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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 do 14.3.2011 Ondrej Dostál a od 
15.3.2011 Peter Gonda. Revízorom KI bola do 14. marca 2011 Andrea Gondová a od 
15. marca 2011 Eva Polakovičová.  
 
V roku 2011 pôsobili v KI: makroekonóm a od od 15.3.2011 správca a riaditeľ KI Peter 
Gonda, projektový manaţér Dana Feketeová, 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 2011 realizoval KI aktivity, 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. 
 

Konferencie, semináre, konzervatívne kluby a ďalšie 
akcie organizované KI 
 
KI realizoval v roku 2011 viacero konferencií, seminárov, konzervatívnych klubov 
a prednášok spojených s diskusiou. 
 
Dňa 13. januára 2011 v Bratislave a dňa 14. januára 2011 v Banskej Bystrici 
organizoval KI v spolupráci s ďalšími partnermi prednášku profesora ekonómie na St. 
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Lawrence University (USA) Steven Horwitz Kapitalizmus a rodina. Prednášky 
koordinoval a diskusiu k nim moderoval Peter Gonda. 
 
Dňa 8. februára 2011 organizovali KI a Tanzer Consulting Slovakia v Bratislave 
diskusné fórum Energetické zhodnocovanie odpadov. Koordinátorom 
konferencie bol analytik KI Radovan Kazda.  
 
Dňa 14. februára 2011 KI v spolupráci s Občanským institutem a týţdenníkom .týţdeň 
organizovali v Bratislave diskusný konzervatívny klub na tému Odkaz Ronalda 
Reagana. Hosťami klubu boli Peter Osuský, Roman Joch, Robert Ţitňanský a Tomáš 
Zálešák. Moderoval redaktor týţdenníka .týţdeň Lukáš Krivošík. 
 
Dňa 28. marca 2011 v Bratislave a dňa 30. marca 2011 v Košiciach prednášal na 
pozvanie KI profesor ekonómie na George Mason University (USA) Peter J. Boettke 
na tému Prečo sú niektoré národy bohaté a iné chudobné? Prednášky 
zorganizoval KI s viacerými partnermi. Koordinátorom nim moderoval Peter Gonda. 
 
Dňa 7. apríla 2011 KI v Ruţomberku organizoval štvrtý ročník konferencie Odpady 
a samospráva 2011. Koordinátorom konferencie bol analytik KI Radovan Kazda.  
 

Dňa 20. apríla 2011 KI organizoval v spolupráci s týţdenníkom .týţdeň diskusný 
konzervatívny klub na tému Ako reformovať dane a odvody? Hosťami klubu boli 
minister  financií Ivan Mikloš, Ondrej Dostál, Jozef Špirko a Peter Gonda. Moderoval 
redaktor týţdenníka .týţdeň Lukáš Krivošík.  
 
Dňa 13. mája 2011 KI v spolupráci s ďalšími partnermi organizoval v Bratislave 
medzinárodnú konferenciu v rámci Free Market Road Show 2011 na tému 
Budúcnosť Európy. O tom, ako vyuţiť krízu, ako vytvárať ekonomický rast a aká je 
budúcnosť eura diskutovali zahraniční a domáci hostia v troch paneloch. 
 
Dňa 13. júna 2011 v Bratislave a dňa 14. júna 2011 v Ţiline organizoval KI v spolupráci 
s viacerými partnermi prednášky profesora ekonómie na Univerzite kráľa Juana 
Carlosa v Madride Philippa Bagusa na tému Tragédia eura.  
 
Dňa 15. júna 2011 v Bratislave KI v spolupráci týţdenníkom .týţdeň organizoval 
diskusný konzervatívny klub na tému Ako zmeniť Zákonník práce? Hosťami KI  
boli Xaver Gubaš, poradca ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ondrej Dostál, 
poslanec NR SR (OKS), Luboš Sirota, člen prezídia RÚZ, Miroslav Gazdík, prezident 
KOZ SR a Peter Gonda, riaditeľ KI. Moderoval Lukáš Krivošík, redaktor .týţdňa. 
 

Dňa 28. júna 2011 KI spoluorganizoval v Bratislave podujatie EE CLUBu na tému 
Environmentálne záťaže - nesplatené dlhy minulosti? Koordinoval ho 
analytik KI Radovan Kazda.  
 
Dňa 13. júla 2011 KI spoluorganizoval v Bratislave podujatie EE CLUBu na tému 
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015. 
 

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3743
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3743
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?3743
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Dňa 19. septembra 2011 KI organizoval konferenciu v rámci cyklu Reformné fórum 
na tému Euroval a budúcnosť eurozóny. Prvé reformné fórum sa konalo 
v Bratislave a diskutovali na ňom predseda NR SR Richard Sulík, minister financií 
Ivan Mikloš, Ivan Šramko, Juraj Karpiš, RonaldI Iţip a riaditeľ KI Peter Gonda.    
 
Dňa 26. septembra 2011 v Bratislave a dňa 27. septembra 2011 v Banskej Bystrici KI v 
spolupráci s ďalšími partnermi organizoval prednášku Roberta P. Murphyho 
z Ludwig von Mises Institute (USA) na tému Peniaze a bankovníctvo: štát vs. 
trh. 
 
Dňa 12. októbra 2011 KI v Bratislave v spolupráci týţdenníkom .týţdeň organizoval 
diskusný konzervatívny klub na tému Rozpočtová zodpovednosť. Diskutovali 
Ľudovít Ódor, poradca predsedníčky vlády a ministra financií, Peter Goliaš, riaditeľ 
INEKO, Radovan Ďurana, analytik INESS a Peter Gonda, riaditeľ KI. Moderoval 
Lukáš Krivošík, redaktor týţdenníka .týţdeň.  
 
Dňa 16. novembra 2011 KI v Bratislave v spolupráci týţdenníkom .týţdeň organizoval 
diskusný konzervatívny klub na tému Význam hodnôt Novembra v dnešnej 
spoločnosti. Hosťami KI boli Peter Zajac, poslanec NR SR (OKS), spoluzakladateľ 
VPN, Ľuba Lesná, investigatívna novinárka a publicistka, Jozef Dančo, ekonóm a 
minister financií SR v rokoch 1991-1992 a Ján Piroščák, spolumajiteľ IT firmy. 
Moderoval Martin Mojţiš, redaktor týţdenníka .týţdeň.  
 
Dňa 1. decembra 2011 sa v Bratislave konali prednášky Detleva Schlichtera a 
Jamesa Turka o budúcnosti peňazí, ktorí prišli na Slovensko na pozvanie Nadácie 
F. A. Hayeka. KI bol partnerom nielen tohto podujatia.  

Dňa 2. decembra  2011 sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia Budúcnosť 
peňazí, ktorú organizovala Nadácia F. A. Hayeka v spolupráci s KI. 
 
Dňa 6. decembra 2011 KI v spolupráci s týţdenníkom .týţdeň a v partnerstve so SAKS 
organizoval v Bratislave konzervatívny klub na tému Čo prináša predvolebný 
rozpočet? Moderoval Lukáš Krivošík, redaktor týţdenníka .týţdeň. 
 
Dňa 12.decembra 2011 v Bratislave KI v spolupráci s ďalšími partnermi organizoval 
prednášku riaditeľa  New Direction - The Foundation for European Reform Shane 
Frith na tému Prečo zlyhávajú štátne zdravotné systémy.  

 

Prednášky, prezentácie, vystúpenia 
 
Analytici a spolupracovníci KI v roku 2011 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 28. januára 2011 prezentoval makroekonóm KI Peter Gonda na konferencii 
Trading Expo, ktorá sa konala v Bratislave, svoj príspevok na tému Finančná kríza, 
dlhová špirála a euro. 
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Dňa 13. apríla 2011 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave konala konferencia 
Budúcnosť eurozóny. Jedným z vystupujúcich bol i riaditeľ KI Peter Gonda 
 

Dňa 26. mája 2011 diskutoval v Nitre v Panta Rhei, Galéria Mlyny analytik KI Ivan 
Kuhn s Petrom Štadlerom, prezidentom JEF Slovakia v rámci projektu Café Europa 
na tému Do dnešnej EÚ by Slovensko už nevstúpilo! ÁNO či NIE?. 
 

Dňa 22. júna 2011 sa analytik KI Ivan Kuhn zúčastnil na konferencii 
Transparentné využívanie predvstupových fondov EÚ v Srbsku v 
Belehrade, kde vystúpil s prezentáciou Fondy Európskej únie - príležitosť na 
rozvoj ... a korupciu a klientelizmus - Bolestná skúsenosť Slovenska pred 
a po vstupe do EÚ. 
 
Dňa 22. novembra 2011 sa v kníhkupectve Panta Rhei Poštová v Bratislave konala 
debata medzi analytikom KI Ivanom Kuhnom a politológom Eduardom Chmelárom 
na tému Dnešný svet smeruje do (ne)slobody. 

 

Komunikačné aktivity KI  
 
KI aj v roku 2011 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 2011 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 v roku 2011 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 2011 bolo vydaných 11 čísel Konzervatívnych listov.  
 

http://www.konzervativizmus.sk/
http://www.institute.sk/
http://www.reformnavlada.sk/
http://www.sfp.institute.sk/
http://www.ake.institute.sk/
http://www.usainfo.sk/
http://www.euroustava.sk/
http://www.noveskolstvo.sk/
http://www.monitoringfondov.eu/
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Editorom Konzervatívnych listov bol Dušan Sloboda. 

 

Podpora kultúry a umenia 
 
Dňa 14. marca 2011 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena 
Dominika Tatarku za rok 2010. Porota Ceny Dominika Tatarku udelila v cenu za 
rok 2010 Ive Mojţišovej za jej knihu Giacomettiho smiech?. 
 
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.  
 

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. 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. 
 

Iné aktivity KI 
 
Analytici a spolupracovníci KI sa v roku 2011 podieľali  a spolupracovali aj na ďalších 
odborných, občianskych a iných aktivitách.   
 
Dňa 14. júna 2011 KI zverejnil v partnerstve s New Direction – Foundation for the 
European Reform štúdiu Institut économique Molinari The Tax Burden of 
Typical Workers in the EU 27., porovnávajúcu daňovo-odvodové zaťaţenie 
zamestnancov v EÚ. Za Slovensko zastrešoval jej prezentovania a metodické 
zdôvodnenie riaditeľ KI Peter Gonda.   
 
Dňa 24. júna 2011 bol zverejnený otvorený list vláde SR k návrhu koncepcie 
výchovy a vzdelávania. Medzi úvodnými signatármi bol aj KI a odborne 
garantovala postoj KI Zuzana Zimenová.   
 
Dňa 10. októbra 2011 KI v spolupráci so Slovenskou asociáciou Falun Gong, 
Človekom v ohrození a Inštitútom pre verejné otázky organizoval v Bratislave 
prezentáciu knihy Kao Č’-šeng: Za Čínu spravedlivější. Hosťami diskusie ku 
knihe boli Anton Srholec, kňaz, bývalý politický väzeň, František Mikloško, bývalý 
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predseda Slovenskej národnej rady, Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s 
občianskym zdruţením VIA IURIS, Ondrej Dostál, poslanec NR SR (OKS) a 
podpredseda výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a Marek Tatarko, 
predseda Slovenskej asociácie Falun Gong. 

 
Dňa 12. októbra 2011 KI zverejnil aktuálnu štúdiu New Direction - The Foundation 
for European Reform s názvom Koniec plytvania – zníženie nákladov 
Európskeho parlamentu (Ending Excess – Cutting the European 
Parliament’s costs), v ktorej autori navrhujú konkrétne škrty, ktoré by zníţili 
rozpočet Európskeho parlamentu (EP) o zhruba 400 miliónov eur ročne, teda 
pribliţne o 24%. Za Slovensko zastrešoval jej prezentovania a metodické zdôvodnenie 
analytik KI  Ivan Kuhn.   
 
Dňa 13. decembra 2011 KI vyhlásil výsledky šiesteho ročníka súťaţe Študentská 
esej 2011. Téma šiesteho roka esejistickej súťaţe znela: Spravodlivosť a právny 
systém /Pocta Ernestovi Valkovi/ 
 
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 2011 analytik KI Dušan Sloboda.  
 
Ekonóm a riaditeľ 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.  

 
Hospodárenie KI 
  
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) vedie 
podvojné účtovníctvo a v  roku 2011 boli výnosy v celkovej výške 21652,58 eur 
a náklady v celkovej výške 21 652,58 eur.  
 
Príjmy KI v roku 2011 predstavovali 26 174,65 eur a výdavky 32 178,53 eur. 
 
Príjmy KI z finančných darov predstavovali v roku 2011 celkovo 15 928,08 eur.  
Finančné dary poskytli dve právnické osoby: spoločnosť exe (spolu v celkovej výške 5 
500 eur) na financovanie „Ceny Dominika Tatarku za rok 2010“, konzervatívny klub 
„Význam hodnôt Novembra v dnešnej spoločnosti“ a na prevádzku kancelárie a 
Geoplán Roţňava (333 eur) na financovanie projektu „Študentská esej 2011“. KI 
získal v roku 2011 finančné dary od fyzických osôb, z objemovo významnejších 
napríklad Martin Polek (3200 eur) na prevádzku KI,  Jesús Huerta de Soto (2 000 
eur) na financovanie prekladu jeho knihy, Vladimír Čečetka (1 700 eur) na 
financovanie Ceny Dominika Tatarku a Karol a Darina Pavlu (1 000 eur) na 
financovanie Ceny Dominika Tatarku.    
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Z vlastnej činnosti získal KI v roku 2011 príjmy vo výške 4 538,90eur  – v tom 
účastnícke poplatky za účasť na reformnom fóre KI (4 416,00 eur) a predaj publikácie 
Na obranu slobodného trhu (122,90 eur). 
 
Príjmy z asignácie 2% zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 2011 2 868,38 eur.  
 
Iné príjmy KI predstavovali v roku 2011 2 839,29 eur, najmä refundácia projektu 
„Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a obhajoba hodnotovo 
orientovanej zahraničnej politiky SR“ 2 334,60 eur.  
  
Výdavky KI boli v roku 2011 pouţité na zabezpečovanie aktivít, ktorými sa napĺňa 
účel neinvestičného fondu (29 577,88 eur) a na správu fondu (2 600,65 eur, čo je  
pribliţne 8%).     
 
Z hľadiska štruktúry boli výdavky financovanie najvýznamnejších aktivít KI v roku 
2011 nasledovné:  výdavky na konferenciu „Reformné fórum“ 3 291,87 eur, výkladový 
ekonomický slovník 5 430,00 eur,  výdavky na Cenu Dominika Tatarku 2 437,93 eur, 
na Centrum pedagogického výskumu 1 662,00 eur, výdavky na Konzervatívne listy 
1 318,56 a výdavky na Študentskú esej 2011 192,84 eur   
 
Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch 
neinvestičného fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2011 
sú prílohami tejto výročnej správy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Gonda 
správca neinvestičného fondu 

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika 
 
 
 
 
Prílohy: 
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2011 
Súvaha k 31.12.2011 
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011 
Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2011 
Správa nezávislého audítora – súlad výročnej správy s účtovnou závierkou 


