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Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) je nezávislá,
nezisková, mimovládna organizácia. Presadzuje hodnoty slobodnej spoločnosti,
slobodnej ekonomiky, osobnej zodpovednosti, ochrany súkromného vlastníctva,
prirodzených foriem solidarity, demokratického právneho štátu, občianskej
spoločnosti a ľudských práv, vzdelanej a kultúrnej spoločnosti. Snahou KI je v čo
najväčšej miere napomôcť vytvoreniu takej atmosféry v spoločnosti a vo verejnom
ţivote, ktorá bude voči týmto hodnotám vnímavá a bude ich široko akceptovať.
KI je konzervatívne orientovaný think tank zaloţený formou neinvestičného fondu 4.
mája 1999. Zaregistrovaný bol na Krajskom úrade v Bratislave dňa 2. júna 1999 pod č.
99/602/87 - NF. Zriaďovateľom KI je Ján Králik. Členmi Správnej rady KI sú
Peter Zajac (predseda), Ján Králik (podpredseda) a Vladimír Čečetka (člen).
Štatutárnym orgánom KI je správca, ktorým bol v roku 2012 Peter Gonda.
Revízorom KI bola Eva Polakovičová.
V roku 2012 pôsobili v KI: makroekonóm a riaditeľ KI Peter Gonda, projektový
manaţér Dana Feketeová, analytička pre oblasť vzdelávania Zuzana Zimenová,
manaţér pre oblasť komunikačných aktivít a analytik pre oblasť poľnohospodárstva
a ţivotného prostredia Radovan Kazda, koordinátor zahraničných vzťahov, editor
Konzervatívnych listov, správca webstránok KI a analytik pre oblasť regionálnej
politiky a verejnej správy Dušan Sloboda a analytik pre oblasť zahraničnej politiky
a európskych záleţitostí Ivan Kuhn. Na činnosti KI sa podieľali aj spolupracovníci KI.
Na rozdiel od niektorých iných think tankov nie sú aktivity KI orientované iba na
jednu oblasť verejného ţivota alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI
je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny
prístup k ekonomike. Výsledky práce KI sú verejne prístupné a sú k dispozícii
občanom, médiám, decíznej sfére, politickým stranám a iným mimovládnym
organizáciám.
V roku 2012 realizoval KI aktivity, ktorými napĺňal svoj účel, a to najmä rozvoj
a ochranu konzervatívnych hodnôt slobodnej a zodpovednej spoločnosti, podporu
občianskeho konania zameraného na rozvoj konzervatívnych demokratických hodnôt
v Slovenskej republike a podporu kultúry, výskumu a vzdelávania.

Konferencie, semináre, konzervatívne kluby a ďalšie
akcie organizované KI
KI realizoval v roku 2012 viacero konferencií, seminárov a prednášok spojených
s diskusiou.
Dňa 12. marca 2012 v Bratislave a dňa 13. marca 2012 v Ţiline KI s podporou Nadácie
Tatra banky a v spolupráci s ďalšími partnermi zorganizoval prednášku profesora
filozofie a ekonómie University of Arizona Davida Schmidtza na tému Tragédia
spoločnej pastviny /O ekológii a ekonómii/.
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Dňa 27. apríla 2012 KI v spolupráci s ďalšími partnermi organizoval v Bratislave
medzinárodnú konferenciu v rámci Free Market Road Show 2012. Domáci
i zahraniční hostia v troch paneloch diskutovali o individualizme vs. kolektivizme,
o konkurencii vs. harmonizácii a o eure vs. zdravých peniazoch.
Dňa 4. júna 2012 KI organizoval v Bratislave v rámci cyklu Reformné
fórum seminár na tému Súboj s deficitom: dane vs. úspory.
Dňa 11. júna 2012 v Bratislave a dňa 12. júna 2012 v Banskej Bystrici KI s podporou
Nadácie Tatra banky a v spolupráci s ďalšími partnermi organizoval prednášku
profesora ekonómie na Universität Mannheim Rolanda Vaubela na tému Prečo by
Európa nemala byť centralizovaná.
Dňa 17. septembra 2012 KI s podporou Nadácie Tatra banky a v spolupráci s ďalšími
partnermi organizoval v Bratislave prednášku prezidenta Atlas Economic Research
Foundation Alejandra A. Chafuen na tému Ekonomická sloboda a korupcia.
Dňa 18. septembra 2012 KI v spolupráci s Kolégiom Antona Neuwirtha a s podporou
Nadácie Tatra banky zorganizoval v Ivanke pri Dunaji prednášku Alejandra A.
Chafuena Kresťanské korene slobodnej spoločnosti.
V dňoch 4. - 5. októbra 2012 Nadácia F. A. Hayeka Bratislava v spolupráci s Friedrich
Naumann Stiftung a v partnerstve s KI organizovala v Bratislave medzinárodnú
odbornú konferenciu Globálne fórum o rovnej dani. Jedným z panelistov bol
Peter Gonda.
Dňa 19. novembra 2012 KI s podporou New Direction - The Foundation for European
Reform a v spolupráci s ďalšími partnermi organizovali v Bratislave prednášku
profesora filozofie na Universität Trier a profesora filozofie a ekonómie na SMC
University vo Viedni Hardyho Bouillona Prečo sociálna spravodlivosť nie je
spravodlivá.
Dňa 18. decembra 2012 KI vyhlásil výsledky súťaţe Študentská esej 2012. Téma
siedmeho ročníka esejistickej súťaţe znela: Ako by sa na dnešné Slovensko
pozeral M. R. Štefánik?.

Prednášky, prezentácie, vystúpenia
Analytici a spolupracovníci KI v roku 2012 vystupovali s odbornými prednáškami a
vystúpeniami aj na podujatiach, organizovaných inými inštitúciami, a zúčastňovali sa
verejných diskusií a besied v médiách a vystupovali na tlačových besedách.
Dňa 30. januára 2012 v Bratislave zástupcovia KI, Pastor bonus a Spoločnosti
Ladislava Hanusa zaloţili a na tlačovej beseda pre média predstavili Iniciatívu za
slobodnú a prosperujúcu Európu (ISPE) / Initiative for a Free and
Prospering Europe (IFPE). Iniciatíva prezentuje spoločný hlas na obranu slobody
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a prosperity v Európe. Medzi jej úvodnými signatármi sú aj viaceré významné
európske think tanky a renomovaní ekonómovia.
Dňa 11. apríla 2012 a dňa 18. apríla 2012 prednášal Peter Gonda na Ekonomickej
univerzite v Bratislave pre študentov predmetu Rakúska škola a klasický
liberalizmus na tému Peniaze a menový a bankový systém a na tému Európska
ekonomická integrácia.
Dňa 17. apríla 2012 sa Zuzana Zimenová zúčastnila panelu TREND CSR FÓRUM
2012: Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj.
Dňa 19. apríla 2012 v Nitre a dňa 18. apríla 2012 v Banskej Bystrici Ondrej
Dostál diskutoval v rámci podujatí Café Európa na tému, či „Európske ženy
potrebujú kvóty“.
Dňa 3. mája 2012 Peter Gonda prednášal v rámci vzdelavácieho programu Master of
Science in Health Services Management, ktorý realizuje Health Management
Academy, na tému Podstata a princípy ekonómie, trhu, vlády a solidarity v
slobodnej a zodpovednej spoločnosti - pohľad liberálnych ekonomických
škôl.
KI sa zapojil do júnového kola Café Európa 2012 na tému Európa: čas šetrenia
alebo rastu? V Košiciach dňa 13. júna 2012 a v Nitre dňa 18. júna 2012 bol jedným
z diskutujúcich Ivan Kuhn a v Trenčíne dňa 21. júna 2012 diskutoval s účastníkmi
Peter Gonda.
Dňa 31. júla 2012 INESS organizoval v Bratislave spomienkový večer na Miltona
Friedmana. V diskusnom paneli prezentovali a s účastníkmi diskutovali riaditeľ KI
Peter Gonda, riaditeľ Nadácie F.A. Hayeka Matúš Pošvanc a hlavný analytik TRIM
Broker Ronald Iţip. Moderátorom bol analytik INESS Juraj Karpiš.
Dňa 24. septembra 2012 v Banskej Bystrici a dňa 27. septembra 2012 v Bratislave sa v
rámci septembrového kola Café Európa 2012 konali diskusie na tému Globálne
otepľovanie je mýtus. Jeden z diskutujúcich bol aj Radovan Kazda.
Dňa 18. októbra 2012 Týţdenník TREND organizoval v Bratislave v Kempinski Hotel
River Park Bratislava Business Brunch na tému Audit verejnej správy. Jedným z
panelistov bol i analytik KI Dušan Sloboda.
Dňa 22. novembra 2012 vystúpil Peter Gonda s príspevkom Význam súkromného
vlastníctva v slobodnej spoločnosti na konferencii Pozemkové úpravy – nástroj
na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, revitalizáciu krajiny a rozvoj
vidieka, ktorú organizovala v Senci Komora pozemkových úprav SR.
Dňa 22. novembra 2012 v rámci novembrového kola Café Európa 2012 na
tému „Európska únia si Nobelovu cenu zaslúži!“ v Banskej Bystrici diskutoval
Ivan Kuhn s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom
Chrenekom.
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Dňa 10. decembra 2012 sa vo vysokoškolskom klube Unique v Bratislave konala
verejná diskusia medzi Michalom Havranom ml. a Ondrejom Dostálom na
tému Spojené štáty európske?

Analýzy, štúdie a iné odborné aktivity
Analytici a iní zástupcovia KI publikovali v roku 2012 v médiách a na webstránke KI
vlastné analýzy a štúdie, ako aj štúdie partnerských inštitúcií KI.
Dňa 15. marca 2012 KI zverejnil v partnerstve s New Direction – The Foundation for
European Reform na Slovensku štúdiu Centra pre demokraciu a kultúru Vlak,
ktorý EÚ zmeškala / Ako EÚ zanedbala zásady otvorenosti a
zodpovednosti vo svojej reakcii na finančnú krízu.
Dňa 15. mája 2012 KI prezentoval aktuálnu štúdiu Reformy vo Francúzsku sú
možné do 100 dní, ktorú pripravila nadácia iFRAP v spolupráci s New Direction –
The Foundation for European Reform, partnerom ktorej je na Slovensku KI.
Dňa 7. júna 2012 KI predstavil vlastnú štúdiu Využívanie eurofondov na
Slovensku – príležitosť pre rast alebo korupciu a klientelizmus?, ktorá
reflektuje prvých viac neţ sedem rokov skúseností Slovenska s eurofondmi od vstupu
SR do EÚ. Autormi štúdie sú Ivan Kuhn, Dušan Sloboda a Radovan Kazda.
Dňa 11. júna 2012 KI zverejnil vlastnú štúdiu Výdavková diéta pre verejné
financie: ako konsolidovať bez zvyšovania daní a odvodov, ktorá predstavuje
alternatívu konsolidácie verejných financií v podobe návrhov realizovateľných úspor
a škrtov verejných výdavkov v objeme 2,6 aţ 4 mld. eur ročne. Hlavným autorom a
editorom štúdie je Peter Gonda.
V septembri 2012 KI vydal slovenské vydanie knihy J.H. Sota Socializmus,
ekonomická kalkulácia a podnikanie.
Dňa 20. júna 2012 KI zverejnil štúdiu New Direction – The Foundation for European
Reform a Institut Économique Molinari Tax Burden of Typical Workers in the
EU 27, podľa ktorej deň daňového oslobodenia na Slovensku pripadol
v roku 2012 na 21. jún.
Dňa 12. novembra 2012 uverejnil KI na Slovensku štúdiu švédskeho think tanku
Captus pojednávajúcu o dani z finančných transakcií, ktorej zavedenie by
poškodilo európske ekonomiky. Štúdia bola pripravená pre New Direction –
The Foundation for European Reform, s ktorým spolupracuje aj KI.
KI v roku 2012 vypracoval ďalšie dve štúdie, ktoré zverejnil v roku 2013: Eurofondy
a regionálne rozdiely v Európskej únii (autor: Dušan Sloboda) a Eurozóna
a alternatívy európskej ekonomickej integrácie (autor: Peter Gonda).
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Občianske a iné aktivity KI
Zástupcovia KI sa v roku 2012 podieľali a spolupracovali aj na občianskych a iných
aktivitách.
Dňa 20. apríla 2012 KI zverejnil odsúdenie verbálneho a fyzického útoku
Drahoslava Machalu na básnika, detského autora, aforistu Tomáša Janovica a
jeho manţelku Evu Janovicovú.
Dňa 21. mája 2012 Peter Gonda ako spoluzakladateľ Iniciatívy za slobodnú a
prosperujúcu Európu (ISPE) predstavil argumenty profesorov ekonómie a
iných expertov a signatárov ISPE proti Európskemu mechanizmu pre
stabilitu (tzv. trvalému eurovalu).
Dňa 12. júna 2012 sa KI pripojil k otvorenému listu za ľudské práva v Číne,
konkrétne k umelcom, osobnostiam, politikom a aktivistom, ktorí apelovali za
prepustenie čínskeho právnika Kao Č'-šenga a za dodrţiavanie ľudských práv a
náboţenskej slobody v Číne.
Dňa 19. júna 2012 zakladatelia ISPE, medzi nimi i riaditeľ KI Peter Gonda, vyzvali
poslancov Národnej rady SR, aby nevyslovili súhlas so Zmluvou o
založení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS, trvalý euroval).
Dňa 20. júla 2012 sa zástupca KI pridali k úvodným signatárom hromadnej
pripomienky verejnosti k návrhu novely Zákonníka práce.
Dňa 27. júla 2012 bol publikovaný otvorený list kubánskej veľvyslankyni k
úmrtiu O. Payu. Jedným z jeho signatárov je aj Ivan Kuhn.
Dňa 6. augusta 2012 sa Peter Gonda pridal k úvodným signatárom hromadnej
pripomienky verejnosti proti obmedzovaniu prístupu k výkonu
advokátskeho povolania (novela zákona o advokácii).
Dňa 2. septembra 2012 sa zástupcovia KI pridali k úvodným signatárom
hromadnej pripomienky verejnosti proti zvyšovaniu daní, zrušeniu
rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov.
Dňa 9. októbra 2012 bola zverejnená výzva na objasnenie pôvodu tiel
vystavovaných v rámci The Human Body Exhibition. Jedným zo signatárov je
i analytik KI Ivan Kuhn.
Dňa 6. novembra 2012 bolo zverejnené vyhlásenie k trestnému stíhaniu Zuzany
Piussi a dňa 8. novembra 2012 vyhlásenie k trestnému stíhaniu Zuzany Petkovej.
Zástupcovia KI sa verejne prihlásili a podporili obe vyhlásenia,
schvaľujúce činy Zuzany Piussi a Zuzany Petkovej.
Dňa 10. decembra 2012 organizovali Fórum kresťanských inštitúcii, Fórum ţivota, OZ
Človek v ohrození, Slovenská Asociácia Falun Gong a KI pri príleţitosti
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medzinárodného dňa ľudských práv verejné zhromaţdenie s názvom Porušovanie
ľudských práv cez výstavu The Human Body a nečinnosť slovenských
orgánov, ktoré sa konalo v Bratislave.
Dňa 19. decembra 2012 organizovali Aliancia Fair-Play, KI, Via Iuris, KC Dunaj a
Agentúra Pohoda Vianočný večer pre Zuzany /bazár, premietanie filmov,
diskusia a koncert/ v KC Dunaj na Nám. SNP v Bratislave. S účastníkmi akcie
diskutovali filmárka Piussi, novinárka Petková, Biela Vrana Melicherčíková a ďalšie
Zuzany, ktoré sa postavili za správnu vec a namiesto ochrany zakúsili hnev justičných
orgánov.

Komunikačné aktivity KI
KI aj v roku 2012 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 záleţitostiach súvisiacich s
problematikou konzervativizmu. KI prevádzkoval aj anglickú verziu svojej
webstránky na adrese www.institute.sk.
Ďalej
KI
v
roku
2012
prevádzkoval
tematické
webstránky: www.reformnavlada.sk (ktorá prezentuje projekt Programové vyhlásenie
reformnej vlády), www.sfp.institute.sk (so zameraním na slovenskú zahraničnú
politiku), www.ake.institute.sk (prezentujúcu projekt Akadémia klasickej ekonómie)
a www.monitoringfondov.eu (venovanú monitoringu prerozdeľovania eurofondov v
SR
v
programovacom
období
2007-2013).
Prevádzkovanie
webstránok www.usainfo.sk (venovanú informáciám o americkej spoločnosti a
politike a o slovensko-amerických vzťahoch) a www.euroustava.sk (venovanú
problematike európskej ústavy a Lisabonskej zmluvy) bolo počas roka 2012
ukončené, pričom podstatná časť ich obsahu je dostupná cez hlavné webové sídlo
KI www.konzervativizmus.sk.
Do
septembra
2012
KI
prevádzkoval www.noveskolstvo.sk (venovanú problematike školstva a jeho reformy),
ktorú následne od KI obsahovo prevzalo OZ Nové školstvo.
Správcom webstránok KI bol Dušan Sloboda.
KI v roku 2012 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 2012 bolo vydaných 11 čísel Konzervatívnych listov.
Editorom Konzervatívnych listov bol Dušan Sloboda.
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Podpora kultúry a umenia
Dňa 22. mája 2012 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena
Dominika Tatarku za rok 2011. Porota Ceny Dominika Tatarku v rámci 18.
ročníka udelila cenu Monogramistovi T. D, výtvarníkovi Deziderovi Tóthovi
za knihu Nie som autor, som metafora.
Cenu kaţdoročne udeľuje KI a Porota Ceny Dominika Tatarku. Táto cena je
povaţovaná za najprestíţnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za
výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v
tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.

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

Hospodárenie KI
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) vedie
podvojné účtovníctvo a v roku 2012 dosiahli jeho výnosy celkovú výšku 19 750,40 eur
a náklady 19 750,40 eur.
Príjmy KI v roku 2012 predstavovali 67 871,58 eur a výdavky 22 174,26 eur.
Príjmy z finančných darov získal KI v roku 2012 vo výške 13 727,46 eur. V rámci nich
predstavovali finančné dary od fyzických osôb 9 075 eur. Z objemovo významnejších
to boli napríklad finančné dary od Martina Poleka (3 500 eur) na prevádzku KI
a Martina Mlýneka (1 000 eur) na financovanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2011.
Finančné dary získal KI v roku 2012 aj od právnických osôb, a to v objeme 4 653 eur,
najmä od spoločnosti exe (v celkovej výške 2 000 eur) na financovanie Ceny
Dominika Tatarku za rok 2011 a na mesačník KI Konzervatívne listy a od spoločnosti
Imrex Holding (1 000 eur) a IFEF – International Freedom Educational Foundation
(789,52 eur) na vydanie knihy KI Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie.
Príjmy KI z grantových zdrojov v roku 2012 predstavovali 50 000 eur a boli tvorené
dotáciou poskytnutou Úradom vlády SR na základe zákona č . 524/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR v rámci výzvy Podpora a ochrana
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ľudských práv a slobôd LP/2012. Príjmy boli pouţité na financovanie projektu Právo
na dobrú samosprávu, ktorý sa realizoval v roku 2013.
Z vlastnej činnosti získal KI v roku 2012 príjmy vo výške 1 491,04, tvorené z príjmov
z predaja dvoch kníh KI.
Príjmy z asignácie 2% zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 2012 objem 2 652,17
eur.
Výdavky KI boli v roku 2012 pouţité na zabezpečovanie aktivít, ktorými sa napĺňa
účel neinvestičného fondu (20 203,35 eur) a na správu fondu (1 970,91, čo je
pribliţne 8,9 %).
Z hľadiska štruktúry boli výdavky financovanie najvýznamnejších aktivít KI v roku
2012 nasledovné: výdavky na vydanie knihy Socializmus, ekonomická kalkulácia
a podnikanie 4 035,76 eur, výdavky na Cenu Dominika Tatarku 3 199,93 eur, výdavky
na vydávanie mesačníka KI Konzervatívne listy 2 448,84 eur a výdavky na
Študentskú esej 2012 vo výške 850,29 eur.
Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch a iných príjmoch neinvestičného
fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2012 sú prílohami
tejto výročnej správy.

Peter Gonda
správca neinvestičného fondu
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

Prílohy:
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Súvaha k 31.12.2012
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012
Prehľad o daroch a iných príjmoch za rok 2012
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