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Výročná správa za rok 2014 predkladá na jednom mieste aktivity, ktoré INESS – 
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz realizoval v deviatom roku svojho 
pôsobenia. 
 
V roku 2014 sme okrem tradičných aktivít sme pripravili niekoľko nových projektov. 
Snáď najviditeľnejší bola štúdia Rómovia a sociálne dávky, ktorej súčasťou bolo aj 
video Rómsky mýtus a samostatná webová stránka. Cieľom štúdie je vyvrátiť 
zaužívané mýty o tom, že rómska populácia predstavuje obrovskú záťaž pre 
slovenské verejné financie. Kampaň sme pripravili v spolupráci s agentúrou 
Mayer/McCann-Erickson a zaznamenala obrovský ohlas v domácich aj zahraničných 
médiách. 
 
Naďalej sme rozvíjali tradíciu našich vzdelávacích podujatí. Na jar sme organizovali 
piate pokračovanie 4-dňového intenzívneho Seminára rakúskej ekonómie pre 
vybraných VŠ študentov za účasti prominentných zahraničných a domácich lektorov. 
V jeseni sme v spolupráci s americkým The Language of Liberty Institute a českou 
vetvou Students for Liberty zorganizovali už ôsmy ročník tradičného podujatia The 
Liberty Camp pre študentov zo Slovenska i zahraničia, štvordňové podujatie v 
anglickom jazyku. V novembri sme začali s podrobnou inventarizáciou stoviek kníh 
a magazínov, ktoré INESS počas svojej činnosti nadobudol a ktoré chce zadarmo 
sprístupniť širokej verejnosti začiatkom roka 2015. 
 
Po spustení projektu Eurokríza v roku 2012 sme rovnako ako v roku 2013, aj v roku 
2014 pokračovali v jeho aktivitách. Informujeme ním o aktuálnom dianí ohľadom krízy 
v eurozóne a potenciálnych nákladoch prepočítaných na priemerného Slováka 
vyplývajúcich zo záväzkov Slovenska v európskych záchranných mechanizmoch. 
Jeho súčasťou je aj týždenník Budiž euro!, ktorý publikujeme v slovenčine aj 
v angličtine. Pokračovali sme vo vydávaní mesačníka Market Finesse. Pokračovali 
sme v pravidelnej aktualizácii a vylepšovaní internetového portálu Cena štátu a 
Plytvanie štátu. Aj v uplynulom roku sme poslali na viac ako tri stovky škôl po celom 
Slovensku učiteľský balíček Cena štátu a teší nás záujem a spätná väzba zo strany 
učiteľov.  
 
Okrem projektov určených pre odbornú verejnosť sme pokračovali v práci s médiami 
a udržali sme si pozíciu mediálne najcitovanejšieho ekonomického think tanku na 
Slovensku. 
 
Aktivity uvedené v tejto výročnej správe by samozrejme nebolo možné uskutočniť aj 
bez Vašej podpory a priazne. Dovoľte mi poďakovať Vám za ňu a vyjadriť nádej, že 
sa nám ju podarí zachovať aj v roku 2015. 
 
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., číslo účtu: 
2664752087/1100. 
 
INESS vznikol na sklonku roku 2005 a svoju činnosť začal 1. januára 2006. Cieľom 
INESS je prispieť k rozvíjaniu občianskej spoločnosti, v ktorej ľudia rozumejú 
fungovaniu trhov a poznajú efekty zásahov štátu a ich dopad na spoločnosť a 
každodenný život. Za základné piliere prosperujúcej spoločnosti považujeme 
súkromné vlastníctvo, mierové spolužitie a garanciu osobnej slobody. Preto INESS 
rozvíja stratégie zamerané na zlepšovanie všeobecného poznania dopadov štátnych 
zásahov na dôchodkový a sociálny systém, zdravotníctvo, monetárnu a fiškálnu 
politiku, členstvo v EÚ, podnikateľské prostredie, obchod, duševné vlastníctvo a 
vlastnícke práva. INESS reálne ovplyvňuje hospodársku politiku štátu, prezentuje 
svoj postoj v médiách, organizuje konferencie a diskusné fóra, vzdelávacie podujatia, 
publikuje knihy, policy štúdie a analýzy a vydáva 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 2014 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 

 
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 

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

veronika.sokolova@iness.sk. 

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



 
 

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

  
  

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, Katarína Korbelová, Juraj Zamborský, Andrej Arpáš, 
Stanislava Dovhunová, Róbert Chovanculiak 
 
 

AKTIVITY 
 
V deviatom roku svojej existencie sa INESS sústreďoval najmä na problematiku 
verejných financií, finančnej a hospodárskej krízy, sociálny systém a dôchodky, 
monetárnu politiku, dlhovú krízu v Eurozóne, či dopadom regulačných rámcov vlády 
na hospodárstvo. Pozreli sme sa ekonomickou optikou aj na mýtus, podľa ktorého sú 
Rómovia veľkým problémom verejných financií. 
 
Aktivity, ktoré INESS realizoval, možno rozdeliť do niekoľkých kategórií: analýzy a 
publikácie, organizovanie konferencií a diskusných fór s aktívnou účasťou, prednášky 
a účasť na konferenciách a diskusných fórach, state v knižných publikáciách, 
organizovanie vzdelávacích podujatí, články a vystúpenia v médiách, komentovanie 
aktuálneho ekonomického diania na Slovensku i vo svete na internetovej stránke 
INESS. 
 
 

Analýzy 
 
V roku 2014 INESS pokračoval v publikovaní krátkych policy paperov s názvom 
INESS Policy Note: 
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INESS Policy Note: Rómovia a sociálne dávky 
 
Jedným z vážnych sociálnych problémov Slovenska je 
problematické spolužitie Rómov s majoritou vo viacerých 
kútoch Slovenska. Výsledkom je všeobecne rozšírené 
presvedčenie, že pracujúca majorita živí zo svojich daní 
najmä mnohopočetné rómske rodiny poberajúce sociálne 
dávky. INESS preto vypracoval publikáciu Rómovia a 
sociálne dávky, ktorá sa problematike venuje z pohľadu 
verejných financií. Štúdiu sme komunikačne podporili 
videom Rómsky mýtus, ktorý sme pripravili v spolupráci 
s reklamnou agentúrou Mayer/McCann Erickson. 

Zverejnenie videa a štúdie vyvolalo vlnu reakcií. Veľká časť 
z nich vyplývala z nedorozumenia, či neochoty čítať štúdiu. Jej cieľom a cieľom videa 
nebolo povedať, že problém neexistuje, ale že vysoké dane, či deficit máme z iných 
dôvodov. Mnohé z reakcií nám pomohli pochopiť, že stereotypov vo vnímaní Rómov 
je viac. 

Zhrnuli sme preto naše odpovede na najčastejšie výhrady do tohto textu: Mýty o 
rómskom mýte (text je súčasťou aj elektronickej verzie štúdie). 

 
Publikácie 

 
 
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. 
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Budiž Euro! 
 
INESS od začiatku roku 2012 vydáva v elektronickej forme 
týždenník Budiž Euro! (v slovenskom aj anglickom jazyku), 
v ktorom sumarizuje dianie v krízou poznačenej eurozóne. 
 
Všetky čísla Budiž Euro! sú voľne dostupné na stránke 
Eurokríza.sk. 
 
 
 
Členovia INESS tiež pravidelne prispievajú analýzami alebo autorskými článkami do 
domácich i zahraničných odborných publikácií, kníh a časopisov. 
 
 
 
Organizované odborné diskusné podujatia 

 
 
Obmedzenie prístupu k úsporám v II. pilieri – áno alebo nie? 
 
(Usporiadateľ: INESS: Bratislava, 27.1. 2014) 

 
V pondelok 27.1.2014 sa uskutočnila konferencia 
venovaná anuitnej novele zákona o dôchodkovom 
sporení. Medzi zhruba 100 účastníkmi boli 
zástupcovia odbornej verejnosti, štátu, DSS, 
poisťovní ale aj samotní sporitelia. V osobitnom 
paneli vystúpili zástupcovia politických strán. Cieľom 
konferencie bolo zhodnotiť prínosy a riziká anuitnej 
novely s osobitným dôrazom na možnosť 

programového výberu. Všetky prednášky sú dostupné vo forme videozáznamu. K 
odborným prednáškam si môžete pozrieť aj powerpointové prezentácie 
zúčastnených. Dostupné sú aj záznamy diskusií, ktoré nasledovali po každom paneli. 
Všetko, vrátane fotogalérie, nájdete na adrese: http://www.iness.sk/2pilier/ . 
  
Na tomto linku nájdete aj stanoviská poisťovní či DSS k danej problematike.  
 
Viac o podujatí nájdete na našom webe. 
 
 
Prečo je hospodársky rast ako Mona Lisa? 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: KC Dunaj, Bratislava, 19.5.2014) 
 
V pondelok 19.5. 2014 sa v KC Dunaj v Bratislave uskutočnila prednáška 
slovenského ekonóma Dalibora Roháča pôsobiaceho v americkom CATO Institute, 
ktorý prijal pozvanie INESS porozprávať o príčinách hospodárskeho rastu a 
faktoroch, ktoré naň (ne)pravdepodobne vplývajú.  
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Prudký hospodársky rast, ktorý nastal s 
rozvojom kapitalizmu, je zdrojom dnešného 
bohatstva spoločnosti, ale tento motív sa v 
diskusiách o nerovnosti a majetkových 
rozdieloch stráca. Preto je potešujúce, že 
hľadisko frekventovaného kultúrneho 
bratislavského spotu bolo takmer zaplnené a po 
prednáške nasledovala živá diskusia. Jeho 
sprievodný text si môžete stiahnuť tu. 
 
Dalibor Roháč je akademik a výskumník jedného z najvýznamnejších ekonomických 
think tankov sveta, amerického CATO Institute. Je členom oddelenia Center for 
Global Liberty and Prosperity, pôsobí tiež ako Economics Fellow v najstaršom 
londýnskom think tanku Institute of Economic Affairs, pracoval v úrade prezidenta 
Českej republiky, ako výskumný spolupracovník pôsobí v bruselskom Centre for the 
New Europe a pôsobil tiež na Oxfordskej univerzite. 
 
Prednáška sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Friedricha Naumanna. 
 
Viac o podujatí na našom webe. 
 
 
Spomienkový deň Miltona Friedmana: Sloboda zlej voľby 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: KC Dunaj, Bratislava, 31. júl 2014) 
 
Dňa 31. júla 2014 INESS usporiadal v poradí už 
piaty výročný INESS Friedman Legacy Day. 
 
Na celom svete sa v tento deň uskutočnilo 117 
podobných podujatí v 23 krajinách sveta. Vďaka 
INESS bolo Slovensko pred 5 rokmi vôbec prvou 
krajinou, ktorá ho zorganizovala mimo USA. 
 
Na tomto podujatí si tradične pripomíname myšlienkové dedičstvo velikána politickej 
ekonómie a nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 1976 Miltona Friedmana. 
Milton Friedman je asi najznámejší bojovník za osobnú slobodu, slobodný trh a 
obmedzenú úlohu vlády. 

Známy je nielen vďaka svojej akademickej činnosti, 
kde sa ako predstaviteľ tzv. Chicagskej školy a tzv. 
monetarizmu venoval teórii peňazí, ale aj kvôli 
svojmu úsiliu na poli politickej ekonómie. Tento rok 
sa nám podaril kapitálny úlovok: o intelektuálnom 
dedičstve Miltona Friedmana prišiel porozprávať a 
predstaviť aplikácie na reálny svet filozof a ekonóm 
Rahim Taghizadegan, zakladateľ a riaditeľ 
viedenského Institut für Wertewirtschaft (Institute for 

value-based economics), nezávislého výskumného inštitútu.  
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Pôsobí tiež na International Academy of Philosophy v Lichtenštajne, a učí na 
viacerých univerzitách, napr. University of Liechtenstein v Lichtenštajnsku, Business 
University of Vienna v Rakúsku a University Halle v Nemecku. Študoval vo Viedni a 
vo švajčiarskom Lausanne ekonómiu a fyziku. Je tiež autorom viacerých bestsellerov 
v oblasti ekonómie a filozofie. 
 
Názov jeho prednášky bol: Free to Choose Wrong (Sloboda zlej voľby). 
 
Na prednášku bolo zvedavých 50 účastníkov, medzi ktorými nechýbali univerzitní 
profesori, zástupcovia veľvyslanectiev na Slovensku, novinári, bankoví analytici a 
študenti. 
 
Partnermi podujatia boli americká nadácia Friedman Foundation for Educational 
Choice a spravodajský portál www.aktuality.sk 
 
Viac o podujatí na našom webe. 
 
 
Výročná prednáška Dr. Seanna Gabba 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 12. august 2014) 
 
V priestoroch Zámockého pivovaru v utorok 12.8. 
2014 INESS zorganizoval verejnú výročnú 
prednášku Dr. Seana Gabba, riaditeľa britskej 
The Libertarian Alliance, jedného z najznámejších 
zástancov slobody v Európe a tiež známeho 
autora bestsellerov historickej fikcie, ktorého 
knihy (pod pseudonymom Richard Blake) sú 
dostupné aj v slovenských prekladoch. 
  
Prednáška mala názov: National Sovereignty or EU Membership: Which is the Least 
Bad Option? a Dr. Gabb v nej predstavil diskusne podnetnú alternatívu k tradičnému 
britskému euroskepticizmu, ktorý zastáva značná časť protrhových intelektuálov z 
ostrovov.  
 
Sprievodný text k prednáške si v anglickom jazyku môžete prečítať tu. 
 
Aj vďaka tejto zaujímavej téme si na prednášku v strede leta počas dovolenkového 
obdobia našlo 25 poslucháčov, medzi nimi aj novinári a predstaviteľov biznisu. 
Odmenou im okrem prednášky bol aj darček v podobe najnovšej knihy Dr. Seana 
Gabba aj s autorovým podpisom. 
 
Mediálnym partnerom bol portál Aktuality.sk. 
 
Viac o podujatí na našom webe. 
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Seminár pre novinárov o postavení Rómov vo verejných financiách 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 23. október 2014) 
 
NESS zverejnil 23.10.2014 novú publikáciu Rómovia a sociálne dávky, ktorá vyvracia 
rozšírené presvedčenie o tom, že pracujúca majorita živí zo svojich daní najmä 
mnohopočetné rómske rodiny poberajúce sociálne dávky.  
 

Čo sú najväčšie stereotypy v otázke Rómov z 
pohľadu verejných financií a aká je realita? Odpoveď 
nájdete na webovej stránke http://iness.sk/mytus/ , 
ktorej súčasťou je aj 
video Rómsky mýtus, 
ktoré sme pripravili v 
spolupráci s reklamnou 
agentúrou 
Mayer/McCann 
Erickson: 

https://www.youtube.com/watch?v=UJd-YowPwGY  
 
Viac o seminári na našom webe. 
 
 
Prednášky na konferenciách a seminároch 

 
Členovia INESS v roku 2014 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  
 
INESS prvý krát predstavil svoju činnosť aj 
účastníkom hudobného festivalu Bažant Pohoda. 
V stánku, ktorý sme zdieľali s HPI, sme diskutovali 
s okoloidúcimi o všetkých možných aj nemožných 
témach, rozdávali bloček Účet za služby štátu a 
vysvetľovali podstatu fungovania verejných 
financií. Ďakujeme týmto HPI za skvelú atmosféru, 
Mišovi Sládekovi a Mišovi Kaščákovi za možnosť 
prezentovať sa v neziskovom sektore Pohody a 
tiež vám všetkým, ktorí ste sa pri nás zastavili. 
 
Viac o podujatí na našom webe. 
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Pandora’s Promise 
 
Martin Vlachynský, INESS (19.2. 2014, Bratislava, organizátor: AIESEC) 
 
 
Anuitná novela 
 
Radovan Ďurana, INESS (19.3. 2014, Bratislava, organizátor: Poslanecký klub 
OĽaNO) 
 
 
Zásahy štátu v zdravotníctve 
 
Radovan Ďurana, INESS (20.3. 2014, Bratislava, organizátor: Advance Institute) 
 
 
XV. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky 
 
Martin Vlachynský, INESS (24.4.  2014, Bratislava, organizátor: MZVaEZ SR) 
 
 
Scienta Iuventa 
 
Radovan Ďurana, INESS; (24.4. 2014, Banská Bystrica, organizátor: Univerzita 
Mateja Bela) 
 
 
Národný konvent mladých 
 
Martin Vlachynský, INESS (5.5. 2014, Bratislava, organizátor: SAC) 
 
 
Zlé peniaze 
 
Juraj Karpiš, INESS; (15.5. 2014, Bratislava, organizátor: Fakulta managementu UK) 
 
 
Stretnutie tretieho sektora 
 
Juraj Karpiš, INESS (22.7. 2014, Bratislava, organizátor: neziskové organizácie), 
ďalší zúčastnení: Zuzana Wienk (Aliancia Fair Play) Peter Goliaš (INEKO), Grigorij 
Mesežnikov (IVO), Tom Nicholson (OZ Pod Povrchom), Ľubomír Bechný a Ján 
Marosz (OZ Proti Korupcii), Gabriel Šipoš (TI Slovensko), Milan Šagát, Zuzana 
Čaputová (Via Iuris). 
 
 
Ideas Rulezz 2014 
 
Richard Ďurana, INESS; (17.9. 2014, Bratislava, organizátor: Orange) 
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IT Summit 
 
Martin Vlachynský, INESS; (25.9. 2014, Bratislava, organizátor: ITAS) 
 
 
Správni kandidáti 
 
Richard Ďurana, INESS (1.10. 2014, Bratislava, organizátor: SGI); ďalší zúčastnení: 
nštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Nadácia otvorenej spoločnosti (NOS - 
OSF), Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Inštitút pre verejné otázky 
(IVO), Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika (KI), Transparency International 
Slovensko (TIS), Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Združenie 
občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) 
 
 
TAM Academy 
 
Juraj Karpiš, INESS; (3.10.2014, Trenčín, organizátor: Tatra Asset Management) 
 
 
Stretnutie ukrajinských think-tankov v INESS 
 
Richard Ďurana, INESS; (7.10.2014, Bratislava, organizátor: INESS), ďalší 
zúčastnení:  Center for Society Research, Center for Political Studies and Analysis, 
Dixie Group, Ukrainian Institute for Public Health a International Renaissance 
Foundation. 
 
 
Stretnutie libertariánov  Praha 
 
Juraj Karpiš, INESS; (9.10.2014, Praha, organizátor: Paralelní Polis) 
 
 
Intellectual Property or Intellectual Monopoly? 
 
Richard Ďurana, INESS (10.-12.10. 2014, Praha, organizátor: Paralelní Polis) 
 
 
Rómovia a sociálne dávky 
 
Ján Dinga, INESS (5.11. 2014, Bratislava, organizátor: SaS); ďalší zúčastnení: Lucia 
Nicholsonová, Ivan Juráš 
 
 
Trh práce 
 
Ján Dinga, INESS (19.11. 2014, Bratislava, organizátor: Fakulta managementu UK) 
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Rómsky mýtus 
 
Ján Dinga, INESS (26.11. 2014, Bratislava, organizátor: Konzervatívny inštitút M.R. 
Štefánika) 
 
 
Cena štátu a makrovývoj 
 
Radovan Ďurana, INESS (4.12. 2014, Bratislava, organizátor: ČSOB) 
 
 
 
Vzdelávacie podujatia 

 
Seminár rakúskej ekonómie V 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Mojmírovce, 25. – 27. apríl 2014) 
 

V dňoch 25. – 27. apríla sa v Kaštieli 
Mojmírovce pri Nitre zišlo takmer 30 
študentov so záujmom nielen o 
rakúsku ekonómiu, ale aj o 
pochopenie príčin a dôsledkov 
viacerých aktuálnych javov, ktoré hýbu 
spoločnosťou a verejnou diskusiou. 
Seminár, ktorý každoročne priláka 
študentov z rôznych kútov Slovenska 

aj univerzít bol už tradične plný zaujímavých tém, pri ktorých si každý prišiel na svoje. 
Siedmi domáci a dvaja zahraniční rečníci spolu so študentmi hľadali odpovede na 
ústrednú otázku seminára – štátne zásahy alebo slobodný trh? 

Na seminári prednášali špičkoví zahraniční a domáci 
lektori: prof. Lawrence H. White z George Mason 
University v USA, prof. Josef Šíma, rektor Vysokej školy 
CEVRO Institut v Prahe, Dr. Matúš Petrík, doc. Ján Šebo 
z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Juraj Bednár 
zo spoločnosti Digmia, Radovan Ďurana, Martin 
Vlachynský, Richard Ďurana a Juraj Karpiš z INESS 

Jednotlivé prednášky sprevádzali intenzívne diskusie, 
ktoré sa presúvali do prestávok a k obedom či večeriam. 
Vo večerných diskusiách do neskorých hodín prišlo aj na 
konfrontáciu rakúskej ekonomickej školy s praxou. 
 
Všetci účastníci seminára dostali pre ďalší rozvoj svojich 
vedomostí kvalitnú ekonomickú literatúru a na konci 
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seminára aj certifikát o jeho úspešnom absolvovaní. 

Ďalší úspešný ročník Ekonomického seminára INESS by sa neuskutočnil bez 
láskavej podpory Friedrich Naumann Stiftung, Nadácie Tatra banky a Embassy of the 
United States, za čo im srdečne ďakujeme. Poďakovanie tiež patrí mediálnym 
partnerom podujatia – týždenníkom TREND a .týždeň. 

Poznámka: Rozhovor s prof. Lawrencom H. Whitom na tému slobodného 
bankovníctva pre Hospodárske noviny si môžete prečítať tu. 

Viac o podujatí na našom webe. 
 
 
The 2014 Liberty Camp 
 
(Usporiadateľ: INESS, The Language of Liberty Institute, Students for Liberty CZ, 
miesto a dátum konania: Břeclav, 1. – 5. Október 2014) 
 
INESS v spolupráci s americkým Language 
of Liberty Institute  (LLI) a  českou vetvou 
Students for Liberty (SFL CZ) zorganizoval 
už ôsmy ročník vzdelávacieho podujatia 
Liberty Camp. V dňoch 1.-5. októbra 2014 sa 
v Penzióne Rotunda v moravskej Břeclavi 
stretli študenti zo Slovenska, Česka, Srbska, 
Albánska aj USA a diskutovali na témy 
týkajúce sa ekonómie, filozofie, práva, 
podnikania. Prednášky tohtoročného, 
rovnako ako aj predošlých kempov, viedli 
skúsení zahraniční lektori. Novinkou boli dva Liberty semináre v Bratislave a Brne, 
ktoré splnili účel byť ešte bližšie k študentom a pritiahli ďalších poznaniachtivých 
účastníkov aj z radov pracujúcich. 
 
Na kempe prednášali Glenn Cripe (USA), Robin Koerner (Veľká Británia), Juraj 
Karpiš (INESS), Andy Eyschen (Austrália), Pavol Lupták (Nethemba), Jan Škapa 
(SFL CZ).  
 
Ďalší úspešný ročník Liberty Campu by sa neuskutočnil bez láskavej podpory 
Friedrich Naumann Stiftung a International Republican Institute, za čo im srdečne 
ďakujeme. 
 
Viac o podujatí na našom webe. 
 
 
Prednášky o Cene štátu na stredných a vysokých školách 
 
(Usporiadateľ: INESS, miesto konania: Slovensko) 
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Aj počas roka 2014 sme pokračovali sériou prednášok 
o Cene štátu na slovenských stredných a vysokých 
školách. Desiatky učiteľov a stovky študentov sme 
previedli svetom slovenských verejných financií. 
Viacdňové výjazdy do regiónov Slovenska sa stretli 
s veľkým záujmom a novinkou bola prednáška pre Klub 
dôchodcov v Snine. Zoznam prednášok nájdete v prílohe 
na konci Výročnej správy. 
 
 
 

Cena štátu (www.cenastatu.sk) 
 
INESS  aj v minulom roku pokračoval vo svojom projekte CENA ŠTÁTU, ktorý spustil 
v decembri roku 2006. Nosným pilierom tohto dlhodobého projektu je internetový 
portál, ktorý na jednom mieste koncentruje presné a aktuálne informácie o 
jednotlivých zložkách verejných financií. Motívom bolo poskytovanie odpovedí na 
otázky ako napr. koľko presne nás stoja štátom poskytované verejné služby? Na 
ktoré štátne služby ide najviac peňazí? Koľko štát vyberie ročne na daniach? Koľko 
priamo od vás? Aký vysoký je štátny dlh? Aký je váš podiel na tomto dlhu? Koľko vy 
osobne prispievate napríklad na dotácie poľnohospodárom či financovanie činnosti 
hasičov? Ako sa cena štátu mení počas jednotlivých vlád?  
 
Odpovede na tieto otázky 
dokáže zodpovedať len veľmi 
málo ľudí a to napriek 
skutočnosti, že sme na nich 
všetci priamo finančne 
zainteresovaní. Informácie boli 
roztrúsené po internetových 
stránkach ministerstiev a 
skryté v rôznych 
neprehľadných vládnych 
materiáloch. Bolo takmer 
nemožné dopátrať sa k často 
krát podstatným informáciám o 
verejných financiách bez toho, 
aby človek strávil hodiny pri 
internete či vypisovaním na úrady alebo ministerstvá. Projekt Cena štátu, ktorý 
interaktívne a zrozumiteľne informuje o oblasti, ktorá bola dovtedy považovaná za 
oblasť záujmu pre úzku skupinu informovaných, napriek tomu, že sa priamo dotýka 
každého občana Slovenska. 
 
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 
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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 2014, k čomu nás 
povzbudila aj pozitívna spätná  väzba zo strany samotných učiteľov.  
 
Aj v minulom roku sme pripravili balíček pre učiteľov, ktorý pozostával z CD-ROM a 
plagátu Vesmír verejných výdavkov. CD obsahovalo offline verziu portálu Cena štátu, 
pripravenú prezentáciu pre učiteľov ako aj návod, ako môžu učitelia vo výučbe Cenu 
štátu využiť. Súčasťou CD tiež boli interaktívne súčasti na využitie na vyučovacej 
hodine ako aj séria testov, ktorá má učiteľom prácu s Cenou štátu zjednodušiť. 

Učiteľský balíček sme distribuovali na 
viac  než 300 stredných škôl po celom 
Slovensku. INESS tiež ponúka školám 
možnosť oboznámenia s detailmi 
projektu formou prednášok. Možnosť 
využilo v roku 2014 niekoľko desiatok 
škôl – stredných aj vysokých. 
 
Pokračovali sme v organizovaní 
vzdelávacích seminárov pre novinárov 
a ambasády. Zároveň sme pomáhali 
s implementáciou nášho Open source 
kódu Ceny štátu v ďalších krajinách 

(kompletný zoznam krajín, kde sa rozšírila Cena štátu, nájdete na stránke 
www.cenastatu.sk). 
 



 
 

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

V januári 2014 sme v spolupráci s denníkom SME priniesli 
do domácností všetkých čitateľov bloček Účet za služby 
štátu. Pripravili sme ho v spolupráci s reklamnou agentúrou 
Mayer/McCann Erickson a vytlačený bol v náklade 
85 000 ks. Zrozumiteľnou a atraktívnou formou predstavuje 
základné výdavky verejných financií. 
Pred novembrovými voľbami do VÚC bol tiež v denníku 
SME zverejnený účet každého z ôsmich samosprávnych 
krajov. Pre obce a mestá sme pripravili nástroj na 
vytvorenie lokálneho bločku, ktorý využilo asi 20 obcí 
z celého Slovenska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eurokríza (www.eurokriza.sk) 

 
INESS spustil začiatkom roku 2012 projekt Eurokríza a po roku 2013 aj v roku 2014 
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. 
Na stránke nájdete aj informácie o histórii krízy, krízový slovník, prehľad o dlhovej 
situácii v Eurozóne a množstvo ďalších informácií týkajúcich sa tejto dôležitej témy. 
 

Mediálne aktivity 
 
Členovia INESS pravidelne publikujú v médiách  články a prostredníctvom 
mediálnych vyjadrení prezentujú názory a návrhy riešení aktuálnych ekonomických 
problémov. V uplynulom roku sa pozornosť INESS sústreďovala na pretrvávajúcu 
dlhovú  krízu, hospodársku politiku, verejné financie,  dôchodkový systém, dianie na 
trhu práce a odvody a dane, Rómsky mýtus. V roku 2014 mali členovia INESS 
celkovo 700 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 2014. 
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Od 1.1. 2006 do 31.12. 2014 INESS zaznamenal spolu 5269 vystúpení alebo 
článkov. Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 
2006 do konca roka 2014 (všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu 
www.iness.sk). 
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Analytici INESS sa najčastejšie vyjadrovali v spravodajských reláciách (Správy STV, 
Televízne noviny TV Markíza, Správy TA3, Noviny TV JOJ), ale aj v publicistických 
reláciách všetkých dôležitých televízií. 
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Podobne ako v prípade televízie, aj v rozhlase členovia INESS najčastejšie 
prezentovali svoje názory v spravodajských a publicistických reláciách (napr. 
Rádiožurnál na Slovensku 1), väčší priestor však dostávali aj v publicistických 
reláciách (napr. Z prvej ruky na Slovensku 1). 



 
 

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

 
 
Členovia INESS publikovali v roku 2014 v tlačených alebo elektronických médiách 
celkovo 157 autorských článkov. Zvyšok mediálnych výstupov tvorili vyžiadané 
komentáre k aktuálnemu dianiu. 
 
 

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

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

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

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

života, 
‐ rešerše ekonomickej literatúry, 
‐ mesačník Market Finesse, 
‐ odporúčania na zaujímavé články, stránky, podujatia alebo publikácie, 
‐ iné. 
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Na svojej stránke INESS v spolupráci s Liberálním Institutem v Prahe ponúka na 
predaj zaujímavé diela svetovej ekonomickej literatúry. 
 
Štatistika návštevnosti internetovej stránky www.iness.sk 
 
V roku 2014 bola stránka iness.sk navštívená 181 388 krát 120 018 unikátnymi 
návštevníkmi, ktorí si prezreli 311 776 stránok. Zhruba 81% návštevníkov bolo zo 
Slovenska, nasledovali Česká republika, USA a Spojené kráľovstvo. 
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Počet unikátnych návštevníkov stránky www.cenastatu.sk 
 
Stránka censtatu.sk bola v roku 2014 navštívená 180 149 krát 72 996 unikátnymi 
návštevníkmi. Tí si prezreli 447 876 stránok. Táto vysoká návštevnosť je sčasti 
dôsledkom prednáškovej tour INESS o Cene štátu po stredných a vysokých školách 
po Slovensku, ako aj zaslaním učiteľského balíčka Cena štátu učiteľom na viac ako 
300 stredných škôl a jeho aktívnym využívaním zo strany učiteľov (viac v sekcii 
Prednášky na konferenciách a seminároch a Cena štátu). Ďalším dôvodom môže byť 
rastúci záujem o portál v zahraničí. Potvrdzuje ho aj záujem zahraničných partnerov 
o vytvorenie klonov pre ďalšie krajiny. Existuje už poľská, gruzínska, islandská, 
ukrajinská aj bieloruská verzia – všetky po vzore slovenskej Ceny štátu. 
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Počet návštevníkov stránky www.eurokriza.sk 
 
Portál eurokriza.sk v roku 2014 zobrazil 40 741 stránok pri 25 739 návštevách. Tie 
vykonalo 12 437 unikátnych návštevníkov 
 
Počet návštevníkov stránky Rómsky mýtus 
 
Portál http://iness.sk/mytus/ v roku 2014 zobrazil 9 259 stránok pri 8 555 návštevách. 
Tie vykonalo 7 276 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 2014 navštívené 20 741 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 či amerického Atlas Economic Research Foundation. 
 
INESS na Facebooku 
 
INESS v roku 2009 spustil svoju stránku na populárnej sociálnej sieti - Facebooku. 
Na sklonku roka 2014 mala stránka viac ako 3 700 fanúšikov, čo je najviac spomedzi 
všetkých slovenských think tankov. Na stránke nájdete vždy aktuálne informácie o 
pripravovaných podujatiach, zaujímavých mediálnych výstupoch či článkoch členov 
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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 a počet fanúšikov dosiahol v decembri 2014 1700. 
 
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 
 
 
Taxpayers' Alliance Conference 
 

Martin Vlachynský sa za INESS zúčastnil na pozvanie 
britskej organizácie Taxpayers'Alliance stretnutia 
európskych think tankov a organizácii podporujúcich trhové 
prostredie a slobodu v Londýne v dňoch 14.-15.1.2014. 
  
TPA predstavila svoje komunikačné kampane, ktoré sa 
venujú najmä snahe zjednodušiť daňový systém a znížiť 

daňové zaťaženie v Británii, čo bolo príležitosťou pre vzájomnú výmenu skúseností. 
Súčasťou bola aj recepcia v parlamente, ktorej sa okrem účastníkov zúčastnili viacerí 
predstavitelia biznisu zo Spojeného kráľovstva. 
 
 
Cena štátu v Bielorusku 
 
Bieloruská organizácia SYMPA - Bipart spustila 
lokálnu verziu Ceny štátu www.koshturada.by. 
 
Radovan Ďurana sa dňa 5.2.2014 zúčastnil 
oficiálnej prezentácie tohoto portálu v Minsku a pri 
tejto príležitosti predniesol dve prednášky. V startup 
hube Imaguru najprv rozprával o skúsenostiach 
slovenskej verzie cenastatu.sk s médiami. 
Nasledujúci deň v rámci projektu Cafe Europa 
rozprával na tom istom mieste o pretrvávajúcej kríze v Európe. Obe prednášky 
navštívili miestni experti, žurnalisti, aj širšia verejnosť. 
 
 
INESS na stretnutí WG IV v Moldavsku 
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Na pozvanie SFPA a jej moldavských partnerov 
Expert Groups a IDIS sa analytik INESS Martin 
Vlachynský zúčastnil 20.-22.2. 2014 stretnutia 
Working Group IV v moldavskom Kišineve. 
  
Táto pracovná skupina sa zaoberá zosúladením 
obchodnej politiky a voľného pohybu služieb a 
kapitálu. Témou stretnutia bola hospodárska súťaž. 
INESS do diskusie prispel zdieľaním slovenských 
skúseností so zosúladením štátnej pomoci pred vstupom do EÚ. 
 
 
INESS na Taskforce on the future of Europe Workshop v Nemecku 
 

V nemeckom meste Gummersbach sa 31.5. - 3.6.2014 
na pôde Theodor Heuss  Akademie  Nadácie  Friedricha  
Naumanna  uskutočnil workshop  na  tému  budúcnosti 
Európskej únie.  
 
Okrem organizátora, Európskeho liberálneho fóra, sa 
podujatia zúčastnili aj zástupcovia think-tankov zo siete 
4liberty. Za INESS to bol Martin Vlachynský ako člen 

štvrtej pracovnej skupiny s témou Kríza v Európe. 
 
 
Liberty Fund Conference vo Viedni 
 
Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na konferencii organizovanej americkým The 
Liberty Fund a rakúskym Austrian Economics Center.  
 
Konferencia, ktorá bola len na pozvanie, sa 
uskutočnila v dňoch 10.-11. júna 2014 vo Viedni a 
zúčastnilo sa na nej asi 30 zástupcov európskych 
think tankov, akadémií a univerzít. Na základe vopred 
určeného reading listu účastníci diskutovali na tieto 
témy: 
 
1.    Prosperita a budúcnosť štátu sociálneho blahobytu v Európskej únii 
2.    Margaret Thatcherová o výzvach plynúcich z Európskeho spoločenstva 
3.    Viedenský kongres – model alebo výstraha? 
 
 
INESS na Dni daňovej slobody v ČR 
 
Český Liberální institut usporiadal konferenciu k tamojšiemu Dňu daňovej slobody, 
ktorý pripadol na 10. júna 2014. Na konferencii vystúpil aj Ján Dinga s prezentáciou o 
zmenách v slovenskom daňovo-odvodovom zaťažení v posledných rokoch. 
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Konferencie sa zúčastníl aj Mihkel Lees z Ministerstva 
sociálnych vecí Estónska so svojim príspevkom o 
tamojšom prepracovanom systéme elektronickej 
komunikácie medzi verejnými inštitúciami a obyvateľmi, 
ktorý šetrí náklady občanom aj verejnej správe. So 
svojimi príspevkami vystúpili aj zástupcovia Liberálního 
institutu Jonáš Rais a Aleš Rod. 

 
 
European Resource Bank 2014 vo Francúzsku 
 
Najväčšie stretnutie európskych think tankov 
podporujúcich trhové riešenia sa v tomto roku 
uskutočnilo v dňoch 25.-27. júna vo francúzskom 
meste Aix en Provance. 
 
Množstvo zaujímavých rečníkov, aktuálnych tém a k 
slovu sa dostal aj Radovan Ďurana, ktorý prezentoval 
možnosť spustiť národné verzie portálu Cena štátu 
vďaka bezplatnému opensource kódu.  
 
 
INESS na ESFL konferencii v Prahe 
 
Richard Ďurana z INESS prednášal na prvej ESFL konferencii organizovanej v 
Českej republike českou vetvou študentského hnutia European Students for Liberty. 
 

Na podujatí, kde vystúpili aj svetoznámi 
rečníci ako napr. Tom G. Palmer z 
amerického Atlas Economic Research 
Foundation a CATO Institute, Madsen 
Pirie z britského Adam Smith Institute 
alebo Josef Šíma z vysokej školy 
CEVRO Institut v Prahe prednášal 
Richard Ďurana na tému sloboda a 

technológie. Vo svojom vystúpení kritizoval súčasný stav práv duševného vlastníctva 
a rozporoval všeobecne zaužívanú mantru, podľa ktorej patenty a copyrighty 
napomáhajú inováciám a kreativite. 
 
Konferencia prilákala v sobotu 20.9.2014 viac ako 120 účastníkov, prevažne 
študentov z Česka, Slovenska, Nemecka či Rakúska. 
 
 
INESS v Čiernej Hore 
 
Analytik Martin Vlachynský sa 20-21.11.2014 v Podgorici zúčastnil stretnutia 
pracovnej skupiny venovanej prístupovej kapitole Konkurencia.  
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V troch prednáškach sa so skupinou miestnych 
expertov, zložených z pracovníkov ministerstiev, 
samosprávy a tretieho sektora, podelil o prístupové, ale 
aj aktuálne skúsenosti Slovenska so štátnou pomocou. 
Špeciálnou témou bola fiškálna štátna pomoc. 
 
Pri tejto príležitosti spomenul aj výsledky INESS štúdie 
Investičné stimuly. 
 
 
Hacker kongres Paralelní Polis 2014 v Prahe 
 
Takýto názov niesla medzinárodná konferencia, ktorú v Prahe v dňoch 10.-12. 
októbra zorganizovalo o.z. Paralelení Polis. 
 
Na konferencii sa zúčastnilo približne 500 účastníkov a svoje príspevky prednieslo 
množstvo zahraničných rečníkov. S prednáškou Intellectual Property or Intellectual 
Monopoly? vystúpil aj Richard Ďurana z INESS a pomocou faktov i ekonomickej 
teórie v nej nabúral mýtus, podľa ktorého práva duševného vlastníctva stimulujú 
tvorivosť a kreativitu. Ako ukázal, práva duševného vlastníctva sú čistým rent-
seekingom, ktorý naopak brzdí technologický a kultúrny rozvoj. 
 
 
INESS na konferencii v Gruzínsku 
 

Richard Ďurana z INESS vystúpil dňa 17.10.2014 na 
konferencii venovanej vzťahu „EÚ a ekonomická sloboda“ 
v gruzínskom Tbilisi. Podujatie s názvom Economic 
Freedom after the EU accession:  Lessons from CEE 
Region organizovala The University of Georgia 
(súkromná univerzita s 20 tisíc študentmi) a New 
Economic School of Georgia, nezávislý think tank. 

 
Na podujatie bolo zvedavých (napriek konaniu v piatok o 18:00!) viac ako 200 
účastníkov, medzi nimi domáci aj zahraniční podnikatelia, poslanci parlamentu, 
univerzitní profesori a študenti. Okrem Richarda Ďuranu s príspevkom vystúpili aj 
Tanja Porčnik (Svetilnik, Slovinsko), Leszek Jażdżewski (Liberté!, Poľsko), Paata 
Sheshelidze a Gia Jandieri (obaja NESG, Gruzínsko). 
 
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. 
 
 
Členstvo v medzinárodných organizáciách 
 

INESS je členom Atlas Network, siete, ktorá združuje viac ako 
500 think tankov z viac než 100 krajín celého sveta 
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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 2015 pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Tatra banky už šiesty ročník 
intenzívneho vzdelávacieho podujatia pre vybraných študentov vysokých škôl s 
názvom Seminár rakúskej ekonómie VI. Viac informácií nájdete na stránke 
www.iness.sk/srek/. 
 
V jeseni usporiadame v spolupráci s americkým The Language of Liberty Institute 
v podarí deviaty medzinárodný The Liberty camp. 
 
Budeme pokračovať v organizovaní konferencií a diskusných fór. 
 
Budeme presadzovať zavedenie prístupu sunset clause k reguláciám a organizáciám 
štátu. 
 
Naďalej sa budeme aktívne zúčastňovať na domácich i zahraničných konferenciách. 
 
Plánujeme si udržať si pozíciu najcitovanejšieho ekonomického think tanku na 
Slovensku. 
 
Budeme pokračovať v organizovaní vzdelávacích seminárov pre novinárov (verejné 
financie, finančná kríza, inštitucionálne nastavenie eurozóny...). 
 
Vydanie knihy pojednávajúcej o finančnej a hospodárskej kríze – sprievodcu krízou. 
 
Zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými think tankmi s cieľom posilniť 
pozíciu povedomia o trhových mechanizmoch a dôsledkoch štátnych intervencií do 
hospodárstva. 
 

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: 
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- bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, a. s., 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava), do správy pre prijímateľa uveďte „dar“. 
 
- finančným prevodom cez PayPal 
 
- asignáciou 2% z dane z príjmu. Spôsob, akým možno poukázať 2% z dane z 
príjmu, nájdete na internetovej stránke www.iness.sk. 
 
- prevodom pomocou Bitcoin: 1HpxLR6QLHg1QPghLyMqX51tGLJWLXduNY 
 

 
 
Každému darcovi by sme radi zasielali informácie o našich aktivitách a o využití 
darovaných prostriedkov. Preto Vás prosíme, aby ste nám Váš príspevok oznámili na 
adrese iness@iness.sk 
 
Každý darca podporou INESS získa: 
 
- VIP pozvánky na všetky podujatia organizované INESS (pri dare nad 500 EUR) 
- VIP pozvánky na osobné stretnutia s významnými zahraničnými hosťami (pri dare 
nad 5000 EUR) 
- zadarmo každú tlačenú publikáciu vydanú INESS (pri dare nad 500 EUR) 
- pravidelné zasielanie mesačníkov Market Finesse a Budiž Euro! 
- pravidelné informovanie o všetkých pripravovaných aktivitách 
- možnosť stretávať sa s členmi INESS a diskutovať o aktuálnych spoločenských 
témach 
 
Srdečne Vám ďakujeme, 
 
Richard Ďurana, Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Martin Vlachynský, Ján Dinga, 
Jana Kostovčáková, Veronika Sokolová, Andrej Moravčík 
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PRÍLOHA 1 – Zoznam prednášok Cena štátu 
 

17.3.2014 Spojená škola (gymnázium) Tilgnerova Bratislava Ján Dinga 

18.3.2014 Gymnázium Ivana Horvátha Bratislava Ján Dinga 

19.3.2014 Obchodná akadémia Račianska Bratislava Ján Dinga 

27.3.2014 Fakulta manažmentu UK Ján Dinga 

2.4.2014 Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennon Ján Dinga 

2.4.2014 Ekonomická fakulta TU Košice Ján Dinga 

3.4.2014 Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina Ján Dinga 

3.4.2014 Gymnázium Študentská Snina Ján Dinga 

3.4.2014 Obchodná akadémia Snina Ján Dinga 

4.4.2014 Gymnázium Ľudovíta Štúra, Michalovce Ján Dinga 

4.4.2014 Klub dôchodcov Snina Ján Dinga 

9.4.2014 VŠEMVS Bratislava Ján Dinga 

5.5.2014 Gymnázium Žiar nad Hronom Ján Dinga 

6.5.2014 Gymnázium Tisovec Ján Dinga 

6.5.2014 Gymnázium Hnúšťa Ján Dinga 

6.5.2014 Obchodná akadémia Rimavská Sobota Ján Dinga 

7.5.2014 Gymnázium Želiezovce Ján Dinga 

7.5.2014 Gymnázium Vráble Ján Dinga 

27.11.2014 Gymnázium Sučany Radovan Ďurana

27.11.2014 Gymnázium V. P. Tótha Martin Radovan Ďurana

3.11.2014 Evanjelické lýceum Bratislava Ján Dinga 

4.11.2014 Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď Ján Dinga 

6.11.2014 SPŠ stavebná Žilina Ján Dinga 

7.11.2014 Spojená škola Kysucké Nové Mesto Ján Dinga 

7.11.2014 Gymnázium J. M. Hurbana Čadca Ján Dinga 

18.11.2014 Obchodná akadémia Prievidza Ján Dinga 

18.11.2014 SOŠ Prievidza Ján Dinga 

19.11.2014 Fakulta manažmentu UK Ján Dinga 

26.11.2014 Obchodná akadémia, Nitra Ján Dinga 

26.11.2014 UKF, Fakulta sociálnych vied Ján Dinga 

26.11.2014 Akadémia klasickej ekonómie, Konzervatívny inštitút Ján Dinga 

10.12.2014 SPU Nitra, Katedra financií Ján Dinga 

10.12.2014 UKF Nitra, Ústav manažmentu a inform. technológií Ján Dinga 
 


