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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 2016 Peter Gonda.
Revízorom KI bola Eva Polakovičová.
V roku 2016 pôsobili v KI: makroekonóm a správca KI Peter Gonda, projektový
manažér a administratívny pracovník Dana Feketeová, správca webstránok KI
a analytik pre oblasť verejnej správy a regionálnej politiky Dušan Sloboda, manažér
komunikačných aktivít a analytik pre oblasť environmentálnej politiky, analytik
európskych záležitostí a využívania eurofondov 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 2016 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.

Akcie organizované KI
KI realizoval v roku 2016 dve prednášky a diskusie renomovaných zahraničných hostí
a desať diskusií v rôznych mestách na Slovensku.
Dňa 20. júna 2016 v Bratislave organizoval KI prednášku riaditeľa Centra pre
vedecký výskum v Cato Institute Patricka Michaelsa na tému Vlažné
otepľovanie: nová klimatológia, ktorá všetko mení.
Dňa 13. októbra 2016 organizoval KI prednášku profesora ekonómie na Université
d'Angers Jörga Guida Hülsmanna na tému Finančné trhy a bohatstvo
národov.
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V novembri a decembri 2016 zorganizoval KI v desiatich slovenských mestách
(Banská Bystrica, Levoča, Bardejov, Košice, Bratislava, Trenčín, Martin, Trnava,
Nitra a Žilina) diskusie na tému Slovensko v EÚ po Brexite s Ondrejom
Dostálom, Petrom Gondom a ďalšími analytikmi, expertmi a publicistami.

Analýzy a iné odborné aktivity
Analytici a iní zástupcovia KI publikovali v roku 2016 v médiách a na webstránke KI
vlastné analýzy a iné analytické výstupy.
Dňa 2. marca 2016 zverejnil KI a European Invetment Centre (EIC) tlačovú správu
o výsledkoch ich prepočtov pod názvom Ako by zmenili celkové daňové
bremeno na Slovensku návrhy volebných programov? Autormi sú riaditeľ
EIC Roman Scherhaufer, riaditeľ KI Peter Gonda a spolupracovník KI Lukáš
Klenovský.
Dňa 24. augusta 2016 zverejnil KI a EIC tlačovú správu s výsledkami ich, týkajúcu sa
Dňa daňového odbremenenia v roku 2016 a celkového daňového
zaťaženia za rok 2015 na Slovensku. Autormi sú Roman Scherhaufer, Peter
Gonda a spolupracovníci KI Lukáš Klenovský a Michal Mesík.

Prezentácie, vystúpenia a rozhovory
Analytici KI a prezident KI v roku 2016 vystupovali s prezentáciami a diskusiami na
podujatiach, organizovaných inými inštitúciami, zúčastňovali sa verejných diskusií
a besied v médiách a poskytli rozhovory médiám.
Dňa 27. januára 2016 diskutoval v rámci Café Európa v Žiline na tému Kam idú
eurofondy Ivan Kuhn s Jánom Rudolfom.
Dňa 31. januára 2016 zverejnil časopis .týždeň na svojom webe KI videokomentár
Petra Zajaca na tému Umrie naše súdnictvo vo Svidníku?
Dňa 10. februára 2016 diskutoval v relácii Rádia Slovensko Z prvej ruky na tému
Pomoc najzaostalejším regiónom analytik KI Dušan Sloboda s poradcom
ministra financií SR Antonom Marcinčinom.
Dňa 6. marca 2016 zverejnil časopis .týždeň na svojom webe KI videokomentár Petra
Zajaca na tému Slovensko sa zmenilo – stratilo citlivú dušu.
Dňa 18. mája 2016 v priestoroch bratislavského FLAME Music Baru prednášal
a s účastníkmi diskutoval Peter Gonda na tému Európska ekonomická
integrácia a alternatívy budúceho vývoja v jej kontexte. Akciu zorganizoval
Slovak Students for Liberty.
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Dňa 27. augusta 2016 zverejnil časopis .týždeň na svojom webe videorozhovor jeho
redaktora Lukáša Krivošíka s Petrom Gondom na tému Nové a vyššie dane na
obzore.
Dňa 15. septembra 2016 diskutoval v relácii RTVS Správy a komentáre na tému
Junckerova správa o stave únie Ivan Kuhn s analytikom euractiv.sk Radovanom
Geistom.
Dňa 21. novembra 2016 zverejnil KI na webe videorozhovor redaktora rádia EXPRES
Braňa Závodského s Petrom Zajacom na tému V režime, v ktorom funguje
nevraživosť a nenávisť sa nič poriadne urobiť nedá.

Občianske a iné aktivity KI
Zástupcovia KI sa v roku 2016 podieľali a spolupracovali aj na občianskych a iných
aktivitách.
Dňa 2. februára 2016 bola zverejnená hromadná pripomienka za práva
verejnosti v pripomienkovom konaní, adresovaná Úradu vlády SR. Medzi
úvodnými signatármi boli Ondrej Dostál, Peter Gonda a Ivan Kuhn.
Dňa 7. júna 2016 bola zverejnená hromadná pripomienka verejnosti týkajúca
sa koncesionárskych poplatkov pre RTVS, adresovaná Ministerstvu kultúry
SR. Medzi jej úvodnými signatármi boli Ondrej Dostál a Peter Gonda.
Dňa 29. septembra 2016 bola zverejnená hromadná pripomienka verejnosti
týkajúca sa novely zákona o sťažnostiach, adresovaná Úradu vlády SR. Medzi
jej úvodnými signatármi boli Ondrej Dostál, Ivan Kuhn a Dušan Sloboda.
Dňa 7. októbra 2016 bola zverejnená hromadná pripomienka za
transparentnejšie eurofondy, adresovaná Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu. Medzi jej úvodnými signatármi boli Ivan
Kuhn, Dušan Sloboda a Ondrej Dostál.
Dňa 15. decembra 2016 v bratislavskom Pálffyho paláci KI vyhlásil výsledky
jedenásteho ročníka Študentská esej 2016 na tému Ako ďalej po Brexite?
Dňa 15. decembra 2016 v bratislavskom Pálffyho paláci KI vyhlásil výsledky tretieho
ročníka Ceny Ernesta Valka 2016 na tému Demokracia, právny štát
a podoba trestného procesu.

Komunikačné aktivity KI
KI aj v roku 2016 prevádzkoval webovú stránku www.konzervativizmus.sk a
prostredníctvom nej, ako aj prostredníctvom e-mailov poskytoval širokej skupine
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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 2016 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.

Podpora kultúry a umenia
Dňa 14. marca 2016 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena
Dominika Tatarku za rok 2016. Porota Ceny Dominika Tatarku v rámci 23.
ročníka udelila dve ceny: Alexandrovi Baloghovi za knihu Ján Langoš.
Strážca pamäti a Jánovi Štrasserovi za knihu František Mikloško.
Rozhovory o dobe a ľuďoch.
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.
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Hospodárenie KI
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) vedie
podvojné účtovníctvo. V roku 2016 dosiahli jeho výnosy celkovú výšku 8 948,93 eur.
Náklady predstavovali tiež 8 948,93 eur. Hospodársky výsledok tak v roku 2016
predstavoval 0,00 eur.
Príjmy KI v roku 2016 predstavovali 7 964,26 eur a výdavky 8 708,19 eur.
Príjmy z finančných darov získal KI v roku 2016 vo výške 4 585,00 eur. Išlo
o finančné dary získané výhradne od fyzických osôb, a to od Vladimíra Čečetku (2000
eur) na zorganizovanie slávnostného udeľovania Ceny Dominika Tatarku za rok
2015, od Jána Piroščáka (1000 eur) na zabezpečenie činnosti a prevádzky KI a na
financovanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2015 a z príspevkov jednotlivcov do
Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu (1 585,00 eur).
Z vlastnej činnosti získal KI v roku 2016 príjmy vo výške 44,40 eur, tvorené z príjmov
z predaja dvoch kníh KI. Príjmy z asignácie 2% zaplatenej dane z príjmu dosiahli
v roku 2016 objem 3 334,58 eur a úroky v banke 0,28 eur.
Výdavky KI boli v roku 2016 použité na zabezpečovanie projektových
a mimoprojektových aktivít, ktorými sa napĺňa účel neinvestičného fondu (7 597,79
eur) a na správu fondu (1 110,40 eur, čo predstavuje 12,75 % z celkových výdavkov).
Z hľadiska štruktúry podľa najvýznamnejších projektových aktivít KI v roku 2016
tvorili najväčšiu časť výdavky na Cenu Dominika Tatarku za rok 2015 vo výške
1 925,99 eur, výdavky na Cenu Ernesta Valka 2016 v objeme 1 600,00 eur a výdavky
na diskusie v slovenských mestách pod názvom „Slovensko v EÚ po Brexite“ vo výške
1 131,00 eur.
Na napĺňanie účelu fondu KI použil 2 836,00 eur, z toho na prenájom kancelárie KI
2 250,00 eur a na webové domény a správu počítačov 364,52 eur.
Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch a iných príjmoch neinvestičného
fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2016 sú prílohami
tejto výročnej správy.

Peter Gonda
správca neinvestičného fondu
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika
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Prílohy:
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
Súvaha k 31.12.2016
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016
Prehľad o daroch a iných príjmoch za rok 2016

-7-

