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Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) je nezávislá,
nezisková, mimovládna organizácia. 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 je od roku 2001 Ondrej Dostál. Revízorom KI je Andrea Gondová. V priebehu
roku 2006 neboli v štatúte KI, ani v orgánoch KI vykonané žiadne zmeny. Zriaďovateľ
neinvestičného fondu vymenoval v apríli 2006 na trojročné funkčné obdobie Správnu
radu KI v nezmenenom zložení: Peter Zajac (predseda), Ján Králik (podpredseda)
a Vladimír Čečetka (člen). Za revízora zriaďovateľ fondu v apríli 2006 opätovne
vymenoval Andreu Gondovú na obdobie troch rokov.
V roku 2006 pôsobili v KI siedmi pracovníci: správca a riaditeľ KI Ondrej Dostál,
makroekonomický analytik Peter Gonda, projektový manažér Dana Feketeová,
manažér pre oblasť komunikačných aktivít a analytik pre oblasť poľnohospodárstva
a životného prostredia Radovan Kazda, koordinátor zahraničných vzťahov, správca
webstránok KI a analytik pre oblasť regionálnej politiky a verejnej správy Dušan
Sloboda a analytička pre oblasť vzdelávania Zuzana Humajová. V priebehu roku 2006
k pracovníkom KI pribudol fundraising manažér Ľuboš Mikuška. Na činnosti KI sa
podieľalo viac ako 20 spolupracovníkov.
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.
V roku 2006 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.

Projekty KI
V roku 2006 pokračoval KI realizácii projektu Inštitucionálny rozvoj
Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Cieľom projektu bolo budovanie KI
ako stabilnej a prestížnej organizácie, akceptovanej verejnosťou ako zmysluplná a
potrebná inštitúcia. Projekt bol zameraný na rozvoj komunikačných aktivít KI, teda
na tvorbu, zhromažďovanie a šírenie konzervatívnych myšlienok, názorov a hodnôt,
ďalej na rozvoj zahraničných kontaktov KI, teda na budovanie vzťahov a spolupráce s
relevantnými inštitúciami a osobnosťami predovšetkým z krajín rozšírenej EÚ a USA.
Ďalším cieľom projektu bolo budovanie dokumentačnej bázy obsahujúcej základné
diela konzervatívneho zamerania, časopisy s konzervatívnou orientáciou, odborné
texty o konzervativizme, literatúru, analýzy a štúdie z rôznych oblastí verejnej
politiky. Koordinátormi projektu boli Radovan Kazda a Dušan Sloboda. Projekt sa
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realizoval vďaka podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej
Európe (Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe). V rámci projektu sa
uskutočnilo väčšie množstvo aktivít, ktoré sú popísané nižšie.
V roku 2006 KI pokračoval v organizovaní štvrťročných prednášok významných
zahraničných ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly
Lecture Series (CEQLS). V priebehu roku 2006 sa uskutočnili štyri prednášky.
Koordinátorom projektu bol Peter Gonda.
Prvá prednáška v rámci CEQLS sa uskutočnila v Bratislave v Pálffyho paláci dňa 9.
marca 2006 v rámci konferencie Ako riešiť dlhodobú nezamestnanosť a
chudobu? Sociálna reforma v podmienkach Slovenska a USA. S prednáškou
na tému Odkaz sociálnej reformy v USA pre Slovensko vystúpil Ted Abram,
spoluautor sociálnej reformy v štáte Oregon (USA) a výkonný riaditeľ The
American Institute for Full Employment.
Dňa 27. júna 2006 vystúpil v rámci CEQLS v Bratislave v Radisson SAS Carlton Hotel
Richard W. Rahn, riaditeľ Center for Global Economic Growth, Washington,
D.C. a člen Mont Pèlerinskej spoločnosti združujúcej najvýznamnejších klasicky
liberálnych ekonómov sveta. Prednášal na tému Úloha vlády. Desať bodov na
ceste k ekonomickému rastu a slobode.
Dňa 23. októbra 2006 v Pálffyho paláci v Bratislave na tému Európsky sociálny
model pre Slovensko? Švédsky uhol pohľadu prednášal Johnny
Munkhammar, riaditeľ programu pre slobodný trh v rámci švédskeho think-tanku
Timbro.
Dňa 13. decembra 2006 sa v Bratislave v Pálffyho paláci konala zimná prednáška
v rámci cyklu CEQLS. Na tému Vlastnícke právo vs. "verejný záujem"
prednášal Josef Šíma, ekonóm a vedecký pracovník Liberálního institutu, Praha.
Prednášky v rámci cyklu CEQLS boli v roku 2006 podporené Veľvyslanectvom USA
v SR, Americkou obchodnou komorou na Slovensku a nadačným fondom
Europe&Democracy.
V roku 2006 venoval KI systematickú pozornosť problematike vzdelávania a
školstva. Koordinátorkou aktivít KI v tejto oblasti bola Zuzana Humajová.
Dňa 27. marca 2006 organizoval v Prešove Krajský školský úrad konferenciu na tému
reforma vzdelávania s názvom Naučme sa učiť – učíme sa pre život. Na
konferencii vystúpili Peter Zajac, prezident KI a Zuzana Humajová, analytička KI
pre oblasť vzdelávania, ďalej tiež Martin Fronc, poslanec NR SR za KDH, Pavol
Černek a Martin Kríž, obaja zo Štátneho pedagogického ústavu.
Dňa 21. apríla 2006 organizovala Nadácia Konrada Adenauera na Filozofickej fakulte
UKF v Nitre diskusiu k Návrhu školského zákona. V diskusii vystúpila Zuzana
Humajová, analytička KI pre oblasť vzdelávania, Martin Fronc a Martin Kríž.
Dňa 30. mája 2006 sa analytička KI Zuzana Humajová zúčastnila diskusie v rámci
seminára Výchova a vzdelávanie mládeže, ktorý v Bratislave organizovala
Iuventa v spolupráci s Ministerstvom školstva SR.
V dňoch 10.-12. novembra 2006 analytička KI Zuzana Humajová na medzinárodnej
konferencii Inovácie v škole, ktorú organizovalo Združenie Orava pre demokraciu
vo vzdelávaní, prezentovala výsledky analýzy Čitateľská gramotnosť ako
problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve, ktorá je
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jedným z výstupov KI v oblasti vzdelávacej politiky. V panelovej diskusii zároveň
vystúpila s návrhom stratégie reformných krokov v regionálnom školstve
a s prezentáciou návrhu nového školského zákona.
Dňa 15. novembra 2006 veľvyslanec USA na Slovensku Rodolphe Vallee prezentoval
v Bratislave Iniciatívu Veľvyslanectva USA v oblasti vyššieho vzdelávania,
ktorá sa sústredí na zintenzívnenie spolupráce medzi americkými a slovenskými
univerzitami v oblasti spoločného výskumu a študijných programov a na prehĺbenie
partnerstva medzi súkromným sektorom a vysokými školami na Slovensku. Na
príprave akcie sa podieľal KI.
Zuzana Humajová sa v priebehu roku 2006 systematicky vyjadrovala pre média
k problémom súvisiacim s problematikou vzdelávania.
V roku 2006 začal KI s realizáciou projektu Vzdelávanie pre život. Príprava
učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a potreby trhu práce (Pilotný
vzdelávací tréningový program). V roku 2006 sa v rámci projektu realizovali
najmä analytické a prípravné činnosti, projekt pokračuje v roku 2007. Manažérkou
projektu bola Zuzana Humajová. Projekt sa realizoval vďaka grantu z Európskeho
sociálneho fondu.
V roku 2006 realizoval KI projekt Čitateľská gramotnosť ako problém kvality
vzdelávania v slovenskom základnom školstve. Manažérkou projektu bola
Zuzana Humajová. Projekt sa realizoval vďaka grantu z Nadácie otvorenej
spoločnosti a pokračuje v roku 2007.

Konferencie, semináre, konzervatívne kluby
KI realizoval v roku 2006 viacero konferencií, seminárov, konzervatívnych klubov
a prednášok spojených s diskusiou.
Dňa 24. februára 2006 organizoval KI v spolupráci s Centrom pre vzdelávaciu
politiku diskusiu Návrh nového školského zákona, legislatívny rámec
reformy vzdelávania. O návrhu školského zákona spolu diskutovali Martin Fronc,
bývalý minister školstva a predkladateľ návrhu, Peter Tatár, predseda OKS, Zuzana
Humajová, analytička KI, Pavol Černek, ŠPÚ a Martin Kríž, OZ Reforma školstva.
Moderoval Ondrej Dostál, riaditeľ KI.
Dňa 9. marca 2006 organizoval KI v spolupráci so SKOI a Združením za sociálnu
reformu v Pálffyho paláci v Bratislave konferenciu Ako riešiť dlhodobú
nezamestnanosť a chudobu? Sociálna reforma v podmienkach Slovenska
a USA. Na konferencii bol prezentovaný Návrh sociálnej reformy na
Slovensku, ktorého autormi sú analytici KI Peter Gonda, Michal Novota a Ondrej
Dostál. V rámci panelovej diskusie o alternatívnych návrhoch sociálnej reformy
v podmienkach SR spolu diskutovali: Iveta Radičová (ministerka práce, sociálnych
vecí a rodiny), Ted Abram (výkonný riaditeľ American Institute for Full
Employment), Bill Baker (Združenie za sociálnu reformu), Richard Sulík (nezávislý
expert), Peter Tatár (Stála konferencia Občianskeho inštitútu) a Peter Gonda
(analytik KI).
-4www.konzervativizmus.sk

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Štefánikova 1
811 06 Bratislava 1
tel.: +421 2 546 300 63
fax: +421 2 546 300 62
e-mail: conservative@institute.sk

KONZERVATÍVNY
INŠTITÚT
M. R. ŠTEFÁNIKA
M. R. STEFANIK
CONSERVATIVE
INSTITUTE

Dňa 20. marca 2006 v Bratislave KI organizoval seminár na tému Reforma
súdnictva v Slovenskej republike. Na seminári bol prezentovaný Návrh
reformy súdnictva v Slovenskej republike, ktorého autorom je advokát Ernest
Valko. O návrhu s autorom reformy diskutovali Radoslav Procházka, zástupca SR v
konaní pred súdmi ES a Jozef Vozár, advokát.
Dňa 23. mája 2006 organizoval KI v Bratislave seminár na tému Poslanecká
imunita – zachovať, zúžiť alebo zrušiť? Na danú tému spolu diskutovali ústavní
právnici Ján Drgonec, Peter Kresák a Ernest Valko.
KI v spolupráci s týždenníkom .týždeň organizoval prednášku svetoznámeho
amerického filozofa, teológa a politológa pôsobiaceho v rámci American
Enterprise Institute vo Washingtone, D.C. Michaela Novaka nazvanú
Ó Európa!, ktorá sa uskutočnila dňa 10. júla 2006 v Bratislave.
Dňa 11. septembra 2006 sa v Pálffyho paláci v Bratislave uskutočnil 23. konzervatívny
klub. Témou klubu bol 11. september 2001 – stav sveta päť rokov po.
Diskusiou s Františkom Šebejom, Danielom Bútorom a Tomášom Zálešákom sme si
pripomenuli päť rokov od najväčšieho teroristického útoku na USA.
Dňa 7. novembra 2006 sa v Ružomberku uskutočnila II. environmentálna
konferencia Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika s názvom Alternatívy
rozvoja lesného hospodárstva v SR. Konferencia bola zameraná na ekonomické
aspekty rozvoja lesného hospodárstva, predovšetkým na dve oblasti, ktoré výrazným
spôsobom ovplyvňujú potenciál rozvoja lesného hospodárstva v SR: regulácie
podnikateľského prostredia a štátne vlastníctvo v lesnom hospodárstve.
Dňa 9. novembra 2006 sa v Pálffyho paláci v Bratislave konal konzervatívny klub na
tému Prvý rozpočet Ficovej vlády: je spokojnosť namieste? Na
konzervatívnom klube o rozpočte verejnej správy na roky 2007 až 2009 spolu
diskutovali František Palko, štátny tajomník Ministerstva financií SR, Ján Oravec,
prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Peter Gonda, ekonomický analytik KI,
moderoval Robert Žitňanský, týždenník .týždeň. Mediálnym partnerom
konzervatívneho klubu bol týždenník .týždeň.
Dňa 16. novembra 2006 sa vo V-Klube v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy
Vladimíra Palka ml. Bernard Jaško a spol. o politických procesoch v 50. rokoch,
ktorú spoluorganizovali KI, Ústav pamäti národa a občianske združenie Hlbiny.
Následne sa uskutočnila diskusia na tému Čo zostalo z nádejí Novembra 1989,
kde vystúpili František Mikloško, Vladimír Palko, František Šebej a Ondrej Dostál.
Moderoval šéfredaktor týždenníka .týždeň Štefan Hríb.
V dňoch 19.-20. novembra 2006 navštívil Slovensko bývalý štátny tajomník
Ministerstva zahraničných vecí Kanady David Kilgour. Prednášku pána Kilgoura o
situácii v Číne v oblasti ľudských práv, ktorá sa uskutočnila dňa 20. novembra
2006 vo V-Klube, spoluorganizovali internetový denník Veľká epocha a KI.
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Dňa 21. novembra 2006 organizoval KI spolu s Vysokou školou manažmentu (VŠM)
prednášku profesora Jozefa Kelemena Kultúra, veda a technika znalostnej
spoločnosti, ktorá sa uskutočnila v rámci „Týždňa vedy 2006“ v priestoroch VŠM
v Bratislave-Petržalke.

Prednášky, prezentácie, vystúpenia
Analytici a spolupracovníci KI vystupovali s odbornými prednáškami aj na
podujatiach, organizovaných inými inštitúciami, a zúčastňovali sa verejných diskusií.
Dňa 17. februára 2006 vystúpil Ondrej Dostál na seminári Sociálna náuka cirkvi a
efektívny boj proti chudobe s prednáškou Konzervatívny pohľad na
chudobu. Seminár organizovalo v Bratislave Fórum kresťanských inštitúcií.
Dňa 23. marca 2006 diskutoval analytik KI Dušan Sloboda spolu s viceprimátorom a
zastupujúcim primátorom Košíc Františkom Knapíkom a poslancom Bratislavského
samosprávneho kraja Petrom Tatárom v Košiciach na diskusnom klube SKOI na
tému Bohatý štát – bohaté mesto? Decentralizácia, regióny, politika.
Diskusiu s občanmi moderoval Peter Schutz.
Dňa 20. apríla 2006 prednášal Ondrej Dostál, riaditeľ KI a koordinátor Iniciatívy
proti európskej ústave v Prešove na tému Potrebuje Slovensko euroústavu?
Dňa 9. mája 2006 vystúpil ekonomický KI analytik Peter Gonda na stretnutí
Medzinárodného klubu s prednáškou Ekonomický liberalizmus: prirodzený
a prospešný a diskutoval na tému Liberálne vs. sociálne trhové
hospodárstvo s ministrom financií SR a podpredsedom SDKÚ Ivanom Miklošom,
s poslancom Európskeho parlamentu a podpredsedom SMER-SD Vladimírom
Maňkom a s vedeckým pracovníkom Ekonomického ústavu SAV Petrom Staněkom.
Dňa 23. septembra 2006 vystúpil analytik KI Peter Gonda na konferencii KDMS
s prednáškou na tému Problémy a riziká ekonomickej integrácie Európy.
Dňa 28. septembra 2006 prednášal analytik KI Peter Gonda na tému Pohľad na
potenciálne dôsledky prijatia eura na Slovensku na konferencii Vplyv eura
na maloobchod a spotrebiteľov, ktorú organizovala COOP Jednota Slovensko
v Bratislave.
Dňa 19. októbra 2006 boli hosťami SKOI v Zichyho paláci v Bratislave analytik KI
Peter Gonda a spolupracovník KI Tomáš Zálešák. Témou seminára pre členov
a sympatizantov ODM a KDMS bol Konzervativizmus v politike a ekonomike.
Dňa 28. októbra 2006 bola Zuzana Humajová, analytička KI, jednou z účastníčok
Diskusie o Kube, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v rámci Medzinárodného
festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet / One World.
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Dňa 28. novembra 2006 sa ekonomický analytik KI Peter Gonda zúčastnil diskusie
Euro 2009 - výzvy a riziká vstupu Slovenska do eurozóny, ktorá sa konala
dňa 28. novembra 2006 v posluchárni Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na
pozvanie organizátorov panelovej diskusie (Občiansko-demokratickej mládeže a
Študentských parlamentov Ekonomickej univerzity v Bratislave) boli ďalšími
diskutujúcimi Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník Ministerstva financií SR a
Martin Šuster z Národnej banky Slovenska.
Dňa 28. novembra 2006 vystúpili analytička KI Zuzana Humajová a spolupracovníci
KI Zuzana Klačanská a Martin Hanus na konferencii Multikulturalizmus na
Slovensku: Realita alebo fikcia; perspektíva alebo hrozba?, ktorá sa konala
v Primaciálnom Paláci v Bratislave. Organizátorom konferencie bola Nadácia Milana
Šimečku.
Dňa 4. decembra 2006 sa v priestoroch knižnice SFPA konala diskusia na tému
Viacrýchlostná Európa: Šanca pre ďalšiu integráciu alebo krok k rozpadu
EÚ? Hosťami moderátora Radovana Geista, šéfredaktora EurActiv.sk, boli Ondrej
Dostál, riaditeľ KI a Tomáš Kozák z Ministerstva zahraničných vecí SR.

Analýzy, štúdie, reformné návrhy
Analytici a spolupracovníci KI publikovali v roku 2006 v médiách a na webstránke KI
odborné články, analýzy a štúdie z oblasti ekonómie, sociálnej politiky, školstva,
pôdohospodárstva, ochrany životného prostredia, verejnej správy, regionálneho
rozvoja, občianskej spoločnosti, národnostných menšín, európskej integrácie
a zahraničnej politiky. Prezentovali zároveň viacero reformných návrhov a koncepcií.
Dňa 13. februára 2006 prezentovali Martin Fronc, bývalý minister školstva
a podpredseda KDH, Peter Tatár, predseda OKS a Zuzana Humajová, analytička KI,
na tlačovej konferencii spoločný návrh nového školského zákona, ktorý jasne
definoval kľúčové zmeny, ktoré je potrebné uskutočniť v našom vzdelávacom
systéme.
Dňa 16. februára 2006 bola predstavená publikácia Inštitútu pre verejné otázky (IVO)
Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Spoluautormi
publikácie sú i analytici KI. Autorom kapitoly Národnostné menšiny je Ondrej Dostál
a kapitolu Pôdohospodárstvo písal pre IVO Radovan Kazda.
Dňa 7. marca 2006 sa v Bratislave konala tlačová konferencia k štúdii Návrh
sociálnej reformy na Slovensku, ktorej autormi sú analytici KI Peter Gonda,
Michal Novota a Ondrej Dostál.
V marci 2006 zverejnil KI na svojej webstránke štúdiu svojho spolupracovník
Michala Novotu Reforma sociálneho štátu. Skúsenosti z vývoja sociálnej
politiky v USA a možnosti ich uplatnenia na Slovensku.
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Dňa 20. marca 2006 bol na seminári KI v Bratislave prezentovaný Návrh reformy
súdnictva v Slovenskej republike, ktorého autorom je advokát Ernest Valko.
V máji 2006 bola zverejnená štúdia Slovensko a regionálne rozdiely, ktorej
autorom je analytik KI Dušan Sloboda. Obsahom štúdie je pohľad na teórie, regióny,
indikátory a metódy, ktoré sú súčasťou výskumu regionálnych disparít nielen na
Slovensku.
Dňa 24. septembra 2006 bola zverejnená štúdia KI Slovensko – krajina
poslancov o počte komunálnych poslancov v SR, ktorej autorom je analytik KI
Dušan Sloboda.
V septembri 2006 KI zverejnil na svojej webstránke štúdiu svojho spolupracovníka
Michala Novotu Európsky sociálny model – trendy a riziká sociálnej
integrácie Európy.
V októbri 2006 bola zverejnená štúdia analytičky KI Zuzany Humajovej
Demokratická transformácia kubánskeho vzdelávacieho systému,
obsahujúca úvahy k reformnému konceptu kubánskych vzdelávacích expertov.
Súčasťou v decembri 2006 vydanej publikácie KI Alternatívy rozvoja lesného
hospodárstva v SR bola štúdia analytika KI Radovana Kazdu Východiská
reformy lesného hospodárstva v SR.

Komunikačné aktivity KI
KI aj v roku 2006 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 2006 prevádzkoval
tematické webstránky www.usainfo.sk (venovanú informáciám o americkej
spoločnosti a politike a o slovensko-americkým vzťahom) a www.euroustava.sk
(venovanú problematike európskej ústavy). Správcom webstránok KI bol Dušan
Sloboda.
KI v roku 2006 vydával v mesačnej periodicite newsletter Konzervatívne listy.
Autori z radov pracovníkov a spolupracovníkov Konzervatívneho inštitútu
M. R.
Štefánika v nich publikujú analýzy, štúdie a komentáre k aktuálnym problémom, k
pripravovaným návrhom zákonov a k rôznym otázkam verejnej politiky. Nachádzajú
sa v nich aj informácie o aktivitách KI o dianí v konzervatívnom prostredí na
Slovensku i v zahraničí. V roku 2005 bolo vydaných 12 čísel Konzervatívnych listov.
Editorom Konzervatívnych listov bol Radovan Kazda.
Analytici a spolupracovníci KI publikovali články v odborných a iných médiách,
poskytovali vyjadrenia pre médiá a zúčastnili sa viacerých diskusií v elektronických
médiách.
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V roku 2006 vydal KI tri publikácie. V marci 2006 bola vydaná publikácia Reforma
súdnictva v Slovenskej republike, ktorej autorom je právnik a spolupracovník KI
Ernest Valko. V máji 2006 vydal KI publikáciu Draft of Welfare Reform in
Slovakia, ktorá je anglickou verziou Návrhu sociálnej reformy na Slovensku
(2005) od autorov Petra Gondu, Michala Novotu a Ondreja Dostála. V decembri
2006 vydal KI publikáciu Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva v SR (ed.
Radovan Kazda), ktorá je zborníkom príspevkov z konferencie KI v Ružomberku na
rovnakú tému v novembri 2006.

Podpora kultúry a umenia
Dňa 21. marca 2006 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena
Dominika Tatarku za rok 2005. Porota Ceny Dominika Tatarku a KI udelili Cenu
Tomášovi Janovicovi a jeho knihe Maj ma rád.
Cena Dominika Tatarku je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne
ocenenie a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície
slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.
Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.
Dňa 15. júna 2006 KI, Nadácia Milana Šimečku a Nakladateľstvo G plus G spolu
organizovali v Bratislave verejné predstavenie knihy Pavel Hoffmann:
Spomienky. Knihu uviedli Fedor Gál a Ľubomír Feldek.

Knižnica KI
V roku 2006 KI systematicky pracoval 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 zo
zahraničia. Koordinátorom projektu Knižnica konzervativizmu bol Dušan Sloboda.

Občianske aktivity KI
Dňa 18. januára 2006 sa v Košiciach uskutočnilo verejné ústne pojednávanie
II. senátu Ústavného súdu SR vo veci ústavnej sťažnosti proti ratifikácii európskej
ústavy. Autorom textu ústavnej sťažnosti je Ondrej Dostál, koordinátor Iniciatívy
proti európskej ústave a riaditeľ KI. V rámci pojednávania odznelo vyjadrenie NR SR
z 25. augusta 2005 (č. 1100/2005) k ústavnej sťažnosti proti ratifikácii euroústavy,
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ako i stanovisko k vyjadreniu NR SR k ústavnej sťažnosti proti ratifikácii euroústavy
zo strany sťažovateľov. Ústavný súd SR odročil rokovanie o euroústave na neurčito.
Parlamentné zhromaždenie Rady Európy sa na svojom zasadnutí v dňoch
23.-27. januára 2006 v Štrasburgu zaoberalo aj diskusiou o potrebe odsúdenia
zločinov spáchaných komunistickými režimami. KI podporil prijatie rezolúcie Rady
Európy proti zločinom komunizmu a vyzval demokraticky zmýšľajúcich občanov
Slovenskej republiky, aby podporili petíciu za prijatie rezolúcie Rady Európy proti
zločinom komunizmu.
Vo februári 2006 podporil KI petíciu za očistu súdnictva a pripojil sa k vyhláseniu
petičného výboru, ktorý vyjadril znepokojenie nad správou o ďalšom rozsudku
v prípade sudca verzus tlač, v ktorom bol sudcovi, v tomto prípade bývalému
predsedovi Najvyššieho súdu Štefanovi Harabínovi priznaný nárok na ospravedlnenie
a odškodnenie za nemajetkovú ujmu vo výške 3 milióny korún.
Dňa 6. júna 2006 KI spolu s ďalšími občianskymi organizáciami vyzval politické
strany, aby sa zaviazali predložiť hneď na prvej schôdzi parlamentu v novom
volebnom období návrh, ktorým sa zruší nezmyselne vysoký súdny poplatok za
domáhanie sa súdnej ochrany proti nezákonným rozhodnutiam ministerstiev,
ústredných orgánov štátnej správy a orgánov s pôsobnosťou pre celé územie SR, ktorý
sa stal realitou na základe pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o súdnych
poplatkoch.
Viacerí ľudia z prostredia KI sa stali dňa 8. augusta 2006 spolusignatármi
Občianskej výzvy proti obmedzovaniu práva na informácie o činnosti
vlády SR.
Skupina občanov, vrátane ľudí KI, vyzvala v auguste 2006 poslancov, aby na miesto
predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolili človeka, ktorý má jasný a
vyhranený vzťah k obom totalitným režimom existujúcim na území Slovenska v
dvadsiatom storočí.
Ľudia KI sa v auguste 2006 zároveň stali signatármi vyhlásenia proti
extrémizmu a národnostnej nevraživosti, ku ktorého iniciátorom patril
prezident KI Peter Zajac.
Ekonomický analytik KI Peter Gonda sa v septembri 2006 podieľal na príprave
ekonomickej argumentácie pre opodstatnenosť deklarácie o daňovej suverenite,
ktorú predkladali v Národnej rade SR poslanci KDH. KI podporil prijatie takejto
deklarácie.
Dňa 10. októbra 2006 sa KI pripojil k Výzve k voľbe nových sudcov Ústavného
súdu SR. Na októbrovej schôdzi parlament volil kandidátov na sudcov Ústavného
súdu SR. Výzva žiadala poslancov a prezidenta, aby vybrali sudcov, ktorí sú
uznávanými odborníkmi, ktorí majú širokú dôveru, a ktorých pôsobenie a postoje v
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minulosti i teraz sú zárukou, že sa vždy postavia za hodnoty demokratického
právneho štátu a budú chrániť základné práva a slobody.
Dňa 24. novembra 2006 bola zverejnená hromadná pripomienka k návrhu zákona o
zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry. KI podporil hromadnú
pripomienku.
Koordinátorom občianskych aktivít KI bol Ondrej Dostál.

Zahraničné aktivity KI
Analytička KI Zuzana Humajová navštívila na prelome februára a marca 2006 Kubu,
pričom cieľom jej pobytu boli stretnutia s predstaviteľmi nezávislých kubánskych
organizácií zaoberajúcich sa vzdelávaním, priblíženie procesov zmeny vzdelávacieho
systému v SR od roku 1989 a diskusia o nevyhnutných budúcich zmenách
kubánskeho vzdelávacieho systému. Cestu na Kubu organizovali OZ Človek
v ohrození a Nadácia Pontis.
KI sa stal v apríli 2006 prostredníctvom ekonomického analytika KI Petra Gondu
jedným zo signatárov Petície proti harmonizácii spotrebných daní v EÚ.
Taktiež sme sa zapojili do Petície proti snahám Európskej komisie zaviesť
spoločný konsolidovaný základ podnikovej dane. Obe celoeurópske iniciatívy
koordinuje Lithuanian Free Market Institute.
V dňoch 29. júna až 1. júla 2006 sa vo Viedni konalo v poradí tretie stretnutie
Resource Bank Europe, na ktorom sa spolu stretlo vyše 250 zástupcov thinktankov z rôznych častí sveta. Za KI sa stretnutia zúčastnili Peter Gonda, ekonomický
analytik a spolupracovníci KI Michal Novota a Silvester Bizoň. Analytici KI na
stretnutí nadväzovali kontakty s príbuznými organizáciami pôsobiacimi v USA
a Európe. Zároveň predstavili publikáciu KI Draft of Welfare Reform in
Slovakia. Analytici KI sú tiež signatármi spoločného vyhlásenia zástupcov thinktankov, v ktorom vyjadrujú obavy z autoritárskych sklonov vlády v Rusku
obmedzujúcimi slobodu tamojšieho tretieho sektora a vyjadrujú solidaritu s ruskými
mimovládnymi organizáciami.
V dňoch 15.-17. septembra 2006 sa analytik KI Peter Gonda zúčastnil v Broumove
v Českej republike medzinárodného seminára The Free Market instead of the
Welfare State: Lessons from US and EU, ktorý organizoval Liberální institut a
Foundation for Economic Education.
V dňoch 5.-8. októbra 2006 sa Dušan Sloboda a Ľuboš Mikuška ako zástupcovia KI
zúčastnili v slovinskom Blede seminára The Problems for Post-Communist
Countries in the Context of the European Union. Stretnutie zástupcov thinktankov zo strednej a východnej Európy, Veľkej Británie a USA organizoval CRCE so
sídlom v Londýne.
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Dňa 13. novembra 2006 sa ekonóm KI Peter Gonda zúčastnil medzinárodnej
konferencie The Future of the European Union. Where do we go now?, ktorú
v Prahe spoluorganizovali The European Foundation (Veľká Británia), Centrum pre
ekonomiku a politiku (ČR) a The Foundation for Economic Education (USA).
V dňoch 16.–19. novembra 2006 sa Peter Gonda a Ľuboš Mikuška spolu s ďalšími
spolupracovníkmi KI zúčastnili medzinárodnej konferencie Exploring F. A. Hayek
and The Road to Serfdom, ktorú vo Viedni organizoval Neuwaldegg Institute.
Koordinátorom zahraničných aktivít bol Dušan Sloboda.

Hospodárenie KI
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika mal v roku
2006 príjmy v celkovej výške 1 763 375 Sk a výdavky v celkovej výške 2 432 684 Sk.
KI získal v roku 2006 štyri dary a príspevky v celkovej hodnote 260 000 Sk, čo
predstavovalo 16 % z jeho celkových príjmov. Jedna fyzická (Tibor Takáč) poskytla KI
dar vo výške 10 000 Sk (necelé 1 % z celkových príjmov KI). Dar bol určený na
podporu súťaže študentských esejí (súťaž bola vyhodnotená v roku 2007). Dar vo
výške 100 000 Sk (6 % z celkových príjmov KI) poskytla KI jedna právnická osoba –
EXE, s.r.o. KI získal v roku 2006 príspevky od dvoch právnických osôb – Mondi
Business Paper SCP, a.s., a SLOVWOOD Ružomberok, a.s.. Obe spoločnosti poskytli
KI príspevky vo výške 75 000 Sk (spolu 150 000 Sk, čiže 9 % z celkových príjmov KI),
ktoré boli určené na realizáciu konferencie Alternatívy rozvoja lesného hospodárstva
a súvisiace aktivity.
Príjmy KI z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 2006 sumu 301
354 Sk a predstavovali 17 % z celkových príjmov KI v tomto roku.
Z nadačných a obdobných zdrojov získal KI v roku 2006 vo forme grantov 1 140 576
Sk, čo predstavovalo 65 % z jeho celkových príjmov. Príjem v hodnote 58 110 Sk
predstavovali pre KI dve splátky grantov z nadácie Atlas Economic Research
Foundation z USA určené na podporu vydania publikácie KI Návrh sociálnej reformy
na Slovensku v anglickom jazyku a na účasť zástupcov KI na stretnutí vyše 250
zástupcov think-tankov z rôznych krajín vo Viedni. Nadačný fond Europe &
Democracy z Českej republiky poskytol KI grant vo výške 65 356 Sk na realizáciu
prednášok v rámci cyklu CEQLS. Príjem vo výške 15 000 SK predstavoval pre KI
doplatok ku grantu Nadácie Ekopolis na projekt KI Znižovanie rizík korupcie
v manažmente životného prostredia, ktorý bol realizovaný v rokoch 2004 – 2005
(doplatok bol nadáciou vyplatený po zúčtovaní projektu). Príjem vo výške 340 000 Sk
získal KI prostredníctvom grantu z Nadácie SPP na projekt Ekonomicky myslieť,
ktorý sa začal realizovať v roku 2007. Príjem KI z Nadácie otvorenej spoločnosti
(Open Society Foundation) v roku 2006 predstavoval celkovo 407 260 Sk. Išlo o
príjem prostredníctvom dvoch grantov – tretia splátka grantu na podporu projektu
Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika vo výške 307 260 Sk
a druhá splátka grantu na podporu projektu Čitateľská gramotnosť ako problém
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kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve vo výške 100 000 Sk. Príjem vo
výške 239 600 Sk predstavoval pre KI grant od Nadácie Pontis udelený v rámci
programu Rozvojové partnerstvá – z grantu boli financované predovšetkým
komunikačné aktivity (Konzervatívne listy, webstránky) a niektoré prevádzkové
náklady. Grant z Veľvyslanectva USA na Slovensku vo výške 15 250 Sk bol určený na
podporu jednej z prednášok v rámci cyklu CEQLS.
Ostatné príjmy KI predstavovali v roku 2006 spolu 61 265 Sk (3 % z celkových
príjmov). Išlo najmä o príjmy z predaja publikácií (3 932 Sk), príjmy z organizovania
vzdelávacích akcií – účastnícke poplatky na konferenciách (28 800 Sk), úroky
z vkladov v banke (941 Sk) a ďalšie príjmy (preplatky za energie, telefón, vrátenie
časti ceny letenky za rodinných príslušníkov prednášajúceho v rámci CEQLS) vo
výške 27 592 Sk.
Výdavky KI boli v roku 2006 použité na zabezpečovanie aktivít, ktorými sa napĺňa
účel neinvestičného fondu (2 291 234 Sk čiže 94 % z celkových výdavkov fondu) a na
správu fondu (141 450 Sk, čiže 6 % z celkových výdavkov fondu).
Z hľadiska jednotlivých projektov a aktivít bola štruktúra výdavkov KI nasledovná:
Výdavky na aktivity projektu Inštitucionálny rozvoj Konzervatívneho inštitútu M. R.
Štefánika v roku 2006 predstavovali 418 273 Sk, výdavky na projekt CEQLS 172 666
Sk, výdavky na projekt Vzdelanie pre život 897 013 Sk, výdavky na projekt Čitateľská
gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve
205 601 Sk. Výdavky KI na aktivity podporené grantom Nadácie Pontis v rámci
programu Rozvojové partnerstvá predstavovali v roku 2006 sumu 228 270 Sk.
Náklady na vydanie publikácie KI Návrh sociálnej reformy na Slovensku v anglickom
jazyku predstavovali 45 306 Sk, na účasť svojich zástupcov na stretnutí vyše 250
zástupcov think-tankov z rôznych krajín vo Viedni vynaložil KI sumu 44 897 Sk.
Náklady na konferenciu KI o lesnom hospodárstve a vydanie zborníka z nej
predstavovali 161 177 Sk, náklady na aktivity KI v rámci Iniciatívy proti európskej
ústave 1 175 Sk, náklady spojené s prednáškou Michaela Novaka 18 098 Sk, náklady
na aktivity v oblasti reformy vzdelávania 8 310 Sk. Náklady spojené s udeľovaním
Ceny Dominika Tatarku v roku 2006 predstavovali 66 708 Sk.
Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch
neinvestičného fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2006
sú prílohami tejto výročnej správy.

Ondrej Dostál
správca neinvestičného fondu
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika
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