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Výročná správa, ktorá sa Vám práve dostáva do rúk, sumarizuje ciele, s ktorými sme
uplynulý rok začínali a dokumentuje množstvo aktivít, ktoré sa nám v roku 2006
podarilo realizovať.
Za všetky aktivity by som rád spomenul predovšetkým vypracovanie Analýzy
sociálneho systému SR a predstavenie návrhov riešenia jeho hlavných nedostatkov,
spustenie vzdelávacieho portálu Cena štátu a prezentáciu našich postojov a názorov
k ekonomickým a spoločenským témam na niekoľkých odborných podujatiach. Popri
projektoch určených odborným kruhom zahŕňa naša činnosť aj mediálne aktivity
smerom k širokej verejnosti, pričom sa zameriavame hlavne na aktuálne témy
s priamym dopadom na slovenskú spoločnosť. INESS sa v minulom roku venoval
najmä sociálnemu systému, energetike, zdravotníctvu a verejným financiám.
Uplynulý rok hodnotíme ako úspešný, k čomu iste prispela aj pozitívna spätná väzba
zo strany verejnosti a médií. Dovoľte mi poďakovať Vám za Vašu priazeň a vyjadriť
nádej, že v budúcom roku sa nám podarí zachovať si Váš záujem a dôveru.
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. INESS bolo pridelené
IČO 307 98 442. 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 subjektami 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 2006 aktívne podieľali:
Mgr. Richard Ďurana, PhD.,
riaditeľ,
predtým pôsobil ako vedecký
pracovník - biochemik v SAV.

Mgr. Juraj Karpiš,
analytik,
predtým pôsobil v oblasti
bankovníctva a financií.

Mgr. Radovan Ďurana,
analytik,
predtým pôsobil v bankovej
sfére ako analytik.

Okrem kmeňových členov sa na výstupoch INESS podieľajú aj externí odborníci.
Mgr. Martin Jelenčiak (Analýza sociálneho systému SR)
Mgr. Ján Kováčik (Prehľad legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie)
Mgr. Henrieta Maďarová, MSc. (Plnenie programového vyhlásenia druhej vlády M.
Dzurindu v zdravotníctve)
Daniel Valent (Rešerše ekonomickej literatúry: Walter Block - Obhajoba
neobrániteľných, Kevin Carson - Studies in Mutualist Political Economy, Triedny
konflikt)
Mgr. Martin Rojko (príspevky do tlačených médií, TREND, SME, Hospodárske
noviny)

AKTIVITY
INESS sa v prvom roku svojho pôsobenia sústreďoval najmä na problematiku
sociálneho systému, zdravotníctva, hospodárskej politiky, verejných financií,
problematiku členstva SR v EÚ a súvislostí z neho vyplývajúcich.
Aktivity, ktoré INESS realizoval s cieľom naplniť ciele svojej činnosti (viď prvú
kapitolu), možno rozdeliť do niekoľkých kategórií:
analýzy, prednášky a účasť na konferenciách, state v knižných publikáciách,
komerčné projekty, články a vystúpenia v médiách.
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Analýzy
Analýza sociálneho systému SR
(autori: Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Richard Ďurana, Martin Jelenčiak)
Štúdia INESS komplexne analyzuje sociálny systém na Slovensku a identifikuje jeho
nedostatky, ktoré sú prítomné aj napriek reformným zmenám z roku 2003.
Za najvýraznejšie nedostatky INESS považuje:
• absenciu jasných cieľov a jednotnej koncepcie, ktorá by jasne definovala
priority.
• neustály rast nákladov na sociálny systém a nemožnosť vyhodnotenia
efektivity jeho fungovania kvôli absencii jasnej koncepcie.
• zásluhovosť
• rozšírené demogranty v sociálnom systéme
• komplikovanosť
zvyšujúcu náklady na administráciu systéme a
netransparentnosť
• elimináciu motivácie nízko kvalifikovaných obyvateľov k práci a zároveň
elimináciu motivácie vytvárania nízkopríjmových pracovných miest
zamestnávateľmi
pre
zlé
nastavenie
sociálnych
platieb
(pasca
nezamestnanosti a pasca neaktivity) v kombinácii s vysokým odvodovým
zaťažením a minimálnou mzdou
• zaťaženie systému rastúcim deficitom starobného poistenia.
Analýza sociálneho systému SR je voľne prístupná na stránke www.iness.sk.
Vypracovanie analýzy finančne podporila Republiková únia zamestnávateľov.
Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR podľa stavu
k 31.12.2005
(autori: Juraj Karpiš, Radovan Ďurana, Richard Ďurana)
Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR podľa stavu k 31. 12.
2005 vypracoval INESS s cieľom navrhnúť kroky, ktoré by viedli k odstráneniu vyššie
uvedených nedostatkov..
Odporúčania vychádzajú z predpokladu, že sociálny systém by mal klásť dôraz
najmä na pomoc v núdzi občanom, ktorí to naozaj potrebujú. Zásluhovosť by mala
byť prenechaná súkromnej sfére, ktorá je v jej zabezpečovaní efektívnejšia.
Obmedzenie vplyvu štátu v sociálnej oblasti zníži finančné zaťaženie občanov,
odstráni bariéry zamestnávania a zníži negatívny ekonomický dopad prerozdeľovania
v hospodárstve.
Návrh INESS predstavuje prvý krok na ceste k sociálnemu systému, v ktorom
dominantnú úlohu hrá zodpovednosť jednotlivca a súdržnosť rodiny, komunity, obce,
a vytvára väčší priestor pre adresnejšiu a efektívnejšiu súkromnú charitu.
Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR podľa stavu k 31. 12.
2005 je tiež voľne prístupný na stránke www.iness.sk.

Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava, tel.: +421 2 5441 0945, iness@iness.sk, www.iness.sk

Rovnako ako v prípade Analýzy sociálneho systému SR aj vypracovanie Návrhu
riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR podľa stavu k 31. 12. 2005
finančne podporila Republiková únia zamestnávateľov.
Reforma zdravotníctva SR 2003-2006, Social Impact Assessment
(autor: Juraj Karpiš)
Štúdia vypracovaná pre Svetovú banku (WB) sa zameriava na sociálne vplyvy
implementovaných reformných zmien v zdravotníctve. V analýze autor identifikuje
reformné zmeny, ktoré mali najvýraznejší dopad na občana. Za sledované obdobie
sa vyhodnocuje dopad na tri základné ciele zdravotnej politiky: dostupnosť, kvalitu
a rovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Analyzované sú najmä dopady
zavedenia poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a
zmeny v liekovej politike na dostupných dátach. Po zhrnutí dopadu reformy na
občanov autor zároveň navrhuje riešenia identifikovaných problémov.
Prehľad legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie
(Spoločný projekt Republikovej únie zamestnávateľov a Ministerstva hospodárstva
SR)
INESS sa podieľal na spoločnom projekte RÚZ a MH SR, na ktorej participovali aj
ďalšie organizácie, vypracovaním čiastkovej úlohy, ktorá pozostávala z dvoch analýz.
Prvou bola Analýza existujúcej legislatívy v gescii jednotlivých rezortov a určenie
najdôležitejších právnych noriem, a druhou Analýza existujúcej regulácie v gescii
jednotlivých rezortov a určenie najdôležitejších právnych regulácií. Cieľom projektu
bolo zhodnotenie administratívnych nákladov podnikateľov vyplývajúcich z platnej
legislatívy a vypracovanie modelu, na základe ktorého sa budú oceňovať náklady
vyplývajúce z novoprijatých právnych úprav v budúcnosti.
Sociálno-ekonomická analýza Kremnického regiónu
(autori: Juraj Karpiš a Richard Ďurana)
Štúdia vypracovaná pre Golder Associates Limited (Londýn) obsahuje
makroekonomickú analýzu slovenskej ekonomiky a identifikuje trendy jej ďalšieho
vývoja. Súčasťou práce je tiež vypracovanie socio-ekonomického profilu regiónu
a analýza trendov v turistickom ruchu.
Mises on Monopoly Prices - An Austrian Critique (Mises o monopolných cenách –
kritika)
(autor: Juraj Karpiš)
Autor v texte kritizuje Misesovu teóriu monopolných cien z hľadiska metodológie
Rakúskej ekonomickej školy. Pokúša sa ukázať, že identifikácia monopolných cien
na slobodnom trhu nie je možná, keďže koncept narušenej nadvlády spotrebiteľov
nie je v súlade so všeobecnou platnosťou vlastníckych práv. Naviac nedostatok
vedomostí o elasticite dopytu a o skutočnom dôvode pre obmedzenia ponuky na
strane producenta (čo sú dva hlavné faktory vedúce k vzniku monopolných cien) robí
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z celého pokusu o identifikáciu monopolných cien vysoko subjektívnu záležitosť, na
základe ktorej nemožno postaviť protimonopolné konanie.
Štúdia je voľne prístupná na stránkach www.iness.sk.
Elektronické mýto
(autor: Juraj Karpiš)
Štúdia vypracovaná pre Republikovú úniu zamestnávateľov analyzuje dostupné dáta
a odhaduje návratnosť zavedenia elektronického mýta, ktoré musí Slovensko
vzhľadom na legislatívu EÚ zaviesť pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony do roku
2008 a pre osobné automobily do roku 2012.

Publikácie
Market Finesse
INESS je vydavateľom mesačníka Market Finesse, ktorý
pravidelne vychádza v elektronickej forme od apríla 2006. Market
Finesse pozostáva z najzaujímavejších článkov na témy
hospodárska a daňová politika, zdravotníctvo, menová politika,
sociálny systém, komentáre aktuálnych udalostí (rubrika Pro/Anti
market) preklady zaujímavých článkov, porovnania, informácie
o pripravovaných i realizovaných podujatiach, a ďalšie.
Ku koncu uplynulého roka Market Finesse odoberalo viac ako 800
novinárov, študentov, osobností z podnikateľskej i verejnej sféry a
záujemcov, ktorí o zasielanie Market Finesse požiadali.
Všetky čísla Market Finesse sú dostupné na stránke www.iness.sk.
Plnenie programového vyhlásenia druhej vlády M. Dzurindu v zdravotníctve
Samostatnú kapitolu do publikácie Predsavzatia a skutočnosť II. Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia druhej vlády
Mikuláša Dzurindu, ktorú vydal v máji 2006 Inštitút pre verejné
otázky, napísal Juraj Karpiš z INESS.
V práci rekapituluje stav slovenského zdravotníctva pred reformou
bývalého ministra Rudolfa Zajaca a hodnotí podstatu a naplnenie
predsavzatí deklarovaných v programovom vyhlásení druhej
Dzurindovej vlády.
INESS hodnotí reformné kroky ako posun správnym smerom – od
socialistického nastavenia systému charakterizovaného nadprodukciou, nedostatkom
kvality a výraznou korupciou, k diferencovanej zdravotnej starostlivosti založenej na
zodpovednom prístupe jednotlivca k svojmu zdraviu.
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Ekonomika SR („tatranský tiger“) po voľbách 2006 – čo sa stane s reformami?
Radovan Ďurana a Juraj Karpiš napísali samostatnú kapitolu do publikácie
Slovenské voľby ’06. Výsledky, príčiny súvislosti, ktorú vydal v decembri 2006 Inštitút
pre verejné otázky.
Výsledky parlamentných volieb zo 17. júna 2006 zmenili základné rozloženie
politických síl v krajine a prvýkrát od roku 1998 sa uskutočnila plná mocenská
výmena. Autori analyzujú dopady navrhovaných a prijatých opatrení novou vládou v
roku 2006 na najdôležitejšie reformy uskutočnené v predchádzajúcom volebnom
období. Ako vyplýva z textu, doteraz prijaté zmeny novej vlády, s výnimkou oblasti
zdravotníctva, radikálnym spôsobom nerušia reformné kroky minulej vlády Mikuláša
Dzurindu. Mierne zhoršenie podnikateľského prostredia nebude mať okamžitý vplyv
na vývoj slovenskej ekonomiky, v strednodobom horizonte však môže priniesť
zníženie ekonomickej výkonnosti hospodárstva.

Prednášky na konferenciách a seminároch
ISIL's 26th World Freedom Summit
(usporiadateľ: International Society for Individual Liberty, miesto a dátum konania:
Praha, 7. – 11. júl 2006)
Radovan Ďurana z INESS predniesol na medzinárodnej
konferencii ISIL's 26th World Freedom Summit, na ktorej
sa zúčastnilo viac ako 140 účastníkov z celého sveta,
príspevok na tému: Boli slovenské reformy skutočne
radikálne? Komentoval v ňom zaujímavé skutočnosti, ktoré
nie sú v zahraničí známe: že slovenská rovná daň je v
skutočnosti progresívna, že objem vybraných daní
neklesá, atď. Prednáška sa stretla so záujmom hlavne zo strany krajín, v ktorých je
zavedenie rovnej dane horúcou témou. ISIL združuje organizácie z viac ako 90 krajín
sveta.
Zdravie nie je zadarmo
(usporiadateľ: Združenie zdravotných poisťovní SR, miesto a dátum konania:
Bratislava, 4. december 2006)
Na konferencii pre odbornú zdravotnícku verejnosť a médiá vystúpil aj Juraj Karpiš
z INESS s prednáškou: Patrí zisk do zdravotníctva? Vo svojom príspevku uviedol
sumár ekonomických argumentov, prečo by odpoveď na otázku v názve prednášky
malo byť jednoznačné „áno“. Ako dôvody uviedol, že zisk je odmenou súkromného
vlastníka za efektívne plnenie potrieb klientov, najlepšie indikuje schopnosť či
neschopnosť manažmentu, je hlavným motivačným faktorom pre neustále
zlepšovanie produktu, hľadanie a elimináciu plytvania a v neposlednom rade
priťahuje ďalší kapitál a investície do odvetvia.
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Krst knihy Odvodový bonus (Zmena paradigmy) Richarda Sulíka
(usporiadateľ: Republiková únia zamestnávateľov, miesto a dátum konania:
Bratislava, 25. máj 2006)
Na krste knihy Richarda Sulíka vystúpil so svojim prejavom týkajúcim sa
problematiky Odvodového bonusu aj Richard Ďurana z INESS, ktorý sa stal tiež
jedným z krstných otcov knihy Odvodový bonus (Zmena paradigmy). Koncept
Odvodového bonusu je prvým komplexným návrhom reformy sociálneho systému
prezentovaným od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.
Podľa INESS rieši odvodový bonus Richarda Sulíka mnohé z problémov, ktoré aj
INESS identifikoval vo svojej Analýze sociálneho systému SR (ktorá je tiež prílohou
knihy Odvodový bonus na multimediálnom nosiči). Vidí však v koncepcii Odvodového
bonusu aj negatíva, pričom najvážnejšími sú zavedenie univerzálne nárokovateľnej
dávky, v dôsledku ktorej sa klientom sociálneho systému stáva plošne celé
obyvateľstvo. Aj napriek radikálnej zmene architektúry sociálneho systému sa
nemení objem štátom prerozdeľovaných prostriedkov, naopak, odvodový bonus
podľa názoru INESS prináša riziko jeho ďalšieho rastu.
Na krste knihy bolo prítomných asi 80 novinárov, odborníkov a zástupcov
podnikateľskej sféry.
Letná univerzita liberálnych štúdií
(usporiadateľ: Liberální institut v Prahe, miesto a dátum konania: Praha/Jindřichův
Hradec, 9. – 16. júl 2006)
V lete sa uskutočnil 11. ročník Letnej univerzity
liberálnych štúdií. Tento program je určený najmä
študentom českých a slovenských vysokých škôl, ktorí
sa zaujímajú o spoločenské vedy, ale i učiteľom
a zainteresovanej verejnosti. Medzi prednášajúcimi sú
profesori ekonómie nielen z Česka ale aj zo zahraničia.
Tento rok napríklad prednášal profesor Ken Schooland
z USA či profesor Virgisdaukas z Litvy.
Na tohtoročnom podujatí dostali príležitosť prednášať
aj Radovan Ďurana a Juraj Karpiš z INESS, ktorí sa prezentovali prednáškou na
tému: Ekonomické dopady prijatých reforiem na Slovensku.
Na liberálnu univerzitu sa tento rok prišlo vzdelávať asi 30 študentov a učiteľov
z Čiech i zo Slovenska.
„Význam hotovostných pôžičiek na pôžičkovom a úverovom trhu v Slovenskej
republike"
(usporiadateľ: Nadácia F.A. Hayeka, miesto a dátum konania: Bratislava, 23. február
2006)
Na seminári určenom prevažne odbornej verejnosti vystúpil Radovan Ďurana
z INESS s prednáškou pod názvom: Aké sú skutočné ročné náklady pôžičky? Vo
svojej prednáške komentoval nedostatky legislatívy zameranej na ochranu
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spotrebiteľa v oblasti peňažných pôžičiek. Na seminári sa zúčastnilo asi 50
odborníkov prevažne zo Slovenska.
„Minimálna mzda a jej vzťah k zamestnanosti, životnému štandardu občanov a
odvodovej záťaži zamestnávateľov“
(usporiadateľ: Ekonomický a sociálny inštitút, miesto a dátum konania: Bratislava,
3. október 2006)
Na diskusnom fóre za účasti približne dvadsiatich zástupcov zamestnávateľov
a odborov, vystúpil za INESS Radovan Ďurana. Hlavnou témou diskusie bol inštitút
minimálnej mzdy. Pozitívnym výstupom tohto podujatia bola takmer jednomyseľná
zhoda účastníkov v otázke prepojenia ostatných právnych noriem na výšku
minimálnej mzdy (odvody, mzdy súdnych čakateľov a pod.). Toto nelogické
naviazanie by malo byť podľa INESS čo najskôr zrušené. INESS dlhodobo kritizuje
inštitút minimálnej mzdy, ktorá spolu s vysokým odvodovým zaťažením predstavuje
hlavnú bariéru v zamestnávaní nízkokvalifikovanej pracovnej sily, pričom tá tvorí
väčšinu dlhodobo nezamestnaných na Slovensku.
Existuje spravodlivá sociálna politika?
(usporiadateľ: Stála konferencia občianskeho inštitútu a Občiansko-demokratická
mládež Slovenska, miesto a dátum konania: Bratislava, 16. november 2006)
Na diskusii určenej predovšetkým študentom stredných a vysokých škôl vystúpil
spolu s Petrom Tatárom z OKS aj Radovan Ďurana z INESS. Vo svojej prednáške
vysvetľoval princípy a nedostatky súčasného sociálneho systému a prezentoval
Návrh riešenia hlavných nedostatkov sociálneho systému SR.

Cena štátu
V decembri 2006 spustil INESS svoj
dlho pripravovaný projekt
CENA
ŠTÁTU.
Nosným
pilierom
tohto
dlhodobého projektu je internetový
portál www.cenastatu.sk, 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 1 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
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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.
Ambícia INESS v oblasti vzdelávania prostredníctvom projektu Cena štátu nekončí
zostavením a pravidelnou aktualizáciou portálu www.cenastatu.sk. Viac informácií
v kapitole Plány do budúcnosti.

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 sociálny systém, hospodársku politiku, Zákonník
práce, zdravotníctvo, energetiku a dane. Združeniu INESS sa podarilo nadviazať s
médiami profesionálnu a aktívnu komunikáciu, čo dokumentuje aj počet 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 2006 (161 vystúpení a článkov, všetky mediálne výstupy sú dostupné na
stránke inštitútu www.iness.sk).
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* Zoradené podľa sledovanosti daného média, Číslo v zátvorke reprezentuje sledovanosť v percentách.

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).
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* Zoradené podľa počúvanosti, Číslo v zátvorke reprezentuje počúvanosť v percentách.

Hviezdoslavovo nám. 17, 811 02 Bratislava, tel.: +421 2 5441 0945, iness@iness.sk, www.iness.sk

Podobne ako v prípade televízie, aj v rozhlase členovia INESS najčastejšie
prezentovali svoje názory v spravodajských reláciách.
Denníky*
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* Zoradené podľa čítanosti, Číslo v zátvorke reprezentuje čítanosť v percentách.

Podstatnú časť výstupov v denníkoch tvorili vlastné články, zvyšok tvorili vyžiadané
komentáre k aktuálnemu dianiu.
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Všetky výstupy (okrem vyžiadaných komentárov pre The Slovak Spectator) boli
autorské články.
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Tlačové agentúry a elektronické médiá
6

TASR
3

SITA
1

ČTK

3

SME online
eTREND

2

Pravda online

2
1

Finanční noviny (CZ)
0

1

2

3

4

5

6

7

Počet výstupov

Prehľad publikovania tlačových správ INESS v servisoch tlačových agentúr a online
médií.
Zhrnutie mediálnych výstupov
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Celkom 161 vystúpení alebo článkov.

Internetová stránka www.iness.sk
Obsah
Okrem mediálnych výstupov na internetovej stránke INESS členovia a externí
spolupracovníci publikujú:
-

vlastné odborné analýzy a štúdie,
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 (Ludwig von Mises – Human Action, Hans
Hermann Hoppe – Democracy: The God That Failed, Walter Block – In
defense of undefendeable, Kevin Carson - Studies in Mutualist Political
Economy),
mesačník Market Finesse,
ďalšie vlastné práce a štúdie,
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
Počas roka 2006 navštívilo internetovú stránku INESS (www.iness.sk) spolu 20 000
unikátnych návštevníkov a zobrazených bolo viac ako 500 000 stránok.
Portál www.cenastatu.sk si za prvý mesiac po spustení prezrelo skoro 4 000
unikátnych návštevníkov a zobrazených bolo viac ako 15 000 stránok.

Hodnotenie politického diania
INESS mediálne atraktívnou a prehľadnou formou spracoval
Hodnotenie volebných programov pred parlamentnými
voľbami v júni 2006 a rovnako aj Hodnotenie Programového
vyhlásenia vlády a Hodnotenie prvých 100 dní vlády Roberta
Fica. Všetky materiály sú dostupné na stránke www.iness.sk.

Medzinárodné pôsobenie
Petícia proti snahám Európskej komisie o harmonizáciu základu dane z príjmu
právnických osôb
INESS je jedným zo signatárov Petície proti snahám Európskej komisie o
harmonizáciu základu dane z príjmu právnických osôb (Common Consolidated
Corporate Tax Base – CCCTB), ktorú inicioval Litovský Lithuanian Free Market
Institute v apríli tohto roku.
Členstvo v medzinárodných organizáciách
INESS je členom Stockholm Network (trhovo orientovanej
siete európskych think tankov).
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Iné významné udalosti
Po tom, ako v Prahe spolu s prezidentom Václavom
Klausom pokrstil české vydanie komplexného
pojednania o ekonómii Human Action významného
liberálneho ekonóma Ludwiga von Misesa, pricestoval
na pozvanie INESS na návštevu Slovenska americký
kongresman Ron Paul.. Tento známy zástanca
slobody a práv jednotlivca hlasuje v americkom Kongrese pravidelne už od roku 1974
proti takmer všetkým návrhom týkajúcim sa zvyšovania vládnych výdavkov a daní.
Počas svojej návštevy Bratislavy stihol okrem návštevy INESS poskytnúť rozhovor
STV a týždenníku .týždeň.

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI
Vzdelávacie aktivity
Rozsah aktivít plánuje INESS v roku 2007 rozšíriť o cyklus vlastných konferencií
a seminárov týkajúcich sa aktuálnych tém (energetika, menová politika,
zdravotníctvo, dane, zákonník práce), na ktoré budú pozývaní politickí predstavitelia
a domáci alebo zahraniční experti.
Cena štátu
Cena štátu je samostatnou kapitolou v plánoch INESS do budúcnosti. INESS plánuje
realizovať cyklus prednášok na stredných 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.
Mediálna aktivita
INESS plánuje aj naďalej aktívne zaujímať stanoviská k aktuálnym témam
a problémom a prezentovať ich prostredníctvom tlačených aj elektronických médií.

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 (Tatrabanka, a. s.,
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava).
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- 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
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