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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 
živote, ktorá bude voči týmto hodnotám vnímavá a bude ich široko akceptovať.  
 
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 bol v roku 2014 Peter Gonda. 
Revízorom KI bola Eva Polakovičová.  
 
V roku 2014 pôsobili v KI: makroekonóm a správca KI Peter Gonda, projektový 
manažér a administratívny pracovník Dana Feketeová, správca webstránok KI 
a analytik pre oblasť regionálnej politiky a verejnej správy Dušan Sloboda, manažér 
pre oblasť komunikačných aktivít a analytik pre oblasť životného prostredia Radovan 
Kazda,  analytik pre oblasť zahraničnej politiky a európskych záležitostí Ivan Kuhn 
a analytik pre oblasť práva a samospráv Ondrej Dostál. 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 života 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 2014 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. 
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Konferencie, semináre, konzervatívne kluby a ďalšie 
akcie organizované KI 
 
KI realizoval v roku 2014 viacero konferencií, seminárov a prednášok spojených 
s diskusiou. 
 
Dňa 7. apríla 2014 v Bratislave organizoval KI prednášku profesora ekonómie 
a politológie na Duke University Michaela C. Mungera na tému Podnikateľské 
cnosti.  
 
Dňa 22. septembra 2014 organizoval KI prednášku prezidenta Adam Smith Institute 
Madsena Pirieho na tému Trhy a morálka: prirodzené spojenectvo.  
 
Dňa 15. novembra 2014 KI organizoval v Pálffyho paláci v Bratislave diskusiu 
Súčasný stav Slovenska očami ľudí Novembra 1989. Diskutovali Fedor Gál, 
Martin Bútora, František Mikloško a prezident KI Peter Zajac. Moderovali Martin 
Mojžiš a Štefan Hríb.  
 
V dňoch 27. novembra 2014 a 1. až 4. decembra 2014 v Trenčíne, Košiciach, Prešove, 
Banskej Bystrici a Bratislave organizoval KI sériu konferencií Aliancie európskych 
konzervatívcov a reformistov na tému 10. rokov v Európskej únii. A čo ďalej? 
S prezentáciami vystúpili a s účastníkmi konferencií diskutovali analytici KI Ivan 
Kuhn, Peter Gonda, Radovan Kazda a Dušan Sloboda.    
 

Dňa 8. decembra 2014 v Bratislave organizoval KI prednášku profesora ekonómie a 
systémov riadenia na Fordham University v New Yorku a na Univerzite Tomáša Baťu 
v Zlíne Milana Zeleného na tému Nové globálne trendy: Deglobalizácia, 
relokalizácia, regionalizácia a decentralizácia. 

 
Analýzy, štúdie a iné odborné aktivity 
 
Analytici a iní zástupcovia KI publikovali v roku 2014 v médiách a na webstránke KI 
vlastné analýzy a štúdie, ako aj štúdie partnerských inštitúcií KI.  
 

Dňa 23. januára 2014 zverejnil KI publikáciu Centra pro studium demokracie 
a kultury Euro v Česko. Ano, či ne?. Autormi dvoch kapitol tejto publikácie sú 
Peter Gonda a Ivan Kuhn.  

 
Dňa 19. júna 2014 KI zverejnil zistenia tohtoročnej štúdie New Direction – The 
Foundation for European Reform a Institut économique Molinari Tax Burden of 
Typical Workers in the EU 28, podľa ktorej pripadol deň daňového 
oslobodenia na Slovensku v roku 2014 na 20. jún. Výsledky za Slovensko 
prezentoval Peter Gonda. 
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Dňa 24. augusta 2014 KI zverejnil štúdiu Externý projektový manažment ako 
forma tunelovania fondov Európskej únie: 70 projektov Star EU, a.s. 
(autor: Ivan Kuhn). 
 

Dňa 22. septembra 2014 KI zverejnil štúdiu Komunálneho výskumného 
a poradenského centra, n.o. Piešťany Municipalizácia, volebný systém a 
možnosti participácie v miestnej samospráve na Slovensku. Spoluautorom 
štúdie je analytik KI Dušan Sloboda.  
 
Dňa 19. novembra 2014 KI zverejnil štúdiu Komunálneho výskumného 
a poradenského centra, n.o. Piešťany  Slovensko. Kraje alebo župy?, ktorej 
autorom je analytik KI Dušan Sloboda.  
 
V decembri 2014 KI vydal publikáciu 10 rokov v EÚ. A čo ďalej?, ktorej autormi 
sú analytici KI Ivan Kuhn, Peter Gonda, Radovan Kazda a Dušan Sloboda.  
  
V decembri 2014 vydal a zverejnil New Direction – The Foundation for European 
Reform štúdiu Economic Consequences of Slovakia´s Membership of 
Eurozone (Ekonomické dôsledky členstva Slovenska v eurozóne), ktorej 
autorom je Peter Gonda.    
 
V roku 2014 boli Centrom pre hospodársky rozvoj (CPHR) zverejnené výsledky 
Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO). Jedným z hodnotiteľov bol tiež 
Dušan Sloboda.     
 

Občianske a iné aktivity KI 
 
Zástupcovia KI sa v roku 2014 podieľali  a spolupracovali aj na občianskych a iných 
aktivitách.   
 
Dňa 10. júna 2014 bola zverejnená hromadná pripomienka za 
dekriminalizáciu marihuany, navrhujúca vypustiť z Trestného zákona 
ustanovenia, ktoré definujú  prechovávanie marihuany a iných mäkkých drog pre 
vlastnú potrebu aktivity smerujúce k ich zaobstaraniu užívateľmi pre ich vlastnú 
potrebu  ako trestný čin. Medzi úvodnými signatármi boli napríklad Ondrej Dostál, 
Peter Gonda a Ivan Kuhn.  
 
Dňa 13. augusta 2014 spoluiniciovali zástupcovia KI (Ondrej Dostál, Peter Gonda, 
Dušan Sloboda a Radovan Kazda) hromadnú pripomienku k návrhu zákona 
o vyvlastňovaní, ktorým Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky navrhovalo rozšírenie účelu vyvlastnenia.       
Dňa 11. septembra 2014 spoluiniciovali zástupcovia KI (Ondrej Dostál, Ivan Kuhn 
a Dušan Sloboda) hromadnú pripomienku k Novele zákona o petičnom 
práve obmedzujúcej  internetové petície. 
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Dňa 22. septembra 2014 bolo zverejnené verejné vyhlásenie Nevisíme vo 
vzduchoprázdne, ktoré inicioval prezident KI Peter Zajac a medzi úvodnými 
signatármi boli aj ďalší zástupcovia KI.  
 
Dňa 12. decembra 2014 KI vyhlásil výsledky deviateho ročníka súťaže Študentská 
esej 2014. Téma deviateho ročníka esejistickej súťaže znela: Hľadá sa Rudolf 
Vrba a Alfréd Wetzler. 
 
Dňa 12. decembra 2014 KI vyhlásil výsledky prvého ročníka súťaže Cena Ernesta 
Valka 2014 na tému Sloboda prejavu v postmodernej spoločnosti.   

 
Dňa 17. decembra 2014 spoluorganizovali Ondrej Dostál a Ivan Kuhn protest  pred 
srbskou ambasádou proti zatknutiu slovenskej občianky srbskou políciou 
v Belehrade. Dôvodom zatknutia bol jej úmysel zúčastniť sa pokojného protestného 
zhromaždenia proti porušovaniu ľudských práv v Číne.  

 

Komunikačné aktivity KI  
 
KI aj v roku 2014 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 2014 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.monitoringfondov.eu (venovanú monitoringu prerozdeľovania eurofondov v SR 
v programovacom období 2007-2013), www.regio.institute.sk (zaoberajúcu sa 
regionálnymi rozdielmi v členských krajinách EÚ) a www.samosprava.institute.sk 
(ktorá prezentuje projekt Právo na dobrú samosprávu). 
 
Správcom webstránok KI bol Dušan Sloboda. 
 

 
Podpora kultúry a umenia 
 

Dňa 13. marca 2014 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena 
Dominika Tatarku za rok 2013. Porota Ceny Dominika Tatarku v rámci 20. 
ročníka udelila cenu Martinovi Bútorovi, Grigorijovi Mesežnikovovi, Zore 
Bútorovej, Miroslavovi Kollárovi za knihu Odkiaľ a Kam a Mile Haugovej 
za knihy Tvrdé drevo detstva a Cetonia aurata. 

 

http://www.konzervativizmus.sk/
http://www.institute.sk/
http://www.reformnavlada.sk/
http://www.sfp.institute.sk/
http://www.ake.institute.sk/
http://www.monitoringfondov.eu/
http://www.regio.institute.sk/
http://www.samosprava.institute.sk/
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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. 
 

Hospodárenie KI 
  
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) vedie 
podvojné účtovníctvo. V roku 2014 dosiahli jeho výnosy celkovú výšku 9 231,94 eur. 
Náklady predstavovali tiež 9 231,94 eur. Hospodársky výsledok tak v roku 2014 
predstavoval 0,00 eur. 
 
Príjmy KI v roku 2014 predstavovali  10 032,14 eur a výdavky 9 827,89 eur. 
 
Príjmy z finančných darov získal KI v roku 2014 vo výške 8 134,00 eur.  V rámci nich 
predstavovali finančné dary od fyzických osôb 6 134,00 eur. Z objemovo 
významnejších to boli napríklad finančný dar od Richarda Sulíka (3 000 eur) na 
realizáciu medzinárodného slovníka ekonomických pojmov a organizácií v SR a na 
zabezpečenie činnosti a prevádzky KI a od Vladimíra Čečetku (970 eur) na  
zorganizovanie slávnostného udeľovania Ceny Dominika Tatarku za rok 2013.  
 
Finančné dary získal KI v roku 2014 aj od právnických osôb, a to  v objeme 2000 eur, 
od spoločnosti exe, s.r.o. (v celkovej výške 2 000 eur) na zabezpečenie činnosti 
a prevádzky KI a na financovanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2013. 
 
Z vlastnej činnosti získal KI v roku 2014 príjmy vo výške 107,68 eur tvorené z príjmov 
z predaja dvoch kníh KI.   
 
Príjmy z asignácie 2% zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 2014 objem 1 789,90 
eur a úroky v banke 0,56 eur. 
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Výdavky KI boli v roku 2014 použité na zabezpečovanie projektových 
a mimoprojektových aktivít, ktorými sa napĺňa účel neinvestičného fondu (8 756,54 
eur) a na správu fondu (1 071,35 eur, čo predstavuje 10,9 % z celkových výdavkov).  
 
Z hľadiska štruktúry podľa najvýznamnejších projektových aktivít KI v roku 2014 
tvorili najväčšiu časť výdavky na Cenu Dominika Tatarku za rok 2013 vo výške 
1 948,31 eur, výdavky na Cenu Ernesta Valka 2014 v objeme 1 647,28 eur a výdavky 
na Študentskú esej 2014 vo výške 878,66 eur.   
 
Na napĺňanie účelu fondu KI použil 2 250,00 eur za prenájom kancelárie, 997,17 eur 
na webové domény a 116,00 eur za propagáciu na Facebooku.  
 

Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch a iných príjmoch neinvestičného 
fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2014 sú prílohami 
tejto výročnej správy. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Peter Gonda 

správca neinvestičného fondu 
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika 

 
 
 
 


