
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 
2010 

 
 
 



KONZERVATÍVNY Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika 
INŠTITÚT Štefánikova 1  
M. R. ŠTEFÁNIKA 811 06 Bratislava 1 
M. R. STEFANIK  tel.: +421 2 546 300 63 
CONSERVATIVE  fax: +421 2 546 300 62 
INSTITUTE e-mail: conservative@institute.sk 
 
 

 - 2 -

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. 
Zriaďovateľ neinvestičného fondu vymenoval v apríli 2009 na trojročné funkčné 
obdobie Správnu radu KI v nezmenenom zložení: Peter Zajac (predseda), Ján Králik 
(podpredseda) a Vladimír Čečetka (člen). Za revízora zriaďovateľ fondu v apríli 2009 
opätovne vymenoval Andreu Gondovú na obdobie troch rokov. 
 
V roku 2009 pôsobili v KI siedmi pracovníci: správca a riaditeľ KI Ondrej Dostál, 
projektový manažér Dana Feketeová, makroekonomický analytik Peter 
Gonda, analytička pre oblasť vzdelávania Zuzana Humajová, manažér pre oblasť 
komunikačných aktivít a analytik pre oblasť poľnohospodárstva a životného 
prostredia Radovan Kazda, koordinátor zahraničných vzťahov, editor 
Konzervatívnych listov, správca webstránok KI a analytik pre oblasť regionálnej 
politiky a verejnej správy Dušan Sloboda a analytik pre oblasť zahraničnej politiky 
a európskych záležitostí Ivan Kuhn. 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 2009 realizoval KI akcie, aktivity a projekty, 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 2009 KI pokračoval v organizovaní prednášok významných zahraničných 
ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series 
(CEQLS). V priebehu roku 2009 sa uskutočnili tri prednášky. Koordinátorom 
projektu bol Peter Gonda. 
 
V roku 2009 KI pokračoval v realizácii druhého ročník projektu Akadémia 
klasickej ekonómie, v rámci ktorého sa uskutočnili semináre na ekonomické témy. 
Koordinátorom projektu bol Peter Gonda. 
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V roku 2009 KI realizoval projekt "Eurofunds Watchdog – Znižovanie rizika 
korupcie prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z 
fondov EÚ". Koordinátorom projektu bol Ivan Kuhn.  
 
V roku 2009 KI realizoval projekt "Podpora pre hodnotovo orientovanú 
slovenskú zahraničnú politiku". Koordinátorom projektu bol Ivan Kuhn.  
 
V roku 2009 začal KI realizovať projekt „Obhajoba občianskych práv a slobôd 
na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky 
Slovenskej republiky“. Koordinátorom projektu je Ivan Kuhn. 
 

Konferencie, semináre, konzervatívne kluby a ďalšie 
akcie organizované KI 
 
KI realizoval v roku 2009 viacero konferencií, seminárov, konzervatívnych klubov 
a prednášok spojených s diskusiou. 
 
Dňa 19. januára 2009 KI organizoval v poradí 29. konzervatívny klub, v rámci 
ktorého tentoraz na tému Zaslúži si Gustáv Husák pamätnú tabuľu? 
diskutovali: Ján Čarnogurský, Eduard Chmelár, Ondrej Dostál, Ivan Kamenec 
a Matej Medvecký. Moderoval Štefan Hríb. 
 
Dňa 11. marca 2009 Občanský institut v spolupráci s KI organizoval v Bratislave 
seminár na tému Budúcnosť Európy. Na seminári s príspevkami vystúpili Roman 
Joch, Peter Osuský, František Šebej, Vladimír Palko a Matyáš Zrno. 
 
Dňa 2. apríla 2009 KI organizoval II. ročník kongresu Alternatívy rozvoja 
odpadového hospodárstva v SR /Odpady a samospráva/, ktorý sa uskutočnil 
vo Veľkej Dvorane KDAH v Ružomberku. 
 
Dňa 3. apríla 2009 KI s podporou Gratex International v Bratislave vyhlásil výsledky 
tretieho ročníka súťaže Študentská esej na tému Osudové osmičky v dejinách 
Československa /Udalosti rokov 1918, 1938, 1948, 1968 a 1988 z pohľadu študenta 
v roku 2008/. Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 
pred premietaním dokumentárneho filmu krátká_dlouhá_cesta_ .  
1. miesto: 
Martin Vlachynský, študent Ekonomicko-spravnej fakulty Masarykovej univerzity 
v Brne 
2. miesto: 
Tomáš Makatúra, študent Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM 
Slovakia v Prešove 
3. miesto: 
Marián Sekerák, študent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 
Dňa 14. mája 2009 KI v spolupráci so SKOI s podporou hlavného partnera Penta 
Investments organizoval dalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Tentoraz na pozvanie KI 



KONZERVATÍVNY Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika 
INŠTITÚT Štefánikova 1  
M. R. ŠTEFÁNIKA 811 06 Bratislava 1 
M. R. STEFANIK  tel.: +421 2 546 300 63 
CONSERVATIVE  fax: +421 2 546 300 62 
INSTITUTE e-mail: conservative@institute.sk 
 
 

 - 4 -

v Bratislave prednášal Samuel Gregg, riaditeľ výskumu v Acton Institute (USA), na 
tému Finančná kríza: vládne zásahy a zlyhanie morálky. 
 
Dna 15. mája 2009 sa v Bratislave v rámci Free Market Roadshow konala 
medzinárodná konferencia Finančná kríza – zlyhanie štátu alebo trhu. KI bol 
jedným z partnerov konferencie, na ktorej okrem iných vystúpili Samuel Gregg 
z Acton Institute, Marcel Guarnizo z EICEE, Myron Scholes, nositeľ Nobelovej ceny 
za ekonómiu, Daniel Mitchell a Richard Rahn z Cato Institute. 
 
Dňa 2. júna 2009 KI v spolupráci s týždenníkom .týždeň organizovali v Bratislave 
diskusný konzervatívny klub na tému Finančná kríza a Slovensko: Pomôžu 
balíčky proti kríze? 
 
Dňa 15. júna 2009 KI s podporou Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej 
a východnej Európe organizoval v Bratislave v hoteli Devín 
konferenciu Transparentnosť a efektívnosť využívania fondov EÚ na 
Slovensku, na ktorej vystúpili s príspevkami Zuzana Wienk, Aliancia Fair-Play, Ivan 
Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Pavel Nechala, TIS, Ctibor Košťál, SGI, 
Roman Havlíček, Priatelia Zeme-CEPA, Martin Plesch, EUREA, Vladimír Šárnik, 
EUREA, Radovan Ďurana, INESS a Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. 
Štefánika. 
 
V dňoch 21.-22. septembra 2009 organizoval Miestny klub ODM Bratislava a Youth 
Likud v spolupráci s KI, Slovenskou úniou židovskej mládeže a židovskou komunitou 
v Bratislave cyklus prednášok Slovensko a Izrael. 
 
Dňa 28. septembra 2009 KI v spolupráci so SKOI s podporou Penta Investments 
organizovali ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Tentoraz v Bratislave prednášal Jesús 
Huerta de Soto, profesor ekonómie pôsobiaci na Univerzite kráľa Juana Carlosa 
v Madride, na tému Finančná kríza a ekonomická recesia. 
 
Dňa 22. októbra 2009 KI organizoval v Pálffyho paláci v Bratislave ďalší diskusný 
konzervatívny klub, tentoraz na tému Aká je budúcnosť waldorfských škôl na 
Slovensku? Pohľad do zákulisia experimentálneho overovania 
alternatívneho vzdelávania. Po príspevkoch panelistov (Soňa Nováková, Marián 
Czére, Michaela Vaníčková, Eva Orbanová, Branislav Pupala a Oľga Nachtmannová) 
nasledovala diskusia. Moderovala analytička KI Zuzana Humajová. 
 
Dňa 27. októbra 2009 KI organizoval v Bratislave premietanie dokumentárneho 
filmu I.O.U.S.A. (2008, USA, 85 min.) o príčinách a dôsledkoch finančnej krízy a 
verejného dlhu. Projekcia filmu bola spojená s následnou diskusiou 
s ekonómami Vladimírom Vaňom a Jurajom Karpišom o danej 
problematike. Moderoval ekonóm KI Peter Gonda. 
 
Dňa 23. novembra 2009 KI v spolupráci so SKOI s podporou Penta Investments 
organizovali ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Tentoraz v Bratislave prednášal Gene 
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Smiley, emeritný profesor ekonómie, Marquette University, Milwaukee, na 
tému Veľká depresia a súčasná ekonomická kríza: podobnosti a rozdiely. 
 
Dňa 26. novembra 2009 KI organizoval v Pálffyho paláci v Bratislave ďalší diskusný 
konzervatívny klub, tentoraz na tému Reforma školstva bez učebníc?. Hosťami 
analytičky KI Zuzany Humajovej, ktorá diskusiu uviedla a moderovala, boli Anna 
Chlupíková, David Králik, Veronika Adamčíková, Gréta Korpádiová a Martin Mojžiš. 
 
Dňa 18. decembra 2009 KI vyhlásil výsledky súťaže Študentská esej 2009. 
Témou štvrtého roka esejistickej súťaže bol November 1989 a 20 rokov 
slobody /Stav občianskych, politických a ekonomických slobôd na Slovensku dve 
desaťročia po páde komunistického režimu/. Hlavným partnerom a sponzorom 
súťaže bola spoločnosť Gratex International, a.s. a internetový obchod Realshop. 
Ďalším partnerom a sponzorom súťaže bol Ing. Tibor TAKÁČ a spoločnosť 
GEOPLÁN–Rožňava, s. r. o. 
1. miesto: 
Terézia Píšiová, študentka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej 
univerzity v Bratislave 
2. miesto: 
Radovan Potočár, študent Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach 
3. miesto: 
Pavol Maciak, študent Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave 
 
 

Prednášky, prezentácie, vystúpenia 
 
Analytici a spolupracovníci KI v roku 2009 vystupovali s odbornými prednáškami a 
vystúpeniami aj na podujatiach, organizovaných inými inštitúciami, a zúčastňovali sa 
verejných diskusií a besied v médiách a vystupovali na tlačových besedách. 
 
Dňa 24. januára 2009 diskutoval v relácii Zoči-voči v TV Televízo analytik KI 
Radovan Kazda s riaditeľom Greenpeace Slovensko Jurajom Rizmanom na tému 
Kríza a hľadanie energetických zdrojov 
 
Dňa 23. februára 2009 zorganizoval Inštitút pre verejné otázky v spolupráci 
s Ústavom sociológie Maďarskej akadémie vied a Ústavom pre výskum etnických 
menšín Maďarskej akadémie vied v Bratislave okrúhly stôl slovensko-
maďarskej konzultačnej iniciatívy. Hlavnou témou podujatia bola problematika 
národnostných menšín. Podujatia sa za KI zúčastnili prezident KI Peter 
Zajac a riaditeľ KI Ondrej Dostál. 
 
Dňa 25. februára 2009 organizoval Bratislavský inštitút humanizmu diskusiu na 
tému Intelektuáli a médiá /Ešte raz po rokoch/. Diskutovali spolu Peter Zajac, 
Samuel Abrahám, Egon Gál, Eugen Gindl a František Novosád. 
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Dňa 11. marca 2009 informoval analytik KI Dušan Sloboda na tlačovej konferencii 
novinárov a verejnosť, že minister Janušek odmieta zverejniť informácie 
o čerpaní eurofondov. 
 
Dňa 12. marca 2009 sa zástupcovia mimovládnych organizácií, medzi nimi i analytik 
KI Ivan Kuhn, stretli s členkou Európskej komisie pre regionálnu politiku Danutou 
Hübner. Upozornili ju na závažné problémy pri čerpaní, transparentnosti 
a monitoringu eurofondov na Slovensku. 
 
Dňa 23. apríla 2009 sa riaditeľ KI Ondrej Dostál v Brne zúčastnil diskusie 
o slovensko-maďarských vzťahoch organizovanej Študentskou sekciou 
Medzinárodného politologického ústavu Masarykovej univerzity. Ďalším 
diskutujúcim bol komentátor Lidových novín Ľuboš Palata z Prahy. Diskusiu 
moderoval Ondrej Schütz, spolupracovník KI. 
 
Dňa 25. apríla 2009 ekonóm KI Peter Gonda prednášal na tému Euro: nástroj 
alebo brzda prosperity a slobody v Európe? na medzinárodnej konferencii 
Občanského institutu, ktorá sa pod názvom Budúcnosť slobody v Európe konala 
vo Viedni v dňoch 24.-26. apríla 2009. 
 
Dna 14. mája 2009 bol jedným z hosti v studiu STV v rámci diskusného Večera na 
tému Význam európskych inštitúcii i Ivan Kuhn, analytik KI. 
 
Dňa 18. júla 2009 sa na festivale Pohoda na trenčianskom letisku v ČSOB aréne 
konala diskusia týždenníka .týždeň na tému Moc bezmocných. Jedným 
z diskutujúcich bol i Ondrej Dostál, riaditeľ KI. 
 
Dňa 28. augusta 2009 sa analytik KI Radovan Kazda zúčastnil stretnutia expertov 
v oblasti elektroodpadov za okrúhlym stolom pod názvom Eko ďalej... 
elektroodpady?, kde vystúpil s prednáškou na tému Zlepší sa recyklácia 
odpadu po zavedení príspevkov do Recyklačného fondu? 
 
Dňa 21. októbra 2009 analytička KI Zuzana Humajová upozornila na to, 
že ministerstvo školstva nesleduje experimenty na školách. KI žiadal 
ministerstvo školstva o sprístupnenie informácií o alternatívnych programoch, ktoré 
sa realizujú na základných školách. Z odpovede ministerstva školstva vplynulo, že 
nevedie ani len základnú evidenciu o experimentoch, ktoré samo povolilo. 
 
Dňa 4. novembra 2009 sa v rámci medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov 
Jeden svet v Bratislave konala diskusia na tému 20 rokov slobody. Jej hosťami boli 
Fedor Gál, Martin Bútora a riaditeľ KI Ondrej Dostál. 
 
Dňa 19. novembra 2009 sa analytik KI Radovan Kazda zúčastnil kongresu Deň 
odpadového hospodárstva 2009 – Na ceste k energii odpadov s prednáškou 
na tému Dopad krízy na oblasť odpadového hospodárstva. 
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Dňa 30. novembra 2009 analytik KI Ivan Kuhn prezentoval na tlačovej konferencii 
výsledky monitoringu, z ktorého vyplynulo, že ministerstvá obstarali 
predražené webstránky pre operačné programy za milióny korún. Rozdiel 
medzi najdrahšou a najlacnejšou webstránkou je až 2 214 500 Sk (73 508 eur). 
 
Dňa 9. decembra 2009 prezentoval na tlačovej konferencii analytik KI Ivan Kuhn 
výsledky aktuálneho prieskumu verejnej mienky zameraného na názory 
občanov Slovenskej republiky na slovenskú zahraničnú politiku a 
podporu demokratizácie vo svete. 
 
Dňa 14. decembra 2009 ekonóm KI Peter Gonda prezentoval na konferencii 1 rok 
eura v Bratislave prezentáciu na tému Rizikový „eurokanál“. 
 
 

Analýzy, štúdie a ďalšie odborné aktivity KI 
 
Analytici a spolupracovníci KI publikovali v roku 2009 v médiách a na webstránke KI 
odborné články, analýzy a štúdie z oblasti ekonómie, sociálnej politiky, školstva, 
ochrany životného prostredia, verejnej správy, regionálneho rozvoja, občianskej 
spoločnosti, európskej integrácie, zahraničnej politiky a eurofondov. Formou 
tlačových konferencií a tlačových správ prezentovali zároveň viacero odborných 
vyjadrení.  
 
Dňa 11. marca 2009 prezentoval analytik KI Ivan Kuhn na tlačovej konferencii 
čiastkové výsledky monitoringu využívania eurofondov na Slovensku, 
v rámci ktorých poukázal na priepastné rozdiely v cenách, ktoré boli ministerstvá 
ochotné zaplatiť za logá pre operačné programy. 
 
Dňa 18. marca 2009 TaxPayers Alliance v spolupráci s KI a ďalšími think-tankmi 
oficiálne v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu predstavili štúdiuPalestínska 
výchova k nenávisti po konferencii v Annapolise. Na štúdii spolupracoval 
i analytik KI Ivan Kuhn. 
 
Dňa 24. marca 2009 riaditeľ KI Ondrej Dostál prezentoval na tlačovej 
konferencii analýzu úskalí, ktoré v sebe nesie vládny návrh zákona 
o pedagogických zamestnancoch a jeho ustanovenia o statuse verejného činiteľa 
pre učiteľov. Na ďalšie nedostatky v pripravovanom zákone o pedagogických 
zamestnancoch a na to, že návrh zákona nie je v súlade s cieľmi reformy 
školstva, upozornila na tlačovej konferencii analytička KI Zuzana Humajová.  
 
Dňa 14. apríla 2009 prezentovali analytici KI Dušan Sloboda a Ivan Kuhn na tlačovej 
konferencii predstavili porovnanie, ako jednotlivé ministerstvá zareagovali 
na identickú žiadosť KI o zverejnenie informácií týkajúcich sa 
prerozdeľovania eurofondov pre projekty. 
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V rámci projektu Štát a prostredie pre neziskový sektor spracoval Ondrej 
Dostál analýzu legislatívneho prostredia pre ekonomické fungovanie neziskového 
sektora na Slovensku. 
 
V rámci projektu Hodnotenia ekonomických a sociálnych opatrení v 
regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý realizuje Inštitút INEKO, sa štvrťročne 
vyjadrujú analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej 
obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným 
opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Jedným 
z hodnotiteľov bol v priebehu celého roku 2009 analytik KI Dušan Sloboda. Analytik 
KI Peter Gonda bol jedným z hodnotiteľov v rámci projektu INEKO Hodnotenie 
ekonomických a sociálnych opatrení (HESO), v rámci ktorého sa hodnotia 
ekonomické a sociálne opatrenia na celoštátnej úrovni.  
 

Komunikačné aktivity KI 
 
KI aj v roku 2009 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. KI prevádzkoval aj anglickú verziu svojej 
webstránky na adrese www.institute.sk. Ďalej KI v roku 2009 prevádzkoval 
tematické webstránky www.usainfo.sk (venovanú informáciám o americkej 
spoločnosti a politike a o slovensko-americkým vzťahom),  www.euroustava.sk  
(venovanú problematike európskej ústavy a Lisabonskej zmluvy), 
www.noveskolstvo.sk (venovanú problematike školstva a jeho reformy) a 
www.monitoringfondov.eu (venovanú monitoringu prerozdeľovanai eurofondov v SR 
v programovacom období 2007-2013). Správcom webstránok KI bol Dušan Sloboda.  
 
KI je jedným z partnerov projektu EUserver, internetového portálu, ktorého cieľom 
je sprostredkovávať prehľad všetkých aktuálnych informácií (nové časopisy, knihy, 
štúdie, pozvánky na konferencie, semináre) zo sveta eurorealistických organizácií 
pôsobiacich v rámci Českej a Slovenskej republiky na jednom mieste.  
 
KI v roku 2009 vydával 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 2009 bolo vydaných 11 čísel Konzervatívnych listov. 
Editorom Konzervatívnych listov bol Dušan Sloboda. 
 
Analytici a spolupracovníci KI publikovali články v odborných a iných médiách, 
poskytovali vyjadrenia pre médiá a zúčastnili sa viacerých diskusií v elektronických 
médiách. 
 
V roku 2009 pokračoval KI v aktivitách zameraných na vydanie Výkladového 
ekonomického slovníka.  
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Podpora kultúry a umenia 
 
Dňa 13. marca 2009 bola v Bratislave slávnostne udelená Cena Dominika Tatarku 
za rok 2008. Porota Ceny Dominika Tatarku a KI udelili tento rok dve ceny: 
- Cenu Dominika Tatarku Jánovi Buzássymu za zbierku básní Bystruška a 
- Čestnú Cenu Dominika Tatarku príbehu bratislavského ochranárstva, 
spracovanému v publikácii Mikuláša Maňa Hubu Ideál – skutočnosť – mýtus. 
Cenu každoročne udeľuje KI a Porota Ceny Dominika Tatarku. Táto cena je 
považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za 
výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v 
tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.  
 

Knižnica KI 
 
V rámci KI existuje Knižnica konzervativizmu – Dokumentačné stredisko 
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. Spoluprácu pri rozširovaní knižného fondu 
rozvíjame s partnerskými think-tankmi zo zahraničia. Koordinátorom projektu 
Knižnica konzervativizmu bol Dušan Sloboda. 
 

Občianske aktivity KI 
 
Dňa 3. marca 2009 KI podporil návrh novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a návrh novely zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, ktoré 
pripravili VIA IURIS v spolupráci s tímom právnikov. Cieľom noviel je 
dosiahnuť lepšie nakladanie s verejným majetkom. 
 
Dňa 4. júna 2009 organizoval Človek v ohrození v spolupráci s KI a ďalšími 
organizáciami spomienkové podujatie pri príležitosti 20. výročia masakru 
na námestí Tien-an-men v Pekingu. Podujatie sa konalo pred čínskou 
ambasádou v Bratislave. 
 
Dňa 11. júna 2009 KI vyjadril podporu výzve Červená pre Harabina. Pripojili 
sme sa k protestu proti tomu, aby sa Štefan Harabin stal predsedom Najvyššieho 
súdu a Súdnej rady, a tým prakticky prvým mužom súdnictva s rozsiahlym vplyvom 
na jeho chod. 
 
Dňa 15. júna 2009 viaceré mimovládne organizácie, medzi nimi i KI, vyzvali 
najvyšších ústavných činiteľov SR k diskusii o ľudských právach na stretnutí 
s čínskym prezidentom v Bratislave. 
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Dňa 18. júna 2009 mimovládne organizácie, medzi nimi i KI, protestovali pred 
Prezidentským palácom za ľudské práva v Číne. Počas protestu priaznivci 
čínskeho prezidenta Chu Ťin-tchaa napadli slovenských demonštrantov, pričom 
slovenská polícia počas potýčok buď nerobila nič alebo sa postavila na stranu 
priaznivcov komunistického režimu. Dňa 19. júna 2009 mimovládne organizácie, 
medzi nimi i KI, odsúdili konanie slovenskej polície počas demonštrácií 
pred prezidentským palácom dňa 18. júna 2009. Súčasne vyzvali verejnosť, aby 
sa pripojila k pokračujúcim protestom, ktoré pokračovali dňa 19. júna 2009 pred 
Úradom vlády SR, kde čínskeho prezidenta privítal premiér Robert Fico. Dňa 19. júna 
2009 zaslal riaditeľ KI Ondrej Dostál otvorený list ministrovi kultúry 
Marekovi Maďaričovi, v ktorom ho vyzval, aby ako predstaviteľ demokratickej 
krajiny prejavil svoju úctu k slobode, demokracii a ľudským právam tým, že 
najvyššiemu predstaviteľovi totalitného čínskeho režimu ukáže pamätník obetiam 
komunizmu pri jeho návšteve hradu Devín. Dňa 24. júna 2009 predložili zástupcovia 
mimovládnych organizácií, medzi nimi i KI, správu o priebehu udalostí na 
Hodžovom námestí počas protestu za ľudské práva v Číne Výboru NR SR 
pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.  
 
Dňa 13. júla 2009 mimovládne organizácie, medzi nimi i KI, doručili na Ministerstvo 
vnútra SR oficiálnu sťažnosť na postup polície dňa 18. júna 2009 na 
Hodžovom námestí v Bratislave a v priľahlých uliciach v súvislosti s návštevou 
čínskeho prezidenta na Slovensku. KI v spolupráci s Via Iuris zároveň podali 
trestné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie trestných 
činov príslušníkmi Policajného zboru SR. Dňa 14. júla 2009 Krajský súd 
v Bratislave rozhodol, že bratislavská mestská časť Staré Mesto zakázala 
Ondrejovi Dostálovi zhromaždenie pred Prezidentským palácom počas 
návštevy čínskeho prezidenta v rozpore so zákonom. Dňa 17. augusta 2009 
bola na Ústavný súd SR zaslaná ústavná sťažnosť, v ktorej je namietané 
porušenie základných práv riaditeľa KI Ondreja Dostála Krajským súdom 
v Bratislave pri rozhodovaní o zákaze zhromaždenia. 
 
Dňa 5. augusta 2009 bola zverejnená výzva, v ktorej viacerí ľudia z prostredia 
mimovládnych organizácií apelujú na samosprávy a vládu, aby začali konečne šetriť 
a nevyhýbali sa komunálnej reforme. Spoluautorom a jedným z úvodných signatárov 
výzvy je analytik KI Dušan Sloboda. 
 
Dňa 2. septembra 2009 riaditeľ KI Ondrej Dostál vystúpil s prejavom na proteste 
proti jazykovému zákonu, ktorý sa konal v Dunajskej Strede pri príležitosti 
vstúpenia novely zákona do účinnosti. 
 
Dňa 9. septembra 2009 zorganizovali mimovládne organizácie (vrátane KI) a ľudsko-
právni aktivisti náhradné zhromaždenie za protizákonne zakázané 
zhromaždenie, ktoré sa pôvodne malo konať počas návštevy čínskeho prezidenta 
Hodžovom námestí v Bratislave. Účastníkov zhromaždenia pozdravil na záver 
dalajláma, ktorý navštívil Bratislavu, aby prevzal Cenu Jána Langoša. 
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Dňa 3. novembra 2009 petičný výbor v zložení Egon Gál, Martin Mojžiš, Peter 
Zajac a Ondrej Dostál zverejnil petíciu, s ktorou sa obrátil priamo na Generálnu 
prokuratúru SR so žiadosťou preskúmať znalecký posudok dekana 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava Prof. MUDr. Petra 
Labaša, týkajúci sa napadnutia Hedvigy Malinovej.  
 
Dňa 3. novembra 2009 Správna rada občianskeho združenia Človek 
v ohrození ocenila občianskeho aktivistu a riaditeľa KI Ondreja 
Dostála cenou, ktorú každoročne udeľuje za pomoc krízovým oblastiam sveta. 
 
Dňa 16. decembra 2009 skupina občanov z mimovládnych organizácií, medzi nimi 
i KI, v súvislosti s návštevou prezidenta Vietnamskej socialistickej republiky na 
Slovensku zaslala otvorený list trom najvyšším ústavným činiteľom v 
ktorom ich vyzvala, aby pri príležitosti oficiálnych rokovaní otvorili aj 
tému porušovania ľudských práv vo Vietname. 
 
Koordinátorom občianskych aktivít KI bol Ondrej Dostál. 
 

Zahraničné aktivity KI 
 
Dňa 4. apríla KI zverejnil medzinárodnú petíciu Slobodný obchod je najlepší 
prístup a pripojil sa tak k mnohých ďalším inštitúciám z celého sveta podporujúcich 
petíciu, ktorú spustili ako svoju spoločnú iniciatívu International Policy Network, 
Atlas Economic Research Foundation a Global Initiative for Free Trade, Peace and 
Prosperity. 
 
Dňa 19. októbra 2009 Atlas Economic Research Foundation so sídlom v USA 
zverejnila výsledky medzinárodného ocenenia Templeton Freedom Awards. 
Jedným z nositeľov tohto prestížneho ocenenia za rok 2009 je i KI za cyklus CEQLS. 
Dňa 9. novembra 2009 Atlas Economic Research Foundation slávnostne udeľovala 
vo Washingtone medzinárodné ocenenie Templeton Freedom Awards za rok 
2009. Cenu prevzal Peter Gonda, ekonóm KI a koordinátor cyklu CEQLS. 
 
 

Hospodárenie KI 
  
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika mal v roku 
2009 výnosy v celkovej výške 124 720 eur a náklady v celkovej výške 124 720 eur. 
 
Príjmy KI v roku 2009 predstavovali 78 355,27 eur, výdavky 131 629,23 eur. 
 
KI získal v roku 2009 šesť darov v celkovej hodnote 4 051,05 eur. Dary poskytli KI tri 
fyzické osoby: Martin Polek (3 300 eur), Milan Kališ (66,66 eur) a pani Gajarská (17 
eur), jedna právnická osoba: Geoplán Rožňava (dva dary po 333 eru – spolu 666 eur) 
a jeden dar získal KI prostredníctvom darcovského portálu www.dakujeme.sk (1,39 
eur). Ďalším darom bolo odpustenie časti dlhu KI voči Petrovi Zajacovi vo výške 
6 472,82 eur (pôžička bola poskytnutá v roku 2008 a časť z nej bola vrátená v roku 
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2009, preto sa táto položka v prehľade o daroch, príspevkoch a príjmov za rok 2009 
nenachádza). 
 
Príjmy KI z grantových a nadačných zdrojov v roku 2009 predstavovali 65 169,66 eur. 
Grantové prostriedky poskytli Medzinárodný vyšehradský fond (International 
Visegrad Fund) (4 000 eur) ako refundáciu nákladov na konferenciu Budúcnosť 
Európskej únie – pohľad zo Strednej Európy, ktorá KI zorganizoval dňa 27. októbra 
2008, Open Society Institute (17 001,55 eur) na projekt Podpora pre hodnotovo 
orientovanú slovenskú zahraničnú politiku, Nadácia otvorenej spoločnosti 
(36,849,88 eur) na projekt „Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a 
podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky“  a Atlas 
Economic Research Foundation ako súčasť ocenenia Templeton Freedom Awards za 
rok 2009 za projekt CEQLS (6 782,42 eur) a ako cestovný grant na účasť zástupcu KI 
na slávnostnom odovzdávaní ceny (535,81 eur). 
 
Príjmy KI z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 2009 sumu 
6 881,93 eur.   
 
Z vlastnej činnosti získal KI v roku 2009 príjmy vo výške 468,53 eur – v tom 
účastnícke poplatky za účasť na akciách KI (288 eur) a predaj publikácie Na obranu 
slobodného trhu (180,53 eur). 
 
Finančnú čiastku 1 705,89 eur získal KI v roku 2009 z Európskeho sociálneho fondu 
ako refundáciu nákladov projektu Vzdelávanie pre život. Príjmy z úrokov 
predstavovali 78,21 eur.  
 
Výdavky KI boli v roku 2009 použité na zabezpečovanie aktivít, ktorými sa napĺňa 
účel neinvestičného fondu (129 472,49 eur, čiže 98,36 % z celkových výdavkov fondu) 
a na správu fondu (2 156,74 eur, čiže 1,64 % z celkových výdavkov fondu).  
 
Z hľadiska projektov a najvýznamnejších aktivít bola štruktúra výdavkov KI v roku 
2009 nasledovná:  
 
Výdavky na projekt Eurofunds Watchdog – Znižovanie rizika korupcie 
prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ  
predstavovali 40 342,43 eur, výdavky na projekt CEQLS 3 519,54 eur, výdavky na 
Cenu Dominika Tatarku 1 910,46 eur, výdavky na Konzervatívne listy 2 216,58 eur. 
výdavky na Akadémiu klasickej ekonómie 7 408,64 eur, výdavky na Študentskú esej 
2008 predstavovali 374,94 eur, výdavky na projekt Podpora pre hodnotovo 
orientovanú slovenskú zahraničnú politiku 28 118,31 eur, výdavky na projekt 
„Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo 
orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky“  30 832,10 eur, výdavky na 
Študentskú esej 2009 predstavovali 208,39 eur a výdavky na projekt Štát 
a prostredie pre neziskový sektor 1 991,64 eur.  
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Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch 
neinvestičného fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2009 
sú prílohami tejto výročnej správy. 
 
 
 

Ondrej Dostál 
správca neinvestičného fondu 

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika 
 

 
 


