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Výročná správa za rok 2009 predkladá na jednom mieste aktivity, ktoré INESS –
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz realizoval vo štvrtom roku nášho
pôsobenia.
Najvýraznejším úspechom bolo ocenenie doterajšej práce INESS od americkej
nadácie The Atlas Economic Research Foundation, ktorá nás vybrala ako jeden
z piatich inštitútov z celého sveta do svojho grantového programu Dorian & Antony
Fisher Venture Grants. O tento grant sa uchádzalo viac ako 100 think tankov
z celého sveta.
Získali sme tiež grant Nadácie na podporu občianskej spoločnosti v strednej
a východnej Európe (CEE Trust) na náš projekt Plytvanie štátu, prostredníctvom
ktorého sme aj v minulom roku sumarizovali prípady plytvania verejnými financiami
zo strany nezodpovedných politikov a štátnych úradníkov.
V minulom roku sme rovnako ako v tom predchádzajúcom pripravili edukačný balíček
Cena štátu pre učiteľov a pokračovali v prednáškach o Cene štátu na stredných
a vysokých školách po celom Slovensku.
Usporiadali sme diskusné fóra „Diverzifikácia a bezpečnosť dodávok plynu. Aké sú
možnosti?“ a „Zvyšovanie daní ako riešenie problémov krízy?“ a naše postoje sme
prezentovali na veľkom množstve odborných podujatí. Spomedzi tém dominovala
jednoznačne hospodárska kríza.
Popri projektoch určených pre odbornú verejnosť sme si upevnili pozíciu mediálne
najcitovanejšieho ekonomického think tanku na Slovensku.
Okrem hospodárskej krízy a protikrízových opatrení boli hlavnými oblasťami nášho
záujmu verejné financie, sociálny systém, dôchodky, energetika, monetárna politika,
či regulačné rámce nášho hospodárstva.
Vzhľadom na záujem zo strany médií a odozvu zo strany verejnosti, rovnako ako aj
na získané zahraničné granty hodnotíme rok 2009 ako úspešný. Aktivity, ktoré sú
popísané v tejto 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 2010.
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.
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 2009 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, verejným
financiám a trhu práce.
richard.durana@iness.sk

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 a menovú politiku,
verejné financie, sociálny systém a
zdravotníctvo.
juraj.karpis@iness.sk

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.
radovan.durana@iness.sk

Jana Duháčková,
junior analytička,
Pracuje na čiastočný úväzok
najmä na projekte Plytvanie
štátu, v rámci ktorého
monitoruje tlačené médiá
a vyberá prípady
neefektívneho nakladania
s verejnými financiami.
Študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
jana.duhackova@iness.sk

Natália Tichá
junior analytička,
Pracuje na čiastočný úväzok a
zabezpečuje analytickú a
operatívnu podporu. Študuje na
Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
natalia.ticha@iness.sk

Juraj Galvánek
junior analytik,
Pracuje na čiastočný úväzok a
zabezpečuje analytickú a
operatívnu podporu. Študuje na
Ekonomickej univerzite v
Bratislave.
juraj.galvanek@iness.sk

Okrem kmeňových členov sa na výstupoch INESS podieľajú aj externí
spolupracovníci:
Martin Rojko (rešerše ekonomickej literatúry)
Tomáš Skukalík (príspevky do tlačených médií a na internetovej stránke INESS)
Ester Ďuranová (preklady cudzojazyčných textov na internetovú stránku INESS)
Samuel Grznár (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete, preklady
cudzojazyčných textov na internetovú stránku INESS)
Andrej Šimo (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete na internetovú
stránku INESS)
Erik Krchňavý (preklady cudzojazyčných textov na internetovú stránku INESS)
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Matúš Petrík (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete na internetovú
stránku INESS)
Jozef Tvardzik (komentáre k aktuálnemu ekonomickému dianiu vo svete, preklady
cudzojazyčných textov na internetovú stránku INESS)

AKTIVITY
Vo štvrtom roku svojej existencie sa INESS sústreďoval najmä na problematiku
verejných financií, finančnej a hospodárskej krízy, sociálneho systému, energetiky,
monetárnej politiky, dopadom regulačných rámcov zo strany Európskej únie na naše
hospodárstvo, ako aj ďalším témam.
Aktivity, ktoré INESS realizoval, možno rozdeliť do niekoľkých kategórií:
analýzy a publikácie, organizovanie 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
Plytvanie štátu
INESS v minulom roku pokračoval s podporou Nadácie na podporu občianskej
spoločnosti v strednej a východnej Európe (CEE Trust) v projekte Plytvanie štátu,
ktorý je súčasťou portálu Cena štátu. Jeho cieľom je zamerať pozornosť verejnosti na
množstvo prípadov neefektívneho nakladania s verejnými zdrojmi a poukázať tak na
existujúce rezervy vo verejných financiách. Tieto prostriedky by mohli byť použité na
financovanie priorít, akými sú napríklad deficit prvého dôchodkového piliera, či
zníženie daňovo odvodového zaťaženia.
Plytvanie štátu eviduje prípady, v ktorých médiá dokumentujú neefektívne nakladanie
s verejnými zdrojmi zo strany predstaviteľov verejnej správy. Monitorované sú hlavné
slovenské denníky a časopisy. Výsledná komplexná databáza zachytených prípadov
plytvania je dostupná širokej verejnosti na adrese www.plytvaniestatu.sk. 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.
Stručný sumár zistení projektu Plytvanie štátu za uplynulý rok nájdete v Prílohe č. 1
na konci tohto dokumentu.
(autori: Radovan Ďurana, Juraj Karpiš, Richard Ďurana, Jana Duháčková, Natália
Tichá)
Projekt Plytvanie štátu
a www.cenastatu.sk

je

dostupný

aj

na

stránkach

www.plytvanie.sk
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Tax System Slovakia 2008
Radovan Ďurana z INESS napísal analýzu o slovenskom daňovom
systéme, ktorá sumarizovala stav na Slovensku v roku 2008. Štúdia
v anglickom jazyku bola v novembri minulého roku publikovaná
v Európskej daňovej ročenke na rok 2009 (Yearbook on Taxation in
Europe 2009), ktorú každoročne pripravuje renomovaný francúzsky
inštitút Institut de Recherches Économiques et Fiscales. Analýza je
dostupná aj na internetovej stránke www.iness.sk.
Can Slovakia afford an increase in tax rates?
Na sklonku roku 2009 publikoval na svojich stránkach francúzsky inštitút Institut de
Recherches Économiques et Fiscales analýzu Radovana Ďuranu z INESS, v ktorej
autor hľadal odpovede na otázku, či si Slovensko môže dovoliť v dôsledku daňových
výpadkov spôsobených krízou zvyšovanie daní. Ako autor uvádza v závere, presne
naopak. Vzhľadom na očakávané budúce hospodárske oživenie a reštrukturalizáciu
zameranú na optimalizáciu výdavkov v rozvinutých krajinách by si malo Slovensko
udržať čo najnižšie daňové sadzby. Vďaka nim si Slovensko udrží svoju pozíciu na
mape zahraničných investorov a nižšie sadzby tiež vykompenzujú relatívne zvýšenie
ceny práce na Slovensku ako dôsledku oslabenia mien okolitých krajinách. Udržanie
výhody nízkych daní autor považuje za riešenie ako sa môže otvorená proexportne
orientovaná ekonomika ako je tá slovenská, opäť dosiahnuť predchádzajúce rasty
a priblížiť životnú úroveň svojich obyvateľov európskym priemerom.
Analýza je dostupná aj na internetovej stránke www.iness.sk.

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, finančná a hospodárska kríza,
zdravotníctvo, menová politika a Euro, sociálny systém,
komentáre aktuálnych udalostí (rubrika Pro/Anti market, výdavky
štátu na zrušenie) preklady zaujímavých článkov, porovnania zo
sveta i z portálu Cena štátu, informácie o pripravovaných
i realizovaných podujatiach, internetový link mesiaca a ďalšie.
Ku koncu roka 2009 bol Market Finesse distribuovaný viac ako
1200
novinárom, študentom, osobnostiam z podnikateľskej i verejnej sféry a
ostatným záujemcom.
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 www.iness.sk.
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Sociálna politika (Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti, IVO)
(autori: Radovan Ďurana, Richard Ďurana, Oľga Reptová)
Richard Ďurana 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
2009 - Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú každoročne
vydáva Inštitút pre verejné otázky.
Autori v závere analýzy upozorňovali, že sa končí obdobie
nevídaného zlepšovania ekonomickej výkonnosti Slovenska a
prudké poklesy nezamestnanosti sú definitívne za nami. A vláda,
ktorá sa doteraz na raste podieľala len tým, že ho významne
neobmedzovala, bude musieť prísť s opatreniami, ktoré domáci trh reálne podporia.
Otáznik videli v tom, na ktorú cestu vláda nastúpi: či na cestu posilňovania ceny a
úlohy štátu, alebo na cestu šetrenia vo vlastných radoch, zlepšovania
podnikateľského prostredia a zvyšovania efektívnosti vynaložených prostriedkov.
Nástroje sú známe: znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľov, znižovanie
odvodov, znižovanie, prípadne zrušenie minimálnej mzdy – výsledky sa však
neprejavia hneď, a to môže predstavovať politickú bariéru pri ich presadzovaní. V
oblasti sociálnej pomoci autori predpovedali, že stagnácia vytvárania nových
pracovných miest a prepúšťanie ako dôsledok hospodárskej recesie vo svete obráti
trend poklesu poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Vláda sa tak dostane do situácie,
ktorá je pre ňu nová a v ktorej bude musieť aktívne riešiť sociálne problémy. V oblasti
dôchodkového zabezpečenia bude dôležitý výsledok opätovného otvorenia druhého
kapitalizačného piliera. V priamej konfrontácii sa totiž ukáže, či sa krátkodobé
očakávania vlády prekrývajú s dlhodobými ekonomickými plánmi verejnosti.
Štúdia Sociálna politika je dostupná na stránke www.iness.sk
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 vyšla jedna (v júni HESO
4. štvrťrok 2008).
Všetky hodnotiace správy (aj za uplynulé roky) nájdete na stránke www.iness.sk
alebo www.ineko.sk
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Organizované odborné diskusné podujatia
Diverzifikácia
a
bezpečnosť
dodávok plynu. Aké sú možnosti?
(usporiadateľ: INESS v spolupráci
s Republikovou úniou zamestnávateľov, miesto a dátum konania:
Bratislava, 19. február 2009)
Cieľom diskusného fóra určeného
pre odbornú aj širokú verejnosť bolo
kriticky zhodnotiť možnosti
diverzifikácie dodávok zemného plynu a zabezpečenia stabilných dodávok plynu s
ohľadom na ich ekonomické náklady. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo za účasti viac
než 40 návštevníkov v Zichyho paláci v Bratislave, so svojimi prednáškami vystúpili:
Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, MA, odborník na energetiku, vyučuje na VŠE Praha, Ing.
Dušan Randuška, MBA, riaditeľ divízie obchodu s plynom SPP a.s., Ing. Robert
Spišák, PhD, predseda predstavenstva, ENVIRAL, a.s. Problematiku uviedol a fórum
moderoval Mgr. Radovan Ďurana, analytik INESS.
Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť na internetovej stránke www.iness.sk
Zvyšovanie daní ako riešenie
problémov krízy?
(usporiadateľ: INESS v spolupráci s
Konrad Adenauer Stiftung, miesto a
dátum konania: Bratislava, 14.
december 2009)
Diskusné fórum sme organizovali s
cieľom iniciovať verejnú diskusiu o
tom, či je možné finančné
hospodárenie verejnej správy
vyrovnať vnútornými úsporami,
alebo je nevyhnutné zvyšovať dane s cieľom posilniť príjmy štátu. Na podujatie, ktoré
sa uskutočnilo v a4 Nultom priestore (bývalý V-klub) bolo zvedavých viac než 60
návštevníkov. So svojimi prednáškami na ňom vystúpili: Ing. Viktor Novysedlák,
Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz IFP, Ministerstvo financií SR, Ing.
Richard Sulík, ekonóm, predseda SaS, Ing. Anton Marcinčin, ekonóm, podpredseda
KDH. Problematiku uviedol a fórum moderoval Mgr. Radovan Ďurana, analytik
INESS.
Videozáznam z podujatia si môžete pozrieť na internetovej stránke www.iness.sk
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Prednášky na konferenciách a seminároch
Členovia INESS v roku 2009 aktívne prezentovali názory INESS, čo do istej miery
vyplynulo aj z hospodárskej krízy a jej dopadov na slovenské hospodárstvo,
protikrízových opatrení, ktoré vláda v priebehu roka prijímala, ako aj zásahov vlády
do fungovania II. piliera dôchodkového systému či pripravovaného štátneho
rozpočtu. INESS tiež pokračoval v rámci vzdelávacieho projektu Cena štátu v cykle
prednášok na stredných a vysokých školách pre učiteľov i pre študentov.
Oblasti, v ktorých sa na konferenciách, diskusných fórach či vzdelávacích
podujatiach členovia INESS aktívne zúčastnili, môžeme rozdeliť na šesť základných
kategórií:
i) finančná a hospodárska kríza, ii) euro a jeho dopad na slovenské hospodárstvo, iii)
dôchodkový systém, iv) verejné financie, v) Cena štátu, vi) ostatné
Finančná a hospodárska kríza
Kríza neobíde ani Slovensko
Juraj Karpiš z INESS (25.1. 2009, Bratislava, organizátor: International Women's
Club of Bratislava)
Makroekonomika 2009 - súčasný stav a perspektíva
Juraj Karpiš z INESS, ďalší diskutéri: Juraj Barta, Slovenská sporiteľňa, Mikuláš Cár,
Národná banka Slovenska a Zdenko Krajčír, MFSR - Inštitút finančnej politiky. (17.2.
2009, Bratislava, organizátor: Stavebné fórum.sk)
Financial crises in Slovakia and expected development in 2009
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Marian Koreň, Manager,
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o., Stanislava Koleničová, Managing
Director, SKF Slovakia, Christoffer Lönn, Managing Director, Nefab Packaging
Slovakia (24.2. 2009, Bratislava, organizátor: Švédska obchodná komora a
Holandská obchodná komora v spolupráci s PriceWaterhouseCoopers Slovensko)
Riadenie podniku v čase krízy
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Ján Tóth, Unicredit Bank, Vladimír
Tvaroška, bývalý štátny tajomník ministerstva financií, Kevin Ellis (26.2. 2009,
Bratislava, organizátor: Trend)
Čo nás čaká v budúcnosti?
Radovan Ďurana z INESS (1.6. 2009, Častá – Papiernička, organizátor: Zväzu
pestovateľov a spracovateľov kukurice)
Finančná kríza a Slovensko. Pomôžu balíčky proti kríze?
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: František Palko, štátny tajomník
Ministerstva financií SR, Peter Gonda, ekonóm Konzervatívneho inštitútu M. R.
Štefánika, Ján Marušinec, analytik M.E.S.A. 10, Martin Hanus, moderátor diskusie,
redaktor týždenníka .týždeň (2.6. 2009, Bratislava, organizátor: Konzervatívny inštitút
M.R. Štefánika)
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Vplyv svetovej hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku
Juraj Karpiš z INESS (17.6. 2009, Bratislava, organizátor: Zväz elektrotechnického
priemyslu spolu SR spolu s Úniou dopravy, pôšt a telekomunikácií SR)
Na krízovú nôtu
Juraj Karpiš z INESS, ďalší diskutujúci: Volodimir Golovko, riaditeľ Centra politickej
analýzy v Kijeve, Ukrajina, Peter Staněk , ekonóm Slovenskej Akadémie Vied, Lukáš
Trebula, burzový analytik, CPM Associates, Ivan Haluška, predseda Slovensko–
ruskej obchodnej a vedeckotechnickej komory, Sergej Poma, zástupca riaditeľa
NAUFOR (Asociácia účastníkov trhu s cennými papiermi), Moskva (7.10. 2009,
Bratislava, organizátor: Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická
univerzita, Bratislavská vysoká škola práva)
Premietanie filmu I.O.U.S.A. a diskusia s ekonómami
Juraj Karpiš z INESS, ďalší diskutér: Vladimír Vaňo, Volksbank (27.10. 2009,
Bratislava, organizátor: Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika)
Kríza. A čo ďalej?
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Peter Goliaš, INEKO (4.11. 2009,
Bratislava, organizátor: Človek v ohrození - Festival jeden svet)
Hospitality and Tourism Summit 2009
Richard Ďurana z INESS, ďalší prednášajúci: Gabriel Kuliffay, generálny riaditeľ
Sekcie turizmu Ministerstva hospodárstva SR, Jozef Bendžala, prezident Zväzu
hotelov a reštaurácií SR, Martin Kováč, riaditeľ Sekcie miestneho rozvoja, Kancelária
ZMOS, Igor Kuhn - In Harmony (24.11. 2009, Bratislava, organizátor: INCOMA
Slovakia)
Vybrané prezentácie nájdete vo formáte .ppt aj na internetovej stránke www.iness.sk
Euro a jeho dopad na slovenské hospodárstvo
Rok eura
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: Robert Fico, predseda vlády SR, Ján
Počiatek, minister financií SR, Ivan Šramko, guvernér NBS a ďalší (14.12. 2009,
Bratislava, Hotel Carlton, organizátor: Európska komisia, zastúpenie na Slovensku,
Národná banka Slovenska)
Slobodné riešenia pre Európu - inšpirujeme Európu
Juraj Karpiš z INESS, ďalší prednášajúci: P. Česnik, Slovinsko, M. Lelovský,
podpredseda SF, H.J.Dalum, Dánsko (15.5. 2009, Bratislava, organizátor: Slobodné
fórum spolu s Nadáciou Friedricha Naumanna)
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Dôchodkový systém
Demografia a výzva 1. piliera
Radovan Ďurana z INESS, ďalší prednášajúci: Pastor Karol, demograf, Vaňo Boris,
Infostat, Kasanická Kornélia, Nadácia F.A.Hayeka, Moravčík Miloš, IRVS (23.2.
2009, Bratislava, organizátor: KDH)
Dôchodkový systém a budúcnosť I. a II. piliera
Radovan Ďurana z INESS, ďalší prednášajúci: Ľudovít Kaník – zástupca OZ Sporiteľ,
Peter Socha - predseda, ADSS, Jozef Mihál – expert na dane, mzdy a odvody, Ján
Marušinec - analytik MESA10 (17.6. 2009, Bratislava, Hotel Devín, organizátor: OZ
Sporiteľ)
Vybrané prezentácie nájdete vo formáte .ppt aj na internetovej stránke www.iness.sk
Verejné financie
Transparentnosť a efektívnosť čerpania eurofondov v SR
Radovan Ďurana z INESS, ďalší prednášajúci: Zuzana Wienk, Aliancia Fair-Play,
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Pavel Nechala, TIS, Ctibor Košťál,
SGI, Roman Havlíček, CEPA, Martin Plesch, EUREA, Vladimír Šárnik, EUREA a
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (15.6. 2009, Bratislava,
organizátor: Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika)
Verejné financie SR a ekonomická kríza
Richard Ďurana z INESS. Názov prednášky: Verejné financie SR a ekonomická
kríza. (5.12. 2009, Pezinok, organizátor: Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave)
Vybrané prezentácie nájdete vo formáte .ppt aj na internetovej stránke www.iness.sk
Cena štátu
INESS v rámci vzdelávacieho projektu Cena štátu realizoval v roku 2009
37 prednášok v 18 mestách po stredných a vysokých školách po celom Slovensku
pre 101 učiteľov a viac než 1 600 študentov (zoznam prednášok nájdete v Prílohe č.
2)
Vzdelávací projekt Cena štátu sa uskutočňuje s finančnou podporou Nadácie na
podporu občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe (CEE Trust,
www.ceetrust.org).
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Ostatné
Potenciál priemyslu turizmu Slovenska a podmienky štartu jeho rozvoja
Richard Ďurana z INESS. Názov prednášky: Turizmus v kontexte hospodárskej krízy.
Ďalší prednášajúci: Ing. Antonín Franke, CSc., Vedoucí Výzkumného centra VŠH,
Praha, h.doc. RNDr. Viliam Pálenik, PhD., predseda vedeckej rady, Ekonomický
ústav Slovenskej akadémie vied, Prof. Ing. Arch. Štefan Šlachta PhD, a ďalší.
(27.2.2009, Bratislava, organizátor: Asociácia podpory rozvoja cestovného ruchu
Slovenska)
Prednáška pre predstaviteľov SDKÚ-DS v rámci Health Management Academy
Radovan Ďurana z INESS prezentoval vrcholným predstaviteľom SDKÚ-DS pohľad
INESS na verejné financie a štátny rozpočet, s cieľom inšpirovať politikov pri príprave
straníckych materiálov a vzdelávaní členov strany.

Vzdelávacie podujatia
The Liberty English Camp
(usporiadateľ: INESS a The Language of Liberty Institute, miesto a dátum konania:
Martin, 26.6. 2009 - 1.7. 2009)
Na konci júna sa uskutočnil náš v poradí už
tretí The Liberty Camp, ktorý pravidelne
organizujeme v spolupráci s americkým The
Language of Liberty Institute. 26 účastníkov
prežilo v Martine príjemný týždeň, keď sa v
zaujímavých diskusiách s renomovanými
lektormi naučili viac o ekonómii, podstate
finančnej krízy, liberalizme, podnikaní a v
neposlednom rade si zlepšili svoju angličtinu.
Pre účastníkov nebol kemp výnimočný len
vďaka náplni prednášok, ale aj prostredníctvom kontaktu s účastníkmi z 3
kontinentov. Okrem účastníkov z Európy (Moldavsko, Srbsko, Maďarsko, Ukrajina) či
USA, mala tentokrát zastúpenie aj Ázia (India, Irak, Turecko).
Prednášky viedli Andy Eyschen (AUS), Glenn Cripe (USA), Mary Lou Gutscher
(CAN), Christian Michel (UK), Mike Gogulski a Radovan Ďurana z INESS. Okrem
toho na podujatí vystúpil Jan Surotchak z International Republican Institute a
slovenský podnikateľ Martin Podkrivacký (Rupkki).
Tohtoročný kemp bol iný ako tie predchádzajúce. Počet záujemcov výrazne presiahol
počet voľných miest, čo malo za následok celkovo vyššiu úroveň jazykových
schopností účastníkov a vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre intenzívne
diskusie. Z hľadiska obsahu prednášok a diskusií pochopiteľne dominovala finančná
kríza a súčasná celosvetová ekonomická recesia. Otázke Zlyhal kapitalizmus alebo
štát? bolo venovaných niekoľko diskusií. Program bol však rozšírený aj o „biznis
couching“, kurz, počas ktorého účastníci pripravovali podklady pre vlastné projekty,
ktoré na záver kempu prezentovali. Cieľom bolo podporiť nielen schopnosti pripraviť
podnikateľský zámer, ale simulovať činnosti a rozhodnutia nevyhnutné pre spustenie,

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

riadenie a komunikáciu akéhokoľvek projektu aj v neziskovej sfére. Prezentované
projekty boli následne lektormi kriticky zhodnotené..
Viac informácií o podujatí a o prípravách tohtoročného, v poradí už štvrtého The
Liberty Campu nájdete na stránke www.iness.sk/lec

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. 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
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 a v roku 2009 sme s prednáškami pokračovali, 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, v roku 2009 sme absolvovali 37 prednášok v 18 mestách po
školách po celom Slovensku pre 101 učiteľov a viac než 1 600 študentov (pozri
Prílohu č. 2), pričom sa nám podarilo rozšíriť rady prednášajúcich o externých
spolupracovníkov.

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

Iné iniciatívy
Po Krízovom desatore, ktoré INESS prezentoval v októbri 2008, sme vo februári
2009 prezentovali komplexnú argumentáciu, prečo je v boji s hospodárskou krízou
a rastúcou nezamestnanosťou najúčinnejšie opatrenie, ktoré vláda v rámci
protikrízových opatrení dodnes neprijala. Prezentovali sme ju pod názvom Opatrenie
číslo 63: Znížte odvody! a nájdete ju aj na internetovej stránke www.iness.sk.
Iniciatíva bola reakciou na rozhodnutia vlády, ktoré podľa INESS negatívne vplývajú
na slovenské hospodárstvo, podnikateľské prostredie či konkurencieschopnosť
Slovenska v globálnom priestore, čo bol prípad drvivej väčšiny protikrízových
opatrení, alebo aspoň vyvolať verejnú diskusiu pri pripravovaných opatreniach, kde
vláda postupovala bez toho, aby sa opierala o vypracované analýzy, či svoje návrhy
konzultovala s odbornou či širokou verejnosťou.
INESS tiež v roku 2009 sprístupnil pre širokú verejnosť svoju knižnicu
v kancelárii na Hviezdoslavovom námestí 17 v budove kina Mladosť.

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 prijatie
Eura, hospodársku krízu, hospodársku politiku, verejné financie, dianie na trhu práce,
energetiku a dane.
V roku 2009 mali členovia INESS celkovo 662 mediálnych vystúpení alebo
článkov, čo predstavuje medziročný nárast 25%. Od 1.1. 2006 do 31.12. 2009
INESS zaznamenal spolu 1585 vystúpení alebo článkov.
Zaujímavosťou sú určite citáty INESS napríklad v japonských novinách či zvukový
záznam rozhovoru pre čínsky ekonomický server.
Grafy nižšie zachytávajú mediálnu aktivitu INESS od založenia v januári 2006 do
konca roka 2009 (všetky mediálne výstupy sú dostupné na stránke inštitútu
www.iness.sk).
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Zhrnutie mediálnych výstupov

Podľa druhu média
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Televízia

Analytici INESS sa najčastejšie vyjadrovali v spravodajských reláciách (Správy STV,
Televízne noviny TV Markíza, Správy TA3, Noviny TV JOJ), ale aj v publicistických
reláciách (Analýzy a trendy na TA3, Správy a komentáre STV, Téma dňa na TA3).
Rozhlas
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Podobne ako v prípade televízie, aj v rozhlase členovia INESS najčastejšie
prezentovali svoje názory v spravodajských reláciách (napr. Rádiožurnál na
Slovensku 1), väčší priestor však dostávali aj v publicistických reláciách (napr.
Z prvej ruky na Slovensku 1).
Denníky

Členovia INESS publikovali v roku 2009 v tlačených alebo elektronických médiách
celkovo 123 autorských článkov, čo predstavuje medziročný nárast o 12%. 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,
mediálne výstupy
preklady zaujímavých článkov (na témy finančná a hospodárska kríza, euro,
sociálny systém, životné prostredie, energetický priemysel, daňová
konkurencia a podobne),
vlastné komentáre k aktuálnemu dianiu na Slovensku i vo svete
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Komentáre na stránke www.iness.sk

-

zaujímavé porovnania z rôznych ekonomických a spoločenských oblastí
života,
rešerše ekonomickej literatúry (v uplynulom roku Murray N. Rothbard - Veľká
hospodárska kríza),
mesačník Market Finesse,
odporúčania na zaujímavé články, stránky, podujatia alebo publikácie,
iné.

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
Počas roka 2009 navštívilo internetovú stránku INESS (www.iness.sk) viac ako
51 200 unikátnych návštevníkov (34% medziročný nárast v porovnaní s rokom 2008).
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Počet návštevníkov stránky www.iness.sk

Počet návštevníkov stránky www.cenastatu.sk
Portál Cena štátu tiež dosiahol v uplynulom roku najvyššiu návštevnosť počas svojej
4 ročnej existencie, keď si údaje o verejných financiách prišlo pozrieť 69 705
unikátnych návštevníkov. 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)
Iné internetové stránky
Okrem vlastnej internetovej stránky www.iness.sk prezentujú členovia INESS svoje
názory na blogu aktualne.sk, komentáre z internetovej stránky INESS preberajú
ekonomický portál Hospodárskych novín Finweb i Aktuality.sk.
INESS na Facebooku
INESS v roku 2009 spustil svoju stránku na populárnej sociálnej sieti - Facebooku.
V priebehu roka si stránka získala 570 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.
Na facebookovskú stránku INESS sa dostanete priamym preklikom zo stránky
www.iness.sk
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Medzinárodné pôsobenie
INESS sa v celosvetovej konkurencii podarilo získať grant od amerického
Atlasu
INESS dosiahol po významných svetových úspechoch z rokov 2007 (The Stockholm
Network Golden Umbrella Award, Londýn) a 2008 (The Templeton Freedom Award,
Washington) ďalší pozoruhodný úspech aj v roku 2009.
The Atlas Economic Research Foundation
oznámil apríli 2009 piatich nových príjemcov
grantov Dorian & Antony Fisher Venture Grants,
programu na pomoc najperspektívnejších
mladých think-tankov na svete. Jedným z nich je
aj INESS, ktorý Atlas zaujal využívaním
inovatívnych
prístupov
na
zastavenie
rozpínajúceho sa štátu, či spustenie portálu Cena štátu, ktorý informovaním o
fungovaní verejných financií vytvára tlak na racionalizáciu verejných výdavkov.
Oficiálne ohlásenie think tankov, ktoré FVG granty získali, sa udialo na konferencii
The Liberty Forum, ktorá sa uskutočnila v Los Angeles na konci apríla. Ocenenie a
grant pre INESS prevzal z rúk prezidenta Atlas Economic Research Foundation
Alexa Chafuena Richard Ďurana.
Zástupcovia think tankov, ktorí v roku 2009
získali Fisher Venture Grant. Zľava: Alex
Chafuen (Atlas), Martin Ågerup (Center for
Political Studies, Dánsko), Richard Ďurana
(INESS), (Jason Hannasch, Show Me Institute,
USA), Robin Situola, Prosperity Foundation,
Nepal)

The Atlas Experience
Taký bol názov výročnej konferencie organizovanej americkou nadáciou The Atlas
Economic Research Foundation, ktorá sa konala v kanadskom Niagara-on-the-Lake
v dňoch 6-8 augusta 2009. INESS na nej zastupoval Richard Ďurana.
Nosnou témou podujatia bola obhajoba princípov slobody a voľného trhu ako
základných pilierov prosperity a mierového spolužitia. Na podujatí okrem mnohých
iných vystúpili aj takí známi predstavitelia organizácií zastávajúcich idey slobody ako
Larry Reed (prezident The Foundation for Economic
Education), John Blundell (riaditeľ Institute for Economic
Affairs) či Maurice McTigue z Mercatus Center.
V paneli The Next Generation of Think Tank Leaders
vystúpil s prednáškou o inovatívnom prístupe INESS aj
Richard Ďurana.
Audio aj videozáznam nájdete na stránke www.iness.sk
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Atlas Think Tank MBA
Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na
dvojtýždňovom vzdelávacom programe Atlas
Think Tank MBA, ktorý organizovala v
Spojených štátoch amerických nadácia The
Atlas Economic Research Foundation.
Program je určený pre lídrov think tankov z
celého sveta (na poslednom sa zúčastnilo 28
účastníkov z 21 krajín celého sveta) a jeho
cieľom je rozvíjať ich strategické plánovanie vo
všetkých oblastiach života think tanku, ako sú
programové plánovanie a hodnotenie, fundraising, marketing, organizačná štruktúra,
finančný manažment, nové médiá a ďalšie.
Hlavným prednášajúcim bol Rainer Heufers z indonézskej pobočky Friedrich
Naumann Stiftung. Ďalšími boli napríklad Lawrence W. Reed, prezident The
Foundation for Economic Education (FEE),
zakladateľ a riaditeľ Acton Institute Kris Mauren,
viceprezidentka Atlas Economic Research
Foundation Jo Kwong, viceprezident Atlas
Economic
Research
Foundation
pre
medzinárodné
programy
Tom
Palmer,
viceprezidentka pre rozvoj v Competitive
Enterprise Institute (CEI) Jody Clark, a mnohí
ďalší.
Členstvo v medzinárodných organizáciách
INESS je členom Stockholm Network (trhovo orientovanej
siete európskych think tankov).
INESS je členom Atlas Network, siete, ktorá združuje viac ako
500 think tankov z viac než 100 krajín celého sveta

PLÁNY DO BUDÚCNOSTI
Na začiatok apríla 2010 pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Tatra banky
intenzívne vzdelávacie podujatie pre vybraných študentov vysokých škôl s názvom
Seminár rakúskej ekonómie - Ekonómia, ktorá predpovedala krízu. Na tomto
štvordňovom podujatí nabitom prednáškami a diskusiami vystúpia spolu 6
prednášajúci, z toho 2 zo zahraničia (Dr. Philip Bagus z Univerzity kráľa Juana
Carlosa v Madride a z univerzity v Osnabrücku a doc. David Lipka z Vysokej školy
ekonomickej v Prahe). Seminár rakúskej ekonomickej školy účastníkov komplexne
oboznámi s týmto ekonomickým smerom od jeho metodologických základov, s
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dôrazom na aplikácie jeho záverov v bežnom živote, investovaní či hospodárskej
politike. Viac informácií nájdete na stránke www.iness.sk/srek.
Aj v roku 2010 plánujeme pokračovať v organizácii vlastných konferencií
a seminárov týkajúcich sa aktuálnych tém (hospodárska kríza, Euro a menová
politika, energetika, zdravotníctvo, dane, zákonník práce, sociálny systém, verejné
financie), 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
v poradí už štvrtý ročník The Liberty Camp (pozri vyššie Vzdelávacie podujatia
a stránku www.iness.sk/lec).
INESS sa bude snažiť nájsť strategického partnera pre pokračovanie v cykle
prednášok pre učiteľov i študentov na stredných a vysokých školách všetkých
krajských miest s cieľom prezentovať projekt Cena štátu a snažiť sa
o implementáciu Ceny štátu do vyučovacích osnov s cieľom rozširovať povedomie
o cenách (a nákladoch) verejných služieb a o verejných financiách ako takých do
školských lavíc. Učiteľom na stredných školách plánujeme aj tento rok poslať 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.
INESS bude pokračovať v projekte „Plytvanie štátu“ a pravidelne bude aktualizovať
databázu príkladov neefektívneho nakladania s peniazmi daňových poplatníkov
(pozri kapitolu analýzy).
INESS plánuje v roku 2010 vydať jeden preklad zahraničného protrhového diela.
Naďalej plánujeme rozširovať bázu externých spolupracovníkov.
Budeme pokračovať v snahe zvýšiť vplyv a legitimitu spoluprácou s renomovanými
zahraničnými subjektmi.
Plánujeme spolupracovať s vysokým školstvom prostredníctvom
a seminárov, ako aj prednášok na študentských diskusných kluboch.

prednášok

INESS pripravuje redesign internetovej stránky www.iness.sk s dôrazom na podporu
multimediálnych vzdelávacích výstupov.
INESS plánuje aktívne zaujímať stanoviská k aktuálnym témam a problémom a
prezentovať ich prostredníctvom tlačených aj elektronických médií. Budeme sa
snažiť udržať si pozíciu mediálne najcitovanejšieho ekonomického think-tanku.
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PODPORTE INESS
INESS uskutočňuje svoje aktivity vo veľkej miere vďaka podpore darcov. Ak
sympatizujete s aktivitami INESS a radi by ste finančne prispeli k ich realizácii,
môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:
- bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100 (Tatrabanka, 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.
- pomocou portálu Ďakujeme.sk, ktorý Vám vďaka internet bankingu zaberie
minimum času a úkonov a prostriedky môžete darovať od počítača v teple Vášho
domova. Odkaz na stránku INESS v systéme Ďakujeme.sk nájdete v ľavom stĺpci na
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, Natália Tichá, Juraj Galvánek,
Jana Duháčková
INESS
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Príloha č. 1
Plytvanie štátu rok 2008
Hodnotu plytvania štátu za celý rok 2008 a prvý štvrťrok 2009 sme na základe správ
publikovaných v médiách vyčíslili na 265 miliónov Eur (8 miliárd Sk). Pre porovnanie,
je to takmer 5 krát viac, ako vláda minula na šrotovnom alebo približne toľko, koľko
Sociálna poisťovňa vyberie za rok na odvodoch na poistenie v nezamestnanosti.
Vďaka práci médií, ktoré upozornili na podozrivé prípady, sa podarilo v sledovanom
období predísť plytvaniu vo výdavkoch v celkovej sume 161 miliónov Eur (4,8 mld.
Sk).

Plytvanie štátu v treťom štvrťroku 2009
V novembri 2009 INESS zverejnili aktualizovanú databázu projektu Plytvanie štátu
spolu s hodnotiacou správou za obdobie júl 2009 až september 2009 (vrátane).
Ani celosvetová finančná kríza neprinútila slovenskú verejnú správu výraznejšie
pritiahnuť opasky a významne obmedziť objem peňazí daňových poplatníkov, ktoré
sú používane neefektívne alebo pri použití ktorých existuje podozrenie z klientelizmu.
Mieru mrhania verejnými zdrojmi na Slovensku dokumentuje aj nedávny „úspech“
Slovenska, keď sa škandál s „nástenkovým tendrom“ na Ministerstve výstavby a
regionálneho rozvoja dostal aj do zoznamu 50 príkladov plytvania v Európskej únii,
ktorý zostavil britský think tank Open Europe.
Na základe zozbieraných dát INESS kvantifikoval prípady plytvania verejnými zdrojmi
za tretí štvrťrok 2009 na celkovú hodnotu 40 miliónov Eur (1,2 miliardy Sk)
a klientelizmu vo výške 36,3 milióna Eur (1,1 miliardy Sk).
Aj v tomto období novinári svojou prácou pomohli odhaliť časť zlyhaní politikov
a zamestnancov v štátnej správe. Vďaka ich práci sa podarilo predísť počas
sledovaného obdobia plytvaniu vo výške 105 miliónov Eur (3,2 miliardy Sk).
(autori: Radovan Ďurana, Juraj Karpiš, Richard Ďurana, Jana Duháčková, Natália
Tichá)
Projekt Plytvanie štátu je dostupný na stránke www.plytvanie.sk a www.cenastatu.sk
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Príloha č. 2
Zoznam prednášok, ktoré INESS v rámci vzdelávacieho projektu Cena štátu
realizoval na vysokých a stredných školách v roku 2009:
Vysoké školy
•
•
•
•

Cena štátu na Technickej univerzite v Košiciach (Richard Ďurana, 4.3. 2009,
prednáška pre vyučujúcich a študentov Ekonomickej fakulty)
Cena štátu na Univerzite Komenského v Bratislave (Radovan Ďurana, 30.3. 2009,
prednáška pre vyučujúcich a študentov Fakulty managemenetu)
Cena štátu na Univerzite Komenského v Bratislave (Juraj Karpiš, 16.4. 2009,
prednáška pre vyučujúcich a študentov Fakulty managemenetu)
Cena štátu na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Radovan Ďurana,
13.10. 2009, prednáška pre vyučujúcich a študentov Fakulty medzinárodných
vzťahov)

Stredné školy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena štátu na Obchodnej akadémii M.R. Hodžu v Trenčíne (Richard Ďurana,
10.1. 2009 prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave (Richard Ďurana,
11.1. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Strednom odbornom učilišti spoločného stravovania, Dievčenská
odborná škola v Žiline (Juraj Karpiš, 20.2. 2009, prednáška pre učiteľov)
Cena štátu na Gymnáziu Štefana Moyzesa v Moldave nad Bodvou (Richard
Ďurana, 4.3. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu na Komenského ulici v Trebišove (Richard Ďurana,
4.3. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu v Gelnici (Richard Ďurana, 5.3. 2009, prednáška pre
učiteľov a študentov)
Cena štátu na Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove (Richard Ďurana,
5.3. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Obchodnej akadémii v Seredi (Richard Ďurana, 12.3. 2009,
prednáška pre učiteľov)
Cena štátu na Obchodnej akadémii v Seredi (Richard Ďurana, 24.3. 2009,
prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu Karola Štúra v Modre (Richard Ďurana, 2.4. 2009,
prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave (Richard Ďurana,
15.4. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Súkromnom Gymnáziu na Českej ulici v Bratislave (Richard
Ďurana, 15.4. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnáziu na Pankúchovej v Bratislave (Richard Ďurana,
17.4. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
Cena štátu na Gymnázium školských bratov v Bratislave (Radovan Ďurana,
21.4. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
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•

Cena štátu na Gymnáziu Sv. Rodiny v Bratislave (Juraj Karpiš, 23.4. 2009,
prednáška pre učiteľov a študentov)
• Cena štátu na Gymnáziu Sv. Uršule v Bratislave (Juraj Karpiš, 23.4. 2009,
prednáška pre učiteľov a študentov)
• Cena štátu na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach (Richard Ďurana,
16.6. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
• Cena štátu na Gymnáziu na Okružnej ulici vo Zvolene (Richard Ďurana,
16.6. 2009, prednáška pre učiteľov a študentov)
• Cena štátu na Liberty campe v Martine (Radovan Ďurana, 26.6. 2009, prednáška
pre študentov)
• Cena štátu na Obchodná akadémia v Ružomberku (Juraj Karpiš, 23.10. 2009,
prednáška pre učiteľov a študentov)
• Cena štátu na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku (Juraj Karpiš, 23.10. 2009,
prednáška pre učiteľov a študentov)
• Cena štátu na Štátnom Gymnáziu v Ružomberku (Juraj Karpiš, 23.10. 2009,
prednáška pre učiteľov a študentov)
• Cena štátu na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave (Radovan Ďurana, 6.11. 2009,
prednáška pre učiteľov a študentov)
• Cena štátu na Spojenej škole - Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade (Juraj
Karpiš, 9.11. 2009, prednáška pre študentov)
• Cena štátu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (Radovan Ďurana,
23.11. 2009, prednáška pre vyučujúcich a študentov)
• Cena štátu na Obchodnej akadémii v Topoľčanoch (Richard Ďurana, 26.11. 2009,
prednáška pre študentov aj učiteľov)
• Cena štátu na Gymnázium P. Coubertina v Piešťany (Richard Ďurana,
26.11. 2009, prednáška pre študentov aj učiteľov)
• Cena štátu na Gymnázium v Žiari nad Hronom (Radovan Ďurana, 26.11. 2009,
prednáška pre študentov aj učiteľov)
Cena štátu na Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene (Radovan Ďurana, 26.11. 2009,
prednáška pre študentov aj učiteľov)
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