľkých kategórií:
1. Publikačná činnosť: vydávanie analýz a publikácií, komunikácia ich záverov a odporúčaní pre
hospodársku politiku verejným autoritám a politikom, , komunikácia cez odborné prednášky a účasti na
konferenciách, state v knižných publikáciách, a pod.
2. Vzdelávanie: organizovanie vzdelávacích seminárov a súťaží pre študentov a verejnosť, organizovanie
konferencií a diskusných fór s aktívnou účasťou, príprava vzdelávacích materiálov pre žiakov
a študentov.
3. Komunikácia s verejnosťou: články a vystúpenia v médiách, komentovanie aktuálneho ekonomického
diania na Slovensku i vo svete na internetovej stránke INESS.

ANALÝZY
INESS POLICY NOTES
IPN 1: Proti zákazu nedeľného predaja
Martin VLACHYNSKÝ
Zavretie obchodov v nedeľu z dôvodu pandémie COVID19 opätovne umožnilo
politikom otvoriť diskusiu o trvalom zavretí obchodných prevádzok v nedeľu. V
našej práci argumentujeme, že zavretie prevádzok bude mať negatívne
ekonomické dopady v podobe zníženia zamestnanosti, neefektívneho využitia
kapitálu, nižších miezd zamestnancov, zvýšenia cezhraničných nákupov a
nižšieho spotrebiteľského komfortu. Zákaz nedeľného predaja zvýhodní tých
predajcov, ktorí dokážu zákaz legálne obísť a tých, ktorí vďaka svojej veľkosti
budú vedieť
využiť alternatívne predajné kanály.
Viac sa dočítate v PDF.

IPN 2: Zvyšovanie dôchodkov na rast cien sociálnych služieb
nestačí1
Radovan ĎURANA
INESS Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a SOCIA - Nadácia na
podporu sociálnych zmien zverejnil spoločnú publikáciu s názvom Zvyšovanie
dôchodkov na rast cien sociálnych služieb nestačí. V publikácii upozorňujeme, že
štandardné zvyšovanie starobných dôchodkov vedie počas života dôchodcu k
nižšej dostupnosti sociálnych služieb. Napríklad v období 2015-2018 klesol počet
hodín nedotovanej opatrovateľskej služby, ktorú si mohol dôchodca zaplatiť, zo
77 na 70 hodín mesačne. Viac sa dočítate v PDF.

1

Na vzniku publikácie sa dôležitými údajmi, radami a pripomienkami podieľali: Mária Machajdíková (SOCIA- Nadácia na podporu
sociálny zmien), Mária Filipová (Únia miest Slovenska), Lýdia Brichtová (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.), Marek Porubský
(Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť), Ján Šebo (Univerzita Mateja Bella)
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IPN 3: Zdravotníctvo a zlyhanie trhu
Marc FOURADOULAS, Dr. med., MAS, Martin VLACHYNSKÝ
Práca sa venuje pojmu „zlyhanie trhu“ v ekonomickej teórii zdravotníctva a
jeho významu ako ekonomického odôvodnenia socializovanej medicíny. Sú
tu načrtnuté zvláštnosti sektora zdravotníctva a zdravotníckych služieb a
následné vysvetlenie teórie zlyhania trhu. Náš podrobný pohľad na konkrétne
predpoklady tohto konceptu identifikuje oblasti chýb v myslení. Zohľadňuje
sa aj význam lekárskeho zriadenia („organizovaná medicína“) ako cechovej
štruktúry, pretože sa dotýka koncepcie „zlyhania trhu“ v zdravotníctve. Na
záver je diskutovaná otázka obchodovateľnosti zdravotníckych služieb, a to
oddelene od rámca organizovanej medicíny.Viac sa dočítate v PDF.

IPN 4: Zdravie za peniaze
Martin VLACHYNSKÝ, Katarína BARTEKOVÁ
S cieľom podporiť debatu o kvalitatívnych výsledkoch zdravotníctva vytvoril
INESS v roku 2019 nový index nazvaný Zdravie za peniaze. V roku 2020 sme
vám predstavili jeho verziu s aktuálnymi dátami. Spracovali sme v ňom 23
ukazovateľov zo svetových databáz a porovnali 25 rôznych krajín (európski
členovia OECD), vrátane Slovenska. V nominálnych výsledkoch najlepšie
obstáli bohaté štáty ako štáty Nórsko, Island, Švédsko, Dánsko či Holandsko.
Dobré výsledky veľmi bohatých krajín nie sú prekvapením. Preto sme
absolútne výsledky prevážili výdavkami na zdravotníctvo, upravenými o
mzdy. Viac sa dočítate v PDF.

IPN 5: Slovenské školstvo vyhralo jackpot
Róbert CHOVANCULIAK
Téma vzdelávania sa na Slovensku už dlhodobo spája s tvrdeniami o
nedostatočnom financovaní. Chýbajúce zdroje a nízke platy učiteľov sú
označované ako hlavné nedostatky súčasného školstva, ktoré bránia
zvyšovaniu jeho kvality. Tento naratív sa dostal aj do Národného
integrovaného reformného plánu. V publikácii Slovenské školstvo vyhralo
jackpot ukazujeme, že problém chýbajúcich zdrojov vo vzdelávaní nie je
zďaleka taký výrazný, ako sa zvykne vo verejnej diskusii prezentovať. A platy
učiteľov dosahujú porovnateľné úrovne s krajinami EÚ. Viac sa dočítate v PDF.
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IPN 6: Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje viac ako len
„sebestačnosť“
Monika BUDZÁK
S novou vládou sa téma potravinovej sebestačnosti Slovenska opäť začala
spomínať ako najdôležitejší cieľ agropolitiky, ktorý pomôže vyriešiť problémy v
poľnohospodárstve a zabezpečí prežitie v krízových časoch. Je to však niečo, čo
by sme mali sledovať, alebo ide skôr o formu potravinového nacionalizmu?
Slovensko totiž s politikou sebestačnosti už skúsenosti má – a nepochádzajú len
z čias socializmu. Žiaľ, tento úprimne mienený cieľ podporiť slovenskú
produkciu v minulosti priniesol veľa negatívnych dôsledkov, no žiadne zázračné
výsledky. Namiesto sebestačnosti by sa pozornosť mala preniesť na konkrétne
reformy, ktoré pomôžu sektoru prosperovať. Viac sa dočítate v PDF.

IPN 7: Zázračné lieky: ako ich zaplatiť a neskrachovať
Martin VLACHYNSKÝ
Téma nových a drahých liekov bude v nasledujúcich rokoch na popredných
miestach v spoločenskej diskusii. Množstvo zdrojov v zdravotníckom systéme je
obmedzené, preto musia existovať kvalitné mechanizmy, ktoré budú tieto
obmedzené zdroje rozdeľovať na rôzne liečby. Liekovú politiku na Slovensku
charakterizuje nedodržiavaniu pravidiel, najmä zo strany štátu, veľký
spoločenský tlak, ktorý často vedie k nesystémovým politickým zásahom,
nedostatok dát o spotrebe liekov, ale aj o účinnosti liečby. Viac sa dočítate
v PDF.

IPN 8: Privatizácia 3.0
Martin VLACHYNSKÝ
Štátne podniky často narúšajú konkurenciu a ich prítomnosť znižuje výkonnosť
celého odvetvia. Napriek tomu sú u verejnosti populárne. Dôvodom popularity
je najmä nesprávne vnímanie úlohy zisku v ekonomike a tiež skreslené predstavy
o výkonnosti štátnych podnikov, najmä z čias socializmu. Problematiku
výkonnosti štátnych podnikov, dopad historickej privatizácie ako aj návrh na
novú vlnu privatizácie detailne rozoberáme v novej publikácii Privatizácia 3.0:
Zdravšia ekonomika potrebuje menej štátnych podnikov. Viac sa dočítate v PDF.
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INESS NA TÉMU
INT 1: Index pružnosti zamestnávania
Radovan ĎURANA
Index pružnosti zamestnávania 2020 porovnáva pružnosť zamestnávania v
krajinách EÚ a OECD. Krajiny, kde je nízka pružnosť zamestnávania, obyčajne
čelia vyššej miere nezamestnanosti. Už tretí rok po sebe zverejňujeme Index
pružnosti zamestnávania, ktorý je zhotovovaný v spolupráci s litovským
inštitútom LFMI[1]. Keďže súčasná vláda Zákonník práce nereformuje v
pozitívnom zmysle smerom k vyššej pružnosti zamestnávania, ale skôr uťahuje
regulácie, Slovensko sa opäť umiestnilo v spodnej časti rebríčka, na siedmom
mieste od konca spomedzi 41 krajín, pričom medziročne pokleslo o štyri
priečky. Viac sa môžete dočítať v publikácii TU.

INT 2: Čo potrebuje naše školstvo (teraz, ale aj o dekádu)
Róbert CHOVANCULIAK
Slovenské školstvo momentálne hibernuje. Skôr či neskôr sa však deti vrátia do
tried. Preto musíme už dnes myslieť na to, ako im zlepšíme podmienky
vzdelávania. Aké opatrenia musíme začať plánovať teraz, aby sa naše školstvo
zlepšovalo aj dlhodobo? Navrhujeme inšpirovať sa úspešnými zahraničnými
príkladmi dobrej praxe. Posledné dve dekády vlády vo svete umožňujú vznik
nového typu slobodných škôl, ktoré majú vysokú autonómiu a zároveň
zodpovednosť za zlepšovanie výsledkov žiakov. Tieto nové školy majú častokrát
najlepšie výsledky pri vzdelávaní detí zo znevýhodneného prostredia. Viac sa
môžete dočítať v publikácii TU.

INT 3: Koľko stojí ľudský život?
Martin VLACHYNSKÝ
Publikácia obsahuje prierezový pohľad na to, ako ekonómia ráta hodnotu
ľudského života a ako sa tieto výpočty aplikujú na ekonomické náklady
pandémie COVID19 v niektorých štátoch. V tomto momente nenájdeme veľké
množstvo dôsledných pokusov o vyčíslenie nákladnosti intervencie voči
COVID19. Dôvodom je najmä príliš málo informácií o stratených rokoch života,
ako aj finančných nákladoch. Prvé lastovičky však už prileteli. Viac sa môžete
dočítať v publikácii TU.
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INT 4: 45 dôvodov prečo zmraziť minimálnu mzdu
Róbert CHOVANCULIAK
Téma minimálnej mzdy je na Slovensku každú jeseň politický evergreen. Tento
rok je to však iné. Svetom sa nešíri len koronavírus, ale aj ekonomická recesia.
To je čas, kedy všetci odborníci varujú pred rastúcou nezamestnanosťou.
Predovšetkým v malých, otvorených ekonomikách ako je tá slovenská. Napriek
tomu si politici na Slovensku stále pískajú rovnakú pesničku o robení sociálnej
politiky cez rýchle zvyšovanie minimálnej mzdy. Viac sa môžete dočítať
v publikácii TU.

INT 5: Polohrubá mzda vytvára daňovo-odvodový guláš
Róbert CHOVANCULIAK

Keď sa na Slovensku hovorí alebo píše o mzde, myslí sa tým tzv. „hrubá mzda“.
Z ekonomického hľadiska však ide o účtovnícku fikciu. Predstavuje arbitrárne
stanovený bod medzi dvoma kľúčovými parametrami: čistou mzdou a nákladmi
práce. Ten prvý zaujíma zamestnancov a ten druhý zamestnávateľov. Rozdiel
medzi nimi je zaujímavý pre štát – pretože práve ten hovorí o objeme daní a
odvodov. Problém je, že veľká časť odvodov je vo forme skrytého daňového
bremena. Ide o tzv. „odvody platené zamestnávateľom“, ktoré nie sú súčasťou
hrubej mzdy. Dnešná podoba hrubej mzdy je tak v skutočnosti len „polohrubá“
mzda. Viac sa môžete dočítať v publikácii TU.
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OSTATNÉ
Zdravá budúcnosť
INESS bol oslovený Americkou obchodnou komorou na Slovensku
(AmCham) pripraviť publikáciu k aktuálnym otázkam slovenského
zdravotníctva. Proces vzniku publikácie zahŕňal konzultácie s takmer
troma desiatkami odborníkov. Pod názvom Zdravá budúcnosť mapuje
finančnú situáciu slovenského zdravotníctva, hlavné problémy jeho
aktérov a načrtáva potenciálne scenáre budúcich zmien. Samotná
publikácia momentálne nie je verejne k dispozícii, ale môžete si
prečítať 16-stranové zhrnutie tu.

Otvorený list k rozpočtu EÚ
Návrh Komisie zvýšiť príspevky EU27 po odchode Spojeného
kráľovstva a zabezpečiť rovnako veľký rozpočet ako v období 20142020 je neopodstatnený. A to najmä z dôvodu, že jeho významná
časť má byť naďalej prerozdeľovaná farmárom, čo bude znamenať
neefektívne využívanie zdrojov a povedie k spochybňovaniu
férovosti ich prerozdeľovania.
V otvorenom liste spoločne s think tankmi z 10 členských štátov
apelujeme na lídrov EÚ aby v snahe čeliť dnešnými výzvam prijali
deklarované zásady efektívnosti, spravodlivosti, subsidiarity,
transparentnosti a demokratickej zodpovednosti tak, aby nový
rozpočet EÚ maximalizoval pridanú hodnotu peňazí daňových
poplatníkov pri dosahovaní spoločných cieľov EÚ a jej členských
štátov.
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PUBLIKÁCIE

Pokrok bez povolenia: Ako zdieľaná ekonomika,
crowdunfing a kryptomeny zmenili svet
RÓBERT CHOVANCULIAK
Róbert Chovanculiak prispel v roku 2019 knihou o tom, ako nové technológie
môžu meniť svet k lepšiemu, ak im v tom nebudeme brániť. Kniha Pokrok bez
povolenia je kompletný sprievodca svetom, kde Airbnb oživuje mŕtvy kapitál a
konkuruje štátu v tvorbe regulácií, kde Kickstarter nahrádza vyberanie daní a
pomáha financovať verejné služby a kde Bitcoin umožňuje budovať paralelnú
spoločnosť, v ktorej neexistujú „vedúci“ a všetci máme kľúče od miešačky.

Ekonómia v 31 hodinách
ŽILVINAS ŠILENAS, MARIJA VYŠNIAUSKAITE
Z mnohých prednášok na stredných školách, či z organizácie Ekonomickej
olympiády sme už dávnejšie vedeli, že na Slovensku chýba zrozumiteľne napísaná
učebnica ekonómie.
Litovská učebnica Ekonómia v 31 hodinách získala ocenenie za najlepšiu vzdelávaciu
knihu na hlavnom vydavateľskom veľtrhu London Book Fair v roku 2017. V roku
2020 získala Cenu Ministerstva školstva, vedy, kultúry a športu za Najkrajšiu
učebnicu Slovenska za rok 2019. Oceňovanie organizuje Medzinárodný dom umenia
pre deti BIBIANA.
Preloženú knihu sme upravili na slovenské podmienky, tzn. mzdovú, cenovú úroveň
a verejné výdavky = učebnica využíva materiály z www.cenastatu.sk. Kvalitu
učebnice ocenilo Ministerstvo školstva SR odporúčacou doložkou. Krstným otcom
učebnice sa stal bývalý podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš.
V roku 2020 sme učebnicu zároveň doručili takmer 230 učiteľom.
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Zlé peniaze
JURAJ KARPIŠ

Juraj Karpiš v roku 2015 napísal sprievodcu krízou aj pre neodbornú verejnosť.
V knihe hľadá príčiny globálnej finančnej krízy, analyzuje prepojenie politických
rozhodnutí a hospodárskych problémov. Poukazuje na slabé miesta fungovania
dnešného finančného systému, keď sa možnosť tvoriť peniaze z ničoho zneužíva
na sledovanie cieľov politickej triedy a finančníkov. Banky pomáhajú financovať
sľuby politikov. Tí im na oplátku pravidelne pomáhajú z problémov za naše
peniaze.
Juraj súčasne pripravil niekoľko videí a podcastov zameraných na tému Zlé
peniaze. Knihu si môžete objednať aj vy v tlačenej, či elektronickej verzii na
adrese www.zlepeniaze.eu a nájdete ju aj v kníhkupectvách.

INESS je vydavateľom periodika Market Finesse, ktorý pravidelne vychádza v
elektronickej

forme

od

apríla

2006.

Market

Finesse

pozostáva

z

najzaujímavejších článkov na témy, ktorým sa venuje INESS, komentárov
aktuálnych udalostí, pravidelných rubrík, prekladov zaujímavých článkov,
porovnaní zo sveta, informácií o pripravovaných i realizovaných podujatiach, a
ďalšie. Mesačník odoberá viac ako 2 200 novinárov, expertov, opinion a decision
makerov, podnikateľov a ďalších záujemcov.
Ak máte záujem o inzerciu v Market Finesse alebo stať sa odberateľom
periodika, neváhajte nás kontaktovať na adrese mf@iness.sk
Všetky čísla Market Finesse sú voľne dostupné na stránke INESS.
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PROJEKTY
EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
Ekonomická či finančná gramotnosť sú schopnosti, ktorým sa v školských osnovách na Slovensku venuje
málo priestoru. Platenie účtov či daní sú pritom povinnosti, s ktorými sa už aj mladí ľudia bežne stretnú
v reálnom živote. K lepšiemu pochopeniu ekonomických súvislostí prispieva Ekonomická olympiáda,
ktorá súťaživou formou približuje praktické otázky z ekonomického a finančného sveta a ktorú
INESS spustil na Slovensku v roku 2017 vôbec prvý krát v histórii Slovenska.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská trojkolová súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov.
Členmi Odbornej rady súťaže sú poprední slovenskí ekonómovia ako napr. viceguvernér Národnej
banky Slovenska Ľudovít Ódor a mnohí ďalší.
Cieľom je vzbudiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať spomedzi nich nadaných
ekonómov a podporovať ich v ďalšom rozvoji.
Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci
z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu
ekonomického vzdelávania (INEV).
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3.ročník Ekonomickej olympiády
V školskom roku 2019/2020 sa do školského kola Ekonomickej olympiády zapojilo viac ako 6 500
študentov stredných škôl. Nasledovali písomné krajské kolá, do ktorých postúpilo 500 súťažiacich, z
ktorých vzišli 50 finalisti zo všetkých regiónov Slovenska.
V stredu, 9. septembra 2020 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo celoslovenské
finále olympiády.

Finále bolo vyústením celého priebehu Ekonomickej olympiády, ktorý stredoškoláci podstúpili. Úlohy v
celoslovenskom kole sa zameriavali na aktuálne a praktické ekonomické problémy, v ktorých päťdesiat
finalistov z celého Slovenska preukázalo svoj ekonomický prehľad a analytické myslenie. Súťažiaci
analyzovali dopady možného cenového stropu na predaj dezinfekčných prostriedkov, argumentovali,
ako môžu americké clá ovplyvniť medzinárodný obchod a vypočítali, ako sa zmenia tržby v
maloobchode, keď sa spotrebitelia počas pandémie zamerajú na iný druh tovaru.
Desiatka študentov s najlepšími výsledkami z písomného testu postúpila do ústneho kola, v ktorom
študenti svoje vedomosti obhajovali pred odbornou porotou. Členmi odbornej poroty boli odborníci
z akademickej obce, súkromného a neziskového sektora: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD.
(Ekonomická univerzita v Bratislave), Ing. Daniela Danková (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici),
Ing. Štefan Máj (Nadácia Slovenskej sporiteľne), Mgr. Radovan Ďurana (INESS) a Mgr. Martin Šuster PhD.
(Národná banka Slovenska).
Finále sprevádzal aj pútavý program, ktorý organizátori pre účastníkov a ich pedagógov pripravili.
Na Vŕšku 12, 811 01 Bratislava, e-mail: iness@iness.sk, tel.: 02 5441 0945
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V závere podujatia sme vyhlásili konečné
poradie desiatky najlepších mladých
ekonómov a ekonómiek Slovenska. Tretie
miesto zaujal Richard Klimko z SPŠ
elektrotechnickej na Plzenskej ulici v
Prešove, druhé miesto Samuel Mihalčík z
Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v
Sučanoch a absolútnym víťazom tretieho
ročníka Ekonomickej olympiády sa stal
Martin Albert Gbúr z Gymnázia Poštová v
Košiciach. Súťažiacim
gratulovali
organizátori, partneri projektu a tiež
členovia Odbornej rady Ekonomickej
olympiády.
Trojica
najúspešnejších
súťažiacich sa vďaka sponzorom môže
navyše tešiť z hodnotných cien ako čítačka
elektronických kníh (3. miesto), mobilný
telefón (2. miesto) a laptop (1. miesto).
Ekonomickú olympiádu by sme nemohli organizovať
bez podpory našich partnerov:
Slovenská banková asociácia, Nadácia Slovenskej
sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Nadácia EPH, Martinus,
týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť,
Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická
univerzita v Bratislave, Fakulta Managementu Univerzity
Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave,
Fakulta
sociálno-ekonomických
vzťahov,
Fakulta
ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická
fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, UNIZA, Fakulta
Manažmentu PU, Ekonomická fakulta, TUKE a CEVRO
Institut.
Ako sa stredoškolákom darilo si môžete pozrieť aj vo
videách TU a TU.
Za fotodokumentáciu ďakujeme Barbare Koll.
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Čo priniesol 4. ročník?
Napriek komplikáciám sa nám v roku 2020 podarilo úspešne odštartovať aj štvrtý ročník Ekonomickej
olympiády. Okrem nového loga tento rok školské kolo prinieslo aj prekvapenie v podobe rekordnej
účasti študentov. Do štvrtého ročníka sa do online školských kôl zapojilo v decembri 2020 približne
8 500 študentov z viac ako 200 stredných škôl z 8 krajov Slovenska.
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BYROKRATICKÝ INDEX
V septembri sme zverejnili výsledky Byrokratického indexu pre rok 2020.
V rámci neho sme v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí identifikovali
všetky administratívne úkony, ktoré štát vyžaduje od modelovej firmy
(kovoobrábačská firma so 4 zamestnancami).
Týmto úkonom sme priradili časovú a finančnú náročnosť. Byrokracia,
ktorou je modelová firma zaťažená, sa rozdeľuje do štyroch kategórií:
zamestnanecká administratíva (platy, sociálne poistenie, príspevky,
najímanie
certifikácie,

zamestnancov
rozpočet,

a pod.),

operačná

administrácia

vozidla

administratíva
a pod.),

(dane,

výdavky

na

legislatívne zmeny a iné administratívne úkony.
Spolu so zahraničnými partnermi sme sa zároveň už v roku 2016 rozhodli vyhlásiť 29. september, deň
narodenín autora knihy Byrokracia - ekonóma Ludwiga von Misesa, za Medzinárodný deň byrokracie.
Cieľom je vybudovať tradíciu každoročného pripomenutia si času strateného zbytočným papierovaním
a malým nakopnutím v snahe niečo na tom zmeniť.

Na Vŕšku 12, 811 01 Bratislava, e-mail: iness@iness.sk, tel.: 02 5441 0945

22

V roku 2020 sa merania byrokratickej záťaže zúčastnili partneri z Talianska (Competere), Španielska
(Civismo), Severného Macedónska (Macedonia 2025), Litvy (Lithuanian Free Market Institut) a Českej
republiky (Liberální Institut). Na prvom mieste sa s najmenšou byrokratickou záťažou umiestnilo Severné
Macedónsko so 154 hodinami, potešením je druhé miesto Slovenska, tesne pred Českou republikou
(223 hodín). Na chvoste 6 krajín sa umiestnilo Španielsko s 369 hodinami byrokratickej záťaže.
Na Slovensku bol v roku 2020 malý podnikateľ zaťažený približne 217 hodinami byrokracie ročne, čo
je v porovnaní s minulým rokom len o 4 hodiny menej. Byrokracia spojená so zamestnávaním si
vyžaduje 39 % tohto času, prevádzka podniku 47 %, legislatívne zmeny 5 % a iné dôvody
spotrebujú 9 % času. Pri detailnom pohľade vidíme hlavne vysoké časové náklady firemných daní,
administrácie miezd, ale aj odpadov.

Index pozitívne ovplyvnili drobné zmeny ohľadom elektronizácie a zrušenia niektorých
dokumentov. Naopak, negatívne ho ovplyvnili najmä časté zmeny dôležitých zákonov. Len tri
hlavné zákony sa v minulom roku zmenili dokopy 11-krát.
Pre slovenských podnikateľov vzniklo v nedávnej minulosti niekoľko antibyrokratických balíčkov. Hoci
ich prínos je pozitívny, dopady sú malé. Razantné zlepšenia si vyžadujú razantné zmeny fungovania
mnohých úradov.
Práve chýbajúci systematický prístup k byrokracii, reálne hodnotenie nových regulácií a ich
predvídateľnosť je najväčším nedostatkom slovenského podnikateľského prostredia.
INESS bude naďalej monitorovať podnikateľské prostredie a aktívne navrhovať zmeny regulácií.
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CENA ŠTÁTU
Napriek tomu, že sa týkajú nás všetkých, existuje len veľmi málo ľudí, ktorí dokážu zodpovedať otázky
týkajúce sa verejných financií.
Informácie sú roztrúsené po internetových stránkach ministerstiev a skryté v rôznych neprehľadných
vládnych materiáloch.
Projekt Cena štátu interaktívne a zrozumiteľne informuje o oblasti, ktorá bola dovtedy považovaná za
oblasť záujmu pre úzku skupinu informovaných, napriek tomu, že sa priamo dotýka každého občana
Slovenska.
Cena štátu prináša aktuálne a presné informácie týkajúce sa príjmov a výdavkov verejnej správy
a tiež ako sa tieto veličiny menia v čase. Kvôli lepšiemu pochopeniu veľkých čísel, s ktorými takmer
žiadny občan počas svojho života nepríde do kontaktu a sú pre neho neuchopiteľné (milióny, miliardy)
sa jednotlivé položky prepočítavajú na občana a na pracujúceho (pretože tí v skutočnosti plnia štátnu
kasu).

Stránka obsahuje niekoľko unikátnych súčastí: každý návštevník si môže zistiť svoje vlastné daňové a
odvodové zaťaženie po kliknutí na sekciu „Koľko platíte vy?“ Na premiéra či politika sa môže návštevník
zahrať vo virtuálnom obchode s verejnými službami Nakúp si svoj štát, kde sa dozvie, koľko by stál štát,
keby nakupoval len ním preferované služby. K niektorým údajom sa vraciame aj podrobnejšie, pričom
ich krátko komentujeme v rubrike Číslo dňa.
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.
Na Vŕšku 12, 811 01 Bratislava, e-mail: iness@iness.sk, tel.: 02 5441 0945
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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.
Aj v minulom roku sme pripravili balíček pre učiteľov. Zmenili sme však postup a na žiadosť učiteľov
sme začali plagáty posielať individuálne učiteľom po 10 ks tak, aby v každej triede mohol byť plagát
využitý ako učebná pomôcka v lavici. Okrem toho sme priložili sprievodný list so základnou navigáciou
pre učiteľov, ako pracovať s poskytnutými materiálmi a ako využiť stránku Cena štátu.

NA VŔŠKU
Vďaka Martinovi Vlachynskému a Róbertovi Chovanculiakovi z INESS si môžete pravidelne vypočuť
odborný pohľad na aktuálne ekonomické témy. Prostredníctvom vlogu Na Vŕšku sa venujú širokému
spektru tém od zdravotníctva cez školstvo, ekonomiku, nájomné bývanie a ešte oveľa viac!
Najpočúvanejšou epizódou bola v roku 2020 20.časť s názvom Éra nového zamestnanca, ktorý si
vypočulo takmer 900 z vás! Na Youtube mal najväčšiu sledovanosť 11.vlog s názvom Predvolebné
vysvedčenie s viac ako 2 800 zhliadnutiami.

Za rok 2020 si pre Vás pripravili 36 príspevkov. Vlogy môžete nájsť vo všetkých podcastových
aplikáciách a taktiež aj na YouTube.
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INESS na DNES – podcast, ktorý dnes potrebujete počuť
V súčasnej dobe sme zavalení veľkým množstvom informácií, z ktorých
si len ťažko vieme vybrať tie dôležité a venovať im primeraný čas. Vďaka
novému podcastu INESS na DNES sa v jednom krátkom rozhovore
dozviete všetko, čo potrebujete.
Podcast z dielne INESS pripravuje Ina Sečíková, ktorá sa spoločne s
analytikmi v jednotlivých dieloch venuje aktuálnym problémom a výzvam
slovenskej spoločnosti.

Nájsť nás môžete na:
Spotify
Anchor
Google Podcasts
Apple Podcasts

Týždeň s INESS

Na konci roka 2020 sme tiež spustili nový newsletter Týždeň s INESS, ktorý posielame každý piatok.
Nájdete v ňom stručné zhrnutie tých najdôležitejších tém, ktoré hýbali našim pracovným týždňom.
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PODUJATIA
PREDNÁŠKY NA KONFERENCIÁCH A SEMINÁROCH
Členovia INESS sa pravidelne zúčastňujú ako rečníci na množstve konferencií a workshopov, ktorých
prehľad za rok 2020 si môžete pozrieť v Prílohe 1.

INESS a Bratislavské Hanusove Dni
Posledný septembrový víkend sa napriek sťaženým podmienkam v bratislavskej Malej scéne uskutočnili
Bratislavské Hanusove Dni. V sobotu 26. septembra bol témou panelovej diskusie reformný balík a jeho
využitie. Diskusie sa zúčastnili minister financií Eduard Heger, ministerka investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Veronika Remišová, predseda KDH Milan Majerský a analytik INESS Martin Vlachynský.
Záznam z diskusie je dostupný na YT BHD.
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SEMINÁRE ZORGANIZOVANÉ PRE NOVINÁROV
WORKSHOP ZDRAVIE ZA PENIAZE
V priestoroch INESS sa 24. augusta 2020 uskutočnila prezentácia výsledkov indexu Zdravie za peniaze.
Zástupcovia 9 celoslovenských médií si vypočuli nielen zhrnutie výsledkov pre rok 2020, ale aj
najpálčivejšie miesta z pohľadu Slovenska a návrhy na zlepšenie do budúcna.

Seminár pre novinárov: SEBESTAČNOSŤ
10. novembra 2020 sme v INESS zorganizovali seminár pre novinárov, na ktorom sme predstavili
výsledky našej najnovšej štúdie s názvom Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje viac ako len
"sebestačnosť".
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Seminár pre novinárov: LIEKY
V piatok 13. novembra 2020 sa s v priestoroch INESS uskutočnilo predstavenie novej publikácie
Zázračné lieky: ako ich zaplatiť a neskrachovať.

Seminár pre novinárov: POLOHRUBÁ MZDA
Vo štvrtok 5. novembra 2020 sa s v priestoroch INESS uskutočnilo predstavenie novej publikácie
Polohrubá mzda vytvára daňovo-odvodový guláš.
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EKONOMICKÉ REČI
Vďaka popularite Ekonomických rečí INESS pokračoval aj v roku 2020 v organizácii neformálnych
diskusií, v rámci ktorých sme sa venovali rôznym zaujímavým ekonomickým témam. Diskusie prebiehajú
v príjemnom a otvorenom prostredí. Tému najprv uvedie odborník, neskôr pokračuje diskusia s
publikom. V roku 2020 sa nám podarilo zorganizovať len jedno podujatie, no dúfame, že ich
v nasledujúcom roku budeme môcť zorganizovať viac.
Nezomri! Budúcnosť slovenského zdravotníctva
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MEDIÁLNE AKTIVITY
Členovia INESS pravidelne publikujú články v médiách a prostredníctvom mediálnych vyjadrení
prezentujú názory a návrhy riešení aktuálnych ekonomických problémov. V roku 2020 mali analytici
INESS celkovo 1 556 mediálnych vystúpení alebo zverejnených článkov v relevantných slovenských,
českých či maďarských médiách.
V nasledujúcom grafe možno vidieť dynamiku vývoja mediálnej aktivity analytikov INESS od jeho vzniku
v roku 2006. V roku 2020 počet mediálnych výstupov presiahol hranicu 1 500.

Zhrnutie mediálnych výstupov

1556
1113 1072

532

662 648 691

787

858
700

828

765

873

165 226
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS v roku 2020, rozdelenú podľa typu médií (všetky
mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu www.iness.sk).
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Štruktúra mediálnych výstupov

6%
7%
23%

52%

12%

Agentúry, e-média, ostatné

TV

Denníky

Týždenníky

Rozhlas

Analytici INESS sa najčastejšie vyjadrovali v spravodajských reláciách (TA3, TV JOJ, Správy STV, Televízne
noviny TV Markíza), ale aj v publicistických reláciách všetkých dôležitých televízií.

Štruktúra mediálnych výstupov TV

23
64
46

47

TA3

STV

TV JOJ

TV Markíza

Podobne ako v prípade televízie, aj v rozhlase členovia INESS najčastejšie prezentovali svoje názory
v spravodajských a publicistických reláciách, najmä v Slovenskom Rozhlase a v Rádiu Expres.
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Štruktúra mediálnych výstupov - Rozhlasové stanice

7

20

70

Rádio Expres

Slovenský Rozhlas

Iné

Členovia INESS publikovali v roku 2020 v tlačených alebo elektronických médiách celkovo viac ako 130
autorských článkov. Zvyšok mediálnych výstupov tvorili vyžiadané komentáre k aktuálnemu dianiu.

Štruktúra mediálnych výstupov- Denníky
37
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128

54 97

Denník N

Denník E

finweb

Hospodárske Noviny

SME

Nový Čas

Trend

Iné
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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,
videá na aktuálne témy s názvom Na vŕšku,
INESS na DNES – rozhovory o aktuálnych ekonomických témach s našimi analytikmi,
odporúčania na zaujímavé články, stránky, podujatia alebo publikácie,
iné.

Na svojej stránke INESS ponúka na predaj zaujímavé diela ekonomickej literatúry. Zároveň je
možné sa dostať k online katalógu Knižnice INESS, ktorá je dostupná širokej verejnosti.
Štatistika návštevnosti internetovej stránky www.iness.sk
V roku 2020 bola stránka iness.sk navštívená viac ako 147 000 krát, z toho 112 778 unikátnymi
návštevníkmi. Podiel návštevníkov, ktorí stránku navštevovali opakovane bol 11%. Viac ako 73 %
návštevníkov bolo zo Slovenska, nasledovali USA, návštevníci z Českej republiky ,Veľkej Británie ,
Maďarska či Nemecka.
Stránku Ekonomická olympiáda.sk k 31.12. 2020 ste navštívili spolu 24 064 krát, pričom 11 426
návštevníkov bolo nových.
Náš najmladší portál – Cena zamestnanca, ktorý vznikol len v roku 2019, zaznamenal v roku 2020
takmer 3 800 návštev.
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Iné internetové stránky
Okrem vlastnej internetovej stránky www.iness.sk prezentujú členovia INESS svoje názory na blogu
eTrend.sk a blogu Denníka N. Komentáre z internetovej stránky INESS preberajú ekonomický portál
Hospodárskych novín Finweb a Aktuality.sk.
Články analytikov prevzaté portálom Finweb navštívilo niekoľko tisíc čitateľov, rovnako tak na portáli
Aktuality.sk. Preklady svojich textov publikuje INESS na stránkach 4liberty.eu, francúzskeho IREF,
britského CapX, či amerického Atlas Network.

INESS na Facebooku
INESS v roku 2009 spustil svoju stránku na Facebooku. Ku koncu roka 2020 mala stránka viac ako
10 500 fanúšikov. 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 stránku INESS: www.facebook.com/iness.slovakia.
V roku 2011 sme tiež spustili samostatnú facebookovú stránku pre náš vlajkový projekt Cenu štátu.
Prinášame na ňom zaujímavé informácie z diania vo verejných financiách. V roku 2020 dosiahla stránka
viac ako 2 200 fanúšikov.
Adresa FB stránky Cena štátu: www.facebook.com/cenastatu

Na vŕšku
Vlogy Na vŕšku zaznamenali spolu približne 24 000 pozretí na Youtube. Ako podcast si rôzne odborné
diskusie vypočulo viac ako 31 100 poslucháčov.
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PODPORTE INESS
INESS uskutočňuje svoje aktivity vo veľkej miere vďaka podpore darcov. Ak sympatizujete
s aktivitami INESS a radi by ste finančne prispeli k ich realizácii, môžete tak urobiť viacerými
spôsobmi:
•

bankovým prevodom na účet INESS: SK2811000000002664752087 (Tatrabanka, a. s.,
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava), do správy pre prijímateľa uveďte „dar“.

•

finančným prevodom cez PayPal

•

asignáciou 2 % z dane z príjmu. Spôsob, akým možno poukázať 2 % z dane z príjmu,
nájdete na internetovej stránke https://www.iness.sk/sk/podporte-nas.

•

prevodom pomocou Bitcoin: 3HpzFGRKogei7W498SEEGYvEywkFdAhP9y

Každému darcovi by sme radi zasielali informácie o našich aktivitách a o využití darovaných
prostriedkov. Preto Vás prosíme, aby ste nám Váš príspevok oznámili na adrese iness@iness.sk
Každý darca podporou INESS získa:
•
•

•
•
•
•

VIP pozvánky na všetky podujatia organizované INESS (pri dare nad 500 EUR)
VIP pozvánky na osobné stretnutia s významnými zahraničnými hosťami (pri dare nad
5000 EUR)
zadarmo každú tlačenú publikáciu vydanú INESS (pri dare nad 500 EUR)
pravidelné zasielanie mesačníka Market Finesse
pravidelné informovanie o všetkých pripravovaných aktivitách
možnosť stretávať sa s členmi INESS a diskutovať o aktuálnych spoločenských témach

Srdečne Vám ďakujeme,
Richard Ďurana, Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Martin Vlachynský, Róbert Chovanculiak,
Monika Budzák, Ina Sečíková, Katarína Barteková, Diana Kráľová, Vanesa Križanovičová,
Eva Schwarzová, Adriána Valášková a Matúš Molčan.
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Príloha 1: Zoznam podujatí, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia
INESS
Naši analytici sa zúčastnili a zorganizovali okrem vyššie uvedených ešte niekoľko ďalších
prednášok, seminárov či podujatí, o ktorých ste sa priebežne mohli dočítať na stránke
www.iness.sk.

Dátum

Miesto

13.01.2020

Viedeň

15.01.2020

Bratislava

ZSE - Pokrok bez povolenia

21.01.2020

Praha

Pokrok bez povolenia

23.01.2020

Bratislava

27.01.2020

Bratislava

Názov podujatia
JANUÁR
Free Market Roadshow –
prípravné stretnutie

Prezentácia výsledkov
publikácie „Zdravá
budúcnosť“ pre
veľvyslanectvo USA
Hlavné závery publikácie
Zdravá budúcnosť

28.01.2020

Bratislava

Kto by staval cesty?
Crowdfunding

31.01.2020

Banská Bystrica

Krajské kolo Ekonomickej
olympiády

Január
2020

Bratislava

Popis/ Zástupca
Richard Ďurana
Róbert
Chovanculiak
Róbert
Chovanculiak,
Paralelná Polis
Martin Vlachynský
v spolupráci s
AmCham
Martin Vlachynský
Róbert
Chovanculiak,
Paralelná polis
Monika Budzák,
Vanesa
Križanovičová,
INESS

OECD Study Mission
konzulática, Ministerstvo
hospodárstva
FEBRUÁR

06.02.2020

Bratislava

Krajské kolo Ekonomickej
olympiády

07.02.2020

Žilina

Krajské kolo Ekonomickej
olympiády

INESS

Monika Budzák,
Vanesa
Križanovičová,
INESS
Monika Budzák,
Vanesa
Križanovičová,
INESS
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11.02.2020

Bratislava

11.02.2020

Banská bystrica

13.02.2020

Trnava

13.02.2020

Bratislava

13.02.2020

Bratislava

13.02.2020

Bratislava

14.02.2020

19.02.2020

Zástupcovia Ministerstva
financií a hospodárstva
Albánska v INESS
Pokrok bez povolenia, Deň
otvorených dverí
Krajské kolo Ekonomickej
olympiády
Konferencia o
konkurencieschopnosti
priemyslu v SR
Tlačová beseda k
spoločnému hodnoteniu
zdravotníckych programov
Diskusia k hodnoteniu
zdravotníckych programov

Richard Ďurana,
INESS
Róbert
Chovanculiak
Monika Budzák,
Vanesa
Križanovičová,
INESS
Róbert
Chovanculiak
Martin Vlachynský
v spolupráci
s INEKO, HPI
Martin Vlachynský

Nitra

Krajské kolo Ekonomickej
olympiády

Monika Budzák,
Vanesa
Križanovičová,
INESS

Bratislava

Ekonomické reči - Nezomri!
Budúcnosť slovenského
zdravotníctva

Martin Vlachynský

21.02.2020

Trenčín

Krajské kolo Ekonomickej
olympiády

25.02.2020

Trenčín

INESS na Politickej Akadémii

Monika Budzák,
Vanesa
Križanovičová,
INESS
Róbert
Chovanculiak, Juraj
Karpiš, Martin
Vlachynský, INESS

INESS na jubilejnom Market
Access

26.02.2020

27.02.2020

Košice

Krajské kolo Ekonomickej
olympiády

28.02.2020

Prešov

Krajské kolo Ekonomickej
olympiády

INESS
Monika Budzák,
Vanesa
Križanovičová,
INESS
Monika Budzák,
Vanesa
Križanovičová,
INESS
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04.03.2020
19.03.2020

Bratislava
Advance
Institute, ČR

03.04.2020

online

21.04.2020

Bratislava,
INESS

21.04.2020

INESS

12.13.05.2020
13.05.2020
26.05.2020

online

26.06.2020

online

30.06.2020

online

05.07.2020

online

05.07.2020

online

23.07.2020

online

24.08.2020

Bratislava

MAREC
INESS na New Retail Summit
Master of Healthcare
Administration
APRÍL
IAMbitious – Pokrok bez
povolenia
Seminár pre novinárov –
Cena života
Seminár pre novinárov –
Zdravotníctvo v
programovom vyhlásení
vlády
MÁJ
INESS na Europe Liberty
Forum
INESS na online workshope
Market Access
Techsummit, mestá v kríze
JÚN
INESS na Onkologickej
konferencii
INESS na Market Access o
liekoch
JÚL
Night of Chances Finance:
Ako prežiť zlé peniaze
Night of Chances Finance:
Mikloš, Ódor & Karpiš: Platia
v kríze ekonomické poučky?
Universal Basic income: Pros
and Cons
Zvýšila epidémia
pravdepodobnosť zavedenia
univerzálneho základného
príjmu?
AUGUST
Zdravie za peniaze, tlačová
konferencia
SEPTEMBER

Martin Vlachynský
Radovan Ďurana
Róbert
Chovanculiak
Martin Vlachynský

Martin Vlachynský

Richard Ďurana
Martin Vlachynský
Róbert
Chovanculiak
Martin Vlachynský
Martin Vlachynský

Juraj Karpiš
Juraj Karpiš

Radovan Ďurana,
Austrian Economics
Monthly

Katka Barteková,
Martin Vlachynský
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09.09.2020

Bratislava

09.09.2020

Bratislava

17.09.2020

online

18.09.2020

Bratislava

26.09.2020

Bratislava

29.09.2020

Bratislava

12.10.2020

Bratislava

13.10.2020

Bratislava

22.10.2020

online

04.11.2020

online

06.11.2020

online

10.11.2020

Bratislava

13.11.2020

Bratislava

14.11.2020

online

18.11.2020

Bratislava

02.12.2020
17.02.2020

online

INESS na okrúhlom stole
Zdravotníckych novín
Medzinárodné finále
Ekonomickej olympiády
BRISK – Pokrok bez
povolenia
Seminár pre novinárov:
Minimálna mzda
Bratislavské Hanusove Dni
Medzinárodný deň
byrokracie a Byrokratický
index
OKTÓBER
Vizionári v zdravotníctve
INESS na Zdravotníckom
manažmente 2020
Seminár pre novinárov –
Slovenské školstvo vyhralo
jackpot
NOVEMBER
Ekonomický klub TUKE Košice
INESS na Health
Management Academy 2020
Seminár pre novinárov: nová
INESS štúdia o sebestačnosti
Seminár pre novinárov o
liekoch
Freedom games 2020: Prečo
potrebujeme trhový
mechanizmus v klimatických
politikách
Seminár pre novinárov Polohrubá mzda
DECEMBER
Farmakoekonomická
konferencia
Akadémia klasickej
ekonómie – Pokrok bez
povolenia
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