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Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) je nezávislá, 
nezisková, mimovládna organizácia. Presadzuje hodnoty slobodnej spoločnosti, 
slobodnej ekonomiky, osobnej zodpovednosti, ochrany súkromného vlastníctva, 
prirodzených foriem solidarity, demokratického právneho štátu, občianskej 
spoločnosti a ľudských práv, vzdelanej a kultúrnej spoločnosti. Snahou KI je v čo 
najväčšej miere napomôcť vytvoreniu takej atmosféry v spoločnosti a vo verejnom 
ţivote, ktorá bude voči týmto hodnotám vnímavá a bude ich široko akceptovať.  
 
KI je konzervatívne orientovaný think tank zaloţený 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 bol v roku 2010 Ondrej Dostál. 
Revízorom KI bola v roku 2010 Andrea Gondová.  
 
V roku 2010 pôsobili v KI siedmi pracovníci: správca a riaditeľ KI Ondrej Dostál, 
projektový manaţér Dana Feketeová, makroekonomický analytik Peter 
Gonda, analytička pre oblasť vzdelávania Zuzana Zimenová, manaţér pre oblasť 
komunikačných aktivít a analytik pre oblasť poľnohospodárstva a ţivotného 
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 záleţitostí Ivan Kuhn. Na činnosti KI sa podieľali aj spolupracovníci KI.   
 
Na rozdiel od niektorých iných think tankov nie sú aktivity KI orientované iba na 
jednu oblasť verejného ţivota alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI 
je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny 
prístup k ekonomike. Výsledky práce KI sú verejne prístupné a sú k dispozícii 
občanom, médiám, decíznej sfére, politickým stranám a iným mimovládnym 
organizáciám.   
 
V roku 2010 realizoval KI akcie, aktivity a projekty, ktorými napĺňal svoj účel, a to 
najmä rozvoj a ochranu konzervatívnych hodnôt slobodnej a zodpovednej 
spoločnosti, podporu občianskeho konania zameraného na rozvoj konzervatívnych 
demokratických hodnôt v Slovenskej republike a podporu kultúry, výskumu 
a vzdelávania. 
 

Projekty KI 
 

V roku 2010 KI pokračoval v realizácii projektu „Akadémia klasickej ekonómie“ 
uskutočnením jeho tretieho ročníka (Akadémia klasickej ekonómie 2010), 
pozostávajúceho z deviatich seminárov o ekonómii a ekonomickom myslení. 
Koordinátorom projektu bol Peter Gonda. 

 
V roku 2010 KI pokračoval v realizácii projektu „Obhajoba občianskych práv a 
slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej 
politiky Slovenskej republiky“. Koordinátorom projektu bol Ivan Kuhn. 
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V roku 2010 KI zrealizoval projekt „Programové vyhlásenie reformnej vlády“, 
ktorého hlavným výstupom bol dokument Programové vyhlásenie reformnej vlády: 
sprievodca pre zodpovedných politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti 
a štíhlejšiemu štátu, zverejnený na webstránke www.reformnavlada.sk. 
Koordinátorom projektu bol  Peter Gonda.  
 

Konferencie, semináre, konzervatívne kluby a ďalšie 
akcie organizované KI 
 
KI realizoval v roku 2010 viacero konferencií, seminárov, konzervatívnych klubov 
a prednášok spojených s diskusiou. 
 

Dňa 8. marca 2010 KI organizoval v Bratislave diskusný konzervatívny klub na tému 
T. G. Masaryk a Slovensko, a to pri príleţitosti 160. výročia od narodenia prvého 
prezidenta Československej republiky. Diskutovali na ňom: Milan Zemko, Štefan 
Holčík, Martin Garek, Hana Palkovičová a diskusiu moderoval Ondrej Dostál. 

Dňa 11. marca 2010 organizoval KI v Ruţomberku tretí ročník konferencie Odpady 
a samospráva 2010.  

Dňa 22. marca 2010 v Bratislave, dňa 24. marca 2010 vo Viedni a dňa 25. marca 2010 
v Košiciach prednášal na pozvanie KI Richard A. Epstein, profesor práva pôsobiaci na 
 University of Chicago (USA), na tému Ekonomické a právne základy slobodnej 
spoločnosti. 

Dňa 23. marca 2010 KI na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave 
spoluorganizoval prednášku Richarda A. Epsteina, profesora práva University of 
Chicago, na tému Classical Liberal Perspective on Intellectual Property. 

Dňa 17. mája 2010 sa v Bratislave konala konferencia Slovensko v polčase 
reforiem, ktorú organizovali týţdenník TREND a CATO Institute. Jedným 
z partnerov tejto konferencie bol i KI. 

Dňa 18. mája 2010 KI v spolupráci s CEBSI organizovali v Bratislave medzinárodnú 
konferenciu Free Market Road Show 2010. Na konferencii vystúpili zástupcovia 
viacerých významných think-tankov USA a Európy. 

Dňa 18. mája 2010 KI v spolupráci s ďalšími partnermi organizovali CEQLS 
prednášku Charlesa Murraya, akademického pracovníka z American Enterprise 
Institute (USA), ktorý prednášal na tému Kolaps sociálneho štátu a európskeho 
sociálneho modelu. 

Dňa 20. septembra 2010 na pozvanie KI prednášal v Bratislave Tim Evans, vedúci 
konzultantov v Adam Smith Institute, výkonný riaditeľ Cobden Centre a prezident 
Libertarian Alliance na tému Význam klasickej liberálnej politickej ekonómie 
pre súčasnosť a ekonomické reformy. 

http://www.reformnavlada.sk/


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 - 

Dňa 24. novembra 2010 organizoval KI diskusný konzervatívny klub na tému Aký je 
a čo prináša prvý rozpočet Radičovej vlády? Spolu diskutovali štátny tajomník 
ministerstva financií Vladimír Tvaroška, analytik VOLKSBANK Slovensko Vladimír 
Vaňo a ekonóm KI Peter Gonda. 

Dňa 29. novembra 2010 organizoval KI v hoteli Devín v Bratislave konferenciu pod 
názvom Moţnosti a limity hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky. Na 
konferencii v dvoch paneloch s príspevkami vystúpili Ivan Kuhn, František Šebej, 
Milan Nič, Ivo Samson, Nora Beňáková, Andrea Cox, Ján Mihálik, Marian Gabriel 
a Svetozár Gavora. 

Dňa 15. decembra 2010 KI vyhlásil výsledky piateho ročníka súťaţe Študentská esej 
2010. Témou štvrtého roka esejistickej súťaţe bolo Čo očakávam od slovenskej 
vlády?.  

 

Prednášky, prezentácie, vystúpenia 
 
Analytici a spolupracovníci KI v roku 2010 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 30. marca 2010 organizoval týţdenník .týţdeň v divadle GUnaGU v Bratislave 
Večer .týţdňa, v rámci ktorého na tému Emisná krádeţ Interblue diskutovali 
Rado Baťo, redaktor denníka SME, Ivan Štulajter, redaktor denníka SME a Radovan 
Kazda, analytik KI. 
 
Dňa 22. apríla 2010 bol spolupracovník KI  Tomáš Zálešák  hosťom v relácii Lampa 
v televízii JOJ Plus dňa. Témou diskusie bola Katyň. Ďalšími diskutujúcimi boli 
Michal Vašečka a Tomasz Grabinski. 
 
Dňa 28.apríla 2010 diskutoval v relácii Téma dňa televízie TA3 Odštartovalo 
Grécko domino efekt? analytik KI Ivan Kuhn s Radovan Geistom z Euractiv.sk. 
 
Dňa 30.apríla 2010 diskutoval v Správach a komentároch STV na tému Odvráti 
Grécko bankrot? ekonóm KI Peter Gonda a Brigita Schmögnerová, 
viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj. 
 
Dňa 13. mája 2010 boli hosťami relácie Lampa  v televízii JOJ Plus na tému Koľko 
potrvá táto kríza Peter Gonda, Ján Oravec a Marián Vitkovič. 
 
Dňa 17. mája 2010 ekonóm KI Peter Gonda prednášal a diskutoval v paneli Reforma 
sociálneho štátu v rámci konferencie Slovensko v polčase reforiem  
v Bratislave. 
 
Dňa 31. mája 2010 prezentoval ekonóm KI Peter Gonda príspevok o príčinách 
hospodárskej krízy a diskutoval na túto tému s Matejom Sapákom z Ministerstva 

http://www.konzervativizmus.sk/author.php?tomas-zalesak
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?ivan-kuhn
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?peter-gonda
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?ondrej-dostal
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financií SR v paneli diskusného klubu "Café Európa”, ktorý organizovala Slovenská 
debatná asociácia v Trenčíne. 
 
Dňa 3. júna 2010 prezentoval analytik KI Dušan Sloboda v rámci Regionálneho 
diskusného fóra na tému Je viac naozaj vţdy viac? na pôde Technickej univerzity 
v Košiciach prezentáciu s názvom Čakáreň na municipalizáciu: Bratislava, Košice 
a ďalších 2885 adeptov. 
 
Dňa 10. júna 2010 sa koordinátor AKE Peter Gonda zúčastnil okrúhleho stola 
mimovládnych organizácií, ktorý organizovala Nadácia Tatra banky, kde 
prezentoval cyklus Akadémia klasickej ekonómie.  

Dňa 17. júna 2010 diskutovali v relácii Kontakty Slovenského rozhlasu na tému 
Nastal čas sa váţne zaoberať komunálnou reformou? analytik KI Dušan 
Sloboda,   podpredseda ZMOS Milan Muška a právnik Milan Galanda.  

Dňa 21. júna diskutoval v STV na tému Slovensko a eurozóna analytik KI Ivan 
Kuhn a Milan Šikula, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV. 

Dňa 21. júna 2010 boli hosťami relácie Slovenského rozhlasu  Z prvej ruky na tému 
Má Slovensko podpísať rámcový dohovor o európskom finančnom 
stabilizačnom fonde?  analytik KI Ivan Kuhn a šéfredaktor EurActiv.sk Radovan 
Geist.  

Dňa 9. júla 2010 sa v rámci festivalu Pohoda na trenčianskom letisku konali viaceré 
diskusie s účasťou ľudí KI - Ondreja Dostála a Radovana Kazdu. 

Dňa 21. júla 2010 v Téme dňa TA3 na tému Bude MŢP riešiť povodne? spolu 
diskutovali Juraj Smatana, sieť MVO, Ekofórum, Juraj Rizman, Greenpeace 
a analytik KI Radovan Kazda.  

Dňa 2. septembra 2010 diskutovali na tému školstva minister školstva Eugen 
Jurzyca, jeho predchodca Ján Mikolaj, Miron Zelina a šéf Asociácie štátnych gymnázií 
Pavol Sadloň. Telefonicky sa do diskusie zapojila i analytička KI Zuzana Zimenová. 

Dňa 7. septembra 2010 diskutovali v relácii Kontakty Slovenského rozhlasu na tému 
Ako sa odrazí šetrenie samosprávy na kvalite vzdelávania?  podpredseda 
ZMOS Jozef Turčány, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka Matúš Pošvanc a analytička KI 
Zuzana Zimenová. 

Dňa 10. septembra 2010 diskutoval v STV v relácii Hlas Európy na tému Solidarita 
v Európskej únii analytik KI Ivan Kuhn a investičný analytik Vladimír Vaňo.  

Dňa 17. septembra boli hosťami relácie Z prvej ruky Slovenského rozhlasu  na tému 
Summit EÚ, bolo Slovensko „na koberci“? analytik KI Ivan Kuhn a šéfredaktor 
EurActiv.sk Radovan Geist. 

Dňa 12. októbra 2010 prednášal ekonóm KI Peter Gonda na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave na tému Peniaze a menový a bankový systém. Slobodné vs. 
centrálne bankovníctvo v rámci cyklu prednášok Alternatívna ekonómia. 

http://www.konzervativizmus.sk/author.php?dusan-sloboda
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?dusan-sloboda
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?ivan-kuhn
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?ivan-kuhn
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?ivan-kuhn
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?radovan-kazda
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?zuzana-zimenova
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Dňa 21. októbra 2010 sa v Ţiline konala debata medzi analytikom KI Ivanom 
Kuhnom a politológom Eduardom Chmelárom na tému Silný "Brusel" Slovensku 
neprospieva - áno či nie? 
 
Dňa 16.novembra boli hosťami relácie Z prvej ruky Slovenského rozhlasu O čo ide 
v komunálnych voľbách? analytik KI Dušan Sloboda a výkonný podpredseda 
ZMOS Milan Muška. 
 
Dňa 23. novembra 2010 diskutoval v Slovenskom rozhlase na tému Obecné médiá 
zneuţívajú vo volebnej kampani analytik KI Dušan Sloboda.  
 
Dňa 25 novembra 2010 diskutoval v štúdiu TA3 v relácii Analýzy a trendy na tému 
Čo prezrádza rozpočet? ekonóm KI Peter Gonda a ekonóm M.E.S.A.10. Ján 
Marušinec. 
  
Dňa 25. novembra 2010 diskutoval v Nočnej pyramíde Slovenského rozhlasu na 
tému Samospráva a občan analytik KI Dušan Sloboda s riaditeľkou zdruţenia 
Občan, demokracia a zodpovednosť Šarlottou Pufflerovou, zástupkyňou mestskej 
volebnej komisie v Bratislave Ľubicou Trubíniovou a výkonným podpredsedom 
Zdruţenia miest a obcí Slovenska Milanom Muškom.  
 

Dňa 7. decembra 2010 boli hosťami relácie Z prvej ruky Slovenského rozhlasu 
Zasiahol svetovú diplomaciu 11. september? Ako bude vyzerať svetová 
diplomacia?  Ivan Kuhn a politológ Eduard Chmelár. 

 

Analýzy, štúdie a ďalšie odborné aktivity KI 
 
Analytici a spolupracovníci KI publikovali v roku 2010 v médiách a na webstránke KI 
odborné články, analýzy a štúdie. Formou tlačových konferencií a tlačových správ 
prezentovali zároveň viacero odborných vyjadrení.  
 
Dňa 31. mája 2010 bolo zverejnené a na tlačovej konferencii médiám prezentované 
Programové vyhlásenie reformnej vlády: sprievodca pre zodpovedných 
politikov na ceste k slobodnejšej spoločnosti a štíhlejšiemu štátu. Tento 
dokument v rámci projektu Programové vyhlásenie reformnej vlády zrealizoval KI 
v partnerstve s NFAH a spolupracovalo na ňom vyše tridsať expertov a viaceré 
inštitúty. 
 
Dňa 3. júna 2010 bol na stránkach infovolby.sk zverejnený Odpočet vlády - 
programové vyhlásenie vs. realita - za rezort pôdohospodárstva, ktorý pre 
MEMO 98 spracoval analytik KI Radovan Kazda. 
 
Dňa 10. júna 2010 zverejnil analytik KI Dušan Sloboda štúdiu, v ktorej analyzoval 
zahraničné pracovné cesty, ktoré poslanci parlamentu uskutočnili počas 
IV. volebného obdobia v rokoch 2006-2010. 
 

http://www.konzervativizmus.sk/author.php?dusan-sloboda
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3645
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3645
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?peter-gonda
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3661
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3661
http://www.konzervativizmus.sk/author.php?ivan-kuhn
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Dňa 9. decembra 2010 prezentoval analytik KI Ivan Kuhn výsledky aktuálneho 
prieskumu verejnej mienky zameraného na postoje slovenských občanov 
k nedemokratickým reţimom a podpore demokracie a občianskych 
slobôd v zahraničí. 

 
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 2010 analytik KI Dušan Sloboda.  
 
Ekonóm 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 2010 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 záleţitostiach súvisiacich 
s problematikou konzervativizmu. KI prevádzkoval aj anglickú verziu svojej 
webstránky na adrese www.institute.sk.  
 
Ďalej KI v roku 2010 prevádzkoval tematické webstránky: www.reformnavlada.sk 
(ktorá prezentuje projekt Programové vyhlásenie reformnej vlády), 
www.sfp.institute.sk   (so zameraním na slovenskú zahraničnú politiku), 
www.ake.institute.sk (prezentujúcu projekt Akadémia klasickej ekonómie), 
www.usainfo.sk (venovanú informáciám o americkej spoločnosti a politike a o 
slovensko-amerických vzťahoch),  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 prerozdeľovania 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 2010 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 

http://www.reformnavlada.sk/
http://www.ake.institute.sk/
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sa v nich aj informácie o aktivitách KI o dianí v konzervatívnom prostredí na 
Slovensku i v zahraničí. V roku 2010 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 2010 pokračoval KI v aktivitách zameraných na vydanie Výkladového 
ekonomického slovníka.  

 

Podpora kultúry a umenia 
 
Dňa 15. marca 2010 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena 
Dominika Tatarku za rok 2009. Porota Ceny Dominika Tatarku a KI udelili tento 
rok Cenu Jurajovi Mojţišovi za knihu Voľným okom II.  
 
Cenu kaţdoročne udeľuje KI a Porota Ceny Dominika Tatarku. Táto cena je 
povaţovaná za najprestíţnejšie 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.  
 

Kniţnica KI 
 
V rámci KI existuje Kniţnica 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. Kniţnica obsahuje publikácie vydávané KI, 
priebeţne je dopĺňaná o tituly zahraničnej i domácej produkcie orientované 
konzervatívne a klasicky liberálne. Spoluprácu pri rozširovaní kniţného fondu 
rozvíjame s partnerskými think-tankmi zo zahraničia. Koordinátorom projektu 
Kniţnica konzervativizmu bol Dušan Sloboda. 
 

Občianske aktivity KI 
 
Dňa 9. januára 2010 sa KI pridal k výzve mimovládnych organizácií a osobností 
slovenského spoločenského ţivota na zastavenie násilností a porušovania 
ľudských práv voči bahájskej menšine zo strany iránskej vlády. 

Dňa 12. januára 2010 sa Peter Zajac, Ondrej Dostál a ďalší členovia petičného 
výboru petície k posudku prof. Labaša v kauze Hedviga Malinová obrátili 
otvoreným listom  na Generálnu prokuratúru SR, ktorá podľa nich 
ignorovaním petície porušila zákon. 
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Dňa 28. januára 2010 zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií (medzi 
nimi i KI), zdruţení v nezávislom monitorovacom tíme, vyzvali vládu na 
systémové zmeny v riadení vyuţívania fondov EÚ. 

Dňa 3. februára 2010 bola zverejnená nominácia čínskeho disidenta Liu Siao-
poa na Nobelovu cenu mieru. Päťdesiatjeden poslancov a poslankýň NR SR, ako 
aj vyše tridsať osobností spoločenského, kultúrneho, vedeckého a občianskeho ţivota 
sa spoločne podpísali pod slovenskú nomináciu na Nobelovu cenu mieru, ktorú 
pripravili viaceré mimovládne organizácie, medzi nimi i KI. 

Dňa 25. februára 2010 sa pred kubánskou ambasádou v Bratislave konalo 
zhromaţdenie, na ktorom sme si zapálením sviečky uctili pamiatku zosnulého 
kubánskeho disidenta Orlanda Zapatu Tamaya. 

Dňa 14. marca 2010 KI v spolupráci s ďalšími organizáciami organizovali verejné 
zhromaţdenie Fašizmus nepatrí na Slovensko!, ktoré sa uskutočnilo na 
Hodţovom námestí v Bratislave.  

Dňa 6. apríla 2010 sa KI pridal k mimovládnym organizáciám, ktoré pred 
Prezidentským palácom v Bratislave pri príleţitosti návštevy ruského prezidenta 
Dmitrija Medvedeva pripomínali, ţe ľudské práva sú univerzálnou hodnotou, 
ktorá musí byť rešpektovaná aj v Rusku. 

Dňa 13. apríla 2010 KI spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami zverejnil 
vyhlásenie Za spravodlivé súdnictvo, v ktorom je vyjadrená solidarita s 
postupom iniciatívy Skládka nepatrí do mesta pred Ústavným súdom ako aj s 
postojom všetkých čestných vyšetrovateľov, právnikov, advokátov, prokurátorov a 
sudcov, ktorým záleţí na spravodlivosti a nezávislosti slovenského súdnictva. 

Dňa 6. mája 2010 bola zverejnená Výzva Ruţe pre Hedvigu, ktorej úvodnými 
signatármi boli Ondrej Dostál, Egon Gál, Jozef Hašto, Ľuboš Kubín, Martin Mojţiš 
a Peter Zajac. 

Dňa 11. mája 2010 bola zverejnená Výzva za očistu verejného ţivota od 
prejavov rasizmu, pričom KI bol jedným z úvodných podporovateľov. 

Dňa 20. júna 2010 bola zverejnená Deklarácia Občianskej iniciatívy občanov 
miest a obcí Slovenska, určená tvoriacej sa vláde SR, ktorú podporil i KI. Cieľom 
deklarácie občanov, ktorí sa permanentne stretávajú s paralyzovaním chodu obcí 
a poškodzovaním práv občanov následkom činnosti niektorých starostov, ktorí 
zneuţívajú nedokonalosť zákona o obecnom zriadení, je zahrnutie riešenia týchto 
problémov do programového vyhlásenia tvoriacej sa vlády. 

Dňa 28. októbra 2010 sa pri príleţitosti 92. výročia vzniku Československa konalo 
slávnostné odhalenie sochy prvého československého prezidenta T. G. 
Masaryka, ktorou sa dotvára Pamätník Československej štátnosti na Vajanského 
nábreţí v Bratislave pred budovou Slovenského národného múzea. Výťaţok z verejnej 
zbierky, ktorú KI vyhlásil na sochu T. G. Masaryka v Bratislave, bol poukázaný 
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formou daru mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na účely výroby a inštalácie 
sochy T. G. Masaryka a úhrady súvisiacich nákladov. 
 
Koordinátorom občianskych aktivít KI bol Ondrej Dostál. 
 
 

Hospodárenie KI 
  
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika vedie podvojné 
účtovníctvo a v  roku 2010 boli výnosy v celkovej výške 96 019,68 eur a náklady 
v celkovej výške 96 019,68 eur.  
 
Príjmy KI v roku 2010 predstavovali 52 478,25 eur a výdavky 102 627,36 eur. 
 
V rámci príjmov KI získal v roku 2010 dva dary v celkovej hodnote 1 833 eur. Jeden 
dar poskytla KI fyzická osoba - Jesús Huerta de Soto (1 500 eur) na financovanie 
prekladu jeho knihy. Druhý dar získal KI od právnickej osoby: Geoplán Roţňava (333 
eur) na financovanie projektu „Študentská esej 2010“.    
 
Príjmy KI z grantových a nadačných zdrojov v roku 2010 predstavovali 44 203,40 
eur. Grantové prostriedky poskytli Nadácia Tatra banky (5 000 eur) na financovanie 
projektu „Akadémia klasickej ekonómie 2010“, Nadácia otvorenej spoločnosti na 
projekt „Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo 
orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky“ (37 540,31 eur) a ako 
refundáciu za projekt Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v 
slovenskom základnom školstve (1463,92 eur) a Ekopolis (199,17 eur) ako refundáciu 
nákladov za projekt „Štát a prostredie pre neziskový sektor“.  
 
Príjmy KI z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 2010 sumu 
2 531,49 eur.   
 
Z vlastnej činnosti získal KI v roku 2010 príjmy vo výške 2 517,77 eur – v tom 
účastnícke poplatky za účasť na akciách KI (2 352 eur) a predaj publikácie Na obranu 
slobodného trhu (165,77 eur). 
 
KI tieţ získal príjmy verejnej zbierky na sochu T.G. Masaryka (1375 eur) a príjmy 
z úrokov v banke (17,59 eur).  
 
Výdavky KI boli v roku 2010 pouţité na zabezpečovanie aktivít, ktorými sa napĺňa 
účel neinvestičného fondu (96 667,26 eur) a na správu fondu (5 960,10 eur, čo 
predstavuje 5,81 % z celkových výdavkov fondu).    
 
Z hľadiska projektov a najvýznamnejších aktivít bola štruktúra výdavkov KI v roku 
2010 nasledovná:  
 
Výdavky na projekt  „Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora 
hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky“ predstavovali 54 
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417,36 eur, výdavky na projekt Podpora pre hodnotovo orientovanú slovenskú 
zahraničnú politiku 8 468,38 eur, výdavky na Akadémiu klasickej ekonómie boli  
6967,93 eur,  výdavky na projekt Eurofunds Watchdog – Znižovanie rizika korupcie 
prostredníctvom monitorovania projektov financovaných z fondov EÚ 5 671,97 eur, 
na projekt CEQLS 84,25 eur, výdavky na Cenu Dominika Tatarku 1 963,47 eur, 
výdavky na Konzervatívne listy 1 557,20, výdavky na Študentskú esej 2010 
predstavovali 333 eur,  výdavky na verejnú zbierku na sochu T.G. Masaryka 1 375 eur 
(poskytnuté Mestskej časti Bratislava Staré mesto) a výdavky na preklad knihy Jesúsa 
Huertu de Soto 1 000 eur.  
 
Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch 
neinvestičného fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2010 
sú prílohami tejto výročnej správy. 

 
 
 

Peter Gonda 
správca neinvestičného fondu 

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika 
 
 
 
 


