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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. Vo februári 2007 bol Správnou radou
opätovne zvolený za správcu KI Ondrej Dostál. Revízorom KI je Andrea Gondová.
V priebehu roku 2007 neboli v štatúte KI, ani v orgánoch KI vykonané žiadne zmeny.
V roku 2007 pôsobili v KI ôsmi pracovníci: správca a riaditeľ KI Ondrej Dostál,
projektový manažér Dana Feketeová, makroekonomický analytik Peter
Gonda, analytička pre oblasť vzdelávania Zuzana Humajová, manažér pre oblasť
komunikačných aktivít a analytik pre oblasť poľnohospodárstva a životného
prostredia Radovan Kazda, fundraising manažér Ľuboš Mikuška, koordinátor
zahraničných vzťahov, editor Konzervatívnych listov, správca webstránok KI
a analytik pre oblasť regionálnej politiky a verejnej správy Dušan Sloboda. V priebehu
roku 2007 k pracovníkom KI pribudol analytik pre oblasť zahraničnej politiky a
európskej integrácie Ivan Kuhn. 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 2007 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 2007 KI pokračoval v organizovaní prednášok významných zahraničných
ekonómov v rámci cyklu Conservative Economic Quaterly Lecture Series
(CEQLS). V priebehu roku 2007 sa uskutočnili tri prednášky. Koordinátorom
projektu bol Peter Gonda.
V roku 2007 KI realizoval projekt Akadémia klasickej ekonómie, v rámci ktorého
sa uskutočnilo osem seminárov na ekonomické témy. Koordinátorom projektu bol
Peter Gonda.
V roku 2007 pokračoval KI v realizácii projektu Čitateľská gramotnosť ako
problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve.
Manažérkou projektu bola Zuzana Humajová.
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V roku 2007 KI pokračoval v realizácii projektu Vzdelávanie pre život, ktorý bol
zameraný na vzdelávanie učiteľov základných škôl. Projekt pokračuje v roku 2008.
Koordinátorom projektu bol Peter Zajac, manažérkou projektu bola Zuzana
Humajová.
V roku 2007 pokračoval KI v realizácii projektu Rozvojové partnerstvá, v rámci
ktorého realizoval niektoré komunikačné aktivity (Konzervatívne listy, webstránka).
Koordinátorom uvedených komunikačných aktivít KI bol Dušan Sloboda.
V roku 2007 začal KI realizovať projekt "Eurofunds Watchdog –
Monitorovanie transparentnosti využívania eurofondov na Slovensku".
Koordinátorom projektu bol Ivan Kuhn.
V roku 2007 začal KI realizovať projekt "Podpora hodnotovo orientovanej
slovenskej zahraničnej politike". Koordinátorom projektu bol Ivan Kuhn.
V roku 2007 začal KI realizovať projekt Štát a prostredie pre neziskový sektor.
Koordinátorom projektu bol Ondrej Dostál.

Konferencie, semináre, konzervatívne kluby a ďalšie
akcie organizované KI
KI realizoval v roku 2007 viacero konferencií, seminárov, konzervatívnych klubov
a prednášok spojených s diskusiou.
Dňa 31. januára 2007 sa konal prvý z cyklu seminárov o ekonómii v rámci
Akadémie klasickej ekonómie (AKE). Prvý ročník AKE realizoval KI v
partnerstve s Vysokou školou manažmentu.
V rámci prvého seminára AKE boli taktiež slávnostne vyhlásené výsledky súťaže
Študentská esej 2006 na tému Odkaz Miltona Friedmana pre Slovensko.
Dňa 21. marca 2007 organizoval KI v spolupráci s Veľvyslanectvom Francúzskej
republiky na Slovensku ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Naším hosťom bol
významný francúzsky ekonóm a bývalý prezident Mont Pelerin Society Pascal Salin,
ktorý prednášal na tému Prečo potrebujeme kapitalizmus a konkurenciu.
Dňa 22. marca 2007 sa KI podieľal na organizácii ďalšej prednášky Pascala Salina
v priestoroch Ekonomickej univerzity (EU) v spolupráci s Katedrou ekonomickej
teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, Študentským
parlamentom NHF a Nadáciou F. A. Hayeka. Profesor Pascal Salin prednášal
študentom EU na tému Two Diverging Approaches of Economic Integration.
Dňa 18. apríla 2007 organizovala SKOI v spolupráci s KI v Bratislave v Zichyho paláci
prednášku britského novinára Jamesa Bartholomewa, autora knihy The Welfare
State We' re In, ktorá bola dňa 25. apríla 2007 ocenená Sir Antony Fisher
International Memorial Award, ktorú každoročne udeľuje Atlas Economic
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Research Foundation. James Bartholomew vystúpil na tému Ako sociálny štát
rozvracia spoločnosť. Autora uviedol a následnú diskusiu s ním moderoval
ekonóm KI Peter Gonda.
Dňa 20. apríla 2007 organizoval KI v Bratislave v Pálffyho paláci prednášku
Stanislava Štecha, vedúceho katedry pedagogickej a školskej psychológie
Pedagogickej fakulty a prorektora Karlovej univerzity v Prahe na tému Poslanie
školy – chrániť kultúru a rozvíjať dieťa. Prednáška sa venovala potrebe
kultivovať obe poslania školy a brániť jej konzervatívnu misiu, aby boli vytvorené
podmienky pre rozvíjanie autonómnej individuality jedinca.
Dňa 11. júna 2007 KI a Združenie za sociálnu reformu v spolupráci so Stálou
konferenciou Občianskeho inštitútu predstavovali knihu editorov Petra Gondu
a Pavla Chalupníčka: Na obranu slobodného trhu a knihu Billa Bakera:
Z bludného kruhu.
KI organizoval dňa 18. júna 2007 v Bratislave v poradí 25. diskusný konzervatívny
klub, tentoraz na tému Novela Zákonníka práce. Na klube diskutovali Jozef
Špirko, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a Rudolf Bauer, poslanec
Národnej rady SR (KDH). Zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR, Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie a Konfederácie odborových zväzov SR
sa napriek pozvaniu na diskusii nezúčastnili.
Dňa 28. júna 2007 KI v spolupráci so Slovak Seminar on the Free Society a Stálou
konferenciou Občianskeho inštitútu organizoval v Bratislave ďalšiu z cyklu prednášok
CEQLS. Naším hosťom bol Michael Novak, známy americký filozof a politológ
pôsobiaci v rámci American Enterprise Institute, ktorý prednášal na tému
Ekonómia, etika a kríza sociálneho štátu.
Dňa 2. októbra 2007 zorganizoval KI v Bratislave okrúhly stôl mimovládnych
organizácií na tému Transparentnosť eurofondov na Slovensku. Okrúhly stôl
sa konal v rámci projektu KI Eurofunds Watchdog – Monitorovanie
transparentnosti využívania eurofondov na Slovensku. KI zastupovali riaditeľ KI
Ondrej Dostál a analytici Ivan Kuhn a Dušan Sloboda.
Dňa 18. októbra 2007 zorganizoval KI v Bratislave okrúhly stôl mimovládnych
organizácií na tému Aká by mala byť slovenská zahraničná politika?. Okrúhly
stôl sa konal v rámci projektu KI Podpora hodnotovo orientovanej slovenskej
zahraničnej politike. KI na okrúhlom stole zastupoval analytik Ivan Kuhn.
Dňa 6. novembra 2007 KI organizoval v Ružomberku ďalšiu, už v poradí tretiu
konferenciu zameranú na aspekty environmentálnej politiky, tentoraz na tému
Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva v SR (verejná správa podnikateľské prostredie - samosprávy). Koordinátorom konferencie bol Radovan
Kazda.
Dňa 9. novembra 2007 KI v spolupráci s Vydavatelstvím Ideál, Veľvyslanectvom USA
v Bratislave a týždenníkom .týždeň organizoval v Bratislave prednášku Johna
O’Sullivana – novinára, bývalého zvláštneho poradcu premiérky Margaret
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Thatcherovej a autora knihy Prezident, pápež a premiérka. John O’Sullivan
prednášal na tému Hodnoty a zahraničná politika.
Dňa 16. novembra 2007 KI v Bratislave organizoval stretnutie Obnovme étos
Novembra 1989. S príspevkami na tému Akí sme osemnásť rokov po...
vystúpili Tomáš Janovic, Martin Mojžiš, Tom Nicholson, Juraj Petrovič, Šarlota
Pufflerová, Ján Štrasser, Sandra Tordová, Tóno Popovič, Tomáš Zálešák a Gábor
Zászlós. Na stretnutí bolo prezentované i Vyhlásenie k 17. novembru 2007.
Dňa 28. novembra 2007 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné ukončenie
Akadémie klasickej ekonómie (AKE) v roku 2007. Prvý ročník AKE spolu
organizovali KI a Vysoká škola manažmentu (VŠM). Po zhodnotení esejí na tému
Význam myšlienok predstaviteľov klasickej liberálnej ekonómie pre Slovensko v
roku 2007 boli 23 absolventom AKE odovzdané certifikáty KI a VŠM. V závere 1.
ročníka AKE bol spustený webový Diskusný portál AKE.
V novembri 2007 KI úspešne odštartoval realizáciu vzdelávacích modulov v rámci
programu Vzdelávanie pre život. Prvé dve sústredenia sa uskutočnili v dňoch 16.17. novembra 2007 a 30. novembra – 1. decembra 2007. Zúčastnili sa na nich učitelia
základných škôl z Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja.
Dňa 10. decembra 2007 KI organizoval stretnutie Ľudské práva tu a teraz, ktoré
sa pri príležitosti Dňa ľudských práv konalo v Bratislave. Na stretnutí s príspevkami
k téme ľudských práv vystúpili Fedor Gál, László Szigeti, Daniel Hevier, Martin
Dinuš, Ľuba Lesná, Vladimír Ondruš, Jana Cviková, Ernest Valko, Hedviga Malinová,
Juraj Petrovič a Peter Zajac. Moderovali Štefan Hríb a Juraj Kušnierik z týždenníka
.týždeň. Spievali a hrali Sváťa Karásek Michal Kaščák, Braňo Jobus a Pavol Poliak. Na
stretnutí bolo prezentované Vyhlásenie ku dňu ľudských práv.
Dňa 17. decembra 2007 organizoval KI v Bratislave ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS.
Tentoraz bol naším hosťom Ľuboš Pástor, profesor University of Chicago (USA),
ktorý prednášal na tému Chicagská ekonomická škola a jej význam pre
súčasnosť.

Prednášky, prezentácie, vystúpenia
Analytici a spolupracovníci KI v roku 2007 vystupovali s odbornými prednáškami a
vystúpeniami aj na podujatiach, organizovaných inými inštitúciami, a zúčastňovali sa
verejných diskusií a besied v médiách.
Dňa 1. februára 2007 boli analytička KI Zuzana Humajová a šéfredaktor inzinu
www.pravespektrum.sk Lukáš Krivošík hosťami diskusie o slovenskom školstve,
ktorú v Bratislave organizovali SKOI a ODM.
Dňa 28. februára 2007 Bratislavský Inštitút Humanizmu organizoval diskusiu o
globálnom otepľovaní medzi profesorom klimatológie Milanom Lapinom a
analytikom KI Radovanom Kazdom.
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Dňa 26. marca 2007 diskutoval riaditeľ KI Ondrej Dostál s eurokomisárom Jánom
Figeľom v relácii Slovenského rozhlasu: Z prvej ruky o Európskej únii pri
príležitosti 50. výročia Rímskych zmlúv.
Dňa 17. apríla 2007 sa pre agentúru SITA vyjadrila analytička KI Zuzana Humajová
– spoluautorka reformného školského zákona (február 2006) a autorka Stratégie
reformy školstva (marec 2007) k reformným zámerom ministerstva školstva.
Vzhľadom na svoje presvedčenie, že „rezort školstva zrejme neurobí skutočnú
reformu školstva, ale len kozmetické úpravy,“ neprijala ponúknuté miesto
v Kurikulárnej rade ministerstva školstva.
Dňa 26. apríla 2007 prezentovala Zuzana Humajová, analytička KI pre oblasť
školstva, na konferencii Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy?
konanej v Banskej Bystrici Model hodnotenia kvality školy. Projekt
prehlbovania participácie školskej komunity na procese vzdelávania.
Dňa 26. apríla 2007 sa na Právnickej fakulte UK v Bratislave konala diskusia
o euroústave. Jedným z diskutujúcich bol i Ondrej Dostál, riaditeľ KI a koordinátor
Iniciatívy proti európskej ústave.
Dňa 1. mája 2007 bol ekonóm KI Peter Gonda spolu s Jurajom Kotianom hosťom
Roberta Žitňanského v relácii TA3 Analýzy a trendy na tému Tri roky v EÚ: Mali
pravdu skeptici či optimisti?
Dňa 3. mája 2007 bol prezident KI Peter Zajac jedným z hostí diskusie Štefana Hríba
a Juraja Kušnierika, ktorá sa konala v bratislavskom klube A4, tentoraz na tému na
tému Maďari a Slováci.
Dňa 23. mája 2007 organizoval Bratislavský Inštitút Humanizmu v sídle BISLA
diskusiu na tému Sociálny štát a trh. Diskutovali spolu Peter Gonda, ekonóm KI a
Michal Polák, šéfredaktor týždenníka Nové SLOVO.
Dňa 25. júna 2007 vystúpil riaditeľ KI Ondrej Dostál na konferencii 365 dní
sociálnej demokracie, ktorú v Bratislave organizovala Občiansko-demokratická
mládež.
Dňa 28. júna 2007 vystúpil riaditeľ KI Ondrej Dostál v rámci diskusie na tému Aká
má byť budúca Európa? Akú Európu chce Slovensko?, ktorá sa konala
v Bratislave. Akciu organizovali Internetový portál EurActiv.sk, Mladí európski
federalisti a Európske hnutie.
Dňa 10. októbra 2007 organizoval Klub Bratislavského inštitútu humanizmu (BIH) v
sídle BISLA v Bratislave diskusiu na tému Ako u nás vyzerá verejná diskusia.
Hosťami Egona Gála boli prezident KI Peter Zajac a František Novosád z BISLA.
Dňa 17. októbra 2007 sa analytička KI Zuzana Humajová zúčastnila panelovej
diskusie na tému Využitie skúsenosti Slovenska v budúcej transformácii na
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Kube. Súčasťou podujatia, ktoré organizovalo OZ Človek v ohrození v Bratislave,
bolo i predstavenie publikácie s názvom Aká je budúcnosť vzdelávania na
Kube?, ktorá obsahuje výstupy zo spolupráce medzi kubánskymi nezávislými
učiteľmi a slovenskými odborníkmi na vzdelávanie. Spoluautorkou publikácie je
i Zuzana Humajová, analytička KI pre oblasť vzdelávania.
Dňa 25. októbra 2007 organizoval týždenník .týždeň v Bratislave diskusiu na tému
Globálne otepľovanie – fakty a dohady. Jedným z diskutujúcich bol i analytik
KI Radovan Kazda.
Dňa 6. novembra 2007 sa ekonóm KI Peter Gonda zúčastnil v Banskej Štiavnici
diskusie na tému Čo prinesie zavedenie eura Slovensku?
V dňoch 19.-20. novembra 2007 sa vo Vrátnej doline konala konferencia na tému
Aktuálne otázky ochrany prírody v územiach NATURA 2000, ktorej sa
zúčastnil s prezentáciou i analytik KI Radovan Kazda.
Dňa 5. decembra 2007 OZ AKO a EurActiv.sk organizovali v Bratislave diskusiu na
tému Environmentálna politika: regulácie či prísľuby?, ktorej hosťami boli
analytik KI Radovan Kazda a Martin Hojsík z Greenpeace.
Dňa 10. decembra 2007 vystúpil analytik KI Radovan Kazda v Rádiu Regina, v relácii
Kontakty, v diskusii, ktorá sa venovala problematike zvyšovania cien potravín.
Ďalšími účastníkmi disusie boli Ivan Oravec, predseda SPPK, Gejza Blaas, riaditeľ
VÚEPP a Jozef Orgonáš, generálny sekretár Zväzu obchodu a cestovného ruchu.
Dňa 13. decembra 2007 prednášal ekonóm KI Peter Gonda v Nitre na tému Čo
prinesie euro pre Slovensko.

Analýzy, štúdie, reformné návrhy a ďalšie odborné
aktivity KI
Analytici a spolupracovníci KI publikovali v roku 2007 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 odborných vyjadrení a návrhov.
Dňa 8. januára 2007 zverejnil analytik KI Dušan Sloboda bilanciu doterajšieho
vzťahu medzi štátnym rozpočtom SR a spoločným rozpočtom EÚ za obdobie nášho
členstva v EÚ za roky 2004-2006. Ako vyplýva z porovnania príjmov a výdavkov
štátneho rozpočtu, na členstve v EÚ Slovensko zatiaľ významnejšie nezarobilo a
namiesto plánovaných vyše 32 miliárd korún v pluse nás ku koncu roka 2006 delili
len 4 miliardy korún od stavu, aby naša pozícia voči bruselskej pokladnici bola
stratová.
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Dňa 16. januára 2007 zverejnilo Ministerstvo školstva SR Návrh Koncepcie
predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do
základnej školy na medzirezortné pripomienkové konanie. Pripomienky k tomuto
materiálu spracovala analytička KI Zuzana Humajová.
Dňa 15. februára 2007 bola Inštitútom pre verejné otázky (IVO) prezentovaná
publikácia Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti.
Spoluautormi kapitol publikácie sú i analytici KI – Ondrej Dostál (Národnostné
menšiny), Radovan Kazda (Pôdohospodárstvo) a Zuzana Humajová s Branislavom
Pupalom (Školstvo).
Dňa 19. februára 2007 zverejnil ekonóm KI Peter Gonda štúdiu Kritériá
ne/výhodnosti členstva Slovenska v eurozóne, v ktorej predstavil sedem
kritérií, ktoré by mali doplniť maastrichtské kritériá pri posudzovaní výhodnosti či
nevýhodnosti zavedenia spoločnej európskej meny na Slovensku.
Dňa 7. marca 2007 sa konala tlačová konferencia, na ktorej analytička KI Zuzana
Humajová prezentovala Stratégiu reformy školstva. KI v jej rámci predložil na
verejnú diskusiu ucelenú stratégiu konkrétnych reformných krokov, ktorými musí
prejsť slovenské regionálne školstvo, ak majú zo škôl vychádzať vzdelaní a rozhľadení
absolventi pripravení pre život, ďalšie štúdium a prácu.
Dňa 20. apríla 2007 organizoval KI tlačovú konferenciu, na ktorej analytik KI
Radovan Kazda predstavil štúdiu Východiská reformy lesného hospodárstva
v SR. Táto štúdia predstavuje pilotný vstup do problematiky opatrení vlád v oblasti
upravovania vzájomných vzťahov priamych i nepriamych účastníkov činností, ktoré
súvisia s využívaním lesa ako prírodného zdroja.
Dňa 7. mája 2007 zverejnil analytik KI Dušan Sloboda štúdiu Smerovanie
investičných stimulov do regiónov SR (obdobie júl 2006 – začiatok mája
2007), v ktorej analyzoval smerovanie podpory poskytnutej vládou SR zo štátneho
rozpočtu súkromnému sektoru vo forme investičných stimulov (štátnej resp.
regionálnej pomoci) či inej podpory na rozvoj regiónu do jednotlivých regiónov SR v
období po nástupe vlády Roberta Fica od júla 2006 do začiatku mája 2007.
Dňa 24. mája 2007 zverejnil analytik KI Dušan Sloboda štúdiu Eurofondy a
regionálne rozdiely na Slovensku. Prípad priority Lokálna infraštruktúra
(2004-2006), v ktorej sa zaoberá prerozdeľovaním eurofondov v rámci priority
Lokálna infraštruktúra (OP Základná infraštruktúra) počas obdobia 2004-2006.
Cieľom analýzy bolo poukázať na to, do ktorých regiónov smerovali eurofondy, či ich
prerozdelenie môže byť v prospech znižovania regionálnych rozdielov a či v tomto
procese nemožno identifikovať podozrenia z korupcie a klientelizmu.
Dňa 11. júna 2007 analytička KI Zuzana Humajová hodnotila reformný návrh
ministra školstva - Koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích
programov.
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V júni 2007 vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, zborník
s názvom Euro versus koruna. Do zborníka o rizikách a prínosoch jednotnej
európskej meny pre Česko (a Slovensko) prispel okrem renomovaných českých
politikov, politológov, právnikov a ekonómov i ekonóm KI Peter Gonda.
Dňa 8. augusta 2007 sa konala tlačová konferencia, na ktorej analytička KI Zuzana
Humajová a prezident KI Peter Zajac hodnotili legislatívny zámer zákona o
výchove a vzdelávaní, ktorý pripravilo ministerstvo školstva. Podľa predstaviteľov
KI Mikolajov školský zákon nebude reformný.
Dňa 21. augusta 2007 zverejnil analytik KI Dušan Sloboda analýzu Kam smerujú
eurofondy na Slovensku?, v ktorej sa zaoberá prerozdeľovaním eurofondov počas
obdobia 2004-2006 do jednotlivých regiónov krajiny. Ako vyplýva z analýzy KI,
prerozdeľovanie eurofondov do jednotlivých regiónov bolo neadresné vzhľadom na
deklarovaný politický cieľ znižovať regionálne rozdiely.
Dňa 10. septembra 2007 analytička KI Zuzana Humajová prezentovala na tlačovej
konferencii Dve tváre nového školského zákona - porovnanie opozičného
návrhu nového školského zákona z dielne KI s legislatívnym zámerom ministerstva
školstva.
Dňa 2. októbra 2007 upozornil Ondrej Dostál, riaditeľ KI a autor kapitoly
Národnostné menšiny v rámci každoročne vydávanej publikácie IVO Slovensko –
Súhrnná práva o stave spoločnosti na to, že v Rade vlády pre národnostné menšiny sa
má znížiť zastúpenie maďarskej a rómskej menšiny. Kým v minulosti mala rada troch
zástupcov maďarskej menšiny a dvoch rómskej, dnešná vláda navrhuje zmenu, na
základe ktorej má každú menšinu zastupovať len jeden člen.
Dňa 4. decembra 2007 prezentoval na tlačovej besede analytik KI Ivan Kuhn
výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý mapoval názory slovenských občanov
na zahraničnú politiku SR voči nedemokratickým krajinám, resp. krajinám,
ktorých vlády a vládcovia porušujú ľudské práva a občianske slobody a nedodržiavajú
princípy právneho štátu. Prieskum pre KI zrealizovala agentúra FOCUS.
Dňa 11. decembra 2007 sa konala prezentácia publikácie s názvom Úspory a zdroje
verejných financií. Publikáciu, v ktorej sa uvádzajú návrhy opatrení, ktorých
prijatím by bolo možné v štátnom rozpočte usporiť vo výdavkoch viac ako 40 miliárd
korún, spolu pripravili analytici KI, INESS a Nadácie F. A. Hayeka.
Dňa 19. decembra 2007 KI vyhlásil druhý ročník súťaže Študentská esej, tentoraz
na tému Globálne otepľovanie – pravda a spoločenské mýty.
V rámci projektu Hodnotenia ekonomických a sociálnych opatrení v
regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý realizuje Inštitút INEKO, sa štvrťročne
vyjadrujú analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej
obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným
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opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Jedným
z hodnotiteľov bol v priebehu celého roku 2007 analytik KI Dušan Sloboda.

Komunikačné aktivity KI
KI aj v roku 2007 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 2007 prevádzkoval
tematické webstránky www.usainfo.sk (venovanú informáciám o americkej
spoločnosti a politike a o slovensko-americkým vzťahom), www.euroustava.sk
(venovanú problematike európskej ústavy) a www.noveskolstvo.sk (venovanú
problematike školstva a jeho reformy). Správcom webstránok KI bol Dušan Sloboda.
V marci 2007 bola spustená prevádzka internetového portálu EUserver, ktorého
cieľom je sprostredkovávať prehľad všetkých aktuálnych informácií (nové časopisy,
knihy, štúdie, pozvánky na konferencie, semináre) zo sveta eurorealistických
organizácií pôsobiacich v rámci Českej a Slovenskej republiky na jednom mieste. KI je
jedným z partnerov projektu.
KI v roku 2007 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 2007 bolo vydaných 12 čísel Konzervatívnych listov.
Editorom Konzervatívnych listov bol Dušan Sloboda.
Analytici a spolupracovníci KI publikovali články v odborných a iných médiách,
poskytovali vyjadrenia pre médiá a zúčastnili sa viacerých diskusií v elektronických
médiách.
Dňa 28. mája 2007 KI v spolupráci s Liberálním institutem (LI) vydal knihu
prednášok uznávaných protrhovo orientovaných osobností uskutočnených v rámci
projektu KI Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS) v
Bratislave a výročných, jarných a jesenných prednášok LI v Prahe. Kniha Na obranu
slobodného trhu obsahuje prednášky Jamesa Buchanana, Williama Niskanena,
Pascala Salina, Václava Klausa a ďalších významných osobností v slovenčine či
češtine, ako i ich verziu v angličtine.
V roku 2007 realizoval KI
ekonomického slovníka.

aktivity

zamerané

na

vydanie

Výkladového
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Podpora kultúry a umenia
Dňa 15. januára 2007 sa v Pálffyho paláci v Bratislave konala prezentácia výtvarných
monografií Oskár Čepan – Klára Bočkayová – Milan Bočkay – Marian
Meško. Akciu spolu organizovali Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, KI a autori.
Monografie uviedli Peter Smolík, Barbara Bodorová, Juraj Mojžiš, Jiří Valoch a Peter
Zajac. Súčasťou prezentácie bola i vernisáž výstavy autorov, na ktorej prehovoril
František Mikloško.
Dňa 14. marca 2007 sa v Bratislave v Pálffyho paláci uskutočnilo slávnostné udelenie
Ceny Dominika Tatarku za rok 2006. Cenu každoročne udeľuje KI a Porota
Ceny Dominika Tatarku. Táto cena je považovaná za najprestížnejšie slovenské
literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa
humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný
odkaz Dominika Tatarku. Nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2006 sa
stal Kornel Földvári.
Dňa 29. mája 2007 bola v Nitrianskej galérii v Nitre otvorená výstava Príbeh
skupiny A-R. KI bol jedným z mediálnych partnerov výstavy.

Knižnica KI
V rámci KI existuje Knižnica konzervativizmu – Dokumentačné stredisko
KI. Zámerom KI je vybudovať dokumentačnú bázu obsahujúcu základné diela
konzervatívneho zamerania, časopisy s konzervatívnou orientáciou, odborné texty o
konzervativizme, literatúru, analýzy a štúdie z rôznych oblastí verejnej politiky, ktorá
bude odbornou a informačnou bázou pre expertné a analytické aktivity pracovníkov,
spolupracovníkov a správnu radu KI. Knižnica obsahuje publikácie vydávané KI,
priebežne je dopĺňaná o tituly zahraničnej i domácej produkcie orientované
konzervatívne a klasicky liberálne. Spoluprácu pri rozširovaní knižného fondu
rozvíjame s partnerskými think-tankmi zo zahraničia. Koordinátorom projektu
Knižnica konzervativizmu bol Dušan Sloboda.

Občianske aktivity KI
Vo februári 2007 KI spolu s ďalšími inštitúciami pripravil hromadnú
pripomienku k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie
výstavby diaľnic, keďže schválenie novely navrhnutej Ministerstvom dopravy SR
by znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického
a zrejme aj protiústavného zásahu do ústavou chránených vlastníckych práv
súčasných vlastníkov pozemkov.
KI v spolupráci s ďalšími inštitúciami vo februári 2007 pripravil hromadnú
pripomienku za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne, keďže
novela zákona navrhovaná Ministerstvom zdravotníctva SR by urobila zo štátnych
zamestnancov, detí, študentov, dôchodcov, invalidov a ďalších ľudí občanov druhej
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kategórie, ktorí by po jej vstúpení do platnosti mali obmedzené právo slobodne sa
rozhodnúť, poistením v ktorej zdravotnej poisťovni môžu najlepšie realizovať ochranu
svojho zdravia.
Dňa 13. marca 2007 sa na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo
rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu novely Zákonníka
práce. K zblíženiu stanovísk zástupcov ministerstva a iniciátorov hromadnej
pripomienky (KI, INESS, NFAH a OKS) však na rokovaní neprišlo. Z 15 bodov
pripomienok formulovaných v hromadnej pripomienke prišlo k zhode iba v jednom
prípade.
Dňa 23. apríla 2007 sa KI aktívne pripojil k hromadnej pripomienke k návrhu
zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb s cieľom predísť budúcim
aplikačným nejasnostiam navrhovaného zákona a zvýšiť právnu istotu občanov
Slovenskej republiky a iných vlastníkov pozemkov a stavieb na území Slovenskej
republiky.
Dňa 24. apríla 2007 sa analytik KI Radovan Kazda vyjadril k situácii v Tichej a
Kôprovej doline, pričom podľa neho je „zásah proti ekologickým aktivistom
v Tichej a Kôprovej doline pokračovaním prehlbujúceho sa sporu o charakter
ochrany prírody na Slovensku, ktorý sa týka celej koncepcie ochrany prírody
uplatňovanej slovenskými vládami po roku 1989“.
Dňa 8. mája 2007 bolo zverejnené Vyhlásenie slovenských ekonómov na
podporu Deklarácie o suverenite v priamych daniach. Jedným zo signatárov
deklarácie je i ekonóm KI Peter Gonda.
Dňa 10. júla 2007 sa KI spolu s INESS a OKS ako zástupcovia verejnosti obrátili na
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s hromadnou pripomienkou proti
zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení. Dňa
23. júla 2007 sa uskutočnilo rozporové konanie, v rámci ktorého zástupcovia
ministerstva časť našich pripomienok akceptovali a ustúpili od zámeru, aby ľudia
počas chystaného prechodného obdobia mohli minúť peniaze dosiaľ nasporené
v II. pilieri.
Dňa 26. júla 2007 sa Zuzana Humajová a Zuzana Klačanská z KI (spolu s ďalšími
iniciátorkami) obrátili na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s hromadnou
pripomienkou, obsahom ktorej bolo zamietnuť návrh, ktorým sa má
zriadiť Rada vlády SR pre rodovú rovnosť ako koordinačný, poradný a
iniciatívny orgán vlády pre problematiku rodovej rovnosti a uplatňovanie princípu
rodovej rovnosti.
Dňa 20. augusta 2007 sa Richard Drutarovský z Iniciatívy za spravodlivé
vyvlastňovanie spolu s KI, INESS a OKS ako zástupcovia verejnosti obrátili na
ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja s hromadnou pripomienkou k
návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy

- 12 -

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

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

strategických stavieb. I na základe našej iniciatívy vláda dňa 22. augusta 2007
prerušila rokovanie o tomto zákone.
Dňa 4. septembra 2007 sa Richard Drutarovský z Občianskej iniciatívy Za
spravodlivé vyvlastňovanie spolu s KI, Občianskou konzervatívnou stranou
a viazerými zástupcami verejnosti obrátili na ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií
s hromadnou
pripomienkou
k návrhu
zákona
o jednorazových mimoriadnych opatreniach vo výstavbe niektorých
pozemných komunikácií. Návrh zákona bol zameraný na riešenie konkrétnych
prípadov vyvlastňovania majetku občanov za účelom urýchlenia výstavby
konkrétnych úsekov diaľnic a ciest I. triedy. Podľa nášho názoru bol tento návrh
jednoznačne v rozpore s viacerými ustanoveniami Ústavy SR a z tohto dôvodu sme
žiadali zamietnuť tento návrh ako celok.
Dňa 10. septembra 2007 bola zverejnená Výzva ministrovi spravodlivosti
Štefanovi Harabinovi, ktorej cieľom je zabrániť možným zmenám zákona
o slobodnom prístupe k informáciám. Podporovateľom výzvy bol i KI a jej signatármi
boli i ľudia KI.
Dňa 26. septembra 2007 bola zverejnená Výzva vláde, aby stiahla zo svojho
rokovania návrh zákona o vyvlastňovaní pri výstavbe diaľnic. Občianska
konzervatívna strana, občianski aktivisti z Občianskej iniciatívy Za spravodlivé
vyvlastňovanie, KI a ďalší občania v nej vyzývali vládu, aby z programu rokovania
stiahla návrh zákona z dielne ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, účinnosť
ktorého by umožňovala protiústavné vyvlastňovanie.
Dňa 11. októbra 2007 rozhodla vláda SR o zriadení Rady vlády pre rodovú rovnosť. KI
preto inicioval vytvorenie Mimovládnej rady pre prirodzenú rôznorodosť.
Rada bude pôsobiť ako nezávislé neformálne združenie jednotlivcov a organizácií,
spojených presvedčením, že štát by nemal umelo a násilne zasahovať do prirodzene
existujúcich rozdielov medzi ženami a mužmi a pod zástavou rodovej rovnosti
narúšať tradičné inštitúcie a zavádzať nové regulácie obmedzujúce dobrovoľné vzťahy
medzi ľuďmi.
Dňa 11. októbra 2007 bola zverejnená výzva s podtitulom Zastavme stupňujúcu sa
špirálu národnej nevraživosti. Jedným z iniciátorov výzvy bol prezident KI Peter
Zajac, signatármi boli i analytici KI.
Dňa 12. októbra 2007 spolupracovník KI Martin Kríž a analytička KI Zuzana
Humajová v mene KI verejne podporili hromadnú pripomienku skupiny
občanov k novele nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve, účinnosť ktorej by spôsobila diskrimináciu súkromného a
cirkevného školstva.
Dňa 28. novembra 2007 inicioval analytik KI Ivan Kuhn vznik Výzvy na prijatie
Vyhlásenia NR SR k voľbe predsedníckej krajiny OBSE, ktorú spoločne
poslancom parlamentu adresovali viaceré mimovládne organizácie. SR by podľa
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názoru iniciátorov výzvy nemala podporiť kandidatúru Kazachstanu na predsednícky
post v OBSE v roku 2009, pretože Kazachstan nie je krajinou, v ktorej sú dodržiavané
ľudské práva a občianske slobody a funguje v nej skutočne demokratický režim.
Dňa 9. decembra 2007 sme vyzvali koaličných poslancov NR SR, aby
hlasovali proti vládnemu návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych
opatreniach v príprave niektorých stavieb a diaľnic, keďže tento návrh
zákona je podľa názoru renomovaných ústavných právnikov jednoznačne v rozpore
s viacerými ustanoveniami Ústavy SR.
Dňa 20. decembra 2007 sa KI aktívne pridal k ďalším mimovládnym organizáciám
a podporil hromadnú pripomienku k návrhu zákona o spolkoch, ktorým by
sa obmedzilo právo slobodne sa združovať a bol by v rozpore s Ústavou SR.
Koordinátorom občianskych aktivít KI bol Ondrej Dostál.

Zahraničné aktivity KI
Dňa 13. marca 2007 boli vyhlásené výsledky 2007 Templeton Freedom Award. V
konkurencii vyše 200 think-tankov z 53 krajín sveta získal Konzervatívny
inštitút M. R. Štefánika Čestné uznanie v rámci Templeton Freedom
Awards, ktoré každoročne udeľuje Atlas Economic Research Foundation v
americkom Arlingtone. Čestné uznanie bolo KI udelené na siedmom ročníku Liberty
Forum, ktoré v dňoch 24.-26. apríla 2007 prebiehalo vo Philadelphii (USA).
Dňa 30. mája 2007 sa konala v Prahe v rezidencii primátora hlavného mesta Prahy
pod záštitou Jana Zahradila, predsedu europoslaneckého klubu Občanské
demokratické strany v Európskom parlamente, konferencia s názvom Česká
a Slovenská republika – budúcnosť európskej integrácie. Na stretnutí
českých a slovenských eurorealistov, ktoré organizoval www.EUportál.cz
v partnerstve s KI, KI aktívne v jednotlivých paneloch zastupovali Peter Gonda,
Jaroslav Daniška a František Šebej.
V dňoch 13.-16. septembra 2007 sa Peter Gonda a Ľuboš Mikuška ako zástupcovia KI
zúčastnili European Resource Bank Meeting - medzinárodnej konferencie
protrhovo orientovaných think tankov, ktorá sa tento rok konala v Bukurešti.
V dňoch 12.-14. októbra 2007 sa na zámku Neuwaldegg vo Viedni konala konferencia
venovaná Vývoju mediálnej scény v strednej Európe. Jedným z prednášajúcich
bol i prezident KI Peter Zajac.
V dňoch 20.-26. októbra 2007 bola analytička KI Zuzana Humajová na pracovnej
ceste po USA. V rámci tejto cesty, ktorá sa uskutočnila na pozvanie Center for a free
Cuba a Institute for Cuban and Cuban-American Studies (University of Miami)
Zuzana Humajová spolu s Eliškou Slávikovou z OZ Človek v ohrození prezentovali
publikáciu Aká je budúcnosť vzdelávania na Kube? predstaviteľom vlády USA,
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kongresu, akademickej obce, a mimovládnych organizácii, ktoré sa venujú podpore
demokratizácie Kuby.
Koordinátormi zahraničných aktivít boli Dušan Sloboda a Ľuboš Mikuška.

Hospodárenie KI
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika mal v roku
2007 výnosy v celkovej výške 4 603 982 Sk a náklady v celkovej výške 4 420 961 Sk.
KI získal v roku 2007 sedem darov a príspevkov v celkovej hodnote 490 000 Sk. Dary
poskytli KI dve fyzické osoby (Vladimír Čečetka vo výške 150 000 Sk a Fedor Gál vo
výške 40 000 Sk) a jedna právnická osoba (občianske združenie Konzervatívny
inštitút M. R. Štefánika vo výške 100 000 Sk). Dar Fedora Gála bol určený na
podporu Ceny Dominika Tatarku. Príspevky poskytli KI spoločnosti Mondi Business
Paper (100 000 Sk na realizáciu konferencie Alternatívy rozvoja odpadového
hospodárstva v SR), Citi Bank (40 000 Sk na realizáciu projektu CEQLS), Shell
Slovakia (10 000 Sk – CEQLS) a Finservis Tax (50 000 Sk – Výkladový ekonomický
slovník).
Príjmy KI z asignácie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 2007 sumu 288
613 Sk.
Z nadácie Atlas Economic Research Foundation získal KI v roku 2007 na podporu
svoje činnosti grantové prostriedky vo výške 146 988 Sk. Z Nadácie VÚB získal KI
podporu vo výške 200 000 Sk na realizáciu projektu Akadémia klasickej ekonómie.
Z Nadácie Penta získal KI podporu 50 000 Sk na realizáciu projektu Výkladový
ekonomický slovník. Z Nadácie Ekopolis získal KI grant vo výške 54 000 Sk na
realizáciu projektu Štát a prostredie pre neziskový sektor. V roku 2007 získal KI
grantovú podporu od Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe vo výške
1 566 670 Sk na realizáciu projektu Eurofunds Watchdog – Monitorovanie
transparentnosti využívania eurofondov na Slovensku. Z Open Society Institute získal
KI v roku 2007 grantové prostriedky vo výške 580 639 Sk na realizáciu projektu
Podpora hodnotovo orientovanej slovenskej zahraničnej politike. Z Nadácie Pontis
získal KI grantové prostriedky vo výške 59 900 Sk na realizáciu projektu Rozvojové
partnerstvá. Finančnú čiastku 435 637 Sk získal KI v roku 2007 z Európskeho
sociálneho fondu ako refundáciu nákladov projektu Vzdelávanie pre život.
Predajom vlastných publikácií (kniha Na obranu slobodného trhu) získal KI v roku
2007 finančné prostriedky vo výške 34 410 Sk. Z účastníckych poplatkoch na akciách
organizovaných KI (Akadémia klasickej ekonómie) získal KI finančné prostriedky vo
výške 43 100 Sk.
Náklady KI boli v roku 2007 použité na zabezpečovanie aktivít, ktorými sa napĺňa
účel neinvestičného fondu (4 341 512 Sk čiže 98 % z celkových nákladov fondu) a na
správu fondu (79 449 Sk, čiže 2 % z celkových nákladov fondu).

- 15 -

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

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

Z hľadiska projektov a najvýznamnejších aktivít bola štruktúra nákladov KI v roku
2007 nasledovná:
Náklady na projekt Eurofunds Watchdog – Monitorovanie transparentnosti
využívania eurofondov na Slovensku predstavovali 570 113 Sk, náklady na projekt
Vzdelávanie pre život 2 393 642 Sk, náklady na projekt CEQLS 130 968 Sk, náklady
na Cenu Dominika Tatarku 60 162 Sk, náklady na projekt Rozvojové partnerstvá
69 367, náklady na projekt Čitateľská gramotnosť 80 501, náklady na projekt
Akadémia klasickej ekonómie 257 314 Sk, náklady na vydanie knihy Na obranu
slobodného trhu 207 948 Sk, náklady na súťaž Študentská esej 10 355 Sk, náklady na
konferenciu Alternatívy rozvoja odpadového hospodárstva v SR 144 226 Sk, náklady
na Výkladový ekonomický slovník 65 420 Sk, náklady na projekt Podpora hodnotovo
orientovanej slovenskej zahraničnej politike 371 302 Sk.
Výkaz výnosov a nákladov, súvaha a prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch
neinvestičného fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2007
sú prílohami tejto výročnej správy.

Ondrej Dostál
správca neinvestičného fondu
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika
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