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Táto výročná správa dokumentuje aktivity, ktoré sa nám v druhom roku existencie 
INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz podarilo realizovať. 
 
Ak by sme mali vybrať tie najdôležitejšie, nechýbala by autorská publikácia INESS 
„Zdravý zisk“ o funkcii zisku v zdravotníctve, rozšírenie vzdelávacieho portálu Cena 
štátu, ktorý bol na slávnostnom ceremóniáli The Stockholm Network Golden 
Umbrella Awards v Londýne ocenený významným európskym ocenením „Internet 
Award“ za najlepší internetový, protrhovo orientovaný projekt v Európe, či 
organizovanie diskusných fór na tému „Výstavba novej jadrovej elektrárne na 
Slovensku?“, „Patrí zisk do zdravotníctva?“ a „Úspory a zdroje verejných financií“. 
Naše postoje sme prezentovali na viacerých odborných podujatiach. Okrem projektov 
určených pre odborníkov sme pokračovali aj v mediálnych aktivitách určených širšej 
verejnosti. Podobne ako v predchádzajúcom roku sme sa venovali najmä verejným 
financiám, zdravotníctvu, sociálnemu systému a energetike. 
 
Rok 2007 hodnotíme ako úspešný. Dôvodom je nielen množstvo realizovaných 
aktivít, ale aj záujem zo strany verejnosti i médií. Dovoľte mi poďakovať Vám za Vašu 
priazeň a vyjadriť nádej, že sa nám ju podarí zachovať aj v roku 2008. 
 
Richard Ďurana 
riaditeľ INESS 
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O INŠTITÚTE 

 
Názov: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz 
Sídlo: Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava 
Inštitút je zapísaný v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, registrácia 
vykonaná dňa 2.12.2005, číslo spisu: VVS/1-900/90-27180, zmeny zaregistrované 
dňa 1.2.2007, číslo spisu VVS/1-900/90-27180-1. 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. Jedným 
z cieľov jeho vzniku bolo vyplniť priestor v oblasti analýz zameraných na 
uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach 
slovenskej ekonomiky. Ambíciou INESS je monitorovanie činnosti a financovania 
verejného sektora, hodnotenie efektov legislatívnych zmien, komentovanie 
aktuálnych ekonomických a spoločenských tém a vypracovávanie sektorových 
analýz. INESS považuje za jednu zo svojich priorít vzdelávaciu činnosť a jeho 
poslaním je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhových 
mechanizmov, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy 
bežných ľudí. Táto správa o činnosti za uplynulý rok je súhrnom aktivít, ktoré sa 
INESS s cieľom naplniť vyššie uvedené podarilo realizovať. 
  
INESS je nezávislé, neštátne a apolitické občianske združenie založené fyzickými 
osobami, ktoré je financované výhradne z darov fyzických osôb 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 v roku 2007 sa aktívne podieľali: 
 
 

Mgr. Richard Ďurana 
PhD. 
riaditeľ 
 
Pracuje v INESS od 
začiatku jeho činnosti v 
roku 2006. Po ukončení 

štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 
absolvoval postgraduálne štúdium na 
Chemickom ústave SAV. Venuje sa 
hospodárskej politike a verejným financiám. 

  
Mgr. Juraj Karpiš 
analytik 
 
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. Zameriava sa na hospodársku 
politiku, verejné financie, sociálny systém a 
zdravotníctvo. 

 
Mgr. Radovan Ďurana 
analytik 
 
Ako spoluzakladajúci člen 
pôsobí v INESS od 
začiatku jeho činnosti. Po 

ukončení Fakulty manažmentu UK v Bratislave 
(špecializácia finančný manažment) pracoval v 
komerčnej banke v zahraničí ako analytik. 
Oblasťou jeho záujmu sú verejné financie, 
sociálny systém, energetika. 

 

 
Okrem interných členov sa na výstupoch INESS podieľali aj externí odborníci: 
 
Daniel Valent (príspevky do tlačených médií a na internetovej stránke INESS, 
rešerše ekonomickej literatúry) 
Mgr. Martin Rojko (príspevky do tlačených médií) 
Martin Kollár (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete) 
Dagmara Valicová (preklady cudzojazyčných textov na internetovej stránke INESS) 
Martin Hrivnák (príspevky do tlačených médií) 
Tatiana Hormiaková (práca na projekte Monitoring možných úspor vo verejných 
financiách) 
Jana Duháčková (práca na projekte Monitoring možných úspor vo verejných 
financiách) 
Patrik Kolesár (organizovanie prednášok a diskusných fór mimo Bratislavy) 
 
 

AKTIVITY 
 
INESS sa v druhom roku svojho pôsobenia sústreďoval najmä na problematiku 
Zákonníka práce, zdravotníctva, hospodárskej politiky, verejných financií, monetárnej 
politiky, energetiky, aktívne sa zaoberal problematikou členstva SR v EÚ a z neho 
vyplývajúcich súvislostí. 
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Aktivity, ktoré INESS realizoval s cieľom naplniť ciele svojej činnosti (pozri O inštitúte 
vyššie), možno rozdeliť do niekoľkých kategórií: 
analýzy a publikácie, organizovanie diskusných fór s aktívnou účasťou, prednášky 
a účasť na konferenciách, state v knižných publikáciách, organizovanie vzdelávacích 
podujatí, komerčné projekty, články a vystúpenia v médiách. 
 
 

Analýzy 
 
Analýza návrhu novely Zákonníka práce 
(autori: Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Richard Ďurana) 
 
INESS vypracoval 
prehľad navrhova-
ných zmien v Zá-
konníku práce pred-
ložených vo feb-
ruári Ministerstvom 
práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. 
Na základe vypra-
covaného prehľadu 44 podstatných identifikovaných zmien sme hodnotili návrh 
zákona negatívne. Návrh zvyšoval náklady zamestnávateľov, neúmerne posilňoval 
vplyv odborov a obmedzovaním zmluvnej voľnosti v pracovnom práve znižoval 
flexibilitu trhu práce. Novelizácia zvyšovala ochranu súčasných zamestnancov na 
úkor nezamestnaných, zvyšovala náklady krátkych pracovných pomerov a 
znevýhodňovala malých podnikateľov a živnostníkov. Takéto zmeny by mali podľa 
INESS v dlhodobom horizonte negatívny dopad na zamestnanosť a 
konkurencieschopnosť zamestnávateľov na Slovensku. Podľa nás nebol dôvod na 
výrazné zmeny v pracovnom práve, pričom navrhované opatrenia navyše zhoršujú 
možnosti zamestnania najväčšieho problému slovenského trhu práce – dlhodobo 
nezamestnaných nízko kvalifikovaných pracovníkov. 
 
Analýza návrhu novely Zákonníka práce je dostupná na stránke www.iness.sk  
 
 
Úspory a zdroje verejných financií 
(autori: Radovan Ďurana, Peter Gonda, Martin Chren) 

 
INESS, Konzervatívny inštitút M. R. 
Štefánika a Nadácia F. A. Hayeka 
vydali spoločnú štúdiu Úspory a zdroje 
verejných financií, ktorá je zameraná 
na návrhy opatrení, ktorých prijatím by 
došlo k úsporám vo výdavkoch 
ústrednej verejnej správy. Cieľom 

štúdie bolo poukázať na skutočnosť, že vo výdavkoch verejnej správy existujú veľké 
rezervy v efektivite pri vynakladaní verejných prostriedkov ako aj v ich účelnosti. 
Dnes predstavujú celkové verejné výdavky viac ako 310 tis. Sk ročne na jedného 
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pracujúceho.  Realizácia v štúdii navrhovaných 26 opatrení by predstavovala úsporu 
vo výške 41 miliárd Sk. Táto suma presahuje schodok štátneho rozpočtu za rok 
2007, ktorý by mal dosiahnuť 32,4 mld. Sk. Väčšina týchto úspor sa týka 
opakovaných výdavkov, preto ich aplikovaním je možné sanovať schodok Sociálnej 
poisťovne aj v nasledujúcich rokoch. Verejná správa už dnes disponuje dostatočnými 
zdrojmi, ktoré môžu byť použité nielen na financovanie schodku Sociálnej poisťovne, 
ale aj na ďalšie znižovanie schodku verejných rozpočtov a následne aj na znižovanie 
daňovo odvodového zaťaženia. Takýto postup, ktorý by formou znižovania (alebo 
aspoň zastavenia rastu) verejných výdavkov znižoval aj rozsah vplyvu verejnej 
správy na ekonomický život jednotlivcov, by v krátkej dobe priniesol dlhodobo 
udržateľné pozitíva vo forme zvyšovania hospodárskeho rastu ako aj životnej úrovne 
občanov. 
 
Analýza Úspory a zdroje verejných financií je dostupná na stránke www.iness.sk  
 
 
Analýza dopadov zvýšenia minimálnej mzdy na 60 % priemernej mzdy 
(autor: Radovan Ďurana) 
 
Štúdia identifikuje sektory a pracovné pomery, ktorých sa z pohľadu zachovania 
pracovných miest v najväčšej miere dotkne navrhovaný zámer vlády zvýšiť 
minimálnu mzdu na 60 % priemernej mzdy. Podiel pracovných pomerov, u ktorých 
bola koncom roku 2006 vyplácaná mzda nižšia ako 60 % priemernej mzdy, 
predstavoval štvrtinu všetkých pracovných pomerov. Aj keď sa rast minimálnej mzdy 
dotkne veľkého počtu pracovných pomerov, nie vždy to bude mať za následok 
zrušenie pracovného miesta, preto nie je možné objektívne stanoviť počet 
pracovných miest, ktoré budú zrušene. Môžeme však odhadnúť, koľko pracovných 
miest bude vážne ohrozených. Ak pre účely tohto odhadu zvolíme za ohrozené 
pracovné pomery, ktorých mzda by musela byť zvýšená o viac ako 25 %, aby došlo k 
naplneniu požadovanej úrovne minimálnej mzdy, ohrozených pracovných pomerov je 
asi 13 % zo všetkých zamestnaneckých pomerov. Analýza bola vypracovaná pre 
Republikovú úniu zamestnávateľov. 
 
 
Monitoring možných úspor vo verejných financiách (priebežne) 
(autori: INESS, externí spolupracovníci) 
 
Koncom roku 2007 spustil INESS v spolupráci s Republikovou úniou 
zamestnávateľov projekt, ktorého cieľom je poskytnúť reálne príklady pre šetrenie 
verejných prostriedkov širokej verejnosti prostredníctvom systematického archívu 
článkov z dennej tlače, ktoré dokumentujú plytvanie verejnými financiami. Získaný 
súbor poslúži na vyhotovenie pravidelného súhrnného výpočtu možných úspor vo 
verejných financiách za určité obdobie, pričom tento výsledok bude priebežne 
komunikovaný médiám. 
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Publikácie 

 
Zdravý zisk 
(autori: Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Richard Ďurana, INESS, Bratislava 2007) 

 
Zdravý zisk je prvou hĺbkovou analýzou INESS, ktorá vyšla tiež 
v knižnej podobe, a je určená zdravotníckym odborníkom, politikom 
ale aj širokej zainteresovanej verejnosti. Dôvodom pre jej napísanie 
bola zmena v smerovaní zdravotnej politiky po voľbách v roku 
2006, sprevádzaná nedôverou voči fungovaniu trhových 
mechanizmov a spochybňovaním ich legitimity v oblasti 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zámerom publikácie  bolo 
prispieť argumentmi do diskusie o legitímnosti a užitočnosti zisku 
v zdravotníctve v situácii, keď opätovne začína ožívať negatívny 

postoj voči súkromným investíciám a zisku ako takému. V knihe sme preto 
zadefinovali, čo zisk je a ako vzniká, a vysvetlili, že základnou funkciou zisku v 
ekonomike je motivácia podnikateľov k inovatívnym a z hľadiska nákladov efektívnym 
napĺňaním potrieb spotrebiteľov. Keďže v argumentácii proti dosahovaniu zisku v 
zdravotníctve dochádza často k zamieňaniu a nepresnému používaniu ekonomických 
pojmov, venujeme sa v knihe aj identifikácii základných ekonomických kategórií v 
zdravotníctve. (Zdravie nie je tovarom a nemôže byť preto predmetom obchodovania. 
No zdravotná starostlivosť už z ekonomického hľadiska službou je a podlieha preto 
všeobecne platným ekonomickým pravidlám vzácnosti.) Pri racionálnom poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti preto nutne musíme sledovať ekonomické náklady a výnosy. 
V publikácii sa tiež venujeme aj nástrojom a deklarovaným cieľom zdravotnej politiky. 
Ukazujeme, prečo zo špecifík na trhu zdravotnej starostlivosti automaticky nevyplýva 
potreba vysokej regulácie a štátnej produkcie v zdravotníctve. V knihe sa tiež 
venujeme slovenským reáliám a negatívam spojeným so štátnym vlastníctvom a 
vysokou mierou regulácie odvetvia. I keď to mnohí nepočúvajú radi, napriek viacerým 
špecifikám trhu zdravotnej starostlivosti platia aj tu základné ekonomické pravidlá. 
(Všadeprítomný princíp vzácnosti zdrojov núti aj v zdravotníctve každodenne riešiť 
otázku, ktoré potreby budú uspokojené skôr, ktoré neskôr, a ktoré nebudú 
uspokojené vôbec.) Politické riešenia týchto problémov so sebou prinášajú 
arbitrárnosť, korupciu, sledovanie osobných záujmov a straty z neefektivity. 
Potláčanie trhových síl v zdravotníctve obmedzuje schopnosť zdravotného systému 
reagovať na neustále sa meniace potreby pacientov. Preto zákaz zisku a 
obmedzovanie konkurencie za účelom šetrenia verejných zdrojov prináša presný 
opak – plytvanie. Ak zo systému odstránime zisk, odstránime aj hlavnú motiváciu 
subjektov čo najefektívnejšie napĺňať želania pacientov, neustále inovovať a 
zlepšovať svoje služby a v neposlednom rade investovať kapitál potrebný na 
zvýšenie produktivity v odvetví. 
 
Zdravý zisk bol distribuovaný vybraným lekárom a tvorcom zdravotnej politiky na 
Slovensku. Vypracovanie analýzy finančne podporilo Združenie zdravotných 
poisťovní SR. Publikáciu Zdravý zisk je možné si zakúpiť priamo v INESS alebo vo 
vybraných kníhkupectvách. 
 
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.iness.sk 
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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 
hospodárska a daňová politika, zdravotníctvo, menová politika, 
sociálny systém, komentáre aktuálnych udalostí (rubrika Pro/Anti 
market) preklady zaujímavých článkov, porovnania zo sveta 
i z portálu Cena štátu, informácie o pripravovaných i realizovaných 
podujatiach a ďalšie. 
Ku koncu roka 2007 Market Finesse odoberalo viac ako 850 
novinárov, študentov, osobností podnikateľskej i verejnej sféry a  

záujemcov, ktorí o zasielanie Market Finesse požiadali. 
 
Všetky čísla Market Finesse sú voľne dostupné na stránke www.iness.sk. 
 
 
Sociálna politika (Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti, IVO) 
(autori: Radovan Ďurana, Juraj Karpiš, Oľga Reptová) 

 
Juraj Karpiš a Radovan Ďurana z INESS a Oľga Reptová z 
M.E.S.A. 10 napísali štúdiu Sociálna politika, ktorá je (vo forme 
samostatnej kapitoly) súčasťou súhrnnej publikácie Slovensko 
2006 - Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne 
vydáva Inštitút pre verejné otázky. S ohľadom na voľby v júni 2006 
autori hodnotili dva rozdielne polčasy – dosluhujúcu Dzurindovu 
vládu a nastupujúcu Ficovu vládnu garnitúru. V štúdii sa venujú 
otázkam nezamestnanosti, miezd, sociálnej pomoci, sociálneho 
zabezpečenia a štátnej sociálnej podpory a ich budúcnosti. 
Kriticky hodnotili zavedenie nových populárnych opatrení – 

príspevku pri narodení prvého dieťaťa, ako aj nesystémového opatrenia – 
poskytnutie vianočného príspevku dôchodcom. V oblasti nezamestnanosti hodnotili 
pozitívny vývoj, ktorý pripísali dynamickému rastu zamestnanosti, za ktorým stoja 
daňová reforma v kombinácii s reformou Zákonníka práce a zmenami v sociálnej 
oblasti počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Autori sa venovali aj vysokému podielu 
dlhodobej nezamestnanosti, pričom podľa nich by riešením bolo odstránenie 
existujúcich bariér tvorby takýchto pozícií: vysoké odvodové zaťaženie, inštitút 
minimálnej mzdy a vysoké administratívne náklady spojené so zamestnávaním. 
Upozornili na možnú zmenu politiky vlády v trende vývoja nezamestnanosti, ktorý 
bude pod silným vplyvom odborov, ako aj na možné riziká v ďalšom vývoji 
pracovného trhu z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy. Autori kriticky hodnotili aj 
spochybňovanie reformy dôchodkového systému novou vládou, pričom vyjadrili 
obavu, že v budúcnosti môžeme očakávať rast verejných výdavkov do sociálnej sféry 
bez ťažko merateľných zlepšení sociálnej situácie. 
 
Štúdia Sociálna politika je dostupná na stránke www.iness.sk 
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Analýza dopadů zavedení registračních pokladen na podnikatelské prostředí 
v ČR 
(kolektív autorov) 

 
Členom päťčlenného autorského kolektívu publikácie vedeného Mgr. 
Miroslavom Ševčíkom, CSc. bol aj Radovan Ďurana z INESS, ktorý 
je spoluautorom kapitoly o skúsenostiach a dopadoch zavedenia 
registračných pokladní na Slovensku. Odborná štúdia, ktorá vyšla aj 
v knižnej podobe, bola vypracovaná na Vysokej škole ekonomickej 
v Prahe pre Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  
 
 

 
 
HESO (Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) 
(projekt INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) 

 
Richard Ďurana z INESS je členom hodnotiacej komisie 
projektu HESO, ktorý realizuje INEKO. Výstupmi projektu sú 
hodnotiace správy, v minulom roku vyšli tri (v marci HESO 1. 

polrok 2006, v júli HESO 2. polrok 2006 a v novembri HESO 1. polrok 2007) 
 
Všetky hodnotiace správy nájdete na stránke www.iness.sk alebo www.ineko.sk 
 
 
Organizované odborné diskusné podujatia 

 
Patrí zisk do zdravotníctva? 
(usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 10. október 2007) 

 
Diskusné fórum bolo určené pre odbornú aj 
širokú verejnosť. Aktuálna téma do 
konferenčnej sály prilákala asi 90 záujemcov, 
prevažne zo zdravotníckeho sektora. 
Účastníkov do témy diskusie uviedol Richard 
Ďurana z INESS. Následne so svojimi 
príspevkami vystúpili:  
Ing. Eugen Jurzyca, riaditeľ INEKO - Inštitútu 
pre ekonomické a sociálne reformy, MUDr. 

Mária Voleková, CSc., FNsP Banská Bystrica, MUDr. Ladislav Pásztor, prezident 
Asociácie súkromných lekárov SR, Mgr. Ondrej Sukeľ, Slovenská lekárnická komora 
Mgr. Juraj Karpiš, analytik INESS. Po odprezentovaní príspevkov panelistov 
nasledovala zaujímavá diskusia. Podľa Juraja Karpiša z INESS, ktorý predstavil 
základné tézy z publikácie INESS Zdravý zisk (pozri vyššie), je odpoveď na 
nastolenú otázku jednoznačné „áno.“ Okrem toho, že zisk je odmenou podnikateľa 
za efektívne napĺňanie potrieb klientov, je tiež indikátorom schopnosti manažmentu 
a je hlavným motivačným faktorom pri hľadaní inovácií, zlepšovaní produktov, 
eliminácie plytvania a zohráva nezastupiteľnú úlohu pri priťahovaní kapitálu do 
sektoru zdravotníctva. 
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Na stránke www.iness.sk si môžete pozrieť videozáznamy všetkých prednášok, ktoré 
si do konca roku 2007 pozrelo 1 221 návštevníkov. Prístupné sú tiež powerpointové 
prezentácie prednášajúcich. 
 
 
Výstavba novej jadrovej elektrárne na Slovensku 
(usporiadateľ: INESS spolu so Združením podnikateľov Slovenska, miesto a dátum 
konania: Bratislava, 20. február 2007) 
 
Aj napriek skutočnosti, že táto téma nie je 
atraktívna pre širokú verejnosť, 
prednáškovú sálu Pálffyho paláca zaplnilo 
takmer sto záujemcov, medzi nimi 
zástupcovia Slovenských elektrární, 
Slovenského jadrového fóra, Jadrovej 
vyraďovacej spoločnosti, ÚRSO, 
Paroplynového cyklu, zástupcovia 
poslaneckých klubov NR SR, Slovenskej 
nukleárnej spoločnosti, Úradu jadrového 
dozoru, Západoslovenskej energetiky a 
mnohí ďalší predstavitelia energetického 
priemyslu na Slovensku i v Českej republike. Na podujatí vystúpili so svojimi 
príspevkami: Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA z Vysokej školy ekonomickej v Prahe, 
konzultant v oblasti energetiky, externý spolupracovník Liberálního institutu, PhDr. 
Ján Oravec, CSc. zo Združenia podnikateľov Slovenska a Mgr. Radovan Ďurana 
z INESS. Podľa neho vláda nevie niesť ekonomické riziko a preto by mala ponechať 
výstavbu novej jadrovej elektrárne výlučne na súkromného investora. 
 
Hlavným partnerom podujatia bola Západoslovenská energetika, a.s. 
 
Na stránke www.iness.sk si môžete pozrieť videozáznamy všetkých prednášok, ktoré 
si do konca roku 2007 pozrelo 1 090 návštevníkov. Prístupné sú tiež powerpointové 
prezentácie prednášajúcich. 
 
 
Úspory a zdroje vo verejných financiách 
(usporiadateľ: INESS spolu s Konzervatívnym inštitútom M.R. Štefánika, miesto a 
dátum konania: Bratislava, 11. december 2007) 

 
Spoluautorské inštitúty zorganizovali diskusné 
fórum v súvislosti so zverejnením štúdie Úspory a 
zdroje verejných financií (pozri vyššie). Na 
podujatí prezentoval štúdiu Radovan Ďurana z 
INESS. Pozvanie do diskusie prijali František 
Palko, štátny tajomník Ministerstva financií, Ján 
Marušinec, M.E.SA. 10 a Ján Oravec z 
Republikovej únie zamestnávateľov. Na diskusii 
sa zúčastnilo viac ako 50 poslucháčov. Radovan 
Ďurana z INESS vyjadril nádej, že zverejnená 
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štúdia bude pomyselným zrkadlom pre všetkým, ktorí tvrdia, že vo verejných 
financiách sa už škrtať nedá. Potenciálne úspory, ktoré autori identifikovali, totiž 
presahujú schodok štátneho rozpočtu v roku 2007. 
 
 
Prednášky na konferenciách a seminároch 

 
Dialogem k reformě – slovenská zkušenost II aneb co se právě děje ve 
slovenské zdravotnické kuchyni  
(usporiadateľ: občianske združenie Občan, CERGE-EI, miesto a dátum konania: 
Praha, 21.11.2007) 
 
Na pražskej konferencii z cyklu „Dialogem k reformě“ Juraj Karpiš z INESS 
prezentoval hlavné tézy z publikácie Zdravý zisk. Hovoril o nastavení motivácií 
v sektore zdravotníctva a úlohe zisku v zdravotníctve tak ako v každej inej oblasti 
života, kde sa stretávame so vzácnosťou zdrojov a kde sa musíme rozhodovať, ktoré 
potreby budú uspokojené skôr. Okrem Juraja Karpiša na podujatí vystúpili: MUDr. 
Viliam Novotný, poslanec NR SR, predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo (SDKÚ-
DS), Ing. Peter Pažitný, MBA, konzultant, Health Policy Institute, Ing. Igor Dorčák, 
prezident, Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky. Z účasti sa 
ospravedlnili MUDr. Milan Urbáni, poslanec NR SR, člen výboru NR SR pre 
zdravotníctvo, predseda výboru NR SR pre európske záležitosti (HZDS) a MUDr. 
Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, poradca predsedu vlády SR pre zdravotníctvo, primár 
I. neurologickej kliniky LFUK a FNsP v Bratislave.  
 
 
Prague Conference on Political Economy 
(usporiadateľ: Vysoká škola ekonomická v Prahe, Liberální institut v Prahe, miesto a 
dátum konania: Praha, 7. – 11. apríl 2007) 

 
Radovan Ďurana z INESS predniesol na 
medzinárodnej konferencii Prague Conference on 
Political Economy, na ktorej sa zúčastnilo viac 
ako 100 účastníkov z celého sveta, príspevok na 
tému: Čo by sme zmenili na prijatých reformách 
na Slovensku? Vo svojej prezentácii venoval 
priestor najmä možnostiam na zlepšenie 
sociálneho systému, daňového systému  
a zdravotníctva. 
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Sociálny systém SR a solidarita 
(usporiadateľ: ODM, miesto a dátum konania: Kežmarok, 16. február 2007) 
 
Juraj Karpiš a Radovan Ďurana prednášali v 
Kežmarku o sociálnom systéme SR, o jeho 
alternatívach a vytrácajúcej sa solidarite. 
Prednášky boli prednesené v rámci série 
vzdelávacích podujatí pod názvom Občianska 
spoločnosť a Spiš. Na podujatí sa zúčastnilo 
viac ako 100 študentov z piatich stredných škôl. 
Cieľom prednášok bolo vysvetliť študentom 
štruktúru a nedostatky slovenského sociálneho 
systému a jeho postavenie v systéme verejných 
financií. Podstatná časť prednášok bola 
venovaná diskusii o alternatívnych riešeniach, ktoré napĺňajú princíp solidarity v jeho 
pôvodnom zmysle. Súčasťou projektu bola distribúcia plagátu Vesmír verejných 
výdavkov. Akciu podporila Nadácia Konrada Adenauera. 
 
 
Smrť, dane a euro 
(usporiadateľ: Ekonomický klub SCE, miesto a dátum konania: Bratislava, 26. marec 
2007) 
 
Na pozvanie ekonomického klubu SCE, ktorý pôsobí na Národohospodárskej fakulte 
Ekonomickej univerzity, prednášal o nevýhodách a rizikách spojených s eurom Juraj 
Karpiš z INESS. Podľa neho je euro politický konštrukt, ktorý prenáša právomoci 
ďalej od občana, a teda je ďalšou formou centralizácie. Prijatím eura sa tiež 
vzdávame kontroly nad vlastnou menou. Navyše, euro je postavené na pravidlách, 
ktoré najväčšie krajiny nedodržiavajú. Euro je tiež proinflačné a odstraňuje menovú 
konkurenciu v Európe. Bežných ľudí sa najviac dotkne skutočnosť, že konvergencia k 
európskemu priemeru povedie takmer výlučne cez cenovú hladinu (a nie 
posilňovaním koruny), čo bude predstavovať znehodnotenie úspor a miezd. Na 
podujatí vystúpila aj Ing. Elena Kohútiková, CSc., členka predstavenstva a vrchná 
riaditeľka úseku finančných a kapitálových trhov vo VÚB, a.s. 
 
Prezentácia Juraja Karpiša je dostupná na stránke www.iness.sk   
 
 
Cena štátu (Ekonomický klub SCE pri EU, príspevok) 
(usporiadateľ: Ekonomický klub SCE, miesto a dátum konania: Bratislava, 24. apríl 
2007) 
 
Na pozvanie ekonomického klubu SCE z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity prednášal na pôde Ekonomickej univerzity o metóde výpočtu ceny štátu 
Radovan Ďurana z INESS. Na prednáške sa zúčastnilo viac ako 40 študentov 
Ekonomickej univerzity. 
 
Prezentácia Juraja Karpiša je dostupná na stránke www.iness.sk    
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Liberálne Fórum I.: Liberálna sociálna politika (FNSt, príspevok) 
(usporiadateľ: Nadácia Friedricha Naumanna, miesto a dátum konania: Košice, 2. jún 
2007) 
 

Na košickom seminári Liberálne Fórum I.: Liberálna 
sociálna politika vystúpil Radovan Ďurana z INESS s 
prednáškou: Nedostatky slovenského sociálneho 
systému a návrhy riešení. Sociálny systém by podľa 
neho nemal konkurovať komunitnej a medziľudskej 
solidarite, mal by byť až poslednou inštanciou pomoci. 
Cieľom sociálneho systému by mala byť solidarita a 
adresnosť, nie zásluhovosť. 
 

Prezentácia Radovana Ďuranu je dostupná na stránke www.iness.sk  
 
 
Liberálne Fórum II.: Občan, štát, sloboda (FNSt, príspevok) 
(usporiadateľ: Nadácia Friedricha Naumanna, miesto a dátum konania: Sliač, 22. 
september 2007) 
 
Občan, štát, sloboda - tak znelo tematické zameranie 
druhého Liberálneho fóra, na ktorom vystúpil s 
prednáškou aj Richard Ďurana z INESS. Vo svojom 
príspevku hodnotil konkrétne kroky vlády a ich dopad 
na ekonomickú slobodu občana. 
Na fóre tiež vystúpili Borek Severa (Friedrich 
Namumann Stigtung), Jozef Šíma (Liberální institut, Praha), Zuzana Martináková 
(Slobodné Fórum), Ivan Švejna (Nadácia F. A. Hayeka) a Richard Švihura (Mladí 
liberáli). 
 
 
365 dní sociálnej demokracie 
(usporiadateľ: ODM, miesto a dátum konania: Bratislava, 25. jún 2007) 

 
Na konferencii, ktorá si kládla za cieľ rekapitulovať prvý 
rok pôsobenia vlády Roberta Fica, prezentoval v 
ekonomickom paneli názor INESS na činy a návrhy 
vlády Richard Ďurana. 
 
Stručnú osnovu prednášky Richarda Ďuranu s 
vymenovanými pozitívnymi a negatívnymi opatreniami 

a návrhov vlády si môžete stiahnuť na stránke www.iness.sk  
 
 
Neoklasický model dokonalej konkurencie a jeho relevancia pre 
protimonopolnú politiku 
(usporiadateľ: Žilinská univerzita, miesto a dátum konania: Žilina, 12. november 
2007) 
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Juraj Karpiš z INESS prijal pozvanie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a 
spojov Žilinskej univerzity a asi 40 študentom piateho ročníka prezentoval prednášku 
s názvom Neoklasický model dokonalej konkurencie a jeho relevancia pre 
protimonopolnú politiku. Vo svojom príspevku vysvetlil pojem monopol a jeho často 
nesprávnu interpretáciu, kritizoval neoklasický model dokonalej konkurencie a 
protimonopolnú politiku, ktorú prirovnal k snahe o napasovanie hranatej reality do 
okrúhleho otvoru dokonalej konkurencie. Protimonopolná politika je podľa neho 
arbitrárna a subjektívna, čím vnáša neistotu do podnikania a zvyšuje jeho náklady, 
čoho dôsledkom je znižovanie blahobytu spotrebiteľa. Dostatočnou protimonopolnou 
politikou je podľa neho absencia štátnych bariér vstupu do odvetvia. 
 
Na tomto podujatí svoju prezentáciu o protimonopolnej politike, kolúznom správaní a 
vertikálnych zmluvách predniesol aj doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. 
 
Prezentácia Juraja Karpiša je dostupná na stránke www.iness.sk    
 
 
Vesmír verejných výdavkov (Metodické centrum pre nitriansky a trnavský kraj, 
príspevok) 
(usporiadateľ: Metodické centrum pre nitriansky a trnavský kraj, miesto a dátum 
konania: Budmerice, 2. jún 2007) 
 
Richard Ďurana z INESS predstavil stredoškolským učiteľom z trnavského a 
nitrianskeho kraja súčasť projektu Cena štátu – Vesmír verejných výdavkov, ktorý 
Ministerstvo školstva SR odobrilo ako učebnú pomôcku. Prednáška sa stretla 
s nečakaným ohlasom asi 30 prítomných učiteľov, ktorí vyjadrili záujem zaradiť do 
vyučovacieho procesu tému verejné financie a plagát pri výučbe používať. 
 
 
Prezentácia knihy Zdravý zisk 
(usporiadateľ: Health Management Academy, miesto a dátum konania: Piešťany,         
4. október 2007) 

 
Na otvorení Health Management Academy 
prezentoval Juraj Karpiš z INESS publikáciu 
INESS Zdravý zisk a jej základné tézy. Stručne 
zhrnul nevyhnutnosť prítomnosti zisku 
v zdravotníctve, bez ktorého nie je jednoduché 
motivovať zdravotnícke subjekty, resp. 
podnikateľov v tomto sektore k efektivite, 
hľadaniu inovatívnych postupov, vyhýbať sa 
plytvaniu, či priťahovať do finančne 
podvyživeného odvetvia potrebný kapitál. 
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Vzdelávacie podujatia 

 
The Liberty English Camp 
(usporiadateľ: INESS a The Language of Liberty Institute, miesto a dátum konania: 
Liptovský Ján, 24. – 29. jún 2007) 
 
INESS spolu s americkým The Language of Liberty 
Institute zorganizoval prvý ročník The Liberty 
English Camp – šesťdňové vzdelávacie podujatie 
zamerané na zlepšovanie znalostí o ekonómii, 
filozofii a práve v anglickom jazyku. Podujatie je 
vedené formou prednášok a diskusií, ktorých 
predmetom je ekonomický, politický a filozofický 
pohľad na slobodu, jej význam a hodnotu. 
Podujatie sa stretlo s pomerne veľkým záujmom zo 
Slovenska i zahraničia. Zúčastnilo sa na ňom viac 
ako dvadsať účastníkov zo 6 krajín a 4 zahraniční lektori (medzi nimi aj Christian 
Michel, pozri stránku www.liberalia.com). Jedným z prednášajúcich bol aj Radovan 
Ďurana z INESS. 
 
Viac informácií o podujatí a o prípravách kempu na rok 2008, ako aj lektorské 
prednášky nájdete na stránke www.iness.sk 
 
 

Cena štátu (www.cenastatu.sme.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. Pomocou interaktívnych súčastí 
stránky či prepočtov všetkých položiek na 
pracujúceho alebo na jedného občana má 
projekt ambíciu zlepšiť povedomie o fungovaní 
a proporciách verejných financií, a to najmä u študujúcej mládeže, novinárov 
a širokej verejnosti ako takej. Jeho súčasťou je napríklad grafické znázornenie 
štruktúry verejných výdavkov formou plagátu (Vesmír verejných výdavkov), ktorý už 
bol schválený Ministerstvom školstva SR ako vhodná učebná pomôcka pre 
vzdelávanie v oblasti ekonómie na stredných školách. Edukačnú úlohu plní aj 
interaktívny obchod s verejnými službami „Nakúp si svoj štát“. Prostredníctvom neho 
sa môže každý návštevník stránky vžiť do pozície napríklad poslanca a zostaviť svoj 
štát podľa vlastných predstáv a preferencií. Po ukončení nákupu sa dozvie, o koľko 
sa ním zostavený štát líši od súčasného stavu a koľko by ušetril na daniach na 
priemerného obyvateľa Slovenska. V minulom roku okrem pravidelnej aktualizácie 
rokov 2006, 2007 a 2008 na stránke pribudla ďalšia interaktívna funkcia – Koľko 
platíte Vy osobne? – ktorá Vám po vyplnení stručného formulára vypočíta, koľko 
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platíte za služby štátu, a koľko zo svojho pracovného času pracujete na seba a koľko 
na štát. Na rozdiel od bežných daňových kalkulačiek zohľadňuje napríklad to, či 
sporíte v II. pilieri dôchodkového poistenia, Vaše nájomné, náklady na pohonné 
hmoty, koncesionárske poplatky či koľko vyfajčíte cigariet a vypijete alkoholu. 
V auguste 2007 sa projekt Cena štátu dostal ako samostatný projekt INESS do 
rodiny SME.sk a jeho adresa sa zmenila na www.cenastatu.sme.sk. Od tejto 
vzájomnej spolupráce so SME.sk očakávame širší dosah projektu na verejnosť 
Slovenska. 
INESS pripravuje v roku 2008 začiatok systematického vzdelávania o verejných 
financiách na stredných a vysokých školách, viac sa dočítate v časti Plány do 
budúcnosti. 
 
 
Cena štátu pre Českú republiku 
 
Kolegovia z Liberálního institutu v Prahe spustili v 
spolupráci s INESS portál www.cenastatu.cz, ktorý je 
postavený na rovnakej metodológii ako slovenská 
verzia Ceny štátu. Oba portály sú vzájomne 
prelinkované, takže pre návštevníka stránok bude 
určite zaujímavé medzinárodné porovnanie, ktorý 
štát v rôznych oblastiach prijíma alebo vydáva viac. 
 
 
Organizované hromadné pripomienky a iné občianske iniciatívy 

 
INESS sa aj v roku 2007 aktívne zapájal do občianskych iniciatív, ktoré si kládli za 
cieľ eliminovať rozhodnutia vlády, ktoré podľa INESS negatívne vplývajú na 
slovenské hospodárstvo, podnikateľské prostredie či konkurencieschopnosť 
Slovenska v globálnom priestore, alebo aspoň vyvolať verejnú diskusiu pri 
pripravovaných opatreniach, kde vláda postupovala bez toho, aby sa opierala 
o vypracované analýzy alebo svoje návrhy konzultovala s odbornou či širokou 
verejnosťou. Spoluiniciovali sme niekoľko hromadných pripomienok a zúčastnili sa 
rozporových konaní na relevantných ministerstvách. 
 
Vo februári 2007 INESS podporil kampaň proti zoštátneniu zdravotného poistenia 
formou spoluorganizácie hromadnej pripomienky za zachovanie plurality 
zdravotných poisťovní (spoločne s Health Policy Institute, Konzervatívnym 
inštitútom M. R. Štefánika a Občianskou konzervatívnou stranou). 
 
Vo februári 2007 INESS spoluorganizoval tiež hromadnú pripomienku k novele 
Zákonníka práce (spoločne s Health Policy Institute, Nadáciou F.A. Hayeka, 
Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika a Občianskou konzervatívnou stranou).  
 
V marci INESS spolu Občianskou konzervatívnou stranou, Konzervatívnym 
inštitútom M. R. Štefánika a Health Policy Institute doručil na Ministerstvo 
zdravotníctva SR stanovisko organizátorov hromadnej pripomienky za 
zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne, v ktorom iniciátori napadli 
spochybnenie hromadnej pripomienky zo strany ministerstva a žiadali, aby 
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ministerstvo rešpektovalo podporu občanov hromadnej pripomienke prostredníctvom 
internetu. 
 
Organizátori hromadnej pripomienky k návrhu novely zákona o zdravotnom poistení 
adresovali v marci predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi sťažnosť na ministra 
zdravotníctva Ivana Valentoviča za porušenie legislatívnych pravidiel vlády. V 
nej žiadajú, aby predseda vlády vyzval ministra zdravotníctva k dodržiavaniu 
uznesenia vlády, ktorým boli vydané legislatívne pravidlá vlády, a vyvolal 
s organizátormi hromadnej pripomienky rozporové konanie. 
 
V máji 2007 INESS podporil Deklaráciu o daňovej suverenite v priamych 
daniach, ktorú predložila do parlamentu skupina 36 poslancov NR SR. Na jej 
základe by mala Slovenská republika výlučnú právomoc rozhodovať o otázkach daní 
z príjmov fyzických a právnických osôb a odpočítateľných položiek, nezdaniteľného 
minima a ostatných otázkach súvisiacich so základom a štruktúrou dane a 
akýchkoľvek nových platieb majúcich charakter dane. 
 
V júni 2007 INESS spolu s Health Policy Institute, Občianskou konzervatívnou 
stranou, Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, Stálou konferenciou 
občianskeho inštitútu a skupinou občanov spoluinicioval hromadnú pripomienku za 
zachovanie plurality zdravotných poisťovní.  
 
INESS, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Občianska konzervatívna strana 
a Stála konferencia občianskeho inštitútu iniciovali v júli 2007 hromadnú 
pripomienku proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom 
sporení, ktorej obsahom je návrh vypustiť z návrhu novely zákona o sociálnom 
poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov tie ustanovenia, ktoré by 
znamenali likvidáciu starobného dôchodkového sporenia v jeho podstate a dnes 
platných medziach a rozsahu, vypustenie ustanovení o zrušení maximálneho 
vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a vypustenie 
ustanovení, ktoré vynímajú osoby na invalidnom dôchodku, matky na materskej 
dovolenke, ako aj opatrovateľov odkázaných osôb z okruhu poistencov, za ktorých 
do II. piliera dôchodkového poistenia platí príspevky štát. 
 
V auguste 2008 INESS spolu s Iniciatívou za spravodlivé vyvlastňovanie, 
Občianskou konzervatívnou stranou a Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika  
inicioval hromadnú pripomienku k návrhu zákona upravujúceho vyvlastňovanie,   
pretože výkon navrhovaného zákona by predstavoval hrozbu pre všetkých vlastníkov 
pozemkov a stavieb v Slovenskej republike. Keďže z dôvodu napĺňania 
nezmyselných politických cieľov ministerstvá jedno za druhým navrhovali 
obmedzovanie vlastníckych práv občanov, v septembri 2007 INESS s rovnakými 
spoluorganizátormi inicioval ďalšiu hromadnú pripomienku na ochranu pred 
politicky motivovaným vyvlastňovaním.  
 
V decembri 2007 INESS podporil aj  hromadnú pripomienku k návrhu zákona o 
spolkoch. Predkladaná novela by podľa nás mala likvidačný dopad na veľké 
spektrum mimovládnych organizácií, čo je v rozpore s cieľom dosahovania 
občianskej spoločnosti a prejavom ignorovania tretieho sektora zo strany vlády. 
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Mediálne aktivity 

 
Členovia INESS pravidelne publikujú v médiách články a prostredníctvom 
mediálnych vyjadrení prezentujú riešenia aktuálnych problémov. V uplynulom roku sa 
pozornosť INESS sústreďovala na zdravotníctvo, Zákonník práce, hospodársku 
politiku, menové otázky (prijatie eura, hypotekárna kríza v Spojených štátoch a jej 
globálne dopady), energetiku a dane. Združeniu INESS sa podarilo pokračovať 
v profesionálnej a aktívnej komunikácii s médiami, čo dokumentuje skoro 40-% 
medziročný nárast počtu autorských článkov, vystúpení v televízii a rozhlase, či 
vyžiadané komentáre ku konkrétnym problémom v tlačených médiách. 
Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 2006 do 
konca roka 2007 (všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu 
www.iness.sk). 
 

Zhrnutie mediálnych výstupov 
 

 
 

Podľa druhu média 
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Televízia* 
 

 
* Zoradené podľa sledovanosti daného média, číslo v zátvorke reprezentuje sledovanosť v percentách (zdroj: 
http://www.strategie.sk).  
 
Analytici INESS sa najčastejšie vyjadrovali v spravodajských reláciách (Správy STV, 
Televízne noviny TV Markíza, Správy TA3), ale aj v publicistických reláciách (Správy 
a komentáre STV, Téma dňa na TA3). 
 

Rozhlas* 

 
* Zoradené podľa počúvanosti, číslo v zátvorke reprezentuje počúvanosť v percentách (zdroj: 
http://www.strategie.sk). 
 
Podobne ako v prípade televízie, aj v rozhlase členovia INESS najčastejšie 
prezentovali svoje názory v spravodajských reláciách. 
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Denníky* 

 
* Zoradené podľa čítanosti, číslo v zátvorke reprezentuje čítanosť v percentách (zdroj: http://www.strategie.sk). 
 
Výraznú časť výstupov v denníkoch tvorili vlastné články, zvyšok tvorili vyžiadané 
komentáre k aktuálnemu dianiu. 
 

Týždenníky 

  
 
Členovia INESS publikovali v roku 2007 v tlačených médiách celkovo 44 autorských 
článkov.  
 
 

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

- vlastné odborné analýzy a štúdie 
- mediálne výstupy 
- preklady zaujímavých článkov (na témy sociálny systém, životné prostredie 

energetický priemysel, daňová konkurencia a podobne) 
- vlastné komentáre k aktuálnemu dianiu na Slovensku i vo svete 
- zaujímavé porovnania z rôznych ekonomických a spoločenských oblastí života 
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- rešerše ekonomickej literatúry 
- mesačník Market Finesse 
- odporúčania na zaujímavé články, stránky, podujatia alebo publikácie 
- iné 

 
Na svojej stránke INESS v spolupráci s Liberálním institutem v Prahe ponúka 
zaujímavé diela svetovej ekonomickej literatúry. 
  
Štatistika návštevnosti internetovej stránky www.iness.sk 
 
Počas roka 2007 navštívilo internetovú stránku INESS (www.iness.sk) spolu 26 925 
unikátnych návštevníkov (čo predstavuje 35-% medziročný nárast v porovnaní 
s rokom 2006). Zobrazených bolo 1,45 milióna stránok, čo je v porovnaní s minulým 
rokom 200-% nárast. To poukazuje na dve skutočnosti: návštevníci stránky čítajú 
viac článkov ako v predchádzajúcom roku, resp. stránka sa stáva predmetom 
indexácie väčšieho počtu vyhľadávačov. 
 

 
 
 
Štatistika návštevnosti internetovej stránky www.cenastatu.sme.sk 
 
Stránku Cena štátu v roku 2007 navštívilo 64 303 unikátnych návštevníkov (29 000 
do augusta 2007, od 6.8. 2007 súčasť rodiny SME.sk). 
 
Iné internetové stránky 
 
Okrem vlastnej internetovej stránky www.iness.sk prezentujú členovia INESS svoje 
názory na blogu aktualne.sk 
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Richard Ďurana z INESS pri preberaní ocenenia The 
Internet Award. Vľavo konferenciérka Dr. Karen 
Hornová, vpravo Dr. Cécile Philippe, riaditeľka 
Molinari Economic Institute 

Richard Ďurana z INESS počas slávnostného 
príhovoru po prevzatí ceny 

 
Medzinárodné pôsobenie 

 
Významné ocenenie pre projekt INESS Cena štátu na The Stockholm Network 
Golden Umbrella Think Tank Awards 
 

Projekt INESS – internetová stránka Cena 
štátu (www.cenastatu.sme.sk) získala 
významné ocenenie The Internet Award 
ako najlepšia internetová stránka na 
inauguračnom odovzdávaní cien Golden 
Umbrella Think Tanks Awards, ktoré 
organizoval Stockholm Network. 
Podujatie sa uskutočnilo v decembri 2007 
v londýnskom National Liberal Clube a 
zúčastnili sa na ňom zástupcovia viac ako 
130 think tankov zo 40 krajín od Islandu až 
po Azerbajdžan. Na ceremoniáli sa 
zúčastnili aj významní európski politici, 
novinári či zástupcovia priemyslu. 
Stockholm Network, ktorý podujatie 

organizoval, združuje trhovo orientované inštitúcie z celej Európy. Členmi siete 
Stockholm Network sú aj viaceré 
významné slovenské think-tanky vrátane 
INESS, INEKO, Nadácie F.A. Hayeka, 
Health Policy Institute, M.E.S.A 10 či 
Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika. 
Na podujatí bolo udelených celkovo 9 cien. 
Okrem INESS ceny získali napríklad José 
Pinera, autor reformy dôchodkovej reformy 
v Čile, ktorý získal cenu za najväčší prínos 
k protrhovému mysleniu, Istituto Bruno 
Leoni z Talianska, ktorý získal cenu za 
najlepší výskum, či Taxpayers` Alliance z 
Veľkej Británie, ktorý získal cenu za 
novátorský prístup (kompletný zoznam odovzdaných ocenení nájdete na stránke 
www.iness.sk). 
 
Členstvo v medzinárodných organizáciách 
 

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

 
Aj v roku 2008 plánujeme pokračovať v organizácii vlastných konferencií 
a seminárov týkajúcich sa aktuálnych tém (energetika, menová politika, 
zdravotníctvo, dane, zákonník práce), na ktoré budú rovnako ako v tomto roku 
pozývaní politickí predstavitelia a domáci alebo zahraniční experti. 
 
Na konci júna INESS v spolupráci s The Language of Liberty Institute zorganizuje 
druhý ročník The Liberty English Camp (pozri vyššie Vzdelávacie podujatia). 
 
INESS bude s podporou Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 
realizovať cyklus prednášok pre učiteľov i študentov na stredných a vysokých 
školách všetkých krajských miest s cieľom prezentovať projekt Cena štátu 
a rozširovať povedomie o cenách (a nákladoch) verejných služieb a o verejných 
financiách ako takých. Učiteľom na stredných školách bude distribuovaný plagát 
Vesmír verejných výdavkov a inštruktážne CD, pomocou ktorého budú môcť učitelia 
zaviesť študentov do (doslova) tajov verejných financií. Cena štátu je plánovaná ako 
dlhodobý projekt, ktorý ma prostredníctvom zvyšovania informovanosti o veciach 
verejných prispieť k budovaniu občianskej spoločnosti. 
 
Pripravujeme ďalšie rozšírenie portálu Cena štátu, tentoraz o „Plytvanie štátu“, ktoré 
bude postavené na prebiehajúcom projekte Monitoring možných úspor vo verejných 
financiách (pozri kapitolu Analýzy). 
 
V roku 2008 plánujeme vydať minimálne jeden preklad zahraničného protrhového 
diela. 
 
Plánujeme rozšíriť počet externých spolupracovníkov a naďalej pokračovať v 
spolupráci s renomovanými zahraničnými subjektmi. 
 
Naďalej sa budeme snažiť implementovať závery analyticky zameraných projektov 
do legislatívnej tvorby pomocou spolupráce so skupinami s vplyvom na legislatívu. 
 
Aj v tomto roku budeme iniciatívni v snahe rozšíriť Cenu štátu o ďalšie krajiny 
strednej Európy (po Českej republike by sme radi projekt rozšírili aj do Maďarska a 
Poľska). 
 
Plánujeme spolupracovať s vysokým školstvom prostredníctvom prednášok 
a seminárov. 
 
V roku 2008 plánujeme rozšíriť základný myšlienok publikácie Zdravý zisk na 
ekonomických a zdravotníckych fakultách, realizovať jej preklad do češtiny (prípadne 
angličtiny) za účelom synergického zvýšenia tlaku na slovenských zákonodarcov . 
 
Naďalej komentovať regulačné aktivity zo strany Európskej komisie s dopadom na 
ekonomickú slobodu. 
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Mediálna aktivita 
 
INESS naďalej plánuje aktívne zaujímať stanoviská k aktuálnym témam a problémom 
a prezentovať ich prostredníctvom tlačených aj elektronických médií. Budeme sa 
snažiť udržať si pozíciu jedného z mediálne najčastejšie prítomných ekonomických 
think tankov. 
 

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 dvoma spôsobmi: 
 
- bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Tatra banka, a.s., 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava), do správy pre prijímateľa uveďte „dar“. 
 
- asignáciou 2 % z  dane z príjmu. Spôsob, akým možno poukázať 2 % z dane 
z príjmu, nájdete na internetovej stránke www.iness.sk. 
 
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 
 
Srdečne Vám ďakujeme. 
 
Richard Ďurana, Juraj Karpiš, Radovan Ďurana 
INESS 


