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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 2020 Peter Gonda. 
Revízorom KI bola Eva Polakovičová.  
 
V roku 2020 pôsobili v KI: správca a ekonóm KI Peter Gonda, projektový manažér 
a administratívny pracovník Dana Feketeová, správca webstránok KI a analytik pre 
oblasť verejnej správy a regionálnej politiky Dušan Sloboda, analytik európskych 
záležitostí a využívania eurofondov Ivan Kuhn, asistent pre komunikačné aktivity 
a konzultant pre oblasť environmentálnej politiky Radovan Kazda  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 2020 realizoval KI v rámci možností a obmedzení súvisiacich s vírusovým  

ochorením COVID-19 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. 
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Analýzy, publikácie a iné odborné aktivity 
 

Analytici a iní zástupcovia KI vypracovali a publikovali viaceré odborné výstupy.  
 
KI v roku 2020 preložil knihu Petra Boettkeho F. A. Hayek: Economics, Political 
Economy and Social Philosophy a vydal ju v slovenčine pod názvom F. A. Hayek – 
mysliteľ pre každé storočie.  
   
V júni 2020 KI zverejnil online publikáciu Socializmus: realita namiesto 
mýtov. Jej editormi sú Peter Gonda a Peter Zajac.  
 
V júni 2020 KI zverejnil online databázu „Mýty a fakty o socializme“, online hru 
o období socializmu a deväť infografík o vyvracaní mýtov o socializme.  
 
V júli 2020 KI zverejnil online publikáciu Sociálny štát: realita namiesto 
mýtov. Jej editorom je Peter Gonda. 
 
Dňa 20. augusta 2020 zverejnil KI a EIC tlačovú správu s výsledkami ich prepočtov, 
týkajúcu sa Dňa daňového odbremenenia v roku 2020 a celkového daňového 
zaťaženia za rok 2019 na Slovensku pod názvom Celkové daňové bremeno na 
Slovensku narástlo až takmer na 64 % k priemerným mzdovým nákladom. 
Autormi sú Roman Scherhaufer, Peter Gonda a Jakub Šimek.     
 

 

Podpora kultúry a umenia 
 

Dňa 17. septembra 2020 bola v bratislavskom Pálffyho paláci slávnostne udelená 
Cena Dominika Tatarku za rok 2019. Porota Ceny Dominika Tatarku a KI udelili cenu 
Milanovi Šútovcovi za encyklopédiu Politické Slovensko. Aktéri, dokumenty, 
inštitúcie, politické strany, udalosti a Alte Vášovej za prozaickú knihu Odlety. 
  
Cenu každoročne udeľuje KI a Porota Ceny Dominika Tatarku. Táto cena je 
považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských kultúrnych a literárnych ocenení 
a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície 
slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.  
 

  

Organizovanie súťaží 
 
KI zrealizoval 15. ročník súťaže Študentská esej na tému Môže byť Slovensko 
slušné? Jej výsledky zverejnil 31. decembra 2020.   
 
KI  uskutočnil 7. ročník súťaže Cena Ernesta Valka na tému Ľudské práva, slobody 
a hranice ich limitácie v čase pandémie. Jej výsledky zverejnil 31. decembra 
2020. 
 

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6249
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KI zorganizoval aj súťaž o najväčší mýtus o sociálnom štáte. Jej výsledky 
zverejnil v júni 2020.    

 

Akcie organizované KI 
 
Vzhľadom na obmedzenia protipandemických opatrení súvisiacich s vírusovým 
opatrením COVID-19 zorganizoval KI akcie len v minimálnej miere.  
 
Dňa 27. januára 2020 KI organizoval prednášku výskumníka a vedúceho oddelenia 
politickej ekonómie v rámci Institute of Economic Affairs Kristiana Niemitza na 
tému Socializmus – zlyhávajúca myšlienka, večne živá.   
 
Dňa 17. septembra 2020 KI slávnostne udelelil spomenutú Cenu Dominika Tatarku 
za rok 2019. 
 
KI zrealizoval aj ďalší ročník Akadémie klasickej ekonómie, v rámci ktorého sa 
väčšina seminárov uskutočnila online formou.   
 

Prezentácie, vystúpenia, rozhovory a iné mediálne 
aktivity 
 
Zástupcovia a hostia KI vystupovali v roku 2020 s prezentáciami a diskusiami na 
podujatiach, organizovaných inými inštitúciami a poskytli rozhovory médiám.  
 
Dňa 29. januára 2020 diskutoval analytik KI Dušan Sloboda k téme reformy 
verejnej správy na Slovensku ako hosť v štúdiu Správ a komentárov RTVS. 
 
Dňa 30. januára 2020 zverejnil ekonomický týždenník TREND rozhovor s Kristianom 
Niemietzom Byť socialistom je cool. Nereprezentujú ich akademici, ale 
hipsteri, hovorí ekonóm. 
 
Dňa 30. januára 2020 zverejnil konzervatívny denník Postoj.sk rozhovor 
s Kristianom Niemietzom Staromódny socializmus je medzi mladými opäť 
„trendy“. 

 
Dňa 9. februára 2020 zverejnil týždenník .týždeň rozhovor s Kristianom Niemietzom 
Ekonóm Kristian Niemietz: Socializmus stále zlyháva. 
 
Dňa 15. júna 2020 zverejnil internetový denník aktuality.sk článok Najväčšie mýty 
o socializme: Za komunistov bolo lepšie a 17. júna 2020 článok Socialistické 
mýty: Potraviny boli kvalitnejšie a neexistovali príjmové rozdiely, 
odvolávajúce sa na publikáciu KI Socializmus: realita namiesto mýtov. 
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Dňa 25. júna 2020 vydal Denník N Prílohu Búrame mýty o socializme, 
vypacovanú KI podľa publikácie Socializmus: realita namiesto mýtov.   
 
Dňa 28. júna 2020 zverejnil internetový portál aktality.sk rozhovor s Kristianom 
Niemietzom Zo socializmu sa stala trendová záležitosť. Dnes je „cool“ byť 
komunistom. 
 
Dňa 4. júla 2020 zverejnil denník Hospodárske noviny prílohu Zlaté časy 
socialistické? Mýty a fakty o minulom režime, vypracovanú na základe 
publikácie KI Socializmus: realita namiesto mýtov.   

Dňa 5. júla 2020 zverejnil denník Hospodárske noviny rozhovor s prezidentom KI 
Petrom Zajacom Socializmus si idealizujú aj mladí, odkazuje odborník.  

Dňa 15. augusta 2020 zverejnil denník Hospodárske noviny rozhovor s Petrom 
Gondom Ľudia by mali za svoje zabezpečenie zodpovedať sami. 
 

Dňa 18. augusta 2020 poskytol Peter Gonda videorozhovor konzervatívnemu denníku  
Postoj.sk na tému Vyvrátenie slovenských mýtov o socializme. 
 

Dňa 25. augusta diskutoval Peter Gonda v televízii TA3 o daňovo-odvodovej 
záťaži.   
  
Dňa 23. novembra 2020 diskutoval Dušan Sloboda v relácii Kontakty na Rádiu 
Slovensko Urobíme konečne reformu verejnej správy?. 
 

Okrem toho zástupcovai KI poskytli vyjadrenia a prezentovali komentáre a texty vo 
viacerých  slovenských médiách.  
  
 

Komunikačné aktivity KI  
 
KI aj v roku 2020 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 2020 prevádzkoval tematické webstránky:  www.reformnavlada.sk 
(ktorá prezentuje projekt Programové vyhlásenie reformnej vlády), 
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/ (venované projektu o búraní mýtov o socializme a 
sociálnom štáte). 

http://www.konzervativizmus.sk/
http://www.institute.sk/
http://www.reformnavlada.sk/
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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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. 
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Hospodárenie KI 
  
Neinvestičný fond Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika (KI) vedie 
podvojné účtovníctvo. V roku 2020 dosiahli jeho výnosy celkovú výšku 5836,55 eur. 
Náklady predstavovali tiež 5836,55 eur. Hospodársky výsledok tak v roku 2020 
predstavoval 0,00 eur.  
 
Príjmy KI v roku 2020 predstavovali  8 668,76 eur a výdavky 9 172,48 eur. 
 
Príjmy z finančných darov získal KI v roku 2020 vo výške 6 310,25 eur, a to výhradne 
od fyzických osôb, najmä od Vladimíra Čečetku (2 250 eur) na  zorganizovanie 
slávnostného udeľovania Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 a od Oľgy Valkovej (2 
100 eur) na zrealizovanie Ceny Ernesta Valka 2020.   
 
Okrem darov získal KI v roku 2020 príjmy z asignácie 2 % zaplatenej dane z príjmu v 
objeme 2 325,53 eur a z predaja vlastnej knihy 32,98 eur.   
 
Výdavky KI boli v roku 2020 použité na zabezpečovanie projektových 
a mimoprojektových aktivít, ktorými sa napĺňa účel neinvestičného fondu (8 811,14 
eur) a na správu fondu (361,34 eur, čo predstavuje 3,94 % z celkových výdavkov).  
 
Z hľadiska štruktúry podľa najvýznamnejších projektových aktivít KI v roku 2020 
tvorili najväčšiu časť výdavky na vydanie knihy F. A. Hayek – mysliteľ pre každé 
storočie  vo výške 4 533,47 eur, výdavky na Cenu Dominika Tatarku za rok 2019 
v objeme 2 249,17 eur a výdavky na Cenu Ernesta Valka 2020 vo výške 606,55 eur.  
  

Výkaz ziskov a strát, súvaha a prehľad o daroch a iných príjmoch neinvestičného 
fondu Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika za rok 2020 sú prílohami 
tejto výročnej správy.  

 
 
 

 
Peter Gonda 

správca neinvestičného fondu 
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika 

 
 
 
Prílohy: 
Prehľad o daroch a iných príjmoch za rok 2020 
Účtovná závierka za rok 2020 
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Prehľad o daroch a iných príjmoch za rok 2020 

 
  P.č. zdroj  dary  iné príjmy  poznámka  

   1 predaj vlastnej knihy    32,98   

   2 Čečetka Vladimír  2 250,00     

   3 2 % z dane    2 325,53   

   4 Valková Oľga  2 100,00     

   5 Števove Matej  240,00     

   6 Mihálik Dušan 50,00     

   7 Pašiak Vladimír  60,00     

   8 Štulrajter Radko 45,00     
   9 Makovínyi Pavel 40,00     
   10 Piskáčková Anna 35,00     
   11 Klenovský Lukáš  350,00     
   12 ostatní drobní darcovia  1 140,25     
       

 
    

   
  SPOLU:  6 310,25 2 358,51   

   

        

 

príjmy spolu:  8 668,76 
     

        

        

         

http://www.dakujeme.sk/

