
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava, jún 2020 



KONZERVATÍVNY Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika 

INŠTITÚT Štefánikova 1  

M. R. ŠTEFÁNIKA 811 06 Bratislava 1 
M. R. STEFANIK  tel.: +421 2 58100188 
CONSERVATIVE   
INSTITUTE e-mail: conservative@institute.sk 

 
 

 - 2 - 

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 2019 Peter Gonda. 
Revízorom KI bola Eva Polakovičová.  
 
V roku 2019 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 Radovan 
Kazda,  analytik európskych záležitostí a využívania eurofondov Ivan Kuhn 
a konzultant pre oblasť práva a samosprávy 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 2019 realizoval KI aktivity, ktorými napĺňal svoj účel, a to najmä rozvoj 
a ochranu slobodnej 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 2019 semináre, diskusie, konzervatívne kluby a prednášky 
a diskusie renomovaných zahraničných hostí.   
 
Dňa 20. februára 2019 organizovali Nadácia Antona Tunegu a KI v 
Bratislave diskusiu o geopolitike, Rusku a vzťahu východnej a západnej 
Európy. Diskutovali hlavný ekonomický radca ukrajinského premiéra Ivan Mikloš, 
osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva a viery mimo EÚ Ján Figeľ a 
prezident SFPA Alexander Duleba. Diskusiu moderoval čestný predseda 
Euroatlantického centra Mário Nicolini.  
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Dňa 14. marca 2019 organizovali KI, Dokumentačné stredisko holokaustu, Obec 
spisovateľov Slovenska a ICEJ Slovensko  konzervatívny diskusný klub na tému 
Ľudia píšu Tisovi… o židovskej otázke. Diskutovali na ňom americká 
výskumníčka Madeline Vadkerty, historik Ivan Kamenec, politológ Trnavskej 
univerzity Tomáš Zálešák, väzeň nacistov aj komunistov Branislav Tvarožek a 
americká profesorka, ktorá sa venuje výskumu holokaustu Ann Millin. Diskusiu 
moderovali publicisti Soňa Gyarfašová a Peter Juščák.  
 
Dňa 28. apríla 2019 organizovali ICEJ a KI v Bratislave spomienku na útek Alfréda 
Wetzlera a Rudolfa Vrbu z koncentračného tábora Osvienčim Svedectvo z pekla. 
Prítomným sa prihovorili: predseda ICEJ Slovensko Peter Švec, Ondrej Dostál, 
historička Historického ústavu SAV Katarína Hradská, herečka slovenskej a českej 
divadelnej a filmovej scény Zuzana Kronerová, Ľuba Lesná, Branislav Jobus, 
bratislavský rabín Baruch Myers a preživší holokaust Otto  Šimko a Eva Mosnáková. 
Podujatie moderovala publicistka Soňa Gyarfašová.     
 
Dňa 29. apríla 2019 KI organizoval v Bratislave prednášku profesora ekonómie na 
RMIT University vo Vietname Davida Anderssona na tému Podnikanie, regulácie 
a samoorganizácia v mestách.  
 
V dňoch 30. apríla 2019 a 1. mája 2019 organizovali v Trnave OZ Nenápadní 
hrdinovia v spolupráci s KI a ďalšími organizáciami vedecko – didaktickú 
konferenciu pre učiteľov (nielen) dejepisu Učitelia v zápase s neslobodou. 
  

Dňa 2. mája 2019 KI v spolupráci so Spolkom rodákov Milana Rastislava Štefánika, 
OZ Demokrati a Nadáciou M. R. Štefánika diskusný konzervatívny klub na 
tému Odkaz Milana Rastislava Štefánika po sto rokoch. Úvodné slovo 
predniesol veľvyslanec Francúzska na Slovensku Christophe Léonzi. Diskutovali 
zakladateľ a čestný predseda Nadácie M. R. Štefánika Ján Fuska, pedagóg a historik 
na vojenskej akadémii v Brne Karol Kulašik, historik Michal Kšiňan a prezident KI 
Peter Zajac. Diskusiu moderovala publicistka Soňa Gyarfašová.  
 
Dňa 4. júna 2019 KI, Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva, OZ Demokrati 
a Slovenský letecký zväz Milana Rastislava Štefánika organizovali v Bratislave 
podujatie Obloha je naše more ako poctu československým veteránom v britskom 
kráľovskom letectve – Royal Air Force. Prítomným sa prihovorili veľvyslanec 
Spojeného kráľovstva Andy Garth a syn generála  Imricha Gablecha Imrich Gablech 
mladší. Diskutovali radista, príslušník 311. perute britského kráľovského letectva 
Royal Air Force Tomáš Lom, vojenský historik Petr Švanda, spisovateľ Milan Herčut. 
Záverečné slovo mal predseda Czech Spitfire Clubu Zdeněk Sadecký. Podujatie 
moderovali publicisti Soňa Gyarfašová a Tomáš Mrva.  
 
Dňa 24. júna 2019 KI organizoval prednášku emeritného profesora ekonómie na 
Viedenskej univerzite ekonómie a podnikania Hansjörga Klausingera na tému 
Dôležitosť Hayekových objavov pre 21. storočie.  
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Dňa 3. októbra 2019 KI organizoval prednášku profesora ekonómie na George Mason 
University Robina Hansona na tému Skryté pohnútky sú všade. 
  
Dňa 12. novembra 2019 KI organizoval konzervatívny diskusný klub 
Znovuzrodenie ideálov Novembra ´89?. Diskutovali prezident KI a zakladajúci 
člen VPN Peter Zajac, prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij 
Mesežnikov, redaktor týždenníka .týždeň Martin Mojžiš a  hovorkyňa iniciatívy Za 
slušné Slovensko Karolína Farská. Moderovala publicistka Soňa Gyarfašová.   
 
V dňoch 28.-29. novembra a 4. decembra 2019 KI organizoval sériu diskusií so 
študentmi stredných škôl v Považskej Bystrici, Zubrohlave, Žiline a v Bratislave na 
tému Socializmus: realita namiesto mýtov. So študentmi diskutovali Peter 
Gonda, Peter Zajac, František Neupauer a Radovan Potočár.   
 

Podpora kultúry a umenia 
 

Dňa 13. marca 2019 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená Cena 
Dominika Tatarku za rok 2018. Porota Ceny Dominika Tatarku a KI udelili cenu 
Jurajovi Šeligovi, Karolíne Farskej, Petrovi Nagyovi, Kataríne Nagy Pázmányovej, 
Veronike Brunckovej, Jakubovi Kratochvílovi, Táni Sedlákovej, Lukášovi Fülemu, 
Róbertovi Martinovi Hudecovi, Jánovi Gálikovi, Martine Strmeňovej, Lei Dobias 
Hanzelovej, Pavlovi Koprdovi, Eve Lavríkovej, Márii Červeňovej, Adamovi 
Brodanskému za knihu My sme tí, na ktorých sme čakali. 

  
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.  
 

Organizovanie študentských súťaží 
 
Dňa 19. decembra 2019 v bratislavskom Pálffyho paláci KI vyhlásil výsledky 14. 
ročníka súťaže Študentská esej na tému Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej 
hoden.  
 
Dňa 19. decembra 2019 v bratislavskom Pálffyho paláci KI vyhlásil výsledky 6. 
ročníka súťaže Cena Ernesta Valka Vzťah medzi právom podnikať, slobodou 
prejavu a zásadou nediskriminácie spotrebiteľov. 
 

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6249
http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6249
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Prezentácie, vystúpenia, rozhovory a iné odborné 
aktivity 
 
Zástupcovia a hostia KI vystupovali v roku 2019 s prezentáciami a diskusiami na 
podujatiach, organizovaných inými inštitúciami, zúčastňovali sa verejných diskusií 
a besied v médiách a poskytli rozhovory médiám. Zástupcovia KI tiež publikovali 
v médiách a na webstránke KI vlastné analýzy  a iné analytické výstupy.  
 
Dňa 30. januára 2019 diskutoval analytik KI Ivan Kuhn a Radovan Geist z Euractiv.sk 
v relácie Z prvej ruky v Rádiu Slovensko na tému Brexit. 
 
Dňa 8. apríla 2019 diskutoval v relácii RTVS Správy a komentáre o eurovoľbách 
analytik KI Ivan Kuhn so zastupujúcim riaditeľom Kancelárie Európskeho 
parlamentu na Slovensku Dionýzom Hochelom. 
 
Dňa 10. apríla 2019  mal Peter Gonda prezentáciu Socializmus: ekonomická 
realita a memento pre budúcnosť na medzinárodnej konferencii Free Market 
Road Show pod názvom “Znovuobjavenie slobody 30 rokov po páde Berlínskeho 
múru”.  
 
Dňa 11. júna 2019 zverejnil týždenník TREND rozhovor s analytikom KI Dušanom 
Slobodom Keď štát dotuje regióny, priznáva, že niečo zlyháva. 
 
Dňa 2. mája 2019 diskutoval v reláci RTVS Z prvej ruky analytik KI Ivan Kuhn so 
Zuzanou Gabrižovou z EurActiv.sk. Témou bolo 15. výročie vstupu SR do EÚ.  
 
Dňa 3. mája 2019 diskutoval Peter Gonda s moderátorkou Soňou Gyarfašovou 
v relácii Rádio Slovensko na tému Sto rokov od úmrtia Milana Rastislava 
Štefánika. 
 
Dňa 20. mája 2019 zverejnil internetový denník Postoj rozhovor s profesorom 
Davidom Anderssonom Dnes mi pripadáte ako normálna spoločnosť.  
 
Dňa 26. mája 2019 zverejnil týždenník .týždeň rozhovor s profesorom Davidom 
Anderssonom Osobné stretnutia sú najcennejšie.   
 
Dňa 28. mája 2019 zverejnil internetový denník aktuality.sk rozhovor s Davidom 
Anderssonom Súkromné mestá fungujú oveľa lepšie ako verejné. 
 
Dňa 27. júna 2019 zverejnil internetový denník Postoj rozhovor s profesorom 
Hansjörgom Klausingerom Viedenskí učenci? Hustá sieť príbuzných, známych 
a priateľov. 
Dňa 28. júna 2019 zverejnil týždenník TREND rozhovor s profesorom Hansjörgom 
Klausingerom Najväčší objav Hayeka: Politici nie sú inžinieri a spoločnosť nie 
je stroj. 
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Dňa 18. augusta 2019 zverejnil KI a EIC tlačovú správu s výsledkami ich prepočtov, 
týkajúcu sa Dňa daňového odbremenenia v roku 2019 a celkového daňového 
zaťaženia za rok 2018 na Slovensku pod názvom Celkové daňové bremeno 
zamestnanca na Slovensku dosiahlo v priemere 62,5 %. Autormi sú Roman 
Scherhaufer, Peter Gonda a spolupracovníci KI Jakub Šimek a Michal Mesík.     
 
Dňa 5. augusta 2019 zverejnil týždenník .týždeň rozhovor s profesorom Hansjörgom 
Klausingerom Žiaden súdny politik sa nemôže identifikovať s Marxom. 
 
Dňa 20. augusta 2019 diskutoval riaditeľ KI Peter Gonda v štúdiu televízie TA3 na 
tému daňového zaťaženia na Slovensku.  
 
Dňa 10. septembra 2019 diskutoval analytik KI Radovan Kazda v štúdiu televízie TA3 
o zálohovaní nápojových obalov. 
 
Dňa 21. októbra 2019 zverejnil internetový denník Postoj rozhovor s profesorom 
Robinom Hansonom Pobožní ľudia spoločensky víťazia.  
 
Dňa 1. novembra 2019 zverejnil týždenník TREND rozhovor s profesorom Robinom 
Hansonom Vyštudoval fyziku, dal sa na ekonómiu: Prečo veríme v Boha a 
bláznivým veciam? 
 
Dňa 16. novembra 2019 zverejnil Denník N rozhovor s Petrom Gondom Po vojne 
sme konkurovali Rakúsku. Dodnes sme ho nedobehli. 
  
Dňa 7. decembra 2019 mal Peter Gonda prezentáciu Socializmus: ekonomická 
realita a memento pre budúcnosť na konferencii Slovak Students for Liberty 
"Cesta z nevoľníctva"    
 
Dňa 12. decembra 2019 zverejnili actuality.sk rozhovor s profesorom Robinom 
Hansonom Aké sú skutočné pohnútky Trumpa či Putina pri ich 
rozhodovaní?. 

 Okrem toho analytici KI prezentovali svoje komentáre a texty vo viacerých  
slovenských médiách.  
 
 

Komunikačné aktivity KI  
 
KI aj v roku 2019 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 2019 prevádzkoval tematické webstránky:  www.reformnavlada.sk 
(ktorá prezentuje projekt Programové vyhlásenie reformnej vlády), 

http://www.konzervativizmus.sk/
http://www.institute.sk/
http://www.reformnavlada.sk/
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www.ake.institute.sk (prezentujúcu projekt Akadémia klasickej ekonómie), 
www.monitoringfondov.eu (venovanú monitoringu prerozdeľovania eurofondov v 
SR), www.monitoringfondov.sk (venovanú monitoringu prerozdeľovania eurofondov 
v SR od roku 2004) www.regio.institute.sk (zaoberajúcu sa regionálnymi rozdielmi v 
členských krajinách EÚ), www.samosprava.institute.sk (ktorá prezentuje projekt 
Právo na dobrú samosprávu) a www.buraniemytov.sk a 
https://tearingdownmyths.com/ (venovanú projektu o búraní mýtov o socializme a 
socálnom štáte). 
 
Správcom webstránok KI bol Dušan Sloboda. 

 

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. V roku 2019 dosiahli jeho výnosy celkovú výšku 8 068,35 eur. 
Náklady predstavovali tiež 8 068,35 eur. Hospodársky výsledok tak v roku 2019 
predstavoval 0,00 eur.  
 
Príjmy KI v roku 2019 predstavovali  13 495,90 eur a výdavky 7 420,17 eur. 
 
Príjmy z finančných darov získal KI v roku 2019 vo výške 7 130 eur. V rámci nich 
predstavovali finančné dary od fyzických osôb 5 630,00 eur, a to najmä od Oľgy 
Valkovej (2 200 eur) na zrealizovanie Ceny Ernesta Valka 2019 a od Vladimíra 
Čečetku (2 000 eur) na  zorganizovanie slávnostného udeľovania Ceny Dominika 
Tatarku za rok 2018. KI získal v roku 2019 aj finančný dar od Nadácie F. A. Hayeka 
na preklad a vydanie knihy P. J. Boettkeho „F. A. Hayek: mysliteľ pre 21. storočie“.    
 
Okrem darov získal KI v roku 2019 príjmy z crowdfundingovej kampane na 
startlab.sk na preklad a vydanie knihy „F. A. Hayek: mysliteľ pre 21. storočie“ vo 
výške 4 402,55 eur a príjmy z asignácie 2 % zaplatenej dane z príjmu v objeme  
1 963,35 eur.  

http://www.ake.institute.sk/
http://www.monitoringfondov.eu/
http://www.monitoringfondov.eu/
http://www.regio.institute.sk/
http://www.samosprava.institute.sk/
http://www.buraniemytov.sk/
https://tearingdownmyths.com/
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Výdavky KI boli v roku 2019 použité na zabezpečovanie projektových 
a mimoprojektových aktivít, ktorými sa napĺňa účel neinvestičného fondu (6 939,44 
eur) a na správu fondu (480,73 eur, čo predstavuje 6,48 % z celkových výdavkov).  
 
Z hľadiska štruktúry podľa najvýznamnejších projektových aktivít KI v roku 2019 
tvorili najväčšiu časť výdavky na Cenu Ernesta Valka 2019 v objeme 2 023,01 eur, 
výdavky na Cenu Dominika Tatarku za rok 2018 vo výške 1 856,27  eur a výdavky na 
vydanie pripravovanej knihy „F. A. Hayek: mysliteľ pre 21. storočie“ vo výške  
 1 550,00 eur.  
 

Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch a iných príjmoch neinvestičného 
fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2019 sú prílohami 
tejto výročnej správy. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Peter Gonda 
správca neinvestičného fondu 

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Účtovná závierka za rok 2019 
Prehľad o daroch a iných príjmoch za rok 2019 


