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Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) je nezávislá, 
nezisková, mimovládna organizácia. KI je konzervatívne orientovaný think-tank 
založený formou neinvestičného fondu 4. mája 1999. Zaregistrovaný bol na Krajskom 
úrade v Bratislave dňa 2. júna 1999 pod č. 99/602/87 - NF. Zriaďovateľom KI je Ján 
Králik. Členmi Správnej rady KI sú Peter Zajac (predseda), Ján Králik 
(podpredseda) a Vladimír Čečetka (člen). Štatutárnym orgánom KI je správca, 
ktorým je od roku 2001 Ondrej Dostál. Revízorom KI je Andrea Gondová. V priebehu 
roku 2005 neboli v štatúte KI, ani v orgánoch KI vykonané žiadne zmeny.  
 
V roku 2005 pôsobili v KI šiesti pracovníci: správca a riaditeľ KI Ondrej Dostál, 
makroekonomický analytik Peter Gonda, projektový manažér Dana Feketeová, 
manažér pre oblasť komunikačných aktivít a analytik pre oblasť poľnohospodárstva 
a životného prostredia Radovan Kazda, koordinátor zahraničných vzťahov, správca 
webstránok KI a analytik pre oblasť regionálnej politiky a verejnej správy Dušan 
Sloboda. V priebehu roka 2005 pribudla k pracovníkom KI analytička pre oblasť 
vzdelávania Zuzana Humajová. Na činnosti KI sa podieľalo viac ako 20 
spolupracovníkov.  
 
Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na 
jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI 
je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny 
prístup k ekonomike. Činnosť KI slúži verejnému záujmu. Výsledky práce KI sú 
verejne prístupné a sú k dispozícii občanom, médiám, decíznej sfére, politickým 
stranám i iným mimovládnym organizáciám.   
 
V roku 2005 realizoval KI projekty a akcie, ktorými napĺňal svoj účel, a to najmä 
rozvoj a ochranu konzervatívnych demokratických hodnôt a podporu občianskeho 
konania zameraného na rozvoj konzervatívnych demokratických hodnôt v Slovenskej 
republike a podporu kultúry, výskumu a vzdelávania. 
 

Projekty KI 
 
V roku 2005 pokračoval KI realizácii projektu Inštitucionálny rozvoj 
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Cieľom projektu bolo budovanie KI 
ako stabilnej a prestížnej organizácie, akceptovanej verejnosťou ako zmysluplná a 
potrebná inštitúcia. Projekt bol zameraný na rozvoj komunikačných aktivít KI, teda 
na tvorbu, zhromažďovanie a šírenie konzervatívnych myšlienok, názorov a hodnôt, 
ďalej na rozvoj zahraničných kontaktov KI, teda na budovanie vzťahov a spolupráce s 
relevantnými inštitúciami a osobnosťami predovšetkým z krajín rozšírenej EÚ a USA. 
Ďalším cieľom projektu bolo budovanie dokumentačnej bázy obsahujúcej základné 
diela konzervatívneho zamerania, časopisy s konzervatívnou orientáciou, odborné 
texty o konzervativizme, literatúru, analýzy a štúdie z rôznych oblastí verejnej 
politiky. Koordinátormi projektu boli Radovan Kazda a Dušan Sloboda. Projekt sa 
realizoval vďaka podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej 
Európe (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe). V rámci projektu sa 
uskutočnilo väčšie množstvo aktivít, ktoré sú popísané nižšie.  
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V roku 2005 KI začal organizovať štvrťročné prednášky významných zahraničných 
ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series 
(CEQLS). V priebehu roku 2005 sa uskutočnili tri prednášky. Koordinátorom 
projektu bol Peter Gonda. 
V spolupráci s CATO Institute usporiadal KI dňa 15. júna 2005 prvú z cyklu 
prednášok v rámci cyklu CEQLS. Na tému Dopady vstupu Slovenska do EMU 
prednášali: Marian L. Tupy, zástupca riaditeľa Projektu svetovej ekonomickej 
slobody v rámci CATO Institute, Washington, D. C. a Peter Gonda, ekonomický 
analytik KI. 
Dňa 17. októbra 2005 sa v Bratislave uskutočnila druhá z cyklu prednášok v rámci 
CEQLS. Na tému Daňová harmonizácia vs. konkurencia v EÚ prednášal 
Daniel J. Mitchell, hlavný expert Heritage Foundation, Washington, D. C. v oblasti 
daňovej politiky.  
Dňa 8. decembra 2005 sa v Bratislave konala ďalšia prednáška. Do Bratislavy na 
pozvanie KI zavítal William A. Niskanen, riaditeľ CATO Institute, ktorý bol 
hosťom zimnej prednášky CEQLS na tému Alternatívy politickej a ekonomickej 
budúcnosti Európy.  
 
V roku 2005 pokračoval KI s realizáciou projektu Znižovanie rizík korupcie 
v manažmente životného prostredia, ktorý bol zameraný na analýzu štátneho 
systému ochrany životného prostredia z hľadiska podmienok pre možný výskyt 
korupcie. V rámci projektu sa uskutočnila konferencia a bola vydaná publikácia. 
Koordinátorom projektu bol Radovan Kazda. Projekt sa uskutočnil s finančnou 
podporou Nadácie Ekopolis. 
V rámci projektu sa v dňoch 19.-20. apríla 2005 v Ružomberku uskutočnila 
konferenciu Environmentálna politika v SR /Možnosti zvyšovania 
transparentnosti a efektivity manažmentu ochrany životného 
prostredia/. Na konferencii s príspevkami vystúpili: Emília Sičáková-Beblavá, 
prezidentka Transparency International Slovensko, Mário Kern, Prezídium 
Policajného zboru SR, Tereza Urbanová, analytička, Liberální institut, Praha, 
Vladislav Bízek, riaditeľ DHV ČR, spolupracovník CEVRO – Liberálně-konzervativní 
akademie, Viliam Kunzo, chovateľ, Oľga Šotolová, environmental manager, Mondi 
Business SCP, a.s., Radovan Peknik, SLICPEN (Slovenské priemyselné združenie pre 
obaly a životné prostredie), Jiří Oliva, Katedra ekonomiky a řízení lesního 
hospodářství FLE ČZU, ČR, Jozef Vlčák, Gemerské združenie vlastníkov neštátnych 
lesov, Pavel Rensa, Taxace ČR, Marcel Zajac, Nadácia Ekopolis, Hana Zach, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Dušan Sloboda, analytik, 
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava, Boris Minárik, Hydromeliorácie, 
š.p. Bratislava a Jaroslav Demko, riaditeľ Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
o.z. Ružomberok. 
V auguste vydal KI publikáciu s názvom Transparentnosť a environmentálna 
politika, ktorá sa zaoberá okruhom problémov týkajúcich sa transparentnosti 
výkonu environmentálnej politiky. Publikácia nadväzuje na konferenciu – obsahuje 
zborník príspevkov z nej a štúdiu analytikov KI Radovana Kazdu a Dušana Slobodu, 
ktoré sa zaoberajú rizikami korupcie v správe ochrany životného prostredia na 
Slovensku, resp. v súvislosti s podporou ochrany životného prostredia 
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prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie. Konanie konferencie 
a vydanie publikácie finančne podporila firma Mondi Business SCP, a.s. 
 
V auguste KI spustil webstránku www.USAinfo.sk ako súčasť projektu Americký 
program slobody, ktorý predstavuje množstvo aktivít realizovaných KI v rámci 
viacerých parciálnych projektov a rôznych oblastí pôsobnosti. KI sa v rámci tohto 
programu systematicky venuje nasledovným otázkam: vzťahy medzi Európu 
a Amerikou, vzťahy medzi Slovenskom a USA, účinkovanie USA v medzinárodnej 
politike a jeho hodnotové pozadie, americký prístup k slobode a hodnotový základ 
americkej spoločnosti. Vytvorenie stránky finančne podporilo Veľvyslanectvo USA na 
Slovensku. Koordinátorom projektu bol Dušan Sloboda.  
 
V roku 2005 pokračoval KI v aktivitách v rámci projektu Daňová reforma 
a mimovládne neziskové organizácie v nej, v ktorom sa venoval problematike 
legislatívneho postavenia neziskového sektora, najmä problematike zákona o dani 
z príjmu, zámeru ministerstva financií zmeniť podmienky asignácie 2% z dane 
a diskusiám o možnosti prijatia tzv. Kódexu neziskového sektora. KI sa podieľal na 
aktivitách a verejných výstupoch iniciatívy mimovládnych organizácií Občania sebe. 
Koordinátorom aktivít KI v tejto oblasti bol Ondrej Dostál. Projekt sa realizoval 
s podporou Nadácie Ekopolis. 
 
V roku 2005 venoval KI systematickú pozornosť problematike Reformy 
vzdelávania. Koordinátorkou aktivít KI v tejto oblasti bola Zuzana Humajová.  
Dňa 3. novembra 2005 sa v Bratislave konala konferencia Financovanie regionálneho 
školstva – financovanie detí, ktorú pod záštitou Ministerstva školstva SR 
organizovala Nádacia F. A. Hayeka. Na konferencii vystúpila aj Zuzana Humajová, 
analytička KI, s prezentáciou Slobodná škola – vzdelávanie pre život.  
Dňa 7. novembra 2005 diskutovala Zuzana Humajová, analytička KI, s ministrom 
školstva SR Martinom Froncom a Martinom Krížom zo Štátneho pedagogického 
ústavu na tému Reforma školstva na diskusnom klube SKOI v Košiciach.  
Dňa 19. novembra 2005 vystúpila Zuzana Humajová na celoslovenskej konferencii 
Inovácie v škole, ktorú v Podbanskom organizovalo združenie Orava a Centrum pre 
vzdelávaciu politiku, s prednáškou na tému Reforma obsahu vzdelávania – 
cesta ku slobodnej škole.  
Dňa 23. novembra 2005 sa konal pravidelný diskusný klub SKOI v divadle Stoka v 
Bratislave na tému Reforma školstva. Hosťami Františka Šebeja boli minister 
školstva SR Martin Fronc, analytička KI Zuzana Humajová a Martin Kríž zo Štátneho 
pedagogického ústavu. 
V roku 2005 prebiehala príprava projektov v oblasti školstva a vzdelávania, ktoré KI 
začal realizovať v roku 2006. 
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Konzervatívne kluby, konferencie, prednášky, 
prezentácie 
 
Na pôde KI sa aj v roku 2005 konali Konzervatívne kluby, na ktorých sa 
zúčastňovali prevažne mladí ľudia. V roku 2005 sa uskutočnili celkovo štyri 
konzervatívne kluby s nasledovnými témami a účastníkmi:  
Dňa 7. februára 2005 sa konal konzervatívny klub na tému „Nový Trestný zákon – o 
čom sa najviac diskutuje“, zorganizovaný v spolupráci s Výberovým vzdelávacím 
spolkom v Bratislave, témy: o tzv. Osvienčimska lož a trestnoprávna zodpovednosť 
právnických osôb. Hostia: Daniel Lipšic, minister spravodlivosti, Peter Osuský, 
prorektor Univerzity Komenského, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, v 
rokoch 1998 – 2002 poslanec NR SR, autor paragrafu Trestného zákona o tzv. 
Osvienčimskej lži, Peter Weiss, vysokoškolský pedagóg a Darina Michalková, 
podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory. Moderoval Ondrej Dostál. 
Dňa 8. júna 2005 organizoval KI jubilejný 20. konzervatívny klub na aktuálnu tému: 
Lesný zákon – Prečo kritika prichádza z oboch strán? Diskutujúcimi boli Zsolt Simon, 
minister pôdohospodárstva SR, Ján Ďurský, generálny riaditeľ lesníckej sekcie MP 
SR, Róbert Oružinský, lesník, platforma environmentálnych MVO pre NATURA 2000 
a Juraj Vanko, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR. 
Moderoval Radovan Kazda. 
Dňa 14. septembra 2005 sa v Bratislave uskutočnil 21. konzervatívny klub. Na tému 
Reforma vzdelávania s Martinom Froncom, ministrom školstva SR, diskutovali Ján 
Pišút, profesor fyziky na Univerzite Komenského, minister školstva v rokoch 1990 – 
1992, Miron Zelina, riaditeľ Ústavu humanitných štúdií, Pedagogická fakulta UK, 
Bratislava, Attila Fodor, riaditeľ neziskovej organizácie Comenius – Pedagogický 
inštitút Univerzity J. Selyeho v Komárne a Zuzana Humajová, analytička KI. 
Moderátorom diskusie bol Peter Zajac, prezident KI.  
Dňa 3. októbra 2005 sa v Bratislave uskutočnil 22. konzervatívny klub. Na tému 
Štátny rozpočet vo volebnom roku diskutoval Peter Gonda, ekonomický analytik KI 
s Vladimírom Tvaroškom, štátnym tajomníkom ministerstva financií SR. 
Moderátorom diskusie bol Robert Žitňanský, redaktor týždenníka .týždeň.  
 
Okrem konzervatívnych klubov a konferencií realizovaných v rámci projektov 
zorganizoval KI v roku 2005 nasledovné aktivity: 
 
Dňa 15. marca 2005 zorganizovali KI a Centrum pre európsku politiku (CEP) 
v Pálffyho paláci v Bratislave konferenciu Európska ústava: Za a Proti, na ktorej 
vystúpili títo predstavitelia politického a spoločenského diania na Slovensku: 
Vladimír Palko, minister vnútra, podpredseda KDH, Pál Csáky, podpredseda vlády, 
podpredseda SMK, Viliam Karas, právnik, Trnavská univerzita, Peter Osuský, 
vysokoškolský pedagóg, podpredseda OKS, Iniciatíva proti európskej ústave a Ivan 
Štefunko, šéfredaktor týždenníka Slovo. 
 
Bratislavský inštitút medzinárodných vzťahov pri Vysokej škole manažmentu - City 
University Bratislava a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizovali dňa 14. 
júna 2005 v Bratislave v priestoroch Vysokej školy manažmentu - City University 
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v Petržalke na Panónskej ceste 17 medzinárodnú konferenciu The Economic and 
Political Context of Central Europe - European Union Relations /Central 
Europe - a Partner or an Appendix of the European Union?/. 
 
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s týždenníkom .týždeň usporiadal 
dňa 27. júna 2005 v Bratislave prednášku Michaela Novaka, svetoznámeho 
amerického filozofa, teológa a politológa pôsobiaceho v rámci American Enterprise 
Institute vo Washingtone, D.C. Michael Novak prednášal na tému Capitalism and 
Catholic Church – Concordate or Enemies? Prednášku Michaela Novaka 
uviedol a diskusiu moderoval František Šebej, redaktor týždenníka .týždeň, 
spolupracovník KI. 
 
Dňa 4. októbra 2005 organizoval KI v spolupráci s internetovým denníkom The 
Epoch Times konferenciu Červená stena padá. Diskutovalo sa najmä o komunizme 
v Číne, ale i inde vo svete. Na konferencii vystúpili s príspevkami Steve Ispas, vedúci 
marketingu The Epoch Times, Ján Čarnogurský, advokát, bývalý disident, v rokoch 
1991 - 1992 predseda vlády SR, Lord Thurlow, diplomat, bývalý zástupca ministra 
zahraničných vecí Veľkej Británie, František Mikloško, poslanec NR SR za KDH, 
bývalý disident, spolueditor knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 - 1989, 
Norbert Kmeť, Ústav politických vied SAV, Man-Yan Ng, námestník nadnárodnej 
spoločnosti ABB, člen predstavenstva IGFM, Nemecko a Peter Osuský, prorektor 
Univerzity Komenského v Bratislave, podpredseda OKS. 
 
V dňoch 10.-12. novembra 2005 organizoval KI v spolupráci s Občanským institutem 
a SKOI seminár Podoby konzervativizmu, ktorý sa konal v Piešťanoch. Na 
seminári vystúpili Vojtech Belling, analytik Občanského institutu Praha, Jaroslav 
Daniška, spolupracovník KI a redaktor revue Impulz, Jiří Georgiev, odborný poradca 
Výboru Senátu Parlamentu ČR pro evropskou integraci, Peter Gonda, ekonomický 
analytik KI, Roman Joch, riaditeľ Občanského institutu Praha, Peter Martinovič, 
právnik a podpredseda Mladých konzervatívcov, Katarína Podracká je politologička 
a spolupracovníčka KI, Maciej Ruczaj publicista, Ulrich Wollner, odborný asistent na 
Katedre filozofických vied Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici a Peter Zajac, prezident KI. 
 

Analýzy, štúdie 
 
Analytici a spolupracovníci KI publikovali v roku 2005 v médiách a na webstránke KI 
odborné články, analýzy a štúdie z oblasti ekonómie, sociálnej politiky, školstva, 
pôdohospodárstva, ochrany životného prostredia, verejnej správy, regionálneho 
rozvoja, občianskej spoločnosti, národnostných menšín, európskej integrácie 
a zahraničnej politiky. Analytici KI tiež vystupovali s odbornými prednáškami na tieto 
témy na rôznych podujatiach a zúčastňovali sa verejných diskusií. 
 
V januári 2005 bola zverejnená štúdia KI  Fiškálna decentralizácia a obce, ktorej 
autormi sú Dušan Sloboda, analytik KI a Jozef Čavojec, redaktor denníka SME.  
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V januári 2005 bola vydaná publikácia Inštitútu pre verejné otázky s názvom 
Slovensko 2004 - Súhrnná správa o stave spoločnosti. Spoluautormi publikácie boli 
viacerí analytici KI. Autorom kapitoly "Národnostné menšiny" je Ondrej Dostál, 
kapitolu "Verejné financie" spracoval Peter Gonda a kapitolu "Sociálna politika" obaja 
autori spoločne. Autorom kapitoly "Pôdohospodárstvo" je Radovan Kazda. 
 
Dňa 3. marca 2005 zverejnil KI štúdiu analytikov KI Dušana Slobodu a Ondreja 
Dostála Župný variant 2005 – Návrh na zmenu územného členenia SR. KI 
navrhol zmeniť počet vyšších územných celkov z 8 na 16 a miesto samosprávnych 
krajov ich nazvať župami. Návrh KI obsahoval územné vymedzenie 16 žúp, 
zdôvodnenie navrhovaného územného členenia a postup navrhovaných realizačných 
krokov.  
 
V máji 2005 pripravil Inštitút pre verejné otázky štúdiu Dobrovoľníci. Prípadové 
štúdie. Autorom kapitoly Legislatívny rámec dobrovoľníctva v Slovenskej 
republike bol Ondrej Dostál, riaditeľ KI.  
 
V decembri 2005 publikoval KI na webstránke www.usainfo.sk štúdiu Kataríny 
Podrackej, spolupracovníčky KI, nazvanú Antiamerikanizmus. 
 

Komunikačné aktivity KI 
 
KI aj v roku 2005 prevádzkoval webovú stránku www.konzervativizmus.sk 
a prostredníctvom nej, ako aj prostredníctvom e-mailov poskytoval širokej skupine 
záujemcov informácie o svojich aktivitách i o ďalších záležitostiach súvisiacich 
s problematikou konzervativizmu. Vo februári 2004 spustil KI prevádzku anglickej 
verzie svojej webstránky na adrese www.institute.sk. Správcom webstránok KI bol 
Dušan Sloboda. 
 
Od novembra 2004 KI vydáva v mesačnej periodicite newsletter Konzervatívne 
listy. Autori z radov pracovníkov a spolupracovníkov Konzervatívneho inštitútu       
M. R. Štefánika v nich publikujú analýzy, štúdie a komentáre k aktuálnym 
problémom, k pripravovaným návrhom zákonov a k rôznym otázkam verejnej 
politiky. Nachádzajú sa v nich aj informácie o aktivitách KI o dianí v konzervatívnom 
prostredí na Slovensku i v zahraničí. V roku 2005 bolo vydaných 10 čísel 
Konzervatívnych listov. Editorom Konzervatívnych listov bol Radovan Kazda. 
 
Analytici a spolupracovníci KI publikovali články v odborných a iných médiách, 
poskytovali vyjadrenia pre médiá a zúčastnili sa viacerých televíznych a rozhlasových 
diskusií. 
 

Podpora kultúry a umenia 
 
V rámci aktivít na podporu kultúry a umenia KI každoročne v spolupráci s Porotou 
Ceny Dominika Tatarku udeľuje Cenu Dominika Tatarku za literatúru. Dňa 16. 
marca 2005 bola Cena za rok 2004 udelená Stanislavovi Rakúsovi za knihu 
Nenapísaný román.  
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Dňa 10. mája 2005 sa v Bratislave uskutočnila aukcia obrazov slovenských 
výtvarníkov na podporu banskobystrického Divadla z Pasáže, ktoré pracuje s 
ľuďmi s mentálnym postihnutím. Akcia sa uskutočnila aj s finančnou podporou KI.  
 
Vydavateľstvo Kalligram, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a týždenník . týždeň 
dňa 3. októbra 2005 v Bratislave spolu zorganizovali prezentáciu knihy Tomáša 
Zálešáka, spolupracovníka KI, s názvom Diablova práca (Úvahy 
o totalitarizme). Knihu predstavili Peter Zajac, prezident KI a František Šebej, 
redaktor týždenníka .týždeň. 
 
Dňa 7. novembra 2005 KI v spolupráci s týždenníkom .týždeň a revue Impulz 
v Bratislave zorganizoval verejnú prezentáciu knihy W. Chambersa: Svědek, ktorú 
v českom preklade vydal Občanský institut v Prahe. Knihu uviedli predseda redakčnej 
rady revue Impulz Vladimír Palko, prezident Konzervatívneho inštitútu Peter Zajac, 
autorka českého prekladu Michaela Freiová a riaditeľ Občanského institutu Roman 
Joch. 
 

Knižnica KI 
 
V roku 2005 KI systematicky pracoval na projekte Knižnice konzervativizmu – 
Dokumentačného strediska KI. Zámerom KI je vybudovať dokumentačnú bázu 
obsahujúcu základné diela konzervatívneho zamerania, časopisy s konzervatívnou 
orientáciou, odborné texty o konzervativizme, literatúru, analýzy a štúdie z rôznych 
oblastí verejnej politiky, ktorá bude odbornou a informačnou bázou pre expertné a 
analytické aktivity pracovníkov, spolupracovníkov a správnu radu KI. Knižnica 
obsahuje publikácie vydávané KI, priebežne je dopĺňaná o tituly zahraničnej 
i domácej produkcie orientované konzervatívne a klasicky liberálne. Užšiu spoluprácu 
pri rozširovaní knižného fondu sme nadviazali s partnerskými think-tankmi zo 
zahraničia. Koordinátorom projektu Knižnica konzervativizmu bol Dušan Sloboda. 
 

Občianske aktivity KI 
 
V roku 2005 sa KI v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami podieľal na 
aktivitách dvoch občianskych iniciatív a podporoval aktivity zameraná na rozšírenia 
práva na informácie.  
 
Iniciatíva Občania sebe sa od roku 2003 zaoberala legislatívnym prostredím pre 
pôsobenie neziskových organizácií. V roku 2005 sa mimovládne organizácie v nej 
združené vyjadrovali k dvom hlavným témam: k zámeru ministerstva financií zmeniť 
legislatívnu úpravu asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu a úvahami o možnosti 
prijatia tzv. Kódexu neziskového práva. Iniciatíva sa k obom zámerom stavala kriticky 
a poukazovala na negatívne dôsledky ich prípadného presadenia. Iniciatíva 
vypracovala kritickú analýzu návrhu Legislatívneho zámeru Zákonníka neziskového 
práva. Vo vzťahu k návrhu ministerstva financií na zmenu zákona o dani z príjmu 
pripravila vlastné pripomienky a pozmeňujúce návrhy. 
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Iniciatíva proti európskej ústave združila v roku 2004 organizácie s kritickým 
názorom na návrh európskej ústavy a prišla s požiadavkou usporiadať o jej schválení 
na Slovensku referendum.  
 
Dňa 11. júla 2005 bola na Ústavný súd SR v Košiciach doručená ústavná sťažnosť 
proti ratifikácii euroústavy. Skupina 13 občanov, medzi nimi i ľudia z KI, v sťažnosti 
namietala porušenie svojho základného práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí 
priamo priznaného v Ústave SR. K porušeniu tohto základného práva prišlo podľa 
nich tým, že NR SR dňa 11. mája 2005 vyslovila súhlas so Zmluvou o Ústave pre 
Európu bez toho, aby bol zároveň schválený ústavný zákon o vstupe do štátneho 
zväzku s inými štátmi, ktorý by podliehal potvrdeniu v referende, ako to predpokladá 
Ústava SR. Autorom textu ústavnej sťažnosti je Ondrej Dostál, riaditeľ KI a 
koordinátor Iniciatívy proti európskej ústave.  
Senát Ústavného súdu SR na neverejnom zasadaní dňa 14. júla 2005 predbežne 
prerokoval návrh skupiny občanov, namietajúcich porušenie svojho základného práva 
priamo sa zúčastňovať na správe verejných vecí NR SR. Senát sťažnosť prijal na ďalšie 
konanie. Ústavný súd SR zároveň na návrh sťažovateľov odložil vykonateľnosť 
napadnutého uznesenia parlamentu až do rozhodnutia vo veci samej a v odôvodnení 
rozhodnutia vyslovil, že prezident Slovenskej republiky dovtedy nemôže ratifikovať 
Zmluvu o Ústave pre Európu.  
 
Mimovládne organizácie ako zástupcovia verejnosti, medzi nimi i KI, obhájili 
v auguste v rámci rozporových konaní s ministerstvami vnútra a spravodlivosti 
slobodný prístup k informáciám v takom rozsahu, ako bol zavedený od roku 
2000. Občianske argumenty sa podarilo presadiť vďaka skupine takmer 900 
občanov, ktorí podpísali hromadnú pripomienku k novele zákona o priestupkoch 
a takmer 700 občanom, ktorí podpísali hromadnú pripomienku k novele zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám.  
Dňa 6. decembra 2005 sa Konzervatívny inštitút spolu s Alianciou Fair-play 
a združením Občan a demokracia obrátili na poslancov NR SR s výzvou, aby opätovne 
schválili prezidentom vrátenú novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
v pôvodnom znení. NR SR novelu zákona opätovne schválila bez akceptovania 
prezidentovej pripomienky dňa 14. decembra 2005.  
 
Koordinátorom občianskych aktivít KI bol Ondrej Dostál. 
 

Zahraničné aktivity KI 
 
Vo februári a marci 2005 realizovali analytik KI Peter Gonda spolu so 
spolupracovníkom KI Michalom Novotom šesťtýždňovú pracovnú cestu po USA. Prvá 
časť pobytu sa realizovala na základe pozvania Jasona Turnera z Heritage Foundation 
a bola venovaná štúdiu sociálnej reformy v USA. Druhá časť pobytu sa zamerala na 
rozvoj spolupráce KI s americkými konzervatívnymi think-tankami a autoritami 
v oblasti konzervatívneho myslenia v USA.  
 
V dňoch 22.-23. júna 2005 vystúpil Peter Gonda, ekonomický analytik KI, na 
medzinárodnej konferencii Advancing Economic Growth: Investing in 
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Health, ktorú zorganizoval v Londýne The Chatham House – Kráľovský inštitút pre 
medzinárodné záležitosti. Na konferencii okrem iných vystúpil tiež Leszek 
Balczerowicz, guvernér Poľskej národnej banky a autor ekonomických reforiem 
v Poľsku v 90. rokoch. Súčasťou týždňového pobytu Petra Gondu v Londýne bolo 
i nadväzovanie kontaktov s príbuznými konzervatívne orientovanými think-tankmi. 
 
Dňa 23. júna 2005 sa Ondrej Dostál, Radovan Kazda a Dušan Sloboda zúčastnili 
Pražskej jarnej prednášky, ktorú organizoval v Prahe Liberální institut, na 
pozvanie ktorého vystúpil s prednáškou Anthony de Jassay, známy liberálny mysliteľ 
a ekonóm. Zároveň sa pri tejto príležitosti stretli zástupcovia KI so zástupcami 
pražských partnerských think-tankov – Centrum pro ekonomiku a politiku, CEVRO, 
Liberální institut a Občanský institut. 
 
V dňoch 27.-29. júna 2005 sa Peter Gonda, ekonomický analytik KI, a Peter Tatár, 
spolupracovník KI, aktívne s prezentáciou zúčastnili na medzinárodnej konferencii 
Creative Solutions for an Ageing Society: Sharing the Wisdom, ktorú 
organizoval v Trondheime v Nórsku International Association of Homes and Services 
for the Ageing, Washington, D. C., USA. Súčasťou týždňového pobytu Petra Gondu 
v Nórsku bolo i nadväzovanie kontaktov s príbuznými konzervatívne orientovanými 
think-tankmi v Oslo. 
 
Spolupracovník KI Michal Novota sa v dňoch 22. - 25. septembra 2005 zúčastnil 
v Sonntagbergu na konferencií Toward a Free and Virtuous Society, ktorú 
pripravil americký Acton Institute a rakúske organizácie Europa Institut 
a Townhall.at. 
 
V dňoch 23. - 25. septembra 2005 sa Dušan Sloboda, analytik KI a Ľuboš Mikuška, 
spolupracovník KI, zúčastnili na medzinárodnom seminári What can the EU and 
US do to encourage Entrepreneurship in Europe and Elsewhere?, ktorú 
organizovalo the Centre for Research into Post-Communist Economics (CRCE) 
v slovinskom Blede. 
 
V dňoch 11.-13. októbra 2005 sa uskutočnila pracovná cesta Petra Gondu, 
ekonomického analytika KI, do Varšavy, kde sa stretol so zástupcami príbuzných 
think-tankov pôsobiacich v Poľsku. Dňa 12. októbra 2005 vystúpil Peter Gonda vo 
Varšave s prezentáciou o ekonomických reformách na Slovensku pre zástupcov 
poľských think-tankov. 
 
V dňoch 13.-16. októbra 2005 sa Peter Gonda, ekonomický analytik KI, zúčastnil vo 
Vilniuse na konferencii The European ‘Third Way’: The Way Forward? v 
rámci výročného stretnutia European Resource Bank, ktoré organizoval Lithuanian 
Free Market Institute (LFMI). Akcie sa zúčastnilo takmer sto zástupcov think-tankov 
z celej Európy a USA. 
 
V dňoch 5.-6. decembra 2005 sa v Bruseli konalo stretnutie zástupcov pravicovo 
orientovaných politických strán a think-tankov pôsobiacich v jednotlivých krajinách 
EÚ. Na pozvanie Daniela Hannana, jedného z poslancov britských konzervatívcov 
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v Európskom parlamente, sa tohto stretnutia euroskeptikov zúčastnili i Peter Osuský 
a Ľuboš Mikuška ako zástupcovia KI. Výsledkom stretnutia, v snahe spojiť sily 
s kritickým pohľadom na súčasné smerovanie EÚ, bol i prijatý dokument s názvom 
Bruselská deklarácia. 
 
Koordinátorom zahraničných aktivít bol Dušan Sloboda.  
 

Hospodárenie KI 
  
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika mal v roku 
2005 príjmy v celkovej výške 2 779 196 Sk a výdavky v celkovej výške 2 627 043 Sk 
 
KI získal v roku 2005 sedem darov a príspevkov v celkovej výške 475 483 Sk, čo 
predstavovalo 17 % z jeho celkových príjmov. Tri fyzické osoby poskytli KI štyri dary 
v celkovej výške 135 483 Sk (5% z celkových príjmov) nasledovne: Fedor Gál – dar 
v hodnote 19 750 Sk a dar v hodnote 100 000 Sk (určený na podporu udeľovania 
Ceny Dominika Tatarku v rokoch 2006 a 2007), Filip Glasa – dar v hodnote 12 000 
Sk a Milan Kališ – dar v hodnote 3 733 Sk. Dve právnické osoby poskytli KI tri 
príspevky na realizáciu jeho aktivít v celkovej výške 340 000 Sk (12% z celkových 
príjmov KI). Dva príspevky po 100 000 Sk poskytla KI Národná banka Slovenska na 
realizovanie projektu CEQLS. Príspevok v hodnote 140 000 Sk poskytla KI firma 
Mondi Business SCP, a.s. na realizáciu konferencie v Ružomberku a vydanie zborníka 
z nej v rámci projektu Znižovanie rizík korupcie v manažmente ochrany životného 
prostredia. 
 
Príjmy KI z asignácie 2% zo zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 2005 sumu 1 
328 102 Sk a predstavovali 48% z celkových príjmov KI v tomto roku.  
 
Z nadačných a obdobných zdrojov získal KI v roku 2005 vo forme grantov 912 736 Sk, 
čo predstavovalo 33% z jeho celkových príjmov. Príjem v hodnote 619 620 Sk 
predstavovala pre KI druhá splátka grantu na realizáciu projektu Inštitucionálny 
rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý KI poskytol Trust pre 
občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe. Veľvyslanectvo USA podporilo 
v roku 2005 formou grantu vytvorenie webstránky www.USAinfo.sk sumou 32 300 
Sk. Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF podporila sumou 150 000 Sk projekt KI na 
tému čitateľská gramotnosť, ktorý sa začal realizovať v roku 2006. KI získal v roku 
2005 dva granty zo zahraničných nadačných zdrojov. Český nadačný fond Europe & 
Democracy podporil sumou 64 550 Sk projekt CEQLS. Americká nadácia Atlas 
Economic Research Foundation podporila sumou 46 266 Sk vydanie anglickej verzie 
publikácie Návrh sociálnej reformy (plánované na rok 2006). 
 
Príjem vo výške 30 000 Sk získal KI v roku 2005 ako doplatok grantu Ministerstva 
zahraničných vecí po zúčtovaní projektu USA, Európa a Slovensko, realizovaného 
v roku 2004.  
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Ostatné príjmy KI predstavovali v roku 2005 spolu 32 875 Sk. Išlo najmä o príjmy 
z predaja publikácií (5 977 Sk), príjmy z organizovania vzdelávacích akcií (7 695 Sk), 
úroky z vkladov v banke (1 244 Sk) a vrátenie pôžičky (15 000 Sk).  
 
Výdavky KI boli v roku 2005 použité na zabezpečovanie aktivít, ktorými sa napĺňa 
účel neinvestičného fondu (2 412 343  Sk čiže 91,83% z celkových výdavkov fondu) 
a na správu fondu (214 700 Sk, čiže 8,17% z celkových výdavkov fondu).  
 
Z hľadiska jednotlivých projektov bola štruktúra výdavkov KI nasledovná: Výdavky 
na aktivity projektu Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika 
v roku 2005 predstavovali 1 405 882 Sk, výdavky na projekt CEQLS 172 181 Sk, 
výdavky na projekt Znižovanie rizík korupcie v manažmente ochrany životného 
prostredia 268 611 Sk, výdavky na projekt Daňová reforma a mimovládne neziskové 
organizácie v nej 46 464 Sk, výdavky na zriadenie webstránky USAinfo.sk 32 730 Sk. 
Náklady spojené s udeľovaním Ceny Dominika Tatarku v roku 2005 predstavovali    
61 122 Sk.  
 
Výkazy o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch a prehľad o daroch, 
príspevkoch a príjmoch neinvestičného fondu Konzervatívny inštitút Milana 
Rastislava Štefánika za rok 2005 sú prílohami tejto výročnej správy. 
 

 
Ondrej Dostál 

správca neinvestičného fondu 
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika 

 


