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Výročná správa za rok 2013 predkladá na jednom mieste aktivity, ktoré INESS –
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz realizoval v ôsmom roku svojho
pôsobenia.

V roku 2013 sme okrem tradičných aktivít sme pripravili niekoľko nových projektov.

Po spustení projektu Eurokríza v roku 2012 sme v roku 2013 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 v pravidelnej aktualizácii a vylepšovaní internetového portálu Cena štátu a
Plytvanie štátu. Aj v uplynulom roku sme poslali na viac ako tri stovky škôl po celom
Slovensku učiteľský balíček Cena štátu a teší nás záujem a spätná väzba zo strany
učiteľov. V spolupráci s Open Society Institute sme pripravili open source code pre
Cenu štátu pre využitie v zahraničí. Dôvodom bol vysoký záujem zo strany
zahraničných partnerov, ktorí by vo svojich krajinách radi videli podobný projekt
detailne a pritom zrozumiteľne informujúci o verejných financiách. V súčasnosti
existujú Ceny štátu pre Českú republiku, Poľsko, Gruzínsko a Island, pripravuje sa
Cena štátu pre Bielorusko, Ukrajinu a Nemecko.

Povedomie verejnosti o tom, aké dane a koľko ľudia odvádzajú štátu, je však mizivé.
Preto INESS odštartoval začiatkom roku 2013 kampaň Bohatšie Slovensko, ktorej
cieľom bolo zvýšiť záujem o to, aké dane ľudia štátu platia a na aké výdavky štát tieto
prostriedky používa. Úlohou spotov bolo vyvolať diskusiu, koho by mohlo viac
najazdených kilometrov, či registrovaných psov spraviť bohatším. Kampaň vytvorená
v spolupráci s reklamnou agentúrou Mayer/McCann-Erickson bola veľmi úspešná,
o čom svedčí aj jej medzinárodné ocenenie Metro Zlatá Pecka 2013.

V roku 2013 sme na trh uviedli elektronickú verziu knihy Ekonómia Slobody, ktorej
krst sa konal v októbri. Publikovali sme tiež viacero krátkych štúdií INESS Policy
Notes, v ktorých sme prezentovali náš pohľad a riešenia viacerých hospodárskych
problémov a pokračovali sme vo vydávaní mesačníka Market Finesse.

Aj v roku 2013 sme zorganizovali niekoľko seminárov pre ekonomických radcov
veľvyslancov v SR a pre novinárov.

Novinkou bol prvý rok organizovaný Podnikateľský kemp pre začínajúcich
podnikateľov s dlhým zoznamom úspešných lektorov.

V lete sme v spolupráci s americkým The Language of Liberty Institute zorganizovali
už šiesty ročník tradičného podujatia The Liberty Camp pre študentov zo Slovenska
i zahraničia, týždňové podujatie v anglickom jazyku. V jeseni sme organizovali štvrté
pokračovanie 4-dňového intenzívneho Seminára rakúskej ekonómie pre vybraných
VŠ študentov za účasti prominentných zahraničných a domácich lektorov.
Pokračovali sme s organizovaním Krúžku čitateľov INESS, v rámci ktorého
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záujemcovia o aktuálne ekonomické a spoločenské dianie diskutujú s členmi INESS
o prečítanej ekonomickej literatúre.

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 2014.

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 2013 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 na
projekte Plytvanie štátu. 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
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Okrem kmeňových členov sa na výstupoch INESS podieľali aj viacerí externí
spolupracovníci, a to formou analytickej podpory, prekladov cudzojazyčných textov,
či organizačnej podpory:

Katarína Korbelová, Juraj Zamborský, Jakub Pivoluska, Roman Ujbányai,
Tomáš Herda, Michal Kollár, Andrej Arpáš, Ondrej Turis.

AKTIVITY

V ôsmom roku svojej existencie sa INESS sústreďoval najmä na problematiku
verejných financií, finančnej a hospodárskej krízy, sociálny systém a dôchodky,
monetárnu politiku, euroval a dlhovú krízu v Eurozóne, dopadom regulačných rámcov
vlády na hospodárstvo, ako aj ďalším témam.

Aktivity, ktoré INESS realizoval, možno rozdeliť do niekoľkých kategórií: analýzy a
publikácie, organizovanie konferencií a diskusných fór s aktívnou účasťou, prednášky
a účasť na konferenciách a diskusných fórach, state v knižných publikáciách,
organizovanie vzdelávacích podujatí, články a vystúpenia v médiách, komentovanie
aktuálneho ekonomického diania na Slovensku i vo svete na internetovej stránke
INESS.

Analýzy

V roku 2013 INESS pokračoval v publikovaní krátkych policy paperov s názvom
INESS Policy Note:

INESS Policy Note: Investičné stimuly

Prvý INESS Policy Note v roku 2013 sa venoval problematike investičných stimulov
na Slovensku. Dozviete sa v ňom zaujímavé štatistiky stimulov za obdobie 2002-
2012, a zhodnotenie efektivity dosahovania ekonomických a sociálnych cieľov. Záver
patrí trom alternatívnym reformám súčasnej politiky poskytovania investičných
stimulov.

Dokument je dostupný na stiahnutie vo formáte .pdf na stránke INESS.
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INESS Policy Note: Monitoring čerpania štrukturálnych
fondov

Autori Radovan Ďurana, Jana Duháčková, Jakub Betinský a
Barbora Burajová v nej pripravili rozsiahlu analýzu využívania
štrukturálnych fondov na sociálnu oblasť, identifikovali kľúčové
problémy a navrhli možné cesty ich zlepšenia.

Publikácia vznikla vďaka grantu Open Society Foundations

Celý INESS Policy Note je uverejnený vo formáte .pdf na stránke
INESS.

INESS Policy Note: Odvaha na nové služby

Autormi publikácie sú Soňa Holúbková a Radovan Ďurana, ktorý
do nej prispel dvomi kapitolami. Publikácia nepriamo nadväzuje
na predchádzajúcu štúdiu Monitoring štrukturálnych fondov v
sociálnej oblasti, v ktorej je analyzovaná ekonomická hodnota
minutých zdrojov v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti.
Odvaha na nové sociálne služby predstavuje alternatívny pohľad
na poskytovanie sociálnych služieb oproti súčasnej štátom
financovanej schéme podpory inštitucionálnej starostlivosti.
Publikácia popisuje príčiny a dôvody, prečo starostlivosť
poskytovaná v rámci prirodzených komunít je nielen hodnotnejšia
z pohľadu prijímateľov týchto služieb, ale v konečnom dôsledku
aj lacnejšia pre daňového poplatníka.

Publikácia vznikla vďaka grantu Open Society Foundations.

Celý INESS Policy Note je uverejnený vo formáte .pdf na stránke INESS.

INESS Policy Note: Minimálna mzda – účinný nástroj na
zvyšovanie nezamestnanosti

Autori Ján Dinga a Radovan Ďurana v publikácii navrhujú znížiť
minimálnu mzdu na 1 eur, resp. na úroveň, ktorá minimalizuje jej
vplyv na trh práce, a zaviesť odvodovú odpočítateľnú položku,
ktorá zvýši čistý príjem nízkopríjmových zamestnancov, zachová
mieru ich sociálneho zabezpečenia a podporí tvorbu pracovných
miest pre nízkokvalifikovaných a dlhodobo nezamestnaných.

Celý INESS Policy Note je uverejnený vo formáte .pdf na stránke INESS.
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INESS Policy Note: Atómová hrozba

Autor Martin Vlachynský v štúdii uvádza, že výkupom pozemkov
vláda potvrdila úmysel získať pre Slovensko tretiu jadrovú
elektráreň. Hoci konkrétnejšie kontúry tohto projektu nie sú
známe, projekt ďalšej atómovej elektrárne má podporu naprieč
celým politickým spektrom na Slovensku. Ekonomicky však takýto
projekt stojí na veľmi vratkých nohách a môže znamenať pre
slovenskú ekonomiku a najmä spotrebiteľov elektriny veľkú záťaž.
Tejto téme sa do detailu venuje práve táto analýza.

Celý INESS Policy Note je uverejnený vo formáte .pdf na stránke INESS.

Taxation in Europe 2013

Francúzsky inštitút IREF vydal každoročnú publikáciu Taxation in Europe 2013, ktorá
obsahuje popis fiškálnych politík a daňového vývoja v 20 krajinách Európy. Nechýba
časť o Slovensku, ktorej autorom je Radovan Ďurana z INESS. Komentáre vývoja v
jednotlivých krajinách sú písané autormi poznajúcimi na jednej strane lokálne
prostredie, na druhej strane európsky kontext, preto čitateľ nájde pri každej krajine
množstvo zaujímavých informácií. V závere publikácie sú prehľadné tabuľky fiškálnej
pozície jednotlivých krajín a základné daňové sadzby.

Taxation in Europe 2013 si môžete zakúpiť v INESS.

Publikácie

Ekonómia slobody

INESS vydal elektronickú edíciu knihy Ekonómia slobody od
autora Martina Štefunka. Táto kniha je sprievodcom základnými
tézami rakúskej ekonomickej školy. Popisuje základné
myšlienky a ich aplikácie tohto ekonomického smeru, ktorý
dávno pred kolapsom komunizmu v Európe popísal problémy
socialistického ekonomického plánovania a ktorého dnešní
predstavitelia úspešne predpovedali finančnú krízu.

Knihu sme pripravili v spolupráci s vydavateľstvom Indie Books
Publishing a za mimoriadne priaznivú cenu si ju môžete kúpiť
napríklad v internetovom kníhkupectve Martinus.sk alebo v iBookstore.
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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, ktoré
sú predmetom záujmu INESS, komentárov aktuálnych udalostí,
rubrík Pro/Anti market či Výdavky štátu na zrušenie, výberu
Vláda schválila, prekladov zaujímavých článkov, porovnaní zo
sveta i z portálu Cena štátu, informácií o pripravovaných i
realizovaných podujatiach, internetový link mesiaca a ďalšie.
Mesačník odoberá viac ako 2000 novinárov, expertov, opinion a
decision makerov, podnikateľov a ďalších záujemcov.

Ak máte záujem o inzerciu v Market Finesse, neváhajte nás kontaktovať na adrese
mf@iness.sk

Všetky čísla Market Finesse sú voľne dostupné na stránke INESS.

Budiž Euro!

INESS od začiatku roku 2012 vydáva v elektronickej forme
týždenník Budiž Euro! (v slovenskom aj anglickom jazyku),
v ktorom sumarizuje dianie v krízou poznačenej eurozóne.

Všetky čísla Budiž Euro! sú voľne dostupné na stránke
Eurokríza.sk.

Pozrite si tiež vyššie uvedenú kapitolu Analýzy, viaceré z nich mali tlačenú
podobu.

Členovia INESS tiež pravidelne prispievajú analýzami alebo autorskými článkami do
domácich i zahraničných odborných publikácií, kníh a časopisov.

Organizované odborné diskusné podujatia

Free Market Road Show 2013: Šetriť alebo nešetriť: Zachránia Európu len
úsporné opatrenia?

(Usporiadateľ: INESS, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, European Coalition for
Economic Growth Austrian Economics Center, Friedrich August von Hayek Institut ,
miesto a dátum konania: Bratislava, 7. júna 2013)
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Na široké spektrum zaujímavých rečníkov z Európy i
spoza oceána sa prišlo pozrieť približne 150
poslucháčov. Na podujatí vystúpili aj zástupcovia
INESS. Juraj Karpiš mal predášku o tom, ako na to,
aby sme mali "viac Európy", potrebujeme mať menej
Bruselu. Záznam prednášky si môžete pozrieť tu.
Richard Ďurana moderoval panel Deregulácia vs.
Regulácia: Ako dostať ekonomiku späť na správnu
cestua uzatváral podujatie s hodnotením politického prístupu Viac Európy ako aj s
vyjadrením nádeje, že podujatia ako tieto, na ktorých odznievajú príspevky zamerané
na presadzovanie reforiem a riešení, ktoré sú udržateľné, a ktoré vedú k
slobodnejšiemu trhu, hľadaniu podnikateľských riešení bez zbytočných prekážok zo
strany vlád a ktoré v konečnom dôsledku vedú k vyššej prosperite a slobode, sa
budú v Bratislave opakovať aj v budúcnosti.

Prezentácia INESS pre veľvyslanectvá na Slovensku

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania:
Bratislava, 13. august 2013)

Radovan Ďurana z INESS predniesol dňa 13.8.2013 v
priestoroch Veľvyslanectva Fínska prednášku
veľvyslancov a ekonomických zástupcov veľvyslanectiev
17 krajín na tému Výhľad slovenskej ekonomiky a
fiškálna situácia.

Seminár pre novinárov o minimálnej mzde

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 1. august 2013)

INESS zverejnil dňa 1.8.2013 novú štúdiu zameranú
na analýzu dopadov Minimálnej mzdy na trh práce.

Pri tejto príležitosti zorganizoval seminár spojený s
tlačovou konferenciou pre skupinu novinárov, na ktorej
ich oboznámil s účinkami minimálnej mzdy. Ján Dinga
a Radovan Ďurana priblížili závery dlhodobého
výskumu vplyvu minimálnej mzdy na trh práce, ako aj

analýzu slovenských dát.

Štúdia je dostupná na stránke INESS.
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Bratislava Austrian Economic Summit

(Lokálny spoluorganizátor: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 24. - 26. júna
2013)

Išlo o pokračovanie konferenčného cyklu Austrian
Economic Summit. Predchádzajúce podujatie sa
uskutočnilo v čínskom Šanghaji. Na podujatí vystúpil
s prednáškou o finančnom vzťahu medzi občanom a
štátom aj Richard Ďurana z INESS. Predstavil
účastníkom medzinárodnú spoluprácu na projekte
INESS Cena štátu a hovoril aj o kampani Bohatšie
Slovensko. Na podujatí vystúpila plejáda ďalších
skvelých rečníkov, spomeňme napríklad profesora

Kena Schoollanda, autora známej knihy Podivuhodné dobrodružstvá Jonathana
Gullibla, ktorá vyšla aj v slovenskom jazyku, prof. Josefa Šímu z Vysokej školy
CEVRO Institut v Prahe, Daniela Mitchella z amerického CATO Institute, Rainera
Heufersa (senior fellow v Atlas Economic Research Foundation), amerického prof.
Christophera Lingla pôsobiaceho na Univeridad Francisco Marroquin v Guatemale, či
prof. Jamesa Marsha z University of Hawaii.

Rovnako pestré zastúpenie mali aj účastníci podujatia, okrem záujemcov zo
Slovenska sme privítali účastníkov z Thajska, Číny, Indie či USA.
Prvú časť prednášky Richarda Ďuranu si môžete pozrieť tu.

Spomienkový deň Miltona Friedmana

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 31. júl 2013)

INESS už po štvrtýkrát organizoval spomienkový
večer na ekonóma Miltona Friedmana, ktorý sa
každoročne koná v deň jeho narodenín v niekoľkých
štátoch sveta. Na podujatí po predstavení Miltona
Friedmana riaditeľom INESS Richardom Ďuranom
vystúpil s prednáškou na tému “Milton Friedman
and the Virtue of Toleration” Dr. Sean Gabb,
riaditeľ britskej The Libertarian Alliance, jeden z
najuznávanejších britských libertariánov.
Po prednáške nasledovali otázke a odpovede na zahraničného prednášajúceho a po
nich nasledovala pri neutíchajúcej diskusii večera.
Každé podujatie je také dobré, akí sú jeho návštevníci, a nás teší účasť zhruba
tridsiatich hostí, medzi ktorými nechýbali podnikatelia, zástupcovia ďalších think
tankov, bankoví analytici, či študenti. O ich záujme svedčí aj skutočnosť, že veľká
väčšina z nich o Friedmanovom odkaze diskutovala napriek usporiadaniu podujatia v
strede týždňa a tropickým horúčavám do neskorej noci.
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Uvedenie elektronickej verzie Ekonómie slobody

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 14. október 2013)

INESS dňa 14.10. 2013 v Zámockom pivovare v
Bratislave zorganizoval diskusiu pri príležitosti
uvedenia elektronickej verzie knihy Ekonómia
slobody.
Táto kniha je sprievodcom základnými tézami
rakúskej ekonomickej školy.  Popisuje základné
myšlienky a ich aplikácie tohto ekonomického
smeru, ktorý dávno pred kolapsom komunizmu v

Európe popísal problémy socialistického ekonomického plánovania a ktorého dnešní
predstavitelia úspešne predpovedali finančnú krízu.
Autorom knihy je Martin Štefunko, ktorý prijal pozvanie INESS a o rakúskej škole
ekonómie v širších súvislostiach diskutoval spolu s Jurajom Karpišom z INESS.
Diskusiu viedol a moderoval Lukáš Krivošík z týždenníka .týždeň.
Na diskusiu bolo zvedavých asi 70 účastníkov. Boli medzi nimi zástupcovia
akademickej i podnikateľskej obce, think tankov, ale aj študenti či napríklad prvý
minister financií samostatného Slovenska. O tom, že téma účastníkov zaujala
svedčilo aj množstvo otázok z publika a živé diskusie po skončení formálnej časti
podujatia.

Seminár pre novinárov o výstavbe nového jadrového zdroja

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 3. december 2013)

Dňa 3.12.2013 sa v priestoroch INESS uskutočnila
tlačová konferencia k publikácii INESS s názvom
Atómová hrozba. Zistenia z publikácie prezentoval
analytik Martin Vlachynský, ktorý takisto zodpovedal
otázky niekoľkých zástupcov novín, televízie, rozhlasu aj
tlačových agentúr. Publikácia sa venuje ekonomickým
dopadom plánovanej výstavby Nového jadrového zdroja
v Jaslovských Bohuniciach na spotrebiteľov elektriny.

Štúdia je dostupná na stránke INESS.

Prednášky na konferenciách a seminároch

Členovia INESS v roku 2013 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 (zoznam prednášok Cena štátu na školách
nájdete na konci tejto Výročnej správy v prílohe č. 1).
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Eurokríza – príčiny, scenáre, riešenia

Juraj Karpiš, INESS (7.2. 2013, Bratislava, organizátor: Agrobiznis)

Investičné stimuly

Martin Vlachynský, INESS (7.2. 2013, Bratislava, organizátor: Centers Dating)

Zimné olympijské hry na Slovensku

Richard Ďurana, INESS; ďalší prednášajúci: Mikuláš Huba (OLaNO), Jakub Vojtek
(starosta obce Demänovská dolina, kde by sa uskutočnila časť ZOH) (14.2. 2013,
Bratislava, organizátor: NR SR)

Dlhová kríza v Európe - príčiny a možné riešenia

Martin Vlachynský, INESS; ďalší prednášajúci: Richard Sulík (26.2.2013, Bratislava,
organizátor: Ekonomická univerzita)

The Future of Tax Collection

Richard Ďurana, INESS (5.3. 2013, Bratislava, organizátor: AmCham)

Jeden Svet: Politické, ekonomické a sociálne alternatívy

Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci: Róbert Jankovich Richtársky (hospodár),
Vladimír Prorok (prorektor VŠ medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe) David
Sulík (24.1.2013, Žilina, organizátor: Jeden svet 2013)

Festival Jeden Svet v Prievidzi

Juraj Karpiš, INESS (13.3.2013, Prievidza, organizátor: Jeden svet 2013)

Master of Healthcare Administration

Radovan Ďurana, INESS (21.3. 2013, Praha, organizátor: Advance, Healthcare
managment)
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Eurozóna: Perspektívy a možnosti budúceho rozvoja

Juraj Karpiš, INESS (26.3.2013, Bratislava, organizátor: MZV SR)

Podnikatelia a ekonómovia - kto rozhoduje

Juraj Karpiš, INESS (9.-10.4. 2013, Žilina, organizátor: Podnikatelia, spojte sa)

Eurokríza – príčiny, scenáre, riešenia

Juraj Karpiš, INESS (2.5.2013, Bratislava, organizátor: Kolégium Antona Neuwirtha)

TEDxBanská Bystrica: Tragédia duševného vlastníctva

Richard Ďurana, INESS (11.5. 2013, Bratislava, organizátor: TEDx)

Ako dlho sú ešte centrálne banky schopné kupovať čas vládam na prijatie
potrebných opatrení?

Juraj Karpiš, INESS; Ján Tóth (NBS) (25.9.2013, Bratislava, organizátor: Združenie
podnikateľov Slovenska)

Zavedenie a využívanie Bitcoinu

Juraj Karpiš, INESS (26.9.2013, Bratislava, organizátor: Zväz elektrotechnického
priemyslu)

TAM Academy

Juraj Karpiš, INESS; ďalší prednášajúci: Michal Májek, Martin Ďuriančik, Marek
Prokopec, Michal Gálik, P. Timko a Marcel Haniš. (4.10.2013, Trenčín, organizátor:
Tatra Asset Management)

Recesia v Európe skončila!

Juraj Karpiš, INESS; Ivan Šramko (RRZ) (24.10.2013, Bratislava, organizátor: Café
Europa)

Žilinský literárny festival

Radovan Ďurana, INESS (9.10. 2013, Bratislava, organizátor: mesto Žilina)
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Intraco Special

Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci: Pavol Konštiak, František Ťapuš, Magda
Košútová, Andrej Kolesík, Daniel Poturnay, Daniel Čech (15.10. 2013, Bratislava,
organizátor: Intraco)

Quartetorium III

Martin Vlachynský, INESS; ďalší diskutujúci: Vladimír Vaňo (Sberbank), Viktor
Novysedlák (RRZ) a Jiří Čáslavka (Glopolis) (7.11. 2013, Bratislava, organizátor:
Centrum pre európske záležitosti.)

Eurozóna a alternatívy

Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci: Peter Gonda, Ján Oravec, Ronald Ižip. (11.11.
2013, Bratislava, organizátor: TRIM Broker, Konzervatívny inštitút)

Kongres Mladých liberálov

Ján Dinga, INESS (11.11. 2013, Bratislava, organizátor: Mladí liberáli)

Sloboda NaŽivo

Radovan Ďurana, INESS (20.11. 2013, Bratislava, organizátor: Sloboda NaŽivo)

Svet v ekonomických súvislostiach

Martin Vlachynský, INESS (28.11. 2013, Banská Bystrica, organizátor: Slovak
Atlantic Commission)

Rozpočtový Konzervatívny klub

Radovan Ďurana, INESS (21.11. 2013, Bratislava, organizátor: Konzervatívny
inštitút)

Tragédia duševného vlastníctva

Richard Ďurana, INESS (2.12.. 2013, Brno, organizátor: Students for Liberty)
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Konferencia SUZ

Richard Ďurana, INESS (4.12. 2013, Piešťany, organizátor: SUZ)

Quartetorium: banková únia

Juraj Karpiš, INESS; ďalší diskutujúci: Roman Turok (Ministerstvo financií), Juraj
Valachy (Tatra banka), Diego Valiante (Center for European Policy Studies in
Brussels) (12.12. 2013, Bratislava, organizátor: Centrum pre európske záležitosti)

Vzdelávacie podujatia

Podnikateľský kemp

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Bratislava, 30. máj – 2. jún 2013)

V dňoch 30.5.-2.6. zorganizoval INESS prvý ročník podujatia s názvom
Podnikateľský kemp.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch
bratislavského Business centra Zochova, bolo
vytvorené so zámerom pomôcť ľuďom bez
obmedzenia veku či vzdelania rozbehnúť ich
zamýšľaný podnikateľský projekt. Zúčastnilo sa
viac ako dvadsať ľudí s projektmi siahajúcimi od
webových aplikácii až po pekáreň, v rôznych
fázach realizácie.

Účastníci mali možnosť priučiť sa skúsenostiam od dvanástich špičkových lektorov,
medzi ktorými môžeme spomenúť napríklad spoluzakladateľa firmy ESET Miroslava
Trnku, popredného odborníka na dane a odvody Jozefa Mihála, predsedu
predstavenstva spoločnosti Neulogy a investora Ivana Štefunka, či riaditeľa
spoločnosti Fortuna SK Mareka Bieleho (úplný zoznam rečníkov nájdete nižšie).
Súčasťou každej prezentácie bola aj rozsiahla diskusia a možnosť skonfrontovať svoj
nápad s názormi lektorov.

Program sa skladal nielen z prednášok na témy ako začatie podnikania, dane, či
reklama, ale aj z niekoľkých workshopov, počas ktorých účastníci spolu pracovali na
rozvíjaní svojich nápadov. Limitovaný počet účastníkov, inšpirujúci program a
spoločné obedy či večere pomohli od začiatku rozvíjať čulé kontakty.
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Podnikateľský kemp pre účastníkov
neskončil v nedeľu na obed, práve
naopak – mal byť štartom k ďalšej
aktivite. Pre účastníkov sme založili
uzavretú diskusnú skupinu na
sociálnej sieti, kde si nielen budú môcť
vymieňať svoje priebežné úspechy a
vzájomne spolupracovať na riešení problémov, ale je to aj priestor pre zverejnenie
ich projektových míľnikov. Každý účastník vypracuje časový plán svojich
podnikateľských krokov na nasledujúcich 12 mesiacov. INESS a všetci ostatní
účastníci budú pritom, ako ich budú plniť a približovať sa k úspešnému uskutočneniu
svojho podnikateľského sna.

Prvý ročník tohto podujatia považujeme za mimoriadne úspešný, za čo patrí
poďakovanie nielen aktívnym účastníkom a prednášajúcim, ale aj nadačnému fondu
Accenture pri Nadácii Pontis, bez ktorého podpory by sa toto podujatie nemohlo
uskutočniť. Mediálnym partnerom podujatia bol týždenník TREND.

Seminár rakúskej ekonómie IV

(Usporiadateľ: INESS, miesto a dátum konania: Mojmírovce, 19. – 22. september
2013)

V dňoch 19. – 22. septembra sa v
Kaštieli Mojmírovce stretla skupina 25
študentov, ktorí mali záujem rozšíriť si
svoj prehľad v oblasti rakúskej školy
ekonómie. Program, ktorý bol bohatý na
témy, bol po každej prednáške
doplnený neutíchajúcou diskusiou, ktorá
na naše potešenie trvala vďaka
poznaniachtivým študentom do
neskorých nočných hodín. Každý si prišiel na svoje – šiesti domáci a dvaja
zahraniční rečníci spolu so študentmi hľadali odpovede na otázky týkajúce sa konca
krízy, vlastníckych práv, právneho systému, daní, socializmu, duševného vlastníctva,
štátneho rozpočtu či prírodných zdrojov.

Juraj Karpiš z INESS zahájil Seminár úvodnou
štvrtkovou prednáškou o základných princípoch
a tvárach rakúskej školy ekonómie. Pokračoval
hneď na druhý deň, kedy ozrejmil  pojem
inflácia a priblížil príčiny ekonomickej krízy.
Podnet na zamyslenie nad
(ne)vyčerpateľnosťou nerastných surovín prišiel
od Martina Vlachynského z INESS. Značný
priestor vo večernej diskusii pohltila téma
duševného vlastníctva - patentov a

copyrightov, ktorej sa venovala prednáška Dr. Richarda Ďuranu z INESS. S
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domácimi témami – štátnym rozpočtom a dôchodkovým zabezpečením nás
oboznámili Radovan Ďurana z INESS a docent Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici. Nesmieme však zabudnúť na našich zahraničných hostí, ktorými
boli Prof. Alexander Fink z University of Leipzig v Nemecku a Dr. David Lipka, dekan
School of International Relations and Diplomacy na Anglo-American University v
Prahe. Zatiaľ čo profesor Fink vzbudil pozornosť prednáškou na tému analytickej
anarchie a polycentrického právneho usporiadania, Dr. Lipka rozprúdil živú diskusiu o
tom, prečo nebyť komunistom alebo aký je vzťah medzi ekonómiou a ideológiou.

Jednotlivé prednášky sprevádzali krátke diskusie, ktoré sa z prednáškovej miestnosti
a času na to vyhradeného presúvali k obedom a voľným chvíľam. Rečníci tiež
ochotne odpovedali na otázky a konfrontovali názory účastníkov v diskusnom paneli
s názvom: Rakúska teória vs. prax - ako ďalej Slovensko a Európa?

The 2013 Liberty Camp

(Usporiadateľ: INESS a The Language of Liberty
Institute, miesto a dátum konania: Vrútky, 23. - 29.
jún 2013)

INESS v spolupráci s americkým Language of Liberty
Institute toto leto zorganizoval už v poradí siedme
medzinárodné vzdelávacie podujatie Liberty camp. V
dňoch 23. – 29. júna sa v Hoteli Junior Piatrová vo
Vrútkach zišli študenti z 5 kútov sveta a diskutovali

na rôzne témy z filozofie, ekonómie či podnikania. Prednášky a následné diskusie
viedli skúsení zahraniční lektori. Nechýbal kultúrny program, študentská debata a ani
večerný táborák.

Riaditeľ Language of Liberty Institute Glenn Cripe (USA) zahájil úvodné prednášky o
význame slobody v živote jednotlivca a spoločnosti. Prednášajúci z Anglicka Robin
Koerner priblížil študentom ako  vznikajú peniaze a ako funguje súčasný monetárny
systém. Radovan Ďurana z INESS nás uviedol do základov rakúskej ekonómie a v
druhej prednáške vysvetlil koncepciu štátu blahobytu a ako je financovaný. Známy
slovenský odborník na internetovú bezpečnosť a spoluzakladateľ hackerspace Juraj
Bednár odprezentoval jednu z najzaujímavejších prednášok na aktuálnu tému
Bitcoin. V závere týždňa sme sa venovali Hayekovi v podaní Carlosa Alfara (USA) a
Harold Kraemer (USA) už tradične zaujal  s prednáškami o práve nosenia zbraní a
investovaní.

Študenti sa po každej prezentácii rozdelili do malých skupín, kde pod vedením
lektorov diskutovali o odprezentovaných témach. Argumentačné schopnosti si utužili
v debate na tému sloboda jednotlivca vs. potraty  a precvičili si formulačné a
prezentačné schopnosti počas workshopu o reforme štátu blahobytu.

Podujatie podporili Friedrich Naumann Stiftung a International Republican Institute.
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Prednášky o Cene štátu na stredných a vysokých
školách

Aj počas roka 2013 sme pokračovali sériou prednášok
o Cene štátu na slovenských stredných a vysokých
školách. Desiatky učiteľov a stovky študentov sme
previedli svetom slovenských verejných financií.
Zoznam prednášok nájdete v prílohe č.1 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
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jednotlivé položky prepočítavajú na občana a na pracujúceho (pretože tí v
skutočnosti plnia štátnu kasu). Stránka obsahuje niekoľko unikátnych súčastí: každý
návštevník si môže zistiť svoje vlastné daňové a odvodové zaťaženie po kliknutí na
Koľko platíte vy? Na premiéra či politika sa môže návštevník zahrať vo virtuálnom
obchode s verejnými službami Nakúp si svoj štát, kde sa dozvie, koľko by stál štát,
keby nakupoval len ním preferované služby. K niektorým údajom sa vraciame aj
podrobnejšie, pričom ich krátko komentujeme v rubrike Číslo dňa alebo Zaujímavosti.
Súčasťou portálu je aj grafické znázornenie štruktúry verejných výdavkov formou
plagátu (Vesmír verejných výdavkov), ktorý bol schválený Ministerstvom školstva SR
ako vhodná učebná pomôcka pre vzdelávanie v oblasti ekonómie na stredných
školách. Informácie o jeho pravidelnom rozposielaní na stredné a vysoké školy po
celom Slovensku nájdete nižšie. Edukačnú úlohu plnia rôzne interaktívne aplikácie,
ktoré umožňujú  ľahšie pochopenie súvislostí vo finančnom vzťahu občan – štát.

V roku 2007 sme Cenu štátu obohatili o ďalší projekt – „Plytvanie štátu“. Jeho úlohou
je na základe monitorovaných správ publikovaných v tlačených médiách archivovať
príklady neefektívneho nakladania s peniazmi daňových poplatníkov zo strany
predstaviteľov verejnej správy. Databáza umožňuje rôzne spôsoby vyhľadávania
(podľa zodpovednej inštitúcie, obdobia, sumy a druhu plytvania) a zároveň  sčítava,
koľko by sme za vybrané obdobie mohli ušetriť, ak by k plytvaniu nedochádzalo.

INESS v roku 2008 začal s prednáškami o verejných financiách pre učiteľov
stredných a vysokých škôl, v ktorých sme pokračovali aj v roku 2013, 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 2013 niekoľko desiatok škôl – stredných
aj vysokých.

Pokračovali sme v organizovaní vzdelávacích seminárov pre novinárov a ambasády.
Zároveň sme dokončili prípravu Open source kódu Ceny štátu pre použitie
v zahraničí.

V januári 2013 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.

Krátko po schválení štátneho rozpočtu INESS odštartoval kampaň Bohatšie
Slovensko. Prípravu videí finančne podporila Nadácia Orange a realizovala ju
reklamná agentúra Mayer/McCann Erickson. Cieľom spotov bolo vyvolať diskusiu,
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koho by mohlo viac najazdených kilometrov, či registrovaných psov spraviť bohatším.
Hoci mnoho diskutujúcich upozorňovalo na vzťah spotreby a plnenia štátnej kasy,
väčšina Slovákov nevie, že polovicu z ceny pohonných hmôt predstavujú dane, a
mnohí z nich zaplatia za svoj život ďaleko viac daní zo spotreby cigariet  a alkoholu
ako na dani z príjmu. Videá vo finále nasmerovali diváka na stránku Cena štátu.
Slovensko tak bude vďaka Cene štátu vedomostne bohatšie. Videá vzhliadlo takmer
¼ milióna divákov a mediálny zásah predstavoval viac ako 1 milión dospelých
obyvateľov Slovenska.

Eurokríza (www.eurokriza.sk)

INESS spustil začiatkom roku 2012 projekt Eurokríza a v roku 2013 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 http://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
hospodársku krízu, z nej vyplynuvšiu dlhovú  krízu, analýzu volebných programov,
hospodársku politiku, verejné financie,  dôchodkový systém, dianie na trhu práce a
odvody a dane.  V roku 2013 mali  členovia INESS celkovo  858 mediálnych
vystúpení alebo článkov, čo predstavuje medziročný 9% nárast. INESS sa počas
svojho pôsobenia vypracoval na najrenomovanejší a v médiách najcitovanejší
slovenský ekonomický think tank a túto pozíciu si udržal aj v roku 2013.

Od 1.1. 2006 do 31.12. 2013 INESS zaznamenal spolu 4 569 vystúpení alebo
článkov. Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári
2006 do konca roka 2013 (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).

Členovia INESS publikovali v roku 2013 v tlačených alebo elektronických médiách
celkovo 181 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),
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- 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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Komentáre

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 2013 bola stránka iness.sk navštívená 252 483 krát 151 996 unikátnymi
návštevníkmi, ktorí si prezreli 438 200 stránok. Oproti roku 2012 sa počet návštev
zvýšil o 20,55%, počet návštevníkov o 23,23% a počet prezretých stránok o 12,94%.
Zhruba 82% návštevníkov bolo zo Slovenska, nasledovali Česká republika, Nemecko
a Spojené kráľovstvo.
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Počet návštevníkov stránky www.iness.sk

Počet unikátnych návštevníkov stránky www.cenastatu.sk

Stránka censtatu.sk bola v roku 2013 navštívená 73 956 krát 60 929 unikátnymi
návštevníkmi. Tí si prezreli 200 199 stránok. Necelých 80% bolo zo Slovenska,
nasledovali návštevníci z Českej republiky a z Poľska. 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 aj bieloruská verzia – všetky po vzore slovenskej Ceny štátu.
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Počet návštevníkov stránky www.eurokriza.sk

Portál eurokriza.sk v roku 2013 zobrazil 67 254 stránok pri 42 642 návštevách. Tie
vykonalo 23 401 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 2013 navštívené 27 364 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 2013 mala stránka 3 427 fanúšikov, čo je najviac spomedzi všetkých
slovenských think tankov. Na stránke nájdete vždy aktuálne informácie o
pripravovaných podujatiach, zaujímavých mediálnych výstupoch či článkoch členov
INESS ako aj diskusie na témy, ktorým sa venuje INESS alebo ktoré zaujímajú
našich čitateľov.

Adresa FB stránky INESS: www.facebook.com/iness.slovakia
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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 dosiahla v decembri 2013 1 524.

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

Prague Economic Conference

Juraj Karpiš z INESS vystúpil dňa 11.6.2013 na
Prague economic conference organizovanej
Liberálním instituem pri príležitosti Dňa daňovej
slobody. Na konferencii tiež vystúpili Magdalena
Prasol (Liberté!, Poľsko), Kaetana Leontjeva
(Lithuanian Free Market Institute (LFMI), Litva) a Aleš
Rod (Liberální institut, CETA).

Slovenská vláda sa snaží vysoké deficity vyriešiť vysokým daňami namiesto toho,
aby korigovala rýchlo rastúce verejné výdavky, čo je v ekonomike s vysokou
nezamestnanosťou kontraproduktívne. K zvyšovaniu daní a rýchlemu rastu verejných
výdavkov ako % HDP krajín dochádza aj vo zvyšku Európy, na čo INESS reaguje
iniciatívami, ktoré by mali tento trend pomôcť zastaviť. Prvou lokálnou je kampaň
Bohatšie Slovensko, ktorej prípravu a dopady Juraj Karpiš popísal. Druhou je
internacionalizácia portálu verejných financií Cena štátu. Vývojom open source kódu
a poradenstvom ostatným krajinám INESS znižuje náklady implementácie tohto
extrémne úspešného a edukatívneho produktu aj v iných krajinách. To v budúcnosti
umožní porovnávať Cenu štátu medzi krajinami a prispeje k vytváraniu tlaku na
efektívnejšie a menšie štáty.

Výsledkom konferencie organizovanej pri príležitosti Dňa daňovej slobody s
podporou Friedrich Naumann Foundation bol jasný: Je treba prekonať neznalosť
európskych voličov.

INESS na Výročnej prednáške Liberálního
institutu v Prahe

Liberální institut v Prahe zorganizoval dňa 10.
októbra 2013 svoju každoročnú Výročnú
prednášku.
Na nej udelil Výročnú cenu Liberálneho institutu
za prínos k rozvoju liberálneho myslenia a
napĺňania myšlienok slobody, súkromného
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vlastníctva , konkurencie a vlády zákona v praxi. Laureátom tohtoročnej ceny sa stal
profesor Carlos F. Cáceres, bývalý minister financií a guvernér Central Bank of Chile,
v súčasnosti prezident Instituto Libertad y Desarrollo a profesor ekonómie.
Témou výročnej prednášky boli: „Dôchodkové systémy a hospodárska kríza.“
Okrem prof. Cáceresa, ktorý sa s približne stovkou účastníkov podelil o skúsenosti s
čílskym dôchodkovým systémom (ktorý sa stal vzorom pre mnoho ďalších
reformujúcich krajín, vrátane Slovenska), v paneli vystúpil aj Dr. Richard Ďurana z
INESS, Doc. Dr. Jiří Schwarz z Liberálního institutu, Aleksander Łaszek z poľskej
FOR Foundation. Podujatie otvoril Prof. Josef Šíma, rektor Vysokej školy CEVRO
Institut.
Richard Ďurana z INESS vo svojej prednáške zdôraznil, sporivý II. pilier v krajinách
strednej Európy zaviedli politici, ktorí transfer do II. piliera považujú za výdavok
znižujúci ich aktuálne výdavkové zdroje. Ako ukazuje skúsenosť zo Slovenska a
okolitých krajín, na peniaze v kapitalizačnom pilieri sa pozerajú ako na hotovostnú
rezervu pre zlé časy.

INESS na European Think Tank School

V dňoch 11-13. októbra 2013 sa v Prahe uskutočnil
European Think Tank School, na ktorej komunikačné
stratégie INESS účastníkom predstavil Radovan
Ďurana.

Podujatie zorganizoval bruselský European Liberal
Forum v spolupráci s Friedrich Naumann Stiftung a
zúčastnila sa na ňom asi tridsiatka zástupcov think

tankov z celej Európy.

Policy research, Technology and Advocacy converge

Radovan Ďurana sa 7.-8. novembra zúčastnil na konferencii Policy research,
Technology and Advocacy converge  organizovanej Think Tank fondom Open
Society Institute.

Konferencia organizovaná v pražskom Hube privítala
70 zástupcov rôznych think tankov z celej Európy.
Počas konferencie vystúpil Radovan Ďurana s
prednáškou na tému komunikácia kampane Bohatšie
Slovensko. Na workshope tiež prezentoval svoje
postrehy Juraj Stehlík z agentúry Mayer McCann
Ericsson, ktorý sa na kampani Bohatšie Slovensko
podieľal.

The 2013 Liberty Forum

Richard Ďurana z INESS sa na pozvanie Atlas Economic Research Foundation
zúčastnil na konferencii The 2013 Liberty Forum, ktorú táto americká nadácia
zorganizovala v New Yorku v dňoch 13.-14. novembra 2013.
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Na konferencii sa zúčastnilo zhruba 500 účastníkov z
celého sveta. Najväčšími „ťahákmi“ bol snáď profesor
Israel Kirzner, jedna zo žijúcich legiend rakúskej
ekonomickej školy (svoj doktorát získal na New York
University v roku 1957 pod vedením Ludwiga von
Misesa) a Johan Norberg, autor viacerých bestsellerov
(spomeňme posledný Financial Fiasco alebo In
Defense of Global Capitalism, ktorý bol preložený do
desiatok jazykov, v českom preklade Globalizace si ho

môžete zakúpiť aj u nás v INESS).

Zaujímavé boli prednášky prof. Allana Meltzera, súčasného predsedu Mont Pelerin
Society, či Leszeka Balcerowicza, bývalého ministra financií a guvernéra Poľskej
centrálnej banky, ktorí sa venovali panstvu práva a samozrejme neobišli monetárne
otázky. Vysvetľovali rozdiel medzi Law na free markets a Legislation v plánovanom
hospodárstve (ktoré vo svojej podstate zažívame v súčasných vyspelých západných
ekonomikách).

Na konferencii vystúpil napr. aj Michael Strong, „chief visionary officer“ projektu „free
cities“, ktoré vznikajú v Hondurase a v pláne sú ďalšie po celej Zemi, Eamonn Butler,
riaditeľ Adam Smith Institute v Londýne, Marty Zupan, prezidentka Institute for
Human Studies a nespočet ďalších významných osobností.

Richard Ďurana využil príležitosť stretnúť sa osobne s desiatkami zástupcov think
tankov z celého sveta a predstaviť im open source kód The Price of the State, ktorý
im jednoducho umožní pripraviť ich lokálne analógy nášho portálu Cena štátu.
Propagačný materiál The Price of the State si môžete stiahnuť tu a tu (za prípravu
letáku ďakujeme reklamnej agentúre Mayer/McCann Erickson).

Potešilo nás tiež, že absolvent nášho druhého Liberty kempu (ten sme organizovali v
roku 2008) Jacek Spendel z Freedom and Entrepreunership Foundation v Poľsku
zvíťazil v súťaži Think Tank Shark Competition a odniesol si cenu vo výške 25 tisíc
dolárov na prípravu televízneho seriálu venovaného vysvetľovaniu fungovania trhov.

Členstvo v medzinárodných organizáciách

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

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

INESS je členom Stockholm Network (trhovo orientovanej
siete  európskych think tankov).
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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 2014 pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Tatra banky už piaty ročník
intenzívneho vzdelávacieho podujatia pre vybraných študentov vysokých škôl s
názvom Seminár rakúskej ekonómie V. Viac informácií nájdete na stránke
www.iness.sk/srek/.

V jeseni usporiadame v spolupráci s americkým The Language of Liberty Institute
v podarí siedmy medzinárodný The Liberty camp.

Budeme pokračovať v organizovaní konferencií a diskusných fór.

Budeme presadzovať zavedenie prístupu sunset clause k reguláciám a organizáciám
štátu.

Naďalej sa budeme aktívne zúčastňovať na domácich i zahraničných konferenciách.

Plánujeme si udržať si pozíciu najcitovanejšieho ekonomického think tanku na
Slovensku.

Budeme pokračovať v organizovaní vzdelávacích seminárov pre novinárov (verejné
financie, finančná kríza, inštitucionálne nastavenie eurozóny...).

Vydanie knihy pojednávajúcej o finančnej a hospodárskej kríze – sprievodcu krízou.

Zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými think tankmi s cieľom posilniť
pozíciu povedomia o trhových mechanizmoch a dôsledkoch štátnych intervencií do
hospodárstva.

PODPORTE INESS

INESS uskutočňuje svoje aktivity vo veľkej miere vďaka podpore darcov. Ak
sympatizujete s aktivitami INESS a radi by ste finančne prispeli k ich realizácii,
môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:

- bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, a. s.,
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava), do správy pre prijímateľa uveďte „dar“.

- finančným prevodom cez PayPal

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

30.1.2013 Gymnázium Jura Hronca, Bratislava Radovan
Ďurana

5.3.2013 Ústav manažmentu, UKF Nitra Radovan
Ďurana

25.3.2013 Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica Radovan
Ďurana

26.3.2013 Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach Radovan
Ďurana

23.4.2013 Technická univerzita Zvolen Ján Dinga

18.11.2013 Gymnázium Jána Papánka Vazovova, Bratislava Ján Dinga

20.11.2013 Obchodná akadémia Nevädzova, Bratislava Ján Dinga

27.11.2013 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita
Bratislava

Radovan
Ďurana

27.11.2013 Fakulta ekonómie a manažmentu SPU Nitra Radovan
Ďurana

28.11.2013 Národná rada SR Radovan
Ďurana

4.12.2013 Obchodná akadémia Považská Bystrica Ján Dinga

4.12.2013 Gymnázium Dubnica nad Váhom Ján Dinga

5.12.2013 Evanjelické lýceum Vranovská, Bratislava Ján Dinga


