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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 2018 Peter Gonda. 
Revízorom KI bola Eva Polakovičová.  
 
V roku 2018 pôsobili v KI: makroekonóm a správca KI Peter Gonda, projektový 
manažér a administratívny pracovník Dana Feketeová, správca webstránok KI 
a analytik pre oblasť verejnej správy a regionálnej politiky Dušan Sloboda, manažér 
komunikačných aktivít a analytik pre oblasť environmentálnej politiky,  analytik 
európskych záležitostí a využívania eurofondov Ivan Kuhn a analytik pre oblasť práva 
a samosprávy 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 2018 realizoval KI aktivity, ktorými napĺňal svoj účel, a to najmä rozvoj 
a ochranu slobodnej spoločnosti, podporu občianskeho konania zameraného na 
rozvoj konzervatívnych demokratických hodnôt v Slovenskej republike a podporu 
kultúry, výskumu a vzdelávania. 
 

Akcie organizované KI 
 
KI realizoval v roku 2018 semináre, diskusie, konzervatívne kluby a prednášky 
a diskusie renomovaných zahraničných hostí.   
 
Dňa 22. februára 2018 KI organizoval konzervatívny diskusný klub na tému Víťazný 
február a prehraté životy. Diskutovali na ňom spisovateľ a publicista Luděk 
Navara, bývalý predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák a 
politológ Trnavskej univerzity Tomáš Zálešák. Diskusiu moderoval redaktor 
týždenníka .týždeň Michal Novota.  

Dňa 12. marca 2018 KI organizoval diskusiu na tému Akú EÚ chceme? Pohľad 
ekonómov. Diskutovali ekonómovia Eugen Jurzyca, Marcel Klimek, Martin Mlýnek,  
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Juraj Karpiš a za KI Peter Gonda. Diskusiu moderoval redaktor denníka Postoj Lukáš 
Krivošík.  
 
Dňa 27. marca 2018 v Bratislave organizoval KI prednášku bývalého predsedu 
Liberales Institut Roberta Nefa na tému Sociálny štát v pasci 
prerozdeľovania.   
 
Dňa 12. júna 2018 organizoval KI prednášku profesora ekonómie Varšavskej 
univerzity, bývalého premiéra, ministra financií a guvernéra centrálnej banky Poľska 
Leszeka Balcerowicza na tému Dobrá a zlá transformácia.  
 
Dňa 25. júna 2018 KI organizoval seminár na tému Mýty o socializme a 
sociálnom štáte. S prezentáciami vystúpili a diskutovali: riaditeľ agentúry FOCUS 
Martin Slosiarik, prezident IVO Grigorij Mesežnikov, psychiater Jozef Hašto a za KI 
Ondrej Dostál, Ivan Kuhn a spolupracovník KI Radovan Potočár. Seminár 
moderovali riaditeľ KI Peter Gonda a redaktor týždenníka .týždeň Michal Novota.  
 

Dňa 24. októbra 2018 KI organizoval konzervatívny diskusný klub na tému Reflexia 
Československa po sto rokoch. Diskutovali: sociológ, poradca prezidenta SR 
Andreja Kisku   Martin Bútora, politológ Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
Tomáš Jahelka a prezident KI Peter Zajac. Diskusiu moderovala redaktorka RTVS 
Soňa Gyarfášová.     
 
Dňa 6. decembra 2018 KI organizoval prednášku emeritnej profesorky ekonómie, 
histórie, angličtiny a komunikácie na University of Illinois v Chicagu Deirdre 
McCloskey na tému Kapitalizmus ako jediný etický systém. 

Analýzy a iné odborné aktivity 

Analytici KI publikovali v roku 2018 na webstránke štúdie a iné analytické výstupy.  
 
Dňa 25. februára 2018 zverejnil KI tlačovú správu z analýzy prieskumu agentúry 
FOCUS pre KI Ľudia si socializmus spájajú najmä s prácou a istotami, ale 
mladí by ho pred dneškom neuprednostnili. Jej autormi sú Radovan Potočár, 
Ondrej Dostál a Peter Gonda.  
 
Dňa 11. mája 2018 zverejnil KI tlačovú správu z analýzy prieskumu agentúry FOCUS 
pre KI Viac ľudí preferuje život v socializme pred súčasnosťou. Jej autormi 
sú Ondrej Dostál, Radovan Potočár a Peter Gonda. 
 
Dňa 16. mája 2018 zverejnil KI tlačovú správu z analýzy prieskumu agentúry FOCUS 
pre KI Napriek nostalgii by ľudia návrat k socialistickej ekonomike 
nechceli. Jej autormi sú Ondrej Dostál, Radovan Potočár a Peter Gonda. 
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Dňa 22. mája 2018 zverejnil KI tlačovú správu z analýzy prieskumu agentúry FOCUS 
pre KI K pravici sa hlási trochu viac ľudí ako k ľavici, dominuje však stred. 
Jej autormi sú Ondrej Dostál, Radovan Potočár a Peter Gonda. 
 
Dňa 7. júna 2018 KI zverejnil štúdiu Reformné presmerovanie EÚ a európskej 
integrácie. Jej hlavným autorom a garantom je riaditeľ a ekonóm KI Peter Gonda. 
 
Dňa 25. júna 2018 zverejnil KI tlačovú správu z analýzy výsledkov prieskumu 
agentúry FOCUS pre KI Občania Slovenska cítia nostalgiu za životom v 
socializme a preferujú silný zaopatrovateľský štát. Jej autormi sú Ivan Kuhn, 
Radovan Potočár a Peter Gonda. 
 
Dňa 17. augusta 2018 zverejnil KI a EIC tlačovú správu s výsledkami ich prepočtov, 
týkajúcu sa Dňa daňového odbremenenia v roku 2018 a celkového 
daňového zaťaženia za rok 2017 na Slovensku pod názvom Občania 
Slovenska sú zavalení stále väčším daňovým bremenom. Zástupcovia 
verejnej moci už za nich rozhodujú o 63 % ich zárobku. Autormi sú Roman 
Scherhaufer, Peter Gonda a spolupracovník KI Michal Mesík.      
 

Prezentácie, vystúpenia a rozhovory 
 
Zástupcovia a hostia KI vystupovali v roku 2018 s prezentáciami a diskusiami na 
podujatiach, organizovaných inými inštitúciami, zúčastňovali sa verejných diskusií 
a besied v médiách a poskytli rozhovory médiám.   
 
Dňa 31. marca 2018 diskutoval hosť KI Robert Nef na tému Švajčiarsky ekonóm 
Robert Nef o sociálnom štáte v televízii TA3.  
 
Dňa 13. apríla 2018 bol v denníku Postoj publikovaný rozhovor s Robertom Nefom 
Robert Nef: Švajčiarsky úspech je zmesou úsilia a šťastia. 
 
Dňa 9. mája 2018 zverejnil portál aktuality.sk rozhovor s Robertom Nefom Vo 
Švajčiarsku ľudia neodchádzajú z politiky bohatí.   
 
Dňa 10. mája 2018 diskutoval o aktuálnych témach súvisiacich s eurofondmi v 
talkshow Zuzany Martinákovej na vlnách Rádia Aktual analytik KI Ivan Kuhn.  
 
Dňa 11. júna 2018 zverejnil denník Postoj rozhovor s profesorom Balcerowiczom Ak 
chcete rýchlejšie dobiehanie, zvoľte si lepších politikov.  
 
Dňa 13. júna 2018 diskutoval hosť KI Leszek Balcerowicz na tému Od socializmu k 
trhovej ekonomike, Balcerowicz transformoval poľské financie v televízii 
TA3.  
 
Dňa 25. júna 2018 zverejnil internetový portál aktuality.sk rozhovor s profesorom 
Balcerowiczom Fico nie je až taký populista, Poľsko je na tom horšie.  
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Dňa 5. júla 2018 zverejnil týždenník TREND rozhovor s prfoesorom Leszekom 
Balcerowiczom Poľský reformátor: musíme zabojovať o verejnú mienku. 
 
Dňa 24. augusta 2018 diskutoval riaditeľ KI Peter Gonda v televízii TA 3 na tému 
daňového a odvodového zaťaženia na Slovensku.  
 
Dňa 11. augusta 2018 zverejnil týždenník TREND rozhovor s Robertom Nefom 
Robert Nef: Prečo Švajčiari odmietli od štátu peniaze zadarmo. 
 
Dňa 22. októbra 2018 bol analytik KI Dušan Sloboda hosťom Ľuby Lesnej v relácii 
Pod Lupou. Diskutoval s ňou na tému decentralizácie a komunálnych volieb. 
 
Dňa 13. novembra 2018 boli hosťami relácie Slovenského rozhlasu Je naša 
samospráva efektívna? analytik KI Dušan Sloboda a podpredseda ZMOS Jozef 
Turčány. 
 
Dňa 13. novembra 2018 zverejnil časopis .týždeň na svojom webe videokomentár 
prezidenta KI Petra Zajaca Vyšetrovanie Za slušné Sovensko mi pripomína 
mečiarizmus.  
 
Dňa 7. decembra 2018 diskutovala hosťka KI Deirdre McCloskey v televíziii TA3 na 
tému Deirdre McCloskey o koreňoch úspechu na Západe.    
 
Dňa 11. decmbra 2018 zverejnil internetový portál aktuality.sk rozhovor 
s profesorkou Deirdre McCloskey Za obrovským nárastom bohatstva nestojí 
kapitalizmus.  
  
Okrem toho analytici KI prezentovali svoje komentáre a texty vo viacerých  
slovenských médiách.  
 

Občianske a iné aktivity KI 
 
Zástupcovia KI sa v roku 2018 podieľali  aj na občianskych a iných aktivitách.   
 
Dňa 10. jnauára 2018 bol zverejnený Protest proti zrušeniu relácie Reportéri a 
výmene moderátorov Dejiny.sk. Medzi jeho úvodnými signatármi boli aj 
prezident KI Peter Zajac, riaditeľ KI Peter Gonda a analytici KI Ondrej Dostál a Ivan 
Kuhn.  
 
Dňa 27. januára 2018 bola zverejnená hromadná pripomienka proti zavedeniu 
dane z poistenia. Medzi jej úvodnými signatármi boli Ondrej Dostál a Peter 
Gonda.  
 
Dňa 18. októbra 2018 bola Hromadná pripomienka proti zavedeniu dane z 
poistenia ocenená v rámci SIBAF® Award ako "počin roka". 
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Komunikačné aktivity KI  
 
KI aj v roku 2018 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 2018 prevádzkoval tematické webstránky:  www.reformnavlada.sk 
(ktorá prezentuje projekt Programové vyhlásenie reformnej vlády), 
www.ake.institute.sk (prezentujúcu projekt Akadémia klasickej ekonómie), 
www.monitoringfondov.eu (venovanú monitoringu prerozdeľovania eurofondov v 
SR), www.monitoringfondov.sk (venovanú monitoringu prerozdeľovania eurofondov 
v SR od roku 2004) www.regio.institute.sk (zaoberajúcu sa regionálnymi rozdielmi v 
členských krajinách EÚ), www.samosprava.institute.sk (ktorá prezentuje projekt 
Právo na dobrú samosprávu) a www.buraniemytov.sk (venovanú projektu o búraní 
mýtov o socializme a soicálnom štáte nielen na Slovensku). 
 
 
Správcom webstránok KI bol Dušan Sloboda. 
 

 
Podpora kultúry a umenia 
 

Dňa 13. marca 2018 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena 
Dominika Tatarku za rok 2017. Porota Ceny Dominika Tatarku udelila dve ceny: 
Martinovi M. Šimečkovi za knihu Medzi Slovákmi a Bohdanovi 
Hroboňovi, Milošovi Lichnerovi a Mishovi Kapustinovi za knihu Žalmy 
51 – 75. Komentáre k Starému zákonu. 5. zväzok. 

 
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 

http://www.konzervativizmus.sk/
http://www.institute.sk/
http://www.reformnavlada.sk/
http://www.ake.institute.sk/
http://www.monitoringfondov.eu/
http://www.monitoringfondov.eu/
http://www.regio.institute.sk/
http://www.samosprava.institute.sk/
http://www.buraniemytov.sk/
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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 2018 dosiahli jeho výnosy celkovú výšku 7 484,52 eur. 
Náklady predstavovali tiež 7 484,52 eur. Hospodársky výsledok tak v roku 2018 
predstavoval 0,00 eur.  
 
Príjmy KI v roku 2018 predstavovali  9 624,68 eur a výdavky 7 174,67 eur. 
 
Príjmy z finančných darov získal KI v roku 2018 vo výške 7 176,92 eur.  Išlo 
o finančné dary získané výhradne od fyzických osôb, a to najmä od od Oľgy Valkovej 
(2 200 eur) na zrealizovanie Ceny Ernesta Valka 2018, Jána Piroščáka (2 000 eur) na 
zabezpečenie prevádzky a činnosti KI a na financovanie Ceny Dominika Tatarku za 
rok 2017 a od Vladimíra Čečetku (1 500 eur) a Martina Mlýneka (1 000 eur) na  
zorganizovanie slávnostného udeľovania Ceny Dominika Tatarku za rok 2017.  
 
Z vlastnej činnosti získal KI v roku 2018 príjmy vo výške 93,23 eur, tvorené z príjmov 
z predaja kníh KI. Príjmy z asignácie 2% zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 
2018 objem 2 354,53 eur.  
 
Výdavky KI boli v roku 2018 použité na zabezpečovanie projektových 
a mimoprojektových aktivít, ktorými sa napĺňa účel neinvestičného fondu (6 686,14 
eur) a na správu fondu (488,53 eur, čo predstavuje 6,81 % z celkových výdavkov).  
 
Z hľadiska štruktúry podľa najvýznamnejších projektových aktivít KI v roku 2018 
tvorili najväčšiu časť výdavky na Cenu Dominika Tatarku za rok 2017 vo výške 2 910  
eur, výdavky na Cenu Ernesta Valka 2018 v objeme 2 053,06 eur a výdavky na 
vydanie pripravovanej knihy „F. A. Hayek: mysliteľ pre 21. storočie“ vo výške 585 eur.  
 

Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch a iných príjmoch neinvestičného 
fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2018 sú prílohami 
tejto výročnej správy. 

 
 
 
 
 
 
 

Peter Gonda 
správca neinvestičného fondu 

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika 
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Prílohy: 
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018 
Súvaha k 31.12.2018 
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2018 
Prehľad o daroch a iných príjmoch za rok 2018 


