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Krédo
Zmyslom existencie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika je artikulácia, šírenie a obhajoba
konzervatívnych postojov a hodnôt v slovenskej spoločnosti, a to predovšetkým vo verejnom živote.
Cieľom inštitútu je v čo najväčšej miere napomôcť vytvoreniu takej atmosféry v spoločnosti, ktorá bude
voči konzervatívnym postojom vnímavá a bude ich široko akceptovať.
Konzervativizmus nemá ideológiu alebo súbor univerzálnych názorov, preto radšej hovorí o
konzervatívnych postojoch. Tieto postoje vyplývajú z trvalých, časom a generáciami osvedčených
hodnôt, ako aj z konkrétneho času a situácie, v ktorej sa uplatňujú.
Konzervatívny postoj nemá jediný zdroj a býva inšpirovaný osobnou skúsenosťou, rôznymi
filozofickými názormi či náboženským presvedčením.

Konzervatívny inštitút alebo KI v skratke
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) je nezisková mimovládna organizácia - konzervatívne
orientovaný think-tank.
Cieľom KI je prispievať k vytváraniu konzervatívnej komunity a kultivovaniu konzervatívnych názorov.
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.
Kto vlastne sme?
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika je neziskový think-tank, založený formou neinvestičného
fondu združujúceho aktíva, prostredníctvom ktorých realizuje, iniciuje a podporuje projekty, ktorých
ciele a prostriedky sú v súlade s jeho poslaním, ako je formulované v Kréde inštitútu.
Prečo vôbec?
40 rokov kasárenskej formy socializmu v našej krajine zanechalo popri viditeľnom úpadku spoločnosti
aj neviditeľnú spúšť v hodnotovej orientácii občanov. Stále viac ľudí si dnes uvedomuje, že tento stav
nie je len následkom "zle uplatňovaných správnych ideí", ale naopak, dôsledkom týchto ideí
samotných. Ideológovia režimu sa za výdatnej pomoci teroru štátnej bezpečnosti postarali o to, aby
konzervatívne idey, kultúra a osoby, ktoré boli ich nositeľmi, boli vytlačené na okraj spoločnosti alebo
priamo fyzicky zlikvidované. V tejto situácii mali po páde režimu v roku 1989 idey konzervativizmu
prirodzený hendikep. Nemohli úspešne konkurovať demagogickému pôsobeniu "transformovaných"
komunistov či iných populistických osobností a organizovaných hnutí. Okrem iných je aj táto
skutočnosť príčinou dodnes existujúcich problémov našej krajiny. Je preto potrebné spolu s celkovou
obnovou našej krajiny prispievať aj k vytváraniu konzervatívnej komunity a kultivovaniu
konzervatívneho názoru.

A prečo Štefánik?
Meno Milana Rastislava Štefánika nie je v názve Konzervatívneho inštitútu náhodou. Tento vedec,
básnik, cestovateľ, legionár, diplomat a politik bol osobnosťou renesančného rozmeru, presahujúcou
hranice teritória, kde sa narodil. Jeho centrálnymi hodnotami boli rodina, pracovitosť a viera.
Nikdy, ani v časoch, keď to bolo medzi európskymi intelektuálmi populárne, nekoketoval s
komunizmom a je príznačné, že domáci komunisti preňho našli len pomenovanie agenta svetového
imperializmu.
Miloval Slovensko, no nemal v obľube typicky slovenský fatalizmus. Preto často vyzýval k aktívnemu
prístupu k spoločenským otázkam. Jeho odvaha, kompetentnosť, odhodlanie a chuť presadiť sa, ako aj
mravná a tvorivá nepodkupnosť má byť ideálom aj pre dnešné Slovensko.
Pre svoj život a vyznávané hodnoty býva právom označovaný prívlastkom konzervatívec.
Pre Konzervatívny inštitút je cťou a záväzkom niesť jeho meno.

_Ľudia
Správna rada
Peter Zajac, predseda a prezident KI, univerzitný profesor
Ján Králik, podpredseda, štátny zamestnanec
Vladimír Čečetka, člen, podnikateľ

Kto sme?
Peter Zajac
Prezident KI, garant analytickej skupiny Rozvoj spoločnosti a politický systém
Literárny vedec, absolvent slovakistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. V roku 1989 spoluzakladateľ VPN, v rokoch 1989 – 1991 predseda Slovenského centra

P.

E. N., v rokoch 1991 – 1992 člen prezídia ČSAV. Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry
SAV v Bratislave a prednáša slovakistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Venuje sa literárnej
teórii (Tvorivosť literatúry (1990), Pulzovanie literatúry (1993)) a politickej publicistike a esejistike
(Päť rokov po (1994 – 1996), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004), 1+1 (spoluautorom je Fedor
Gál, 2004)). V rokoch 1998 – 2001 bol poslancom NR SR. Od septembra 2001 je predsedom Správnej
rady a zároveň prezidentom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Je garantom analytickej
skupiny Rozvoj spoločnosti a politický systém.

Ondrej Dostál
Riaditeľ KI
OndrejDostal@institute.sk
02 / 546 300 63
Vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch
1993 – 1998 pôsobil ako vnútropolitický komentátor denníka SME. V rokoch 1998 – 2001 bol
hovorcom Demokratickej strany. Od roku 2001 pôsobí ako riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R.
Štefánika. Zaoberá sa problematikou sociálnej politiky, občianskej spoločnosti, národnostných menšín
a niektorými aspektmi Európskej únie. Publikuje vo viacerých médiách. Je spoluautorom publikácií Ku
koreňom nenávisti v slovenských médiách (1993) a Menšiny v zrkadle dvoch volebných období.
Porovnanie postavenia národnostných menšín vo volebných obdobiach 1994 – 1998 a 1998 – 2002
(2002). Od roku 1995 pravidelne spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky – pre Súhrnnú správu
o stave spoločnosti pripravuje kapitoly o národnostných menšinách a sociálnej politike. Pravidelne
publikuje vo viacerých médiách. Je koordinátorom Iniciatívy proti európskej ústave.

Peter Gonda
Analytik KI, garant analytickej skupiny Hospodárska politika, ekonomika a verejné financie
PeterGonda@institute.sk
02 / 546 300 61
Absolvoval vysokoškolské a doktorandské štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave, kde obhájil dizertačnú prácu Formovanie systému financovania sociálnej sféry
SR. V rokoch 1997 – 2001 pracoval na Ministerstve financií SR. V roku 1999 absolvoval stáž
Medzinárodného menového fondu o makroekonomických analýzach a politike vo Viedni. V období
február 2001 až január 2002 bol analytikom Národnej banky Slovenska. Pôsobil vo viacerých domácich
aj zahraničných projektoch. Je ekonomickým analytikom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.
Zameriava sa predovšetkým na verejné financie, sociálnu sféru a menovú politiku. Osobitne sa venuje
ekonomickým aspektom EÚ a Hospodárskej a menovej únie. V rokoch 2002 - 2003 koordinoval
a garantoval projekt Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie. V rokoch 2003 – 2004
spolupracoval s týždenníkom Domino fórum ako editor rubriky Konzervatívny pohľad. S Inštitútom
pre verejné otázky spolupracoval ako spolueditor knihy Slovensko na ceste do neznáma (2003)
a zároveň ako autor kapitol o ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti, fungovaní trhu
a regulačnom pôsobení vlády. Pravidelne participuje na príprave kapitol o sociálnej politike a verejných
financiách v rámci Súhrnnej správy o stave spoločnosti. Spolupracoval aj so združením M.E.S.A. 10 na
projekte Analýza dôchodkového systému na Slovensku. Je autorom mnohých odborných článkov,
pravidelne publikuje nielen v ekonomicky orientovaných médiách. Má tiež skúsenosti s prednášaním
na vysokej škole (Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave). Je garantom analytickej
skupiny Hospodárska politika, ekonomika a verejné financie.
Radovan Kazda
Analytik KI
RadovanKazda@institute.sk
02 / 546 300 62
Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Ako výskumný a odborný pracovník
pôsobil v rokoch 1996 – 2004 vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva a nástupníckych
organizáciách, kde sa venoval predovšetkým krajinnému inžinierstvu a ekológii. Od roku 2002 externe
spolupracoval s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, bol koordinátorom a hlavným riešiteľom
projektu Znižovanie rizík korupcie v poľnohospodárstve. V rokoch 1999 – 2004 bol manažérom Únie
krajinných inžinierov Slovenska. Od septembra 2004 je analytikom Konzervatívneho inštitútu M. R.
Štefánika pre agrárnu a environmentálnu politiku SR a EÚ. Spolupracuje s Inštitútom pre verejné
otázky – je autorom kapitoly o poľnohospodárstve v Súhrnnej správe o stave spoločnosti (2003)

a kapitoly o životnom prostredí v publikácii Slovensko na ceste do neznáma (2003). Spolupracuje tiež
s Transparency International Slovensko (Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003
(2003)). Pravidelne publikuje vo viacerých médiách. Je spoluautorom viacerých odborných
a vedeckých príspevkov. V roku 2004 koordinoval projekt USA, Európa a Slovensko. Zodpovedá tiež za
komunikačné aktivity KI. Je editorom Konzervatívnych listov - newsletteru KI.
Dušan Sloboda
Analytik KI
DusanSloboda@institute.sk
02 / 546 300 62
Vyštudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V rokoch 2001 – 2004 pracoval na odbore európskej integrácie Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR. V roku 2004 pôsobil ako stážista na DG Regional Policy v rámci Európskej komisie
v Bruseli. Od roku 2002 je externým doktorandom na Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave v odbore geografia a kartografia, pracuje na dizertačnej práci Geografická charakteristika
regionálnych disparít na Slovensku. V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika pracuje od roku 2004
ako analytik, pričom sa špecializuje na oblasť regionálneho rozvoja (regionálna politika SR a EÚ),
verejnej správy (fiškálna decentralizácia a komunálna reforma, regionalizácia Slovenska) a niektorým
aspektom vzťahu Slovensko – Európska únia. Je spoluautorom publikácie Poznámky k návrhu Ústavy
Európskej únie (2003) a kapitoly o regionálnej politike v publikácii Slovensko na ceste do EÚ: Kapitoly
a súvislosti (2003). Zodpovedá tiež za rozvoj aktívnej spolupráce KI so zahraničnými partnermi
a budovanie Dokumentačného strediska/Knižnice konzervativizmu.
Dana Feketeová
Projektový manažér KI
DanaFeketeova@institute.sk
02 / 546 300 61

Absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor
sociológia. V rokoch 1994 – 1996 pracovala ako tajomníčka v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku. Od septembra 1998 do marca 1999 pracovala v pozícii výskumného pracovníka
v Medzinárodnom stredisku pre štúdium rodiny. V období marec 1999 až jún 2001 pôsobila na
tlačovom oddelení Demokratickej strany. V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika pracuje od júna
2002 v pozícii projektového manažéra. Externe spolupracovala so sociologickým ústavom SAV (1990 –
1993), TASR (1993 – 1998), spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky a výskumnou agentúrou
FOCUS. Je spoluzakladateľkou Občianskeho inštitútu v Bratislave. V roku 2002 sa spolupodieľala na
projekte Fair-play, v rámci ktorého sa analyzovalo správanie politických strán vo volebnej kampani
pred parlamentnými voľbami.
V rokoch 2001 – 2002 v redakcii časopisu Konzervatívne pohľady na spoločnosť a politiku, ktorý
vydával KI, pracovali Oleg Pastier a Ľudmila Piatková. V rokoch 2001 – 2002 na KI koordinovali
rôzne projekty Monika Kuhajdová, Tomáš Zálešák, Eva Polakovičová, Michal Šula a Roman
Hegedűs.

Spolupracovníci
Bill Baker, analytik sociálnej politiky, Združenie za sociálnu reformu
Daniel Bútora, publicista, bývalý riaditeľ Rádia Slobodná Európa, editor týždenníka .týždeň
Jaroslav Daniška, politológ, poradca ministra vnútra SR
Fedor Gál, sociológ, prognostik, publicista, Praha
Ján Hacaj, podnikateľ
Pavel Hanšut, analytik sociálnej politiky, Združenie za sociálnu reformu
Martin Hanus, germanista, publicista, redaktor týždenníka .týždeň
Štefan Hríb, publicista, šéfredaktor týždenníka .týždeň
Roman Joch, analytik pre oblasť národnej bezpečnosti, Občanský institut, Praha
Monika Kuhajdová, politológ, hovorkyňa Ministerstva vnútra SR
František Mikloško, poslanec NR SR za KDH
Eva Orná, makroekonomický analytik
Vladimír Palko, minister vnútra SR, podpredseda KDH
František Šebej, zahraničnopolitický analytik, redaktor týždenníka .týždeň
Peter Tatár, analytik sociálnej politiky a zdravotníctva, predseda OKS
Ernest Valko, advokát, bývalý predseda Ústavného súdu ČSFR
Tomáš Zálešák, politológ, poradca predsedu NR SR
Robert Žitňanský, publicista, redaktor týždenníka .týždeň

_Aktivity
Aktivity KI sú orientované na oblasť ekonomiky a sociálnej politiky, vnútornej a zahraničnej politiky,
bezpečnosti, záležitostí EÚ, agrárnej a environmentálnej politiky, regionálnej politiky, občianskej
spoločnosti, boja proti korupcii a podpory kultúry a umenia.
KI organizuje konferencie, semináre a diskusné kluby, analyzuje dianie v spoločnosti a v hospodárstve,
vydáva tematické brožúry a publikácie, jeho experti a spolupracovníci publikujú v médiách. Výstupy KI
sú verejne prístupné a poskytované médiám, verejnej správe, politickým stranám, vzdelávacím
inštitúciám, mimovládnym organizáciám a všetkým záujemcom.

Analytické skupiny
V rámci Konzervatívneho inštitútu pôsobia štyri analytické skupiny (AS). AS sú vedené garantmi a ich
odborné zázemie tvoria pracovníci a spolupracovníci KI, ako i externí experti. V súčasnosti existujú
nasledovné AS:
AS Hospodárska politika, ekonomika a verejné financie
 garant – Peter Gonda
Odborné zázemie AS tvoria nasledovní pracovníci, spolupracovníci KI a externí experti: Bill Baker,
Martin Barto, Ondrej Dostál, Pavel Hanšut, Radovan Kazda, Eva Orná, Oľga Reptová, Dušan Sloboda,
Peter Tatár, Martin Thomay, Martin Valentovič, Róbert Žitňanský
AS Zahraničná politika a diplomacia
 garant – František Šebej
Odborné zázemie AS tvoria nasledovní pracovníci, spolupracovníci KI a externí experti: Daniel Bútora,
Jaroslav Daniška, Martin Hanus, Roman Joch, Monika Kuhajdová, Tomáš Zálešák
AS Rozvoj spoločnosti a politický systém
 garant – Peter Zajac
Odborné zázemie AS tvoria nasledovní pracovníci, spolupracovníci KI a externí experti: Ondrej Dostál,
Fedor Gál, Peter Gonda, Štefan Hríb, Ernest Valko
AS Národná bezpečnosť
 garant – Vladimír Palko
Odborné zázemie AS tvoria nasledovní pracovníci, spolupracovníci KI a externí experti: Jaroslav
Daniška, Monika Kuhajdová, Roman Joch, Tomáš Zálešák

Projekty
V rokoch 2001 - 2004 realizoval KI projekty a akcie, 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.
2004


Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Koordinátori:
Radovan Kazda
Dušan Sloboda
Cieľom projektu je budovanie Konzervatívneho inštitútu ako stabilnej a prestížnej organizácie, ktorá
bude vnímaná ako potrebná inštitúcia. Očakávaným výsledkom novej programovej štruktúry, teda
nových a tiež pokračujúcich a účinnejšie prezentovaných pôvodných programov KI bude, že na
Slovensku všetci, ktorí majú vzťah ku konzervatívnym hodnotám, budú informovaní o činnosti KI a
presvedčení o potrebe jeho existencie.
Projekt je zameraný rozvoj komunikačných aktivít KI, teda na tvorbu, zhromažďovanie a šírenie
konzervatívnych myšlienok, názorov a hodnôt. Zámerom nie je akademicky teoretizovať o
konzervativizme, ale z konzervatívnych hodnotových východísk analyzovať a verejne sa vyjadrovať k
problémom, pred ktorými stojí spoločnosť a s ktorými sa vo svojom každodennom živote stretávajú
občania. Cieľom je ponúkať konkrétne riešenia a návrhy, vstupovať s nimi do diskusie s inými
názorovými prúdmi a pomáhať občanom zorientovať sa v realite.
V rámci rozvíjania zahraničných kontaktov KI plánuje vybudovanie vzťahov s relevantnými
inštitúciami a osobnosťami predovšetkým z krajín rozšírenej EÚ a USA. Vzťahy budú pozostávať zo
vzájomnej výmeny informácií a skúseností, zo vzájomných stretnutí, z účasti predstaviteľov KI na
aktivitách zahraničných partnerov, účasti konzervatívnych osobností z iných krajín na akciách KI a
prípadne aj zo spolupráce na spoločných projektoch.
V neposlednom rade 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.
Projekt sa realizuje vďaka podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe
(Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe).



USA, Európa a Slovensko

Koordinátor:
Radovan Kazda
V rámci projektu USA, Európa a Slovensko, ktorý v priebehu roku 2004 realizoval Konzervatívny
inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami, sa uskutočnilo 6
konferencií v rôznych regiónoch Slovenska (Trenčín, Prešov, Banská Bystrica, Martin, Košice a Nitra).
Na konferenciách vystupovali s prednáškami Daniel Bútora, Tomáš Zálešák, Bill Baker a František
Šebej.
Zámerom projektu bolo pomôcť rúcať falošné mýty, ktoré v našom vedomí existujú vo vzťahu k
Spojeným štátom.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Veľvyslanectva Spojených štátov amerických
v Bratislave (Embassy of the U. S. A. Bratislava, Slovakia) a s finančnou podporou Ministerstva
zahraničných vecí SR.

2003


Daňová reforma – mimovládne neziskové organizácie v nej

Koordinátor:
Ondrej Dostál
V roku 2003 realizoval KI projekt Daňová reforma – mimovládne neziskové organizácie v nej. V rámci
projektu KI koordinoval iniciatívu mimovládnych organizácií Občania sebe, ktorá sformulovala a
presadzovala pripomienky mimovládnych neziskových organizácií k daňovej reforme z hľadiska jej
dopadov na neziskový sektor.
KI v rámci tohto projektu spolupracoval s viacerými mimovládnymi organizáciami. Pripomienky boli
formulované najprv ku Koncepcii daňovej reformy a potom k Návrhu zákona o dani z príjmov. Vďaka
tlaku mimovládnych organizácií sa podarilo čiastočne ovplyvniť výslednú podobu nového zákona o
dani z príjmov.
Projekt bol financovaný z prostriedkov grantu programu Tvoja Zem (Obhajoba záujmov tretieho
sektora), ktorý udelila Nadácia Ekopolis.



Do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami

Koordinátor:
Ondrej Dostál
V roku 2003 realizoval KI projekt Do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami. Projekt bol
zameraný na iniciovanie verejnej diskusie o nových otázkach súvisiacich so vstupom SR do NATO,
problematikou medzinárodnej bezpečnosti, postavením NATO v zmenených podmienkach po 11.
septembri 2001 a budúcnosťou Severoatlantickej aliancie.
V rámci projektu sa uskutočnili dva semináre a jedna konferencia a boli vydané tri publikácie: Má
Slovensko alternatívu k NATO (Diskusia Jána Čarnogurského a Petra Osuského), Potrebujeme NATO?
(Bezpečnostné otázky pohľadom konzervatívcov a libertariánov, Roman Joch – Matúš Petrík – Martin
Thomay), Má NATO budúcnosť? (autori: František Šebej, Peter Burian, Peter Švec, Tomáš Zálešák, Ivo
Samson, editor: Ondrej Dostál).
Projekt bol financovaný z prostriedkov grantu udeleného Ministerstvom zahraničných vecí SR.



Systém včasného varovania v podnikateľskej legislatíve

Koordinátori:
Róbert Žitňanský
Peter Gonda
Martin Thomay
V roku 2003 a 2004 realizoval KI projekt Systém včasného varovania v podnikateľskej legislatíve.
Projekt bol zameraný na posudzovanie a analyzovanie legislatívneho prostredia pre podnikanie v SR s
orientáciou najmä na novo schvaľovanú legislatívu.
KI v rámci projektu posudzoval, komentoval a pripomienkoval návrhy zákonov, koncepcií a ďalších
opatrení, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia. V rámci projektu bola zriadená špecializovaná
webová stránka www.vcasnevarovanie.sk, na ktorej boli komentáre a analýzy uverejňované.
Projekt bol financovaný z darov zo súkromných zdrojov.



Konzervatívny pohľad

Koordinátor:
Peter Gonda
V roku 2003 a 2004 publikovali svoje postoje a názory pracovníci a spolupracovníci KI v rubrike
Konzervatívny pohľad, uverejňovanej každý týždeň v týždenníku Domino fórum. V rámci rubriky boli
prezentované články najmä k ekonomickým a sociálnym otázkam a témam súvisiacim s integráciou SR
do Európskej únie.
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Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie

Koordinátor:
Peter Gonda
Od júla 2002 realizoval KI projekt Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie. V rámci
projektu sa v septembri 2002 uskutočnil diskusný seminár k aktuálnym výsledkom výskumu
predpokladaných dopadov vstupu SR do EÚ. V decembri 2002 KI vydal analytickú štúdiu Ekonomické
dopady vstupu Slovenska do Európskej únie. Štúdia bola prezentovaná vo februári 2003 na konferencii
Ekonomické aspekty členstva SR v Európskej únii.
Projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society
Foundation a Nadácie Ekopolis a ETP-S v rámci programu Tvoja zem, ktorý financuje US AID spolu s
ďalšími súkromnými a verejnými darcami.



Znižovanie rizík korupcie v poľnohospodárstve

Koordinátor:
Radovan Kazda
Od januára do októbra 2002 KI realizoval projekt Znižovanie rizík korupcie v poľnohospodárstve,
zameraný na analýzu dotačného systému a hrozieb korupcie v tomto rezorte. V rámci projektu sa v júni
2002 uskutočnil seminár Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie. V
auguste a septembri 2002 sa uskutočnil výskum názorov súkromne hospodáriacich roľníkov na
problematiku rizík korupcie v poľnohospodárstve. KI vydal dve tematické publikácie - Nástroje
poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie (Zborník príspevkov) a Riziká
korupcie v systéme poľnohospodárskej politiky na Slovensku.
Projekt bol realizovaný z prostriedkov grantu Nadácie pre podporu občianskych aktivít.



Nevyberaj úsmev

Koordinátor:
Pavol Draxler, Inštitút pre občianske vzdelávanie
V roku 2002 spolupracoval KI s Inštitútom pre občianske vzdelávanie na analytickej časti projektu
Nevyberaj úsmev. Cieľom projektu bolo prostredníctvom internetového portálu
www.nevyberajusmev.sk poskytnúť občanom nezávislý zdroj informácií o politických stranách
kandidujúcich v parlamentných voľbách v roku 2002.
Názov Nevyberaj úsmev mal podnietiť voliča, aby sa zoznámil s činmi a sľubmi politických strán, a aby
jeho rozhodnutie vychádzalo z relevantných údajov a nielen z povrchnej politickej reklamy. Išlo o
nestranícku kampaň, pričom prezentovaný materiál obsahoval minimum komentárov. Informácie
pritom vychádzali z dennej tlače, prameňov Inštitútu pre verejné otázky, organizácií M.E.S.A. 10 a
MEMO 98, ako aj z politických a volebných programov.
Projekt finančne podporili nadácie ETP Slovensko a Freedom House.



Spoločne do NATO a EÚ

Koordinátori:

Monika Kuhajdová
Ondrej Dostál
V roku 2001 KI začal realizovať projekt Spoločne do NATO a EÚ. Prostredníctvom projektu KI otváral
nové témy v rámci diskusie o integrácii Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a Európskej
únie. V rámci projektu KI vydal v roku 2001 dve tematické publikácie - Civilizačno-hodnotové aspekty
vstupu SR do NATO a Budúcnosť obrany a bezpečnostných štruktúr v Európe.
V roku 2002 KI pokračoval v realizácii tohto projektu. Projekt sa zameral na otvorenie nových tém v
rámci diskusie o integrácii Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. V rámci
projektu KI v roku 2002 uskutočnil dva semináre nazvané Rozširovanie EÚ a atlantické partnerstvo a
Má mať Európska únia ústavu?. V októbri 2002 sa v Piešťanoch konala konferencia KI Európska únia
– pohľad zo Slovenska. V rámci projektu KI vydal štyri tematické publikácie - Problémy a perspektívy
euro-atlantického bezpečnostného partnerstva, Ústava Európskej únie: áno či nie?, Európska únia –
pohľad zo Slovenska, Integrácia a verejná mienka (Stereotypy voči NATO a EÚ v názoroch slovenských
občanov a v slovenských médiách).
Projekt bol realizovaný z prostriedkov grantu Nadácie pre podporu občianskych aktivít.



Fair-play

Koordinátor:
Michal Šula
KI sa v spolupráci s Transparency International Slovensko podieľal na príprave metodiky projektu
Fair-play, v rámci ktorého boli monitorované výdavky politických strán na volebnú kampaň pred
parlamentnými voľbami v roku 2002.
Projekt bol realizovaný vďaka podpore Centra pre hospodársky rozvoj a Aliancie Fair-play.

Konferencie
V rokoch 2001 – 2004 usporiadal KI k aktuálnym spoločensko-politickým témam mnoho konferencií
a seminárov v Bratislave, ale i v iných mestách Slovenska. Príspevky z viacerých konferencií sú
prístupné v elektronickej podobe na www.konzervativizmus.sk alebo boli vydané v podobe publikácií.
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USA, Európa a Slovensko

V rámci projektu USA, Európa a Slovensko, ktorý v priebehu roku 2004 realizoval Konzervatívny
inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami sa uskutočnili konferencie v
Trenčíne, Prešove, Banskej Bystrici, Martine, Košiciach a Nitre.

V rámci konferencií vystúpili Daniel Bútora, publicista a bývalý riaditeľ slovenského vysielania Rádia
Slobodná Európa, Tomáš Zálešák, politológ a poradca predsedu NR SR, Bill Baker zo Združenia za
sociálnu reformu Košice a František Šebej, zahraničnopolitický analytik.


Diskusný večer - Jason Turner

Dňa 18. marca 2004 sa na pôde KI v spolupráci so Združením za sociálnu reformu, Stálou konferenciou
Občianskeho inštitútu a týždenníkom Domino fórum uskutočnil diskusný večer s Jasonom Turnerom,
expertom Heritage Foundation (USA), autorom sociálnej reformy v dvoch štátoch USA, vo Wisconsine
a v New Yorku.
Jason Turner prezentoval reformu sociálneho systému v USA a jej využitie pre Slovensko.
Moderoval František Šebej, šéfredaktor týždenníka Domino fórum.


Nedemokratickosť Európskej únie

Dňa 17. mája 2004 v Bratislave usporiadal KI a Mladí konzervatívci seminár na tému
Nedemokratickosť Európskej únie, na ktorom vystúpil David Hanák, spolupracovník Občanského
institutu v Prahe a zakladateľ Euroskeptickej alternatívy, autor knihy Legitimita v demokracii: Proč
nejsou instituce EU legitimní z hlediska demokracie.


Deň D po 60 rokoch

Dňa 7. júna 2004 organizovali v Bratislave KI a Mladí konzervatívci seminár k 60. výročiu vylodenia
Spojencov v Normandii s názvom Deň D po 60 rokoch.
Na seminári vystúpili Tomáš Zálešák, politológ, Trnavská univerzita, poradca predsedu NR SR
(Vylodenie v Normandii a jeho vplyv na vzťahy v protihitlerovskej koalícii a na povojnové usporiadanie
Európy), Ivo Samson, zahraničnopolitický analytik, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
(Invázia v Normandii ako model transatlantických vzťahov) a Peter Osuský, prorektor Univerzity
Komenského, podpredseda OKS (O tradícii amerického „zasahovania do vnútorných záležitostí“
Európy).


Čo znamená euro pre Slovensko?

Dňa 7. septembra 2004 usporiadal KI v Bratislave konferenciu na tému Čo znamená euro pre
Slovensko? S prednáškami vystúpili: Marián Nemec, riaditeľ Inštitútu menových a finančných štúdií
NBS, Petr Mach, výkonný riaditeľ Centra pro ekonomiku a politiku z Prahy, Peter Gonda, ekonomický
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a Dalibor Roháč, analytik Inštitútu pre slobodnú
spoločnosť.
Cieľom konferencie bolo upozorniť na chýbajúcu diskusiu o prijatí či neprijatí spoločnej európskej
meny euro na Slovensku. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika zastáva názor, že vstup Slovenskej
republiky do Európskej menovej únie (EMÚ) by sa nemal urýchľovať. Naopak, mal by sa odložiť na
neskôr ako potvrdenie toho, že vláda stojí na tradičných hodnotách západnej civilizácie, čiže
konkurencii a osobnej slobode a nebude vháňať občanov do neprimeraného rizika.


Prečo treba odmietnuť európsku ústavu

Dňa 11. októbra 2004 sa konala v Bratislave konferencia na tému Prečo treba odmietnuť európsku
ústavu, ktorú KI spoluorganizoval s Centrom pro ekonomiku a politiku (CEP) z Prahy. Medzi
prednášajúcimi vystúpili: Vladimír Palko, minister vnútra SR a podpredseda KDH, Ivo Strejček,
poslanec Európskeho parlamentu za ODS, Peter Zajac, prezident KI, Marek Loužek, analytik CEP
a poradca Václava Klausa, prezidenta ČR, Juraj Hrabko, predseda Stálej konferencie občianskeho
inštitútu (SKOI), Miloslav Bednář, filozof, Akademie věd České republiky, spoluautor Manifestu
českého eurorealismu, Petr Mach, výkonný riaditeľ CEP, Peter Gonda, analytik KI a Dalibor Roháč,
analytik Inštitútu pre slobodnú spoločnosť.

Zmyslom usporiadanej konferencie bolo upozorniť na riziká, ktoré v sebe skrýva text európskej
ústavy. Európska ústava centralizuje rozhodovanie v EÚ a otvára dvere k európskemu superštátu. Ak
má v EÚ fungovať spoločný trh, treba, aby sa o niektorých veciach rozhodovalo na úrovni únie. Nie
však v takom obrovskom rozsahu ako dnes, už ani nehovoriac o ďalšom rozširovaní kompetencií EÚ na
úkor členských štátov, ktoré prináša euroústava. Zväčšujúci sa priestor na zasahovanie eurobyrokracie
do hospodárstva je zlou správou pre európske ekonomiky i pre životnú úroveň našich občanov.


Od novembra 1989 do novembra 2004

Dňa 16. novembra 2004 sa v Bratislave uskutočnila konferencia KI s názvom Od novembra 1989 do
novembra 2004, ktorej záberom bol kritický pohľad na spoločnosť po roku 1989, pri príležitosti
15.
výročia "nežnej" revolúcie.
V prvom bloku s názvom "Ako vidia aktéri Novembra 89 súčasnosť", vystúpili: Ján Budaj, Fedor Gál,
László Nagy, László Szigeti, Peter Tatár, Peter Zajac.
Moderoval Štefan Hríb, šéfredaktor týždenníka Týždeň.
V ďalšom bloku nazvanom "15 rokov ekonomickej transformácie na Slovensku" sa Peter Gonda
rozprával s Jozefom Kučerákom, podpredsedom vlády SR pre ekonomiku v rokoch 1990 – 1991.
V poslednej časti "Ako sa Slovensko vysporiadalo s minulosťou" Štefan Hríb kládol otázky Jánovi
Langošovi, predsedovi správnej rady Ústavu pamäti národa a federálnemu ministrovi vnútra ČSFR v
rokoch 1990 – 1992 a Vladimírovi Palkovi, ministrovi vnútra SR a podpredsedovi KDH.


Skončila reforma verejnej správy na Slovensku?

Konferencia sa uskutočnila 8. decembra 2004 v Bratislave. Na aktuálnu tému prebiehajúcej fiškálnej
decentralizácie a pripravovanej komunálnej reformy v SR vystúpili na konferencii s príspevkami
Martin Valentovič (M.E.S.A. 10), Vladimír Bajan (starosta Petržalky, ZMOS), Jaroslav Pilát (M.E.S.A.
10), Pavol Hašúk (starosta obce Štitáre) a Dušan Sloboda (analytik KI). Moderoval Róbert Žitňanský,
redaktor týždenníka Týždeň.
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Sociálne reformy: Riešenie problémov chudoby a nezamestnanosti

V januári 2003 zorganizoval KI v spolupráci so Združením za sociálnu reformu v Bratislave
konferenciu na tému Sociálne reformy: Riešenie problémov chudoby a nezamestnanosti. Na
konferencii predniesli príspevky Peter Gonda (KI), Bill Baker (Združenie za sociálnu reformu), Pavel
Hanšut (Združenie za sociálnu reformu), Ján Hero (Ministerstvo školstva SR), Ján Králik (Ministerstvo
zdravotníctva SR), Peter Tatár (SKOI), Helena Woleková (Nadácia SOCIA), Oľga Reptová (M.E.S.A.
10), Martin Valentovič (M.E.S.A. 10) a Slávka Mačáková (ETP Slovensko).
Na konferencii boli prezentované príspevky venované rôznym aspektom sociálnej politiky a
prebiehajúcich sociálnych reforiem so zameraním na riešenie problémov nezamestnanosti a pomoc
ľuďom v hmotnej núdzi.


Ekonomické aspekty členstva Slovenska v EÚ

Vo februári 2003 organizoval KI v Bratislave konferenciu Ekonomické aspekty členstva Slovenska v
EÚ. Na konferencii predniesli príspevky Peter Gonda (KI), Oľga Reptová (M.E.S.A. 10), Martin Barto
(Slovenská sporiteľňa, a.s.), Martin Valentovič (M.E.S.A. 10), Milan Šikula (SAV), Martin Štefunko
(Inštitút rakúskej ekonómie), Denisa Čiderová (Centrum európskych štúdií) a Petr Mach (CEP).

Na konferencii boli prezentované výsledky projektu Ekonomické dopady vstupu Slovenska do
Európskej únie, ktorý KI realizoval v roku 2002, a prebehla na nej diskusia k prínosom, rizikám a
súvislostiam vstupu SR do EÚ najmä z hľadiska ekonomických a sociálnych dopadov.


Slovensko do EÚ: Áno či nie?

V apríli 2003 zorganizoval KI konferenciu Slovensko do EÚ: Áno či nie? Na konferencii s príspevkami
vystúpili František Šebej (garant Analytickej sekcie Konzervatívneho inštitútu pre zahraničnú politiku),
Vladimír Palko (minister vnútra SR), Ján Čarnogurský (advokát), Peter Zajac (prezident KI), Milan
Krajniak (KDH), Jaroslav Daniška (spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika) a
Martin Hanus (redaktor týždenníka Domino fórum).
Konferencia bola zameraná na diskusiu o celkových kladoch a záporoch vstupu Slovenska do Európskej
únie. Na konferencii bolo tiež prezentovali posledné číslo Konzervatívnych pohľadov na spoločnosť a
politiku, ktoré je tematicky venované problematike vstupu Slovenska do Európskej únie.


Návrh ústavnej zmluvy EÚ

V októbri 2003 zorganizoval KI v Bratislave konferenciu na tému Návrh ústavnej zmluvy EÚ. S
príspevkami na konferencii vystúpili Martin Hanus (redaktor týždenníka Domino fórum), František
Šebej (zahraničnopolitický analytik a publicista, Domino fórum), Peter Tatár (SKOI), Peter Zajac
(prezident KI), Štefan Hríb (šéfredaktor týždenníka Domino fórum), Ernest Valko (advokát) a Jaroslav
Daniška (spolupracovník Konzervatívneho inštitútu).
Na konferencii prebehla diskusia o návrhu ústavnej zmluvy EÚ, ktorý pripravil Konvent o
budúcnosti EÚ a ktorý bol podkladom pre rokovanie Medzivládnej konferencie EÚ v roku 2003, ako aj
o oficiálnej pozícii Slovenskej republiky k tomuto dokumentu.


Má NATO Budúcnosť?

Dňa 8. decembra 2003 usporiadal KI v Bratislave konferenciu na tému Má NATO budúcnosť? Na
konferencii vystúpili František Šebej (zahraničnopolitický analytik a redaktor týždenníka Domino
fórum), Peter Burian (Ministerstvo zahraničných vecí SR, bývalý veľvyslanec SR pri NATO), Peter Švec,
(Ministerstvo obrany SR), Tomáš Zálešák (politológ a poradca predsedu NR SR) a Ivo Samson
(zahraničnopolitický analytik, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku)
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Európska únia – pohľad zo Slovenska

V októbri 2002 sa v Piešťanoch konala konferencia Európska únia – pohľad zo Slovenska, ktorú
usporiadal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Občianskym inštitútom, Praha.
Cieľom bolo poskytnúť hlbšiu analýzu súčasného stavu EÚ - reálnych problémov, výziev a trendov.
Cieľovou skupinou boli najmä mladí ľudia, ktorí budú ovplyvňovať dianie v oblasti európskej
integrácie, odborníci, zástupcovia politických strán a ich mládežníckych organizácií, novinárov
a mimovládnych organizácií.


Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie

V júni 2002 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár na tému Nástroje poľnohospodárskej politiky
z hľadiska znižovania rizík korupcie, ktorý usporiadal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika. Úlohou
seminára bolo otvoriť priestor pre širšiu diskusie na aktuálnu tému korupcie. Korupcia je sprievodným
znakom prerozdeľovacích procesov v mnohých oblastiach realizácie funkcií štátu. Poľnohospodárstvu,
ako odvetviu, v rámci ktorého štát poskytuje poľnohospodárom rozsiahlu finančnú pomoc, nebola
doposiaľ venovaná pozornosť z hľadiska odhaľovania princípov a znižovania rizík korupcie.



Rozširovanie EÚ a atlantické partnerstvo

Na seminári vystúpili Juraj Alner z Paneurópskej únie a Ivo Samson, analytik pre bezpečnostnú
politiku Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Moderoval Tomáš
Zálešák, spolupracovník KI.



Má mať Európska únia ústavu?

V marci 2002 sa uskutočnila na pôde Konzervatívneho inštitútu diskusia medzi Danielom Lipšicom,
podpredsedom KDH a Radoslavom Procházkom, poradcom Ústavného súdu SR a pedagógom
Trnavskej univerzity, ktorá sa týkala dvoch tém: po prvé, legitimity samotnej ústavy, či v Európe
existuje nejaký suverén, ktorý by legitimizoval takýto dokument, a po druhé Charte základných práv,
ktorej návrh spoločne vypracovali Európsky parlament, Európska rada a Komisia. Diskusiu moderoval
Jaroslav Daniška, spolupracovník KI.
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Kapitalizmus a jeho kritici

V dňoch 26.-28. októbra 2001 organizoval KI v spolupráci s Nadáciou Hansa Seidela v Piešťanoch
konferenciu s názvom Kapitalizmus a jeho kritici. Na konferencii okrem iných vystúpili Peter Zajac
(prezident KI), Ján Čarnogurský (minister spravodlivosti SR), Roman Joch (Občanský institut Praha),
Pavol Krištof (Konzervatívny klub pri Trnavskej univerzite), Ján Šmíd (denník MF Dnes), Tomáš
Zálešák (politológ) a Martin Štefunko (ekonóm).
Cieľom konferencie bolo porovnanie konzervatívnych a liberálnych pohľadov na spoločnosť,
a špeciálne na úlohu štátu a trhu.


Kultúrno-hodnotové aspekty vstupu SR do NATO

Na seminári vystúpili Štefan Hríb (šéfredaktor týždenníka Domino fórum), Pavol Lukáč (zástupca
riaditeľa Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku), Grigorij Mesežnikov
(prezident Inštitútu pre verejné otázky) a Tomáš Zálešák (analytik KI). Moderoval Martin Danko.


Budúcnosť obrany a bezpečnostných štruktúr v Európe

Na seminári vystúpili Ján Čarnogurský, bývalý predseda vlády SR (1991 – 1992), bývalý predseda KDH
a minister spravodlivosti SR (1998 – 2002), František Šebej, bývalý predseda Zahraničného výboru
Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR (1990 – 1992), predseda Výboru pre európsku
integráciu NR SR (1998 – 2002), Veronika Lombardini, riaditeľka odboru politických vzťahov s EÚ
Ministerstva zahraničných vecí SR. Moderoval Jaroslav Daniška, spolupracovník Konzervatívneho
inštitútu M. R. Štefánika.


Konzervatívny pohľad na členstvo SR v bezpečnostných a obranných zoskupeniach

Dňa 19. mája 2001 sa v Bratislave uskutočnil seminár Konzervatívny pohľad na členstvo SR v
bezpečnostných a obranných zoskupeniach. Zorganizoval ho KI pod odbornou záštitou garanta
Analytickej skupiny KI Národná bezpečnosť, predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a
podpredsedu KDH Vladimíra Palka. Okrem neho na seminári s prednáškami vystúpili predseda
Výboru NR SR pre európsku integráciu František Šebej, minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský a
štátni tajomníci Ministerstva obrany SR Jozef Pivarči a Ministerstva zahraničných vecí SR Ján Figeľ.

Seminár bol zameraný na hľadanie konzervatívneho prístupu k otázkam zahraničnej,
bezpečnostnej a obrannej politiky Slovenskej republiky. Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika sa
tejto téme ďalej venuje v rámci činnosti svojej analytickej skupiny Národná bezpečnosť, ktorej
garantom je Vladimír Palko.

Konzervatívne kluby
Na pôde Konzervatívneho inštitútu sa v rokoch 2001 - 2004 konali Konzervatívne kluby - semináre a
ďalšie diskusné stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú prevažne mladí ľudia. Spomeňme napríklad:
2004
V septembri usporiadal KI konzervatívny klub k 65. výročiu začiatku 2. svetovej vojny na tému Druhá
svetová vojna a zlyhania západných demokracií. Na klube vystúpili Tomáš Zálešák, politológ,
Trnavská univerzita, poradca predsedu NR SR na tému Vzostup nacionálneho socializmu a vývoj, ktorý
predchádzal 1. septembru 1939 a Peter Osuský, prorektor Univerzity Komenského, podpredseda OKS,
ktorý hovoril na tému O potrebe odporovať zlu pred 65 rokmi a dnes.
V októbri vystúpil v rámci konzervatívnych klubov KI filozof Peter Fotta z Katedry politológie
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity s prednáškou na tému Tomáš Akvinský a jeho dielo, pri
príležitosti nadobudnutia významného diela Tomáša Akvinského Theologická summa do
Dokumentačného strediska / Knižnice konzervativizmu v rámci Konzervatívneho inštitútu.
2003
V marci sa uskutočnil klub venovaný téme Vojna v Iraku. Na pôde KI vtedy otvárali v tej dobe
výsostne aktuálnu tému diskutujúci František Mikloško, poslanec NR SR a František Šebej, publicista,
zahraničnopolitický analytik a podpredseda OKS. Moderoval spolupracovník KI Jaroslav Daniška.
V apríli sa v spolupráci KI a ODM Bratislava konal konzervatívny klub na tému Perspektíva
každodenných zmien po vstupe Slovenskej republiky do NATO. Prednášajúcimi boli plukovník
Jaroslav Cisár, pridelenec obrany ČR na Slovensku a plukovník Karel Ludvík, policajný pridelenec ČR
na Slovensku.
Koncom apríla bol na pôde KI klub na tému Americká sociálna politika: Význam decentralizácie s
Billom Bakerom zo Združenia za sociálnu reformu.
V septembri bola hosťom konzervatívneho klubu Michaela Freiová z Občanského institutu v Prahe na
tému Cirkev a štát - model pre slobodnú spoločnosť.
Má Slovensko alternatívu k členstvu v NATO? Dve rozličné odpovede na túto otázku v novembri na
konzervatívnom klube ponúkli dvaja slovenskí konzervatívci: Ján Čarnogurský (advokát, bývalý
predseda KDH, v rokoch 1991 – 1992 predseda vlády SR, v rokoch 1998 – 2002 minister
spravodlivosti) a Peter Osuský (vysokoškolský pedagóg, podpredseda OKS, v rokoch 1998 – 2002
poslanec NR SR). Diskusiu moderoval spolupracovník Konzervatívneho inštitútu Tomáš Zálešák.
V decembri sa konal klub na tému NATO pohľadom konzervatívcov a libertariánov. Je inštitúcia ako
NATO potrebná? Je v medzinárodných vzťahoch prípustné použitie sily? Môže byť vojna spravodlivá?
Je aktívna zahraničná politika štátu v rozpore s individuálnou slobodou? V čom sa líšia odpovede
konzervatívcov a libertariánov na tieto otázky sa dozvedeli účastníci konzervatívneho klubu od Romana
Jocha z Občanského institutu v Prahe, Matúša Petríka a Martina Thomaya z Inštitútu pre slobodnú
spoločnosť.

2002
V januári prezentovali na pôde KI svoju Stratégiu reformy zdravotníctva expert ANO Rudolf Zajac
a analytik spoločnosti M.E.S.A. 10 Peter Pažitný.
Marcový klub bol venovaný diskusii ku knihe Francoisa Fureta a Ernsta Nolteho Fašizmus
a komunizmus – Konfrontácia názorov. Diskusiu historika Ľubomíra Liptáka a politológa Tomáša
Zálešáka moderoval prezident KI Peter Zajac.
V rámci aprílového konzervatívneho klubu diskutovali o Možnostiach dôchodkovej reformy poslanec
NR SR a predseda OKS Peter Tatár, analytik KI Peter Gonda a generálny riaditeľ sekcie sociálneho
zabezpečenia MPSVR SR Michal Szabo.
V apríli sa uskutočnila aj diskusia O situácii v Kosove, ktorú sme pripravili v spolupráci s ODM
Bratislava. Hosťom bol bývalý pozorovateľ OSN v Kosove Valér Hrala.
2001
Začiatkom apríla sa uskutočnil prvý konzervatívny klub, na ktorom politológ a spolupracovník KI
Tomáš Zálešák hovoril na tému Náboženská symbolika a totalitné ideológie.
Koncom apríla ďalší zo spolupracovníkov KI, krajinný inžinier Radovan Kazda hovoril o Globálnom
oteplení ako politickom probléme.
V máji bol klub venovaný Súčasnej zahraničnej politike USA po nástupe Bushovej administratívy
a vystúpil na ňom zahraničnopolitický analytik SFPA Ivo Samson.
Septembrový konzervatívny klub pod názvom Euroskepticizmus vs. eurooptimizmus bol venovaný
diskusii o súčasnej podobe Európskej únie a odvíjal sa od knihy britského euroskeptika Johna
Laughlanda Znečistený prameň. Hosťami klubu boli Peter Zajac a šéfredaktor týždenníka Domino
fórum Štefan Hríb.
V októbri spolupracoval KI s občianskym združením Človek v ohrození na organizácii diskusie
o situácii v Afganistane.
V novembri sa konala na pôde KI diskusia s politológom Jozefom Klavecom na tému Islamský
radikalizmus a terorizmus.

Publikácie
2004


USA, Európa a Slovensko

Autori:
Daniel Bútora, novinár, manažér a školiteľ. Bývalý riaditeľ slovenského vysielania Rádia
Slobodná Európa (Radio Free Europe). Pracuje ako manažér Cirkevnej základnej školy –
Narnia a Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, ako konzultant poradenskej firmy
FBE a ako redaktor týždenníka Týždeň. Je spolupracovníkom Konzervatívneho inštitútu
M. R. Štefánika.
Tomáš Zálešák, politológ, poradca predsedu NR SR (od roku 2002), spolupracovník
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
Bill Baker, analytik Združenia pre sociálnu reformu v Košiciach. Je spolupracovníkom
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

František Šebej, bývalý predseda Zahraničného výboru Snemovne národov Federálneho
zhromaždenia ČSFR (1990 – 1992), bývalý predseda Výboru pre európsku integráciu NR SR
(1998 – 2002), zahraničnopolitický analytik a redaktor týždenníka Týždeň, garant analytickej
skupiny Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Zahraničná politika a diplomacia
Zámerom tejto publikácie je pomôcť rúcať falošné mýty, ktoré v našom vedomí existujú vo vzťahu k
Spojeným štátom. Nechceme však vytvárať nové mýty a nahrádzať jeden typ mýtov inými. Našou
ambíciou je ponúknuť realistický obraz americkej spoločnosti a politiky. Autormi textov sú ľudia, ktorí
americké reálie poznajú veľmi dobre a chcú sa o svoje poznatky a o svoj pohľad podeliť.
Publikácia bola vydaná v rámci projektu Transatlantické vzťahy: USA, Európa a Slovensko s finančnou
podporou Ministerstva zahraničných vecí SR.

2003


Má Slovensko alternatívu k NATO? Diskusia Jána Čarnogurského a Petra Osuského

Autori:
Ján Čarnogurský, bývalý predseda vlády SR (1991 – 1992), bývalý predseda KDH a minister
spravodlivosti SR (1998 – 2002)
Peter Osuský, vysokoškolský pedagóg, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave, bývalý
poslanec NR SR (1998 – 2002), podpredseda OKS
Publikácia je záznamom strhujúcej diskusie medzi Jánom Čarnogurským a Petrom Osuským, ktorá
sa uskutočnila 26. novembra 2003 v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika v Bratislave.
Moderátorom diskusie bol Tomáš Zálešák, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu.
V publikácii nájdeme odpoveď diskutujúcich na otázku, či má Slovensko alternatívu k členstvu
v NATO. Na túto otázku ponúkli odpoveď diskutéri v čase, keď už bol proces našej integrácie do NATO
síce asi nezvratný, ale otázka transatlantickej spolupráce, otázka napĺňania záujmov našej národnej
bezpečnosti, otázka vzťahov medzi Európou a Amerikou sa však nekončia našim vstupom do Aliancie.
Odlišný názor Jána Čarnogurského a Petra Osuského na titulnú otázku, prezentovaný v publikácii, núti
čitateľov klásť si túto otázku s nimi a rovnako s nimi hľadať i odpoveď.
Publikácia bola vydaná v rámci projektu Do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami
s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí SR.



Potrebujeme NATO? Bezpečnostné otázky pohľadom konzervatívcov a libertariánov

Autori:
Roman Joch, Občiansky inštitút Praha
Matúš Petrík, právnik, pôsobí v Inštitúte pre slobodnú spoločnosť
Martin Thomay, študent ekonómie, pôsobí v Inštitúte pre slobodnú spoločnosť
Publikácia je záznamom diskusie medzi Romanom Jochom, Matúšom Petríkom a Martinom
Thomayom, ktorá sa uskutočnila 4. decembra 2003 v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika
v Bratislave. Moderátorom diskusie bol Jaroslav Daniška, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu.

Je pre slobodu dobrá aktívna zahraničná politika alebo naopak izolacionistická alebo
nonintervencionalistická zahraničná politika? Je dobré, aby krajina primárne strážila svoju slobodu,
ale sekundárne aj slobodu spriatelených krajín, predovšetkým v rámci vlastnej civilizácie, alebo má
primárne a zároveň výhradne chrániť iba svoju slobodu? To je iba niekoľko otázok, odpovede na ktoré
sa snažili v diskusii hľadať Roman Joch z pohľadu konzervatívca na jednej strane a Matúš Petrík
a Martin Thomay z pohľadu libertariánov na strane druhej.
Publikácia bola vydaná v rámci projektu Do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami
s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí SR.



Má NATO budúcnosť?

Autori:
František Šebej, bývalý predseda Zahraničného výboru Snemovne národov Federálneho
zhromaždenia ČSFR (1990 – 1992), bývalý predseda Výboru pre európsku integráciu NR SR
(1998 – 2002), zahraničnopolitický analytik a redaktor týždenníka Domino Fórum, garant
analytickej skupiny Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Zahraničná politika
a diplomacia
Peter Burian, štátny radca, odbor analýz a plánovania Ministerstva zahraničných vecí SR,
bývalý veľvyslanec SR pri NATO
Peter Švec, vojensko-strategický analytik a generálny riaditeľ sekcie vojenského vzdelávania
Ministerstva obrany SR
Tomáš Zálešák, politológ, poradca predsedu NR SR (od roku 2002), spolupracovník
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
Ivo Samson, analytik pre bezpečnostnú politiku Výskumného centra Slovenskej spoločnosti
pre zahraničnú politiku.
„Koncept spoločnej obrany – to je NATO. To je koncept, v ktorom sa suverénne štáty, z vlastne vôle
dohodnú, že budú spoločne brániť svoje záujmy a teritórium. Prípadne to urobia na základe zdieľaných
hodnôt, lebo to ich činí blízkymi, preto sú spolu. Oni sa v rámci tejto spoločnej obrany vymedzujú voči
zvyšku sveta a aj pomenúvajú, hoci implicitne, možného nepriateľa, pomenúvajú aj miesto, odkiaľ
môže prísť útok,“ dočítame sa v príspevku Františka Šebeja (Faktory ohrozujúce budúcnosť NATO na
oboch stranách Atlantiku), ktorý ďalej pokračuje „Spojenie Západnej Európy a Ameriky, teda
americká prítomnosť na európskom kontinente, bola samostatným zmyslom Severoatlantickej
aliancie.“ Najmä o tomto spojení, zmysle a budúcnosti NATO pojednávajú i autori ďalších textov
publikácie – Peter Burian (Vzťahy EÚ – NATO – konkurenti alebo strategickí partneri), Peter Švec
(Revolúcia vo vojenstve a budúcnosť NATO), Tomáš Zálešák (Je transatlantický rozkol nevyhnutný?)
a Ivo Samson (Zachránia noví členovia Severoatlantickú alianciu?).
Publikácia bola vydaná v rámci projektu Do NATO so zdvihnutou hlavou a otvorenými očami
s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí SR.

2002


Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie

Autori:
Martin Barto, hlavný ekonóm Slovenskej sporiteľne, a.s.
Peter Gonda, makroekonomický analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika,
koordinátor projektu a odborný garant publikácie
Eva Orná, makroekonomická analytička, dlhoročný pedagóg makroekonomických teórií a
menovej politiky na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

Oľga Reptová, ekonomická analytička M.E.S.A. 10, koordinátorka Slovenského
ekonomického fóra a členka Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcii
Martin Valentovič, ekonomický analytik M.E.S.A. 10 v oblasti regionálneho rozvoja,
hospodárskeho vývoja, privatizácie a vzťahov s EÚ
Cieľom publikácie je prezentovať verejnosti podstatné ekonomické dopady členstva Slovenska v EÚ na
obyvateľov a podnikateľské subjekty, avšak (až na výnimky) z národohospodárskeho pohľadu.
Potenciálne ekonomické dopady sa predkladajú ako podmienené mnohými faktormi vnútorného aj
vonkajšieho vývoja (vrátane v EÚ). Zámerom autorov nie je prezentovať vyčerpávajúci a statický
zoznam možných plusov a mínusov členstva Slovenska v EÚ. Skúmajú sa vybrané a (podľa autorov)
hlavné ekonomické aspekty členstva Slovenska v EÚ.
Predpokladom čo možno najviac objektívneho posudzovania európskej integrácie v ekonomickej
oblasti, vrátane porovnania potenciálnych ekonomických prínosov a potenciálnych rizík vstupu
Slovenska do EÚ, tak ako sú uvedené v rámci tejto publikácie, je:
• realistické zhodnotenie východiskovej situácie ekonomického vývoja Slovenska v porovnaní s EÚ,
• posúdenie predpokladanej miery pripravenosti ekonomiky Slovenska na vstup do EÚ.
Publikácia vznikla v rámci projektu Ekonomické dopady vstupu Slovenska do Európskej únie a bola
vydaná vďaka finančnej podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a
Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko v rámci programu Tvoja zem, ktorý financuje US AID spolu s
ďalšími súkromnými a verejnými darcami.



Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie (zborník príspevkov)

Autori:
Radovan Kazda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika pre agrárnu
a environmentálnu politiku, editor a odborný garant publikácie
Peter Tatár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výboru NR SR pre financie,
rozpočet a menu (1998-2002), predseda Občianskej konzervatívnej strany, spolupracovník
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
Pavel Bottka, predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska
Marián Košč, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Regionálny odbor Prešov
Ondrej Šmál, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Regionálny odbor
Zvolen
V júni 2002 v Bratislave usporiadal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika odborný seminár na tému
Nástroje poľnohospodárskej politiky z hľadiska znižovania rizík korupcie.
Úlohou seminára bolo otvoriť priestor pre širšiu diskusiu na aktuálnu tému korupcie. Tejto odbornej
akcie sa zúčastnilo viacero významných predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci (generálni
riaditelia sekcií Ministerstva pôdohospodárstva SR, poslanci NR SR), predstavitelia výskumu,
stavovských mimovládnych organizácií a médií.
Publikácia vo forme zborníka príspevkov je súhrnom viacerých zdrojov a typov informácií. Základ
publikácie tvoria príspevky k problematike korupcie v poľnohospodárstve prezentované na seminári vo
forme prednášok.
Korupcia je sprievodným znakom prerozdeľovacích procesov v mnohých oblastiach realizácie funkcií
štátu. Poľnohospodárstvu, ako odvetviu, v rámci ktorého štát poskytuje poľnohospodárom rozsiahlu
finančnú pomoc zo štátneho rozpočtu, nebola doposiaľ venovaná z hľadiska odhaľovania princípov
a znižovania rizík korupcie dostatočná pozornosť. Ide o problém s výrazne negatívnym dopadom na
spoločenské dianie.

Cieľom seminára a publikácie bola iniciácia diskusie v spoločnosti o tejto otázke.
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít.



Riziká korupcie v systéme poľnohospodárskej politiky na Slovensku

Autori:
Radovan Kazda, analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika pre agrárnu
a environmentálnu politiku, editor a odborný garant publikácie
Daniela Zemanovičová, programová riaditeľka Transparency International Slovensko
Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista
Slovenské poľnohospodárstvo ako špecifický priestor, v ktorom štát uplatňuje politiku rozsiahleho
prerozdeľovania finančných prostriedkov, ostáva vysoko rizikovým odvetvím pre vznik korupcie i na
začiatku 21. storočia. V tomto odvetví je to problém o to ťaživejší, že u nás nebola doposiaľ otvorená
širšia diskusia o charaktere podpornej poľnohospodárskej politiky na Slovensku. V našom prostredí
nebola spracovaná ani širšia analýza príčin a dôsledkov existencie prerozdeľovacieho procesu v
agrárnom rezorte a doposiaľ nebol predložený ani komplexný alternatívny návrh novej ekonomickej
politiky v poľnohospodárstve.
Na základe týchto konštatovaní vznikla publikácia, ktorej ambíciou je ponúknuť prvý ucelenejší
pohľad na problematiku korupcie, jej príčin, dôsledkov a prejavov v slovenskom poľnohospodárstve.
Informovanie o povahe súčasnej agrárnej politiky z hľadiska vytvárania vysokých rizík vzniku korupcie
je dôležité najmä ako impulz pre vznik širokej verejnej diskusie o závažnosti problému korupcie v
agrárnom sektore. Na jej základoch môže byť postavená koncepcia takej poľnohospodárskej politiky,
ktorá vedie k transparentným a efektívnym formám prerozdeľovania, k modernému a prosperujúcemu
slovenskému poľnohospodárstvu na trhu Európskej únie.
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít.



Dokumenty doby 1990 – 2000

Autor:
Ján Šimulčík, publicista, editor publikácie
Publikácia Dokumenty doby 1990 – 2000 vznikla z potreby zhromaždiť vyhlásenia, správy a prejavy,
ktoré boli zverejnené v periodickej tlači v danom období. Dokumenty sú usporiadané chronologicky
podľa vzniku a uvedené niekoľkými faktografickými komentármi.
Ide o výber dokumentov, ktoré svojim spôsobom zasiahli do spoločenského a politického života
krajiny v rokoch 1990 –2000, spomedzi nich spomeňme:
1992 – správa branno-bezpečnostného výboru SNR,
1993 – prejav Vladimíra Mečiara v Zlatej Idke,
1994 – prejav Michala Kováča o stave republiky,
1996 – správa Ivana Lexu o SIS,
1998 – list deviatich slovenských biskupov vláde SR,
1999 – správa Vladimíra Mitra o plnení úloh SIS,

a ďalšie dokumenty.
Publikácia bola vydaná v spolupráci s Vydavateľstvom Michala Vaška v Prešove s finančnou
podporou Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.



Problémy a perspektívy euro-atlantického bezpečnostného partnerstva

Autori:
Ivo Samson, analytik pre bezpečnostnú politiku Výskumného centra Slovenskej spoločnosti
pre zahraničnú politiku.
Tomáš Zálešák, politológ, poradca predsedu NR SR (od roku 2002), spolupracovník
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
Prvú časť publikácie tvorí príspevok Iva Samsona (Je Európa schopná obrannej „autonomizácie“?),
v ktorom sa pokúša načrtnúť problematiku európskeho obranného projektu a trecích plôch medzi
„atlanticistami“ a „europeistami“. Dôraz kladie na pomer medzi obranou a integráciou, na stanoviská
transformujúcich sa krajín, na pozíciu USA k Európe a na postoj, aký zaujímajú tzv. hlavné európske
mocnosti.
V druhej časti sa Tomáš Zálešák (Rozdielne záujmy a spoločné problémy) venuje sporom
v bezpečnostnej koncepcii medzi Európou a USA, novým podmienkam, v ktorých sa USA a ich európski
spojenci ocitli následkom kolapsu Sovietskeho bloku, novým hrozbám pre medzinárodnú bezpečnosť,
ktorú prináša terorizmus po 11. septembri 2001 a ďalším otázkam spätých s inštitucionálnou krízou
NATO.
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít.



Ústava Európskej únie: áno či nie?

Autori:
Daniel Lipšic, právnik, podpredseda KDH
Radoslav Procházka, právnik, spolupracovník Ústavného súdu SR
Publikácia je prepisom diskusie medzi Danielom Lipšicom a Radoslavom Procházkom, ktorá sa
uskutočnila na pôde Konzervatívneho inštitútu 6. marca 2002.
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít.



Európska únia – pohľad zo Slovenska

Autori:
Marta Daruľová, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava

Martin Hanus, delegát na Mládežníckom konvente EÚ, Brusel
Roman Joch, Občanský institut, Praha
Mária Kadrliaková, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
Martin Štefunko, Ludwig von Mises Institute, Auburn, USA
Jana Tutková, Európska aliancia mládeže, Brusel, editorka publikácie
Robert Žitňanský, týždenník Domino Fórum, Bratislava
Publikácia je zhrnutím príspevkov, ktoré odzneli na konferencii Konzervatívneho inštitútu M.R.
Štefánika Európska únia – pohľad zo Slovenska v Piešťanoch v októbri 2002.
„Dnes o EÚ vieme viac ako pred pár rokmi, keď bola povrchne idealizovaná, pretože medzitým sme
mali počas prístupového procesu príležitosť nahliadnuť do jej vnútra. Pohľady tých, ktorí pri
skúsenosti s ňou ostali sami sebou, verní svojim zásadám a presvedčeniu, sú autentickým príspevkom
do diskusie o našej integrácií. Aj keď tieto postoje boli formované v rôznych prostrediach, sú
zakorenené v slovenskom kultúrnom dedičstve a hodnotovom idealizme. Práve vernosť nadčasovým
hodnotám, hľadaniu pravdy a rešpektovaniu osobnej slobody v úsilí o občiansku a morálnu
zodpovednosť má byť prínosom Slovenska pre Európu.
Slovenský občan na ne často ani nedovidí, keď sú mu pred oči natískané len materiálne aspekty
členstva v EÚ. EÚ sa pritom chváli tými najšľachetnejšími ideálmi, kým realita sa po prebudení často
zdá ako zlý sen. Totiž ideály, aby zodpovedali realite, sú značne predefinované a tak prekrútené aj v
našich mysliach. Bez ohľadu na to, či sa po odkódovaní človek stáva euroskeptikom, eurorealistom,
euromelancholikom, či euroflegmatikom, najdôležitejšie je, aby sa nevzdal hľadania ideálov vo svojom
živote. Túto cestu hľadania musí prejsť každý sám.“
Jana Tutková, editorka publikácie
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít.



Integrácia a verejná mienka: stereotypy voči NATO a EÚ v názoroch slovenských občanov
a v slovenských médiách

Autori:
Tomáš Zálešák, politológ, poradca predsedu NR SR (od roku 2002), spolupracovník Konzervatívneho
inštitútu M. R. Štefánik
Martin Hanus, germanista, publicista, redaktor týždenníka Domino fórum (od roku 200?),
spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánik
V snahe identifikovať stereotypy, ktoré sú medzi slovenskými občanmi zakorenené vo vzťahu k
NATO a EÚ, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika uskutočnil kvalitatívny výskum na túto tému
prostredníctvom metódy skupinových diskusií (focus groups). Skupinové diskusie umožňujú
kvalitatívnu analýzu názorov a skúseností respondentov, ako aj ich spontánnych reakcií na názory
ostatných účastníkov diskusie. Skupinovou atmosférou napomáhajú k uvoľnenej produkcii názorov a
nápadov.
Výskum realizovala agentúra FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu. Cieľom
kvalitatívneho prieskumu bola identifikácia a analýza negatívnych stereotypov voči NATO. Prieskum
bol zacielený na identifikáciu dôvodov odmietavého alebo rezervovaného postoja časti občanov SR voči
NATO, predsudkov, mýtov, hlbšie zakorenených predstáv, zdrojov týchto predstáv a spôsobov ich
šírenia. Sekundárne bola venovaná pozornosť aj problematike vzťahu občanov k EÚ.
Hlavné závery z výskumu, ku ktorým dospeli sociológovia z agentúry FOCUS, sú obsahom prvej časti
tejto publikácie (Názory na vstup Slovenska do NATO a EÚ. Hlavné závery). Je potrebné zdôrazniť, že
zistené stereotypy sa týkajú zmýšľania iba tej časti slovenských občanov, ktorá nie je vstupu do NATO
naklonená. Nad výsledkami realizovaného výskumu sa v druhej časti publikácie zamýšľa Tomáš

Zálešák (K analýze negatívnych postojov voči NATO). Jeho príspevok je pokusom nájsť vplyvy, ktoré sa
podieľali na formovaní negatívnych stereotypov voči NATO. Záverečná časť publikácie (EÚ a NATO v
slovenských médiách) vychádza z analýzy článkov, ktoré sa v našich médiách venujú integrácii SR do
EÚ a NATO. Martin Hanus v nej analyzuje diskurz v slovenských médiách, ktorý tiež, nepochybne,
vplýva na postoje slovenských občanov k začleneniu našej krajiny do EÚ a NATO.
Touto publikáciou chcel Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika prispieť k lepšiemu a najmä hlbšiemu
poznaniu názorov slovenskej verejnosti na otázky integrácie SR do oboch zoskupení.
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Nadácie pre podporu občianskych aktivít.

2001


Civilizačno-hodnotové aspekty vstupu SR do NATO

Autori:
Martin Danko, politológ
Tomáš Zálešák, politológ, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
Vstup Slovenska do NATO je strategickým krokom, ktorý by mal zásadne ovplyvniť našu politickobezpečnostnú situáciu. Pojem bezpečnosti je veľmi široký a zahŕňa viaceré dimenzie: vojenskú,
ekonomickú, politickú, spoločenskú a ekologickú.
Väčšina doterajších aktivít na tému NATO sa zaoberala hlavne politickými, ekonomickými a
vojenskými bezpečnostnými kritériami integrácie. Vstup Slovenska do NATO a neskôr do EÚ má
však širší civilizačno-hodnotový, spoločenský rozmer, ktorý sa dotkne všetkých sfér spoločnosti, aj
keď to nebude v krátkom časovom období. Ide o dlhodobý proces zaraďovania sa do funkčného
spoločenstva najrozvinutejších štátov sveta.
Publikácia je pokusom nastoliť diskusiu a sprostredkovať názory na túto tému, ktorú je veľmi ťažké
rozoberať z hodnotovo neutrálneho hľadiska. Preto sme sa vzdali márneho pokusu o nezaujatosť
a ponúkame Vám náš názor, ako jednu z alternatív nazerania na problematiku civilizačnej príslušnosti
Slovenska.
Publikácia vyšla v rámci projektu Spoločne do NATO a EÚ s podporou Ministerstva zahraničných
vecí SR.



Budúcnosť obrany a bezpečnostných štruktúr v Európe

Autori:
Ján Čarnogurský, bývalý predseda vlády SR (1991 – 1992), bývalý predseda KDH a minister
spravodlivosti SR (1998 – 2002)
František Šebej, bývalý predseda Zahraničného výboru Snemovne národov Federálneho
zhromaždenia ČSFR (1990 – 1992), predseda Výboru pre európsku integráciu NR SR (1998 –
2002)
Veronika Lombardini, riaditeľka odboru politických vzťahov s EÚ Ministerstva zahraničných
vecí SR
Jaroslav Daniška, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, editor
publikácie

Slovami Jaroslava Danišku, editora publikácie, „svet nie je dokonalým miestom pre život, a tak ako
žiadne zákony sveta nepotlačia všetky ľudské zločiny, ani žiadna veľmoc či aliancia nezlikviduje
všetkých svojich nepriateľov. Preto každá krajina, Slovensko nevynímajúc, musí byť pripravená chrániť
bezpečnosť svojich obyvateľov a územia. Každá krajina preto potrebuje vojenskú kapacitu na svoju
obranu. Napriek tomu však existujú prípady, keď sa malá krajina, akou je Slovensko, nemôže spoliehať
iba na svoju armádu a potrebuje hľadať spojencov. Napokon, nie je to len prípad Slovenskej republiky.
Na spojencov sú často odkázané aj také veľmoci ako Veľká Británia či Spojené štáty. A tak vzniká
otázka: aká medzinárodná bezpečnostná spolupráca je v záujme našej krajiny?“
Odpoveď aj na túto otázku hľadajú autori v textoch tejto publikácie. Cieľom nie je nájsť jednotnú
pozíciu, ale otvoriť diskusiu, ktorá by v budúcnosti mala pokračovať, pretože odpovediam na ňu sa
Slovensko nebude môcť vyhnúť, ani ako členská krajina NATO.
Publikácia vyšla v rámci projektu Spoločne do NATO a EÚ s podporou Ministerstva zahraničných
vecí SR.

Konzervatívne pohľady
2000 – 2002
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vydával v rokoch 2000 - 2002 časopis Konzervatívne pohľady
na spoločnosť a politiku. Cieľom periodika bolo poskytnúť priestor na slobodnú prezentáciu názorov na
rôzne oblasti spoločenského života z konzervatívneho hľadiska. Renomovaní autori reprezentujú
slovenský a svetový konzervatívny názor.
Konzervatívne pohľady jeseň – zima 2000
Nosnou témou prvého čísla sú úvahy o konzervativizme a o jeho zakotvení v slovenskej spoločnosti.
Obsah:
Roger Scruton: Čo je konzervativizmus?
Peter Zajac: Vedomie povinnosti
Vladimír Palko: Konzervatívne prúdy slovenskej politiky
Tomáš Zálešák: Tie prekliate hodnoty
Peter Tatár: Prosperita nie je slobodná bez ľudského šťastia
Daniel Raus: Byť zodpovedný za svoj život
Štefan Hríb: Konzervatívci bez Boha?
Roman Joch: Odčiniť dvadsiate storočie
Robert Žitňanský: Neslobodná krajina
Ľuboš Kubín: Stojíme pred ďalšou zmenou volebných pravidiel
František Mikloško: Unavený čas
János Pilinszky: Najhlbší bod
Ivan Kladečík: Smutná balada o Johannovi a krásnej panne Mariette
Konzervatívne pohľady jar – leto 2001
Druhé číslo prináša úvahy o problémoch slovenskej ústavy, zahraničnej i sociálnej politiky na
Slovensku a diskusiu k téme, či je možný konzervativizmus bez Boha.
Obsah:
Margaret Thatcherová: Ověřený problém, nové úkoly
Peter Tatár: Socialistické atavizmy v slovenskej ústave
Grigorij Mešežnikov: Proatlantický rozmer zahraničnej politiky SR v postojoch politických
strán
Roman Joch: Americký liberalizmus a konzervatismus
Peter Gonda: Systémové deformácie vo financovaní sociálnej sféry sa neriešia

F.A.Hayek: Proč nejsem konzervativec?
Jaroslav Daniška: Konzervativizmus je inherentne kresťanský
Egon Gál: Demokracia je o názoroch, neistotách, slušnosti a dôvere
Josef Mlejnek: Učit se chodit za poznáním
Ondrej Dostál: Kresťanské inšpirácie a problém slušného ateistu
Rozhovor s Ivanom Kadlečíkom – Som osamelý ako kosodrevina
Konzervatívne pohľady jeseň – zima 2001
Nosnými témami tohto čísla sú reflexia situácie po teroristických útokoch na Spojené štáty v septembri
2001 a problematika médií.
Obsah:
Joanna Northová: Politika odpúšťania
Henry Kissinger: Rozhodujúca fáza stratégie Spojených štátov ešte len príde
Rozhovor so Samuelom P.Huntingtonom: Bin Ládin vrátil Západu spoločnú identitu
Ivo Samson: Obrana, zodpovednosť, humanita
Peter Zajac: Každodenný konzervativizmus
Miloslava Kodoňová: Médiá a zrozumiteľnosť sveta
Michael Ignatieff: Nič sväté?
Okrúhly stôl o médiách – uvažovanie o médiách a ich úlohe v dnešnej spoločnosti (Grigorij
Mesežnikov, Eugen Gindl, Miroslav Kollár, Zuzana Wienk)
Aleš Novotný: Edmund Burke, otec moderního konservatismu
Ulrich Wollner: Exkurz do francúzskeho konzervatívneho myslenia 19. storočia (1.)
Konzervatívne pohľady jar – leto 2002
Články v tomto čísle analyzujú vývoj politiky, ekonomiky, sociálneho systému, školstva a médií v SR po
roku 1989. Druhou témou je fenomén náboženstva v súčasnom svete.
Obsah:
Charles Péguy: Celok ako voľba
Peter Zajac: Politický systém na Slovensku
Peter Gonda, Karol Morvay: Ekonomika Slovenska v transformácii
Peter Pažitný, Rudolf Zajac: Solidárnosť
René Bílik: Medzi samosprávou a centralizmom
Miroslav Kollár: Blbá nálada – „neviditeľná ruka“ médií?
Jürgen Habermas: Viera a vedenie
Zdeněk Rotrekl: O víře, náboženství, mladých a o jiných věcech
Gianni Vattimo: Po zaviatej stope
Miloslava Kodoňová: Kresťanstvo v sekulárnom a relativistickom prostredí
Roman Joch: Načo je dobré náboženstvo
Ulrich Wollner: Exkurz do francúzskeho konzervatívneho myslenia 19.storočia (2.)
Konzervatívne pohľady jeseň – zima 2002
Články sú venované problematike EÚ z konzervatívneho pohľadu a pozícii Slovenska po vstupe do EÚ.
Obsah:
Peter Zajac: Európska únia: sedem pohľadov do opálu
Milan Krajniak: Konzervatívny pohľad na Európsku úniu
Peter Gonda: Ekonomické prínosy a riziká integrácie Slovenska do Európskej únie
Radoslav Olekšák: Ber alebo nechaj tak
Jaroslav Daniška: V mene Európy proti Európskej únii
Igor Skúpy: Je Európska únia „historický omyl“?
Martin Hanus: „Nie“ socialistickej, „áno“ slobodnej Európe
Miloslava Kodoňová: Európska únia ako duchovný projekt
Ladislav Hejdánek: Evropa a dějiny

Podpora kultúry
KI sa angažuje v oblasti podpory kultúry najmä formou každoročného udeľovania Ceny Dominka
Tatarku. KI finančne podporil:
2004



výstavu Podoby viery fotografa Matúša Zajaca
vydanie knihy 3 eseje (o fotografiách Ľuba Stacha).

2002


výstavu fotografií študentov VŠVU Tri dielne a katalóg k výstave.

2001


vydanie katalógu k výstave Výtvarnej skupiny A-R.

Cena Dominika Tatarku
V rámci aktivít na podporu kultúry a umenia Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s
Porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku udeľuje každoročne Cenu Dominika
Tatarku za literatúru. Hlavnú zodpovednosť za udeľovanie Ceny Dominika Tatarku prevzal
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika na seba v roku 2000, od roku 2004 ju udeľuje v spolupráci
s Porotou Ceny Dominika Tatarku. Prostredníctvom udeľovania tejto ceny Konzervatívny inštitút
realizuje svoj zámer podporovať kultúru, v tomto prípade literatúru.
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.
Desať rokov s Cenou Dominika Tatarku
Desať rokov Ceny Dominika Tatarku je dostatočne dlhý čas ohliadnuť sa a položiť si otázku, do akej
miery splnila svoj pôvodný zámer.
Keď sem s Martinom Bútorom a Martinom M. Šimečkom uvažovali koncom roka 1994 o založení Ceny
Dominika Tatarku, viedol nás k tomu zrejmý dôvod.
Na Slovensku v tom čase existovala dobová inflácia rozličných vyznamenaní, cien a pôct. Vychádzali
sme z toho, že proti nim treba postaviť cenu, ktorú by zaštíťovali striktné podmienky: jednoznačná
úroveň textu a občiansky postoj autora.
Dominik Tatarka bol pre nás stelesnením osudu umelca, ktorý napĺňal obe kritériá a zaručoval jasnú
orientáciu pri výbere nositeľa ceny.
Životné peripetie Dominika Tatarku sprostredkujú okrem toho skúsenosť, že chyby a omyly nemusia
byť definitívnou stigmou ľudského života, ak človeka vedie celoživotná túžba po slobode.
Keď sme s Martinom M. Šimečkom formulovali 1. marca 1995 návrh na založenie Ceny Dominika
Tatarku, mali sme vtedy na mysli dve diela, „jedno z oblasti pôvodnej literárnej tvorby, druhé z oblasti
kultúrnospoločenskej tvorby“. V štatúte sa potom dve oblasti zlúčili do jednej ceny.
Do roka 1999 bola sponzorom Ceny Dominika Tatarku firma Coopex a Igor Rintel, ktorý stál pri jej
zrode. Od roka 2000 prevzal sponzorovanie ceny Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika.
Štatút Ceny Dominika Tatarku sa fakticky za desať rokov nemenil. Porotu tvorí osem členov, z ktorých
je sedem stálych a jedným je jednorázovo posledný nositeľ ceny. Nezmenil sa dvojkolový spôsob výberu

a zhodné ostalo jadro poroty, ktorú v súčasnosti tvoria Dana Kršáková, Daniel Fischer, Vladimír Petrík,
Martin Porubjak, Martin M. Šimečka, Ján Králik ako zástupca Konzervatívneho inštitútu, Peter Zajac
a posledný nositeľ ceny.
Rovnaký ostal aj spôsob odovzdávania ceny, spojený s laudatiom predchádzajúceho nositeľa ceny
nastávajúcemu a v prednesení eseje nositeľa ceny na tému, spojenú s posolstvom Dominika Tatarku.
Prestíž ceny tvoria však vždy jej nositelia. Desať rokov Ceny Dominika Tatarku je spojených s menami
Milana Hamadu a jeho knihy Sizyfovský údel, Ivana Kadlečíka a hLAVOLAMOV, Pavla Vilikovského
a Krutého strojvodcu, Ivana Štrpku a Bábok kratších o hlavu, Pavla Hrúza a jeho knihy Hore pupkom,
pupkom sveta, Ľubomíra Liptáka a Storočia dlhšieho ako sto rokov, Dušana Dušeka a knihy Pešo do
neba, Gabriely Smolíkovej, Petra Smolíka, Františka Mikloška a Zločinov komunizmu na Slovensku
1948 – 1989, Jána Johanidesa a Nepriestrelnej ženy, Katalin Vadkerty a jej Maďarskej otázky
v Československu 1945 – 1948 a Rudolfa Filu a jeho knihy cestou.
Tento reťazec dopĺňajú výtvarníci, ktorí za desať rokov venovali svoje obrazy jednotlivým nositeľom
Ceny Dominika Tatarku: Daniel Fischer, Milan Bočkay, Dezider Tóth, Otis Laubert, Igor Minárik, Klára
Bočkayová, Ľubomír Longauer, Milan Paštéka a Rudolf Sikora. Práve v jubilejný desiaty rok k nim
pribudol hudobný skladateľ Ilja Zeljenka. Desať rokov je dosť času na to, aby si každý z nás mohol
odpovedať na otázku, či Cena Dominika Tatarku plní svoje poslanie.
Peter Zajac
predseda Poroty Ceny Dominika Tatarku a prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
Nositelia Ceny Dominika Tatarku 1994 – 2004
1994 –
MILAN HAMADA
Sizyfovský údel
1995 –
IVAN KADLEČÍK
hLAVOLAMY
1996 –
PAVEL VILIKOVSKÝ
Krutý strojvodca
1997 –
IVAN ŠTRPKA
Bábky kratšie o hlavu
1998 –
PAVEL HRÚZ
Hore pupkom, pupkom sveta
1999 –
ĽUBOMÍR LIPTÁK
Storočie dlhšie ako sto rokov
2000 –
DUŠAN DUŠEK
Pešo do neba
2001 –

FRANTIŠEK MIKLOŠKO, GABRIELA SMOLÍKOVÁ, PETER SMOLÍK
Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989
2002 –
KATALIN VADKERTY
Maďarská otázka v Československu 1945 – 1948

JÁN JOHANIDES
Nepriestrelná žena
2003 –
RUDOLF FILA
cestou

Knižnica konzervativizmu
V roku 2004 KI začal systematicky pracovať na projekte Knižnice konzervativizmu – Dokumentačného
strediska 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. Užšiu spoluprácu pri rozširovaní knižného
fondu sme nadviazali s partnerskými think-tankmi – Občanský institut, Praha, The American
Enterprise Insitute, USA a The Acton Institute, USA – vďaka podpore ktorých bola knižnica obohatená
o viaceré diela. V roku 2004 tiež KI nadobudol do svojej knižnice významné dielo Sv. Tomáša
Akvinského Theologická summa.

Prehľad ďalších aktivít
Ľudia spätí s KI sa okrem práce pre KI zapájajú i do rôznych iniciatív mimovládnych organizácií, či
spolupráce s ďalšími think-tankmi.
2004


Iniciatíva proti európskej ústave

Ondrej Dostál, riaditeľ KI, je od augusta 2004 koordinátorom Iniciatívy proti európskej ústave, ktorej
cieľom je zabrániť schváleniu európskej ústavy na Slovensku, a taktiež snaha o to, aby mohli o tejto
otázke rozhodnúť občania v referende.
http://www.euroustava.sk
2003 – 2004


Iniciatíva Občania sebe

Ondrej Dostál, riaditeľ KI, koordinoval iniciatívu mimovládnych organizácií Občania sebe, ktorá
sformulovala a presadzovala pripomienky mimovládnych neziskových organizácií k daňovej reforme z
hľadiska jej dopadov na neziskový sektor
2003


Slovensko na ceste do neznáma

Experti KI Ondrej Dostál, Peter Gonda, Radovan Kazda a prezident KI Peter Zajac participovali na
projekte Inštitútu pre verejní otázky (IVO) Slovensko na ceste do neznáma. Výstupom bola publikácia,
v ktorej autori pokúšajú o odhaľovanie vývojových trendov Slovenska na základe analýzy a
diagnostikovania súčasného stavu slovenskej spoločnosti.
2001 - 2004


Súhrnná správa o stave spoločnosti

Pracovníci KI – Ondrej Dostál, Peter Gonda a Radovan Kazda – pravidelne spolupracujú s Inštitútom
pre verejné otázky (IVO) na príprave analytickej Súhrnnej správy o stave spoločnosti, v rámci ktorej
monitorujú a analyzujú základné trendy vývoja v nasledovných oblastiach spoločnosti - národnostné
menšiny, sociálna politika, ekonomika a verejné financie, poľnohospodárstvo.

_ Mediálne výstupy
Analytici KI pravidelne publikujú a vystupujú vo vybraných najmä domácich tlačových
a elektronických médiách. Mediálne výstupy možno rozdeliť na autorské články a komentáre, odborné
štúdie a analýzy, poskytovanie rozhovorov a účasť v odborných diskusiách.
Články, komentáre a rozhovory, ale i odborné analýzy a štúdie analytikov KI sú dostupné i na
www.konzervativizmus.sk.

Konzervatívny pohľad
V rokoch 2003 – 2004 KI publikoval svoje postoje a názory svojich spolupracovníkov v rubrike
Konzervatívny pohľad uverejňovanej každý týždeň v týždenníku Domino fórum. V rámci rubriky boli
prezentované články najmä k ekonomickým a sociálnym otázkam a témam súvisiacim s integráciou SR
do Európskej únie. Editorom bol Peter Gonda.

Konzervatívne listy
Od novembra 2004 KI vydáva v mesačnej periodicite newsletter Konzervatívne listy. Konzervatívne
listy majú ambíciu stať sa fórom konzervatívnych postojov. Autori z radov pracovníkov a
spolupracovníkov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v nich každý publikujú analýzy, štúdie a
komentáre k aktuálnym problémom, k pripravovaným návrhom zákonov a k rôznym otázkam verejnej
politiky. Nájdete v nich tiež informácie o aktivitách Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika a o dianí
v konzervatívnom prostredí na Slovensku i v zahraničí.

Web, e-mailing
KI prevádzkuje vlastnú webstránku www.konzervativizmus.sk, ktorá poskytuje priestor pre
prezentovanie konzervatívnych myšlienok a informácií o dianí v konzervatívnom prostredí na
Slovensku i v zahraničí ako i aktuálne informácie o činnosti KI.
Informácie o pripravovaných akciách KI a pozvánky na ne, vrátane noviniek na webe KI sú
systematicky šírené širšiemu okruhu záujemcov i prostredníctvom e-mailing-u.
http://www.konzervativizmus.sk

Mediálni partneri
.týždeň
Kritický týždenník .týždeň je hlavným mediálnym partnerom KI.

.týždeň
http://www.tyzden.com
Pravé spektrum

Pravé spektrum je konzervatívno-liberálny e-zin, na stránkach ktorého komentujú aktuálnu situáciu
v spoločnosti a politike zväčša mladí kritickí autori. Pravé Spektrum chce útočiť proti výstrelkom
mravného relativizmu a povzbudzovať dobré a osvedčené konzervatívne hodnoty.

http://www.prave-spektrum.sk
Združenie euroskeptikov EUnie.sk
Združenie euroskeptikov EUnie.sk prevádzkuje stránku www.eunie.sk, v rámci ktorej jeho členovia
publikujú svoje názory na súčasnú EÚ, pričom podľa nich jedine slobodná a nikým neobmedzovaná
spolupráca a nadväzovanie obchodných či osobných vzťahov medzi obyčajnými ľuďmi jednotlivých
európskych krajín môžu viesť k prosperujúcej a stabilnej spoločnosti.

http://www.eunie.sk
Portál EU.ePortal.cz
Portál vydáva a prevádzkuje občianske združenie EPORTAL, Praha.

http://eu.eportal.cz
Domino fórum
Domino fórum, kritický týždenník pre politiku, ekonomiku, civilizáciu a kultúru bol hlavným
mediálnym partnerom KI v rokoch 2003-2004, kedy boli v rámci rubriky Konzervatívny pohľad
uverejňovanej každý týždeň prezentované články najmä k ekonomickým a sociálnym otázkam a témam
súvisiacim s integráciou SR do Európskej únie.

http://www.dofo.sk

_Partneri
Partneri
Stála konferencia Občianskeho inštitútu (SKOI)
SKOI je občianskym združením, mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá si dala pri svojom
vzniku v septembri 1993 do vienka podporovať a budovať otvorenú, slobodnú a zodpovednú
spoločnosť. SKOI je združením slobodných občanov, ktorí presadzujú a rešpektujú hodnotový svet
občianskej spoločnosti. Spoločnosti, ktorá má v úcte mravné ideály a dodržiavanie princípov právneho
štátu, spoločnosti, ktorá rešpektuje pluralitnú politickú štruktúru a trhovú ekonomiku.

http://www.skoi.sk
Inštitút pre slobodnú spoločnosť
Inštitút pre slobodnú spoločnosť je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003 transformáciou
Inštitútu rakúskej ekonómie. Jeho cieľom je podpora myšlienok slobody, súkromného vlastníctva a
nahlodávanie široko-rozšírených mýtov o blahodarnom pôsobení štátu na život spoločnosti.

http://www.isloboda.sk
Združenie za sociálnu reformu
Hlavným cieľom Združenia za sociálnu reformu je zmena nefunkčného sociálneho systému za
vyskúšaný systém založený na práci a osobnej zodpovednosti. Ten jediný môže podľa presvedčenia
členov združenia viesť nielen k znižovaniu nezamestnanosti a z toho plynúcich negatívnych javov, ale i
k zvyšovaniu ľudskej dôstojnosti, zodpovednému rodičovskému správaniu a návratu k tradičným
duchovným hodnotám.
http://www.cassovia.sk/organizacie/zzsr
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
SFPA bola založená v auguste 1993 ako otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných
otázkach a zahraničnej politike Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre
otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením fyzických a právnických
osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky.

http://www.sfpa.sk
Transparency International Slovensko
Transparency International (TI) je medzinárodná, mimovládna nezisková organizácia zameraná na
problémy transparentnosti, korupcie a úplatkárstva na medzinárodnej a národnej úrovni. Na
Slovensku pôsobí od septembra 1998.

http://www.transparency.sk
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
KDH vychádza z odkazu európskej kresťanskej kultúry. Je hnutím občanov, ktorí sa neboja prevziať
zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, za svoju obec a za svoj štát. Je stranou konzervatívnou a
demokratickou. Usiluje sa o uplatnenie kresťanských a konzervatívnych hodnôt v politickom živote
spoločnosti, štátu a medzinárodného spoločenstva.

http://www.kdh.sk
Občianska konzervatívna strana (OKS)
OKS je stranou občianskou, demokratickou a konzervatívnou. OKS chápe politiku predovšetkým ako
tvorbu a presadzovanie hodnôt, ako ponuku a formu verejnej služby. Cieľom OKS je presadiť v
politickom živote systém európskych konzervatívnych hodnôt, akými sú zásadovosť, pravdivosť,
poctivosť, slušnosť, solidárnosť, dodržiavanie písaných aj nepísaných záväzkov a pravidiel.

http://www.oks.sk
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS)
KDMS je mládežnícka organizácia, ktorej členovia a priaznivci vyznávajú kresťanské a konzervatívne
hodnoty a majú úctu k tradíciám. KDMS je občianske združenie mladých ľudí, ktoré chce svojou
činnosťou prispieť ku spoločenskému, hospodárskemu a kultúrnemu povzneseniu Slovenska. Cieľom
je rozvíjanie a upevňovanie pozitívnych hodnôt medzi mladými ľuďmi a ochrana ich záujmov a práv v
každodennom živote.

http://www.kdms.sk
Mladí konzervatívci (MK)
Mladí konzervatívci sú združením mladých ľudí ctiacich si liberálno - konzervatívne hodnoty, t. j.
hodnoty ako sloboda jednotlivca, úcta k pravde, osobná zodpovednosť, nedotknuteľnosť súkromného
vlastníctva, autorita prirodzenej spravodlivosti, morálneho dobra a odmietanie akejkoľvek formy

mravného relativizmu. Pri tom vychádzajú z tradície helenisticko – judaisticko – kresťanskej západnej
civilizácie, uvedomujú si jej jedinečnosť v doteraz zaznamenaných dejinách, nadväzujú na odkaz
predmníchovskej Československej republiky a zároveň anglo – amerického konzervativizmu i
klasického liberalizmu.

http://www.mkonzervativci.szm.sk
Občanský institut (OI)
Občanský institut, Praha, je neštátnou, nestraníckou, neziskovou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou
konzervatívneho zamerania, ktorej cieľom je podpora, šírenie a rozvíjanie myšlienok a hodnôt,
nevyhnutných pre fungovanie slobodnej spoločnosti.

http://www.obcinst.cz
Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP)
Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP), Praha, je občianske združenie založené Václavom Klausom v
roku 1998. Cieľom CEPu je šírenie a podpora myšlienok slobodnej spoločnosti a trhového
hospodárstva.

http://www.cepin.cz
Liberální institut
Liberální institut, Praha, vznikol v roku 1990 a definuje sa ako centrum pre rozvoj slobody,
súkromného vlastníctva, trhového hospodárstva a posilnenia vlády zákona.

http://www.libinst.cz
Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS)
ZPS je záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným po „nežnej
revolúcií“ v novembri roku 1989. ZPS sa po roku 1989 stalo rozhodujúcim reprezentantom súkromnopodnikateľského stavu, ktorý do roku 1989 na Slovensku prakticky neexistoval. ZPS sa vo svojej
činnosti ťažiskovo sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a garantovania zodpovedajúceho
podnikateľského prostredia.

http://www.zps.sk
Embassy of the U. S. A.
Veľvyslanectvo USA v Bratislave podporovalo ďalšiu integráciu Slovenska do európskych
a transatlantických štruktúr (NATO, OECD, EU) a naďalej podporuje ekonomické a politické reformy
na Slovensku.

http://www.usembassy.sk
The Acton Institute
Acton Institute, USA, poslaním je šírenie myšlienok slobodnej a mravnej spoločnosti charakterizovanej
individuálnou slobodou a religióznymi princípmi.

http://www.acton.org
The American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI)
American Enterprise Institute, USA, bol založený v roku 1943 a je jedným z najväčších
a najrenomovanejších amerických think-tankov. Poslaním je zachovanie a posilnenie základov slobody,
obmedzenej vlády, súkromného podnikania, vitálnych kultúrnych a politických inštitúcií a silnej
zahraničnej a obrannej politiky.

http://www.aei.org
The Heritage Foundation
The Heritage Foundation, USA, je výskumný a vzdelávací think-tank, ktorý bol založený v roku 1973.
Poslaním je formulácia, šírenie a obhajoba konzervatívnych názorov vo verejnosti na báze myšlienok
voľného trhu, obmedzenej úlohy vlády a individuálnej slobody, čiže tradičných amerických hodnôt.

http://www.heritage.org

_
Prehľad hospodárenia
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika je neziskový think-tank, založený formou neinvestičného
fondu združujúceho aktíva, prostredníctvom ktorých realizuje, iniciuje a podporuje projekty, ktorých
ciele a prostriedky sú v súlade s jeho poslaním, ako je formulované v Kréde inštitútu.
Príjmy fondu pochádzajú z darov od fyzických a právnických osôb, asignácie 2% dane z príjmu, grantov
na realizáciu projektov, z vlastnej činnosti (poplatky na konferenciách, predaj vlastných produktov)
a úrokov z bankových vkladov.
Výdavky fondu smerujú na realizáciu aktivít (projektov, konferencií, vydávanie publikácií), ktorými sa
napĺňa účel existencie KI.
2004
Príjmy v celkovej výške 1 617 200 Sk a výdavky vo výške 1 272 116 Sk.
2003
Príjmy v celkovej výške 1 054 090 Sk a výdavky vo výške 946 742 Sk.
2002
Príjmy v celkovej výške 1 553 723 Sk a výdavky vo výške 2 347 403 Sk.
2001
Príjmy v celkovej výške 705 486 Sk a výdavky vo výške 839 437 Sk.

Podporte nás
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika môžete podporiť nasledovne:


finančným príspevkom – číslo účtu: Tatrabanka 26 224 55 666/1100



bezodplatným poskytnutím zdrojov, materiálu či hmotného majetku



činnosťou v prospech KI



spoluprácou pri príprave aktivít KI v rôznych regiónoch Slovenska



publikáciami a materiálmi pre Dokumentačné stredisko / Knižnicu konzervativizmu



upozornením na dobré texty a inými podnetmi

Objednajte si
Všetky publikácie, vydané Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, ako i časopis Konzervatívne
pohľady na spoločnosť a politiku, je možné objednať si nasledovným spôsobom:


telefonicky – 02 / 546 300 61,





e-mailom – conservative@institute.sk
alebo osobne prísť do kancelárie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (Kozia 28, Bratislava)
či zaplatiť poštovým peňažným poukazom typu U na účet KI 50,- Sk (alebo adekvátnu cenu za
poštovné a balné) a my vám publikácie či časopis zašleme. V tomto prípade je adresát nasledovný:
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Kozia 28
811 03 Bratislava
číslo účtu: Tatrabanka, 26 224 55 666/1100, variabilný symbol: 111/2005

Ak máte záujem, aby sme Vám poštou či e-mailom zasielali newsletter Konzervatívne listy, prihláste sa
telefonicky či e-mailom.

Kontaktujte nás
Adresa:
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Kozia 28
811 03 Bratislava
Tel.: 02 /546 300 61
Fax: 02 /546 300 62
E-mail: conservative@institute.sk
Web: http://www.konzervativizmus.sk

Správa o činnosti 2001 – 2004
Zostavil: Dušan Sloboda
Copyright © Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Kozia 28
811 03 Bratislava
tel.: 02 / 546 300 61
fax: 02 / 546 300 62
e-mail: conservative@institute.sk
web: http://www.konzervativizmus.sk

