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Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) je nezávislá,
nezisková, mimovládna organizácia. Presadzuje hodnoty slobodnej spoločnosti,
slobodnej ekonomiky, osobnej zodpovednosti, ochrany súkromného vlastníctva,
prirodzených foriem solidarity, demokratického právneho štátu, občianskej
spoločnosti a ľudských práv, vzdelanej a kultúrnej spoločnosti. Snahou KI je v čo
najväčšej miere napomôcť vytvoreniu takej atmosféry v spoločnosti a vo verejnom
živote, ktorá bude voči týmto hodnotám vnímavá a bude ich široko akceptovať.
KI je konzervatívne orientovaný think tank založený formou neinvestičného fondu 4.
mája 1999. Zaregistrovaný bol na Krajskom úrade v Bratislave dňa 2. júna 1999 pod č.
99/602/87 - NF. Zriaďovateľom KI je Ján Králik. Členmi Správnej rady KI sú
Peter Zajac (predseda), Ján Králik (podpredseda) a Vladimír Čečetka (člen).
Štatutárnym orgánom KI je správca, ktorým bol v roku 2013 Peter Gonda.
Revízorom KI bola Eva Polakovičová.
V roku 2013 pôsobili v KI: makroekonóm a správca KI Peter Gonda, projektový
manažér a administratívny pracovník Dana Feketeová, editor Konzervatívnych listov,
správca webstránok KI a analytik pre oblasť regionálnej politiky a verejnej správy
Dušan Sloboda, manažér pre oblasť komunikačných aktivít a analytik pre oblasť
životného prostredia Radovan Kazda, analytik pre oblasť zahraničnej politiky
a európskych záležitostí Ivan Kuhn a analytik pre oblasť práva a samospráv Ondrej
Dostál. Na činnosti KI sa podieľali aj spolupracovníci KI.
Na rozdiel od niektorých iných think tankov nie sú aktivity KI orientované iba na
jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI
je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny
prístup k ekonomike. Výsledky práce KI sú verejne prístupné a sú k dispozícii
občanom, médiám, decíznej sfére, politickým stranám a iným mimovládnym
organizáciám.
V roku 2013 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 2013 viacero konferencií, seminárov a prednášok spojených
s diskusiou.
Dňa 26. januára 2013 KI v spolupráci so Združením občanov miest a obcí Slovenska
(ZOMOS) organizovali v obci Vinodol workshop na tému Právo na dobrú
samosprávu.
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Dňa 11. marca 2013 v Banskej Bystrici a dňa 12. marca 2013 v Bratislave organizoval
KI s podporou Nadácie Tatra banky prednášku profesora ekonómie na Northwood
University Richarda Ebelinga na tému Kríza politiky štátnych zásahov.
Dňa 23. marca 2013 v Rožňave KI v spolupráci so ZOMOS organizoval workshop na
tému Právo na dobrú samosprávu nielen na Gemeri. Workshop bol určený
najmä ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k
miestnej samospráve – občianskym aktivistom, novinárom či poslancom
zastupiteľstiev.
Dňa 18. apríla 2013 KI organizoval v Pálffyho paláci v Bratislave ďalší zo série
diskusných konzervatívnych klubov, a to na počesť Margaret Thatcher.
Dňa 13. mája 2013 v Bratislave a dňa 14. mája 2013 v Košiciach KI s podporou
Nadácie Tatra banky a v spolupráci s ďalšími partnermi organizoval prednášku
profesora ekonómie na University of Georgia Georgea Selgina na tému Privatizácia
peňazí.
Dňa 7. júna 2013 Austrian Economic Centre v partnerstve s KI a INESS v spolupráci s
ďalšími partnermi organizovali v Bratislave medzinárodnú konferenciu v rámci Free
Market Road Show 2013.
Dňa 21. októbra 2013 energie-portal.sk a KI organizovali v Pálffyho paláci v Bratislave
diskusný konzervatívny klub na tému Solárna daň. Moderoval analytik KI Radovan
Kazda.
Dňa 4. novembra 2013 KI a týždenník .týždeň organizovali v Bratislave konzervatívny
klub, v rámci ktorého prebehla Prezidentská debata medzi kandidátmi na funkciu
prezidenta (Ján Čarnogurský, Andrej Kiska, Peter Osuský a Radoslav Procházka).
Dňa 11. novembra 2013 TRIM Broker a KI v súvislosti s vydaním knihy Petra Gondu
Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie organizovali jej
krst a panelovú diskusiu (Peter Gonda, Juraj Karpiš, Ján Oravec a Ronald Ižip) o
eurozóne, ktorá sa konala na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Dňa 21. novembra 2013 KI v spolupráci s týždenníkom .týždeň organizovali v
Bratislave ďalší konzervatívny klub. Na tému Rozpočet pre rok 2014 a dlhová
brzda diskutovali Anton Marcinčin, Ivan Šramko, Radovan Ďurana a za KI Peter
Gonda.

-3-

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

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Štefánikova 1
811 06 Bratislava 1
tel.: +421 2 58100188
e-mail: conservative@institute.sk

Prednášky, prezentácie, vystúpenia a konzultácie
Analytici a spolupracovníci KI v roku 2013 vystupovali s odbornými prednáškami a
vystúpeniami aj na podujatiach, organizovaných inými inštitúciami, zúčastňovali sa
verejných diskusií a besied v médiách a vystupovali na tlačových besedách.
Dňa 28. januára 2013 v rámci januárového kola Café Európa 2013 na tému EÚ nás
stojí príliš veľa! V Košiciach polemizoval analytik KI Ivan Kuhn v debate s
Rajmundom Mirdalom z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
Dňa 21. marca 2013 VŠEMVS v spolupráci s Komunálnym výskumným a
poradenským centrom organizovali v Bratislave workshop na tému Odpadové
hospodárstvo a samospráva, kde na danú tému prezentoval svoj príspevok aj
analytik KI Radovan Kazda.
Dňa 7. mája 2013 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konala diskusia na
tému 9 rokov Slovenska v EÚ: Čo nám únia dala a čo nám vzala? V paneli
spolu diskutovali Ivan Mikloš, Ivan Štefanec, Ján Čarnogurský, Eduard Chmelár,
Štefan Hríb a riaditeľ KI Peter Gonda.
V dňoch 20.-24. mája 2013 absolvoval Ondrej Dostál ako právny poradca Združenia
občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) spolu s členmi správnej rady ZOMOS
Vladimírom Špánikom a Jurajom Kuklom pracovnú cestu, v rámci ktorej spoločne
navštívili dve desiatky obcí v rôznych regiónoch Slovenska a na stretnutiach
s občanmi a zástupcami samospráv riešili ich konkrétne problémy.
Dňa 28. mája 2013 analytik KI Ondrej Dostál informoval o obsahu štyroch
návrhov noviel zákona o obecnom zriadení, ktoré boli zaradené na májovú
schôdzu Národnej rady SR.
Dňa 27. júna 2013 analytik KI Ondrej Dostál informoval o tom, že zástupcovia troch
mimovládnych organizácií budú v sobotu v obci Ruská (okres Michalovce) dohliadať
na priebeh nových volieb starostu.
Dňa 10. septembra 2013 sa v Bratislave konalo druhé stretnutie Spolku absolventov
MBA – SAMBA Slovakia, na ktorom na tému Eurozóna a alternatívy európskej
ekonomickej integrácie prednášal Peter Gonda.
Dňa 23. septembra 2013 sa v Bratislave konala otvorená diskusia s ombudsmankou
na tému Právo na osobnú slobodu vs. štát, v rámci ktorej s verejnou
ochrankyňou práv Janou Dubovcovou diskutovali advokáti Tomáš Kamenec , Roman
Kvasnica a Ondrej Dostál.
Dňa 19. novembra 2013 prednášal Peter Gonda na Ekonomickej univerzite v
Bratislave v rámci predmetu Liberálna a neoliberálna ekonómia na tému Európska
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ekonomická integrácia a jej alternatívy v kontexte konkurencie a
regulácie.
V dňoch 29. novembra až 1. decembra 2013 v Hoteli Zámek Čejkovice organizoval
Občanský institut konferenciu na tému Co se podařilo a co ne… A proč.
Pravicové reformy v Česku a na Slovensku. Jedným z diskutujúcich bol i
prezident KI Peter Zajac.

Analýzy, štúdie a iné odborné aktivity
Analytici a iní zástupcovia KI publikovali v roku 2013 v médiách a na webstránke KI
vlastné analýzy a štúdie, ako aj štúdie partnerských inštitúcií KI.
Dňa 28. januára 2013 bolo v rámci projektu Hodnotenie samosprávnych
opatrení (HSO), ktorý realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR),
zverejnené hodnotenie za obdobie október – december 2012. Jedným z hodnotiteľov
bol tiež analytik KI Dušan Sloboda.
Dňa 5. februára 2013 KI zverejnil štúdiu Eurofondy a regionálne rozdiely
v Európskej únii (autor: Dušan Sloboda).
Dňa 11. marca 2013 KI zverejnil štúdiu Eurozóna a alternatívy európskej
ekonomickej integrácie (autor: Peter Gonda)
Dňa 19. júna 2013 KI zverejnil zistenia tohtoročnej štúdie New Direction – The
Foundation for European Reform a Institut économique Molinari Tax Burden of
Typical Workers in the EU 27, podľa ktorej pripadol deň daňového
oslobodenia na Slovensku na 20. jún.
Dňa 25. októbra 2013 bola zverejnená októbrová anketa Klubu ekonomických
analytikov (KEA) týkajúca sa opatrení, ktoré by najviac prospeli dlhodobej
udržateľnosti verejných financií na Slovensku. Jedným z účastníkov ankety bol i
Peter Gonda.
Dňa 4. novembra 2013 bolo v rámci projektu Hodnotenie samosprávnych
opatrení (HSO), ktorý realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR),
zverejnené hodnotenie za obdobie júl – september 2013. Jedným z hodnotiteľov bol
aj analytik KI Dušan Sloboda.
V roku 2013 vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury publikáciu Euro v
Česku: ano, či ne?. Autormi dvoch kapitol sú aj Peter Gonda a Ivan Kuhn.
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Občianske a iné aktivity KI
Zástupcovia KI sa v roku 2013 podieľali a spolupracovali aj na občianskych a iných
aktivitách.
Dňa 4. marca 2013 sa KI pridal k úvodným signatárom hromadnej pripomienky
za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde. Návrh zákona bol
nakoniec predkladateľom stiahnutý.
Dňa 4. júna 2013 KI spoločne so Slovenskou asociáciou Falun Gong a združením
Človek v ohrození organizoval pred Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v
Bratislave zhromaždenie k 24. výročiu brutálneho potlačenia pokojných
demokratických protestov na Námestí nebeského pokoja (Tien an Men) v
Pekingu čínskym komunistickým režimom.
Dňa 31. júla 2013 Ondrej Dostál e-mailom zaslal primátorovi mesta Michalovce list, v
ktorom ho upozornil na protizákonný postup mestského úradu a jeho pracovníkov,
týkajúceho sa nerešpektovania zhromažďovacieho práva.
Dňa 6. septembra 2013 sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici konalo zhromaždenie,
ktorého účelom bolo poukázať na porušovanie ľudských práv v Číne, konkrétne
na prenasledovanie praktikujúcich meditačnej praxe Falun Gong.
Dňa 25. októbra 2013 KI spoluinicioval hromadnú pripomienku k novele
zákona o petičnom práve, keďže Úrad vlády SR predložil do medzirezortného
pripomienkového konania návrh novely zákona o petičnom práve, ktorou sa má
predĺžiť lehota na vybavenie petície z 30 na 60 pracovných dní.
Dňa 28. októbra 2013 bola zverejnená výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o
slobodnom prístupe k informáciám. Jedným z iniciátorov je i Ondrej Dostál.
Dňa 31. októbra 2013 KI prostredníctvom Ondreja Dostála spoluinicioval
hromadnú pripomienku verejnosti proti okliešteniu infozákona,
keďže ministerstvo hospodárstva predložilo do pripomienkového konania návrh
zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý vážne ohrozuje právo občanov na
informácie.
Dňa 21. novembra 2013 KI spoluiniciovalo hromadnú pripomienku proti
obmedzeniu vlastníckych práv k pôde, keďže ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka navrhovalo zákonom obmedziť právo vlastníkov poľnohospodárskej
pôdy slobodne nakladať so svojím majetkom a právo ostatných osôb nadobúdať
poľnohospodársku pôdu do svojho vlastníctva.
Dňa 29. novembra 2013 KI spoluinicioval hromadnú pripomienku proti
obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri, keďže ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo návrh novely zákona, zameraného na
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výrazné obmedzenie práva sporiteľov nakladať so svojimi úsporami, čo je v rozpore s
pravidlami, za ktorých sporitelia vstupovali do II. piliera.
Dňa 5. decembra 2013 sa ľudia z KI pridali k úvodným signatárom Výzvy na
vetovanie daňových licencií.
Dňa 12. decembra 2013 KI vyhlásil výsledky ôsmeho ročníka súťaže Študentská
esej 2013. Téma ôsmeho ročníka esejistickej súťaže znela: Dominik Tatarka
a sloboda v neslobodnom a slobodnom svete.

Komunikačné aktivity KI
KI aj v roku 2013 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 2013 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),
www.monitoringfondov.eu (venovanú monitoringu prerozdeľovania eurofondov v SR
v programovacom období 2007-2013), www.regio.institute.sk (zaoberajúcu sa
regionálnymi rozdielmi v členských krajinách EÚ) a www.samosprava.institute.sk
(ktorá prezentuje projekt Právo na dobrú samosprávu).
Správcom webstránok KI bol Dušan Sloboda.
KI v roku 2013 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 2013 v rámci desiateho ročníka vydávania
Konzervatívnych listov vyšlo 11 čísel. Decembrové vydanie bolo zároveň posledným
(celkovo vyšlo v rokoch 2004 až 2013 spolu 101 čísel).
Editorom Konzervatívnych listov bol Dušan Sloboda.

Podpora kultúry a umenia
Dňa 13. marca 2013 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena
Dominika Tatarku za rok 2012. Porota Ceny Dominika Tatarku v rámci 19.
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ročníka udelila cenu Olegovi Pastierovi za knihu Za ozvenou tichých hlasov
II (Päť scenárov, päť koláží).
Cenu každoročne udeľuje KI a Porota Ceny Dominika Tatarku. Táto cena je
považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za
výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v
tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.

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

Hospodárenie KI
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) vedie
podvojné účtovníctvo a v roku 2013 dosiahli jeho výnosy celkovú výšku 62646,54 eur
a náklady 62645,33 eur. Hospodársky zisk vo výške 1,21 eur predstavujú zdanené
úroky z bankového účtu.
Príjmy KI v roku 2013 predstavovali 8603,40 eur a výdavky 62700,89 eur.
Príjmy z finančných darov získal KI v roku 2013 vo výške 5 886,62 eur. V rámci nich
predstavovali finančné dary od fyzických osôb 3 887,00 eur. Z objemovo
významnejších to boli napríklad finančné dary od Petra Zajaca (700 eur) a Martina
Mlýneka (1 000 eur) na financovanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2012.
Finančné dary získal KI v roku 2013 aj od právnických osôb, a to v objeme 2000 eur,
od spoločnosti exe, s.r.o. (v celkovej výške 2 000 eur) na financovanie mesačníka KI
Konzervatívne listy a prevádzkové náklady.
Z vlastnej činnosti získal KI v roku 2013 príjmy vo výške 553,55 eur tvorené z príjmov
z predaja dvoch kníh KI.
Príjmy z asignácie 2% zaplatenej dane z príjmu dosiahli v roku 2013 objem 2 161,81
eur a úroky v banke 1,42 eura.
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Výdavky KI boli v roku 2013 použité na zabezpečovanie aktivít, ktorými sa napĺňa
účel neinvestičného fondu (60759,62) a na správu fondu (1 940,67 €), čo je približne
3,1 %.
Z hľadiska štruktúry podľa najvýznamnejších aktivít KI v roku 2013 tvorili najväčšiu
časť výdavky na projekt Právo na dobrú samosprávu v celkovej výške 51095,12 eur.
Z toho bolo minutých 48653,99 eur z dotácie poskytnutej 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 ľudských práv a slobôd LP/ v decembri 2012 a 2
441,13 eur z vlastných zdrojov KI. Vzhľadom na to, že projekt sa realizoval v skrátenej
časovej lehote oproti pôvodnému rozpočtu, na Úrad vlády KI vrátil 1 346,01 eur ako
nespotrebovanú časť dotácie.
Ďalšie významnejšie výdavky predstavovali výdavky na Cenu Dominika Tatarku za
rok 2012 vo výške 1700 eur, výdavky na vydávanie mesačníka KI Konzervatívne listy
v objeme 1689,87 eur a výdavky na Študentskú esej 2013 vo výške 418,36 eur.
Na napĺňanie účelu fondu KI použil 1156,52 eur na webové domény. Poplatky banke
predstavovali 88,55 eur. 3936,60 eur boli výdavky na energie a nájomné.
Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch a iných príjmoch neinvestičného
fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2013 sú prílohami
tejto výročnej správy.

Peter Gonda
správca neinvestičného fondu
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika
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