Zápisnica
z V. generálneho zhromaždenia ÚSKI v Bratislave
dňa 14. apríla 2007
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie generálneho zhromaždenia
2. Schválenie programu
3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
4. Voľba pracovného predsedníctva
5. Odovzdanie Cyrilometodskej medaily ÚSKI
6. Správa predsedu ÚSKI
7. Správa o hospodárení
8. Správa revíznej komisie
9. Správa rozhodovacej komisie
10. Diskusia k správam
11. Schválenie správ
12. Zmena stanov ÚSKI – návrh zmien a diskusia
13. Schválenie zmien stanov
14. Voľby orgánov ÚSKI: Predsedníctva ÚSKI a Revíznej komisie ÚSKI
15. Rôzne
16. Uznesenie
17. Zakončenie
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K bodom:
1. Generálne zhromaždenie otvoril predseda Prof. Jozef Tiňo. Privítal prítomných členov, tlmočil pozdrav čestného predsedu ÚSKI
MUDr. Jána Gunčagu, predstavil program a skonštatoval, že generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné.
2. Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov program generálneho zhromaždenia.
3. Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov jednotlivé komisie v navrhnutom zložení:
– mandátová: Ing. Mária Šivová, Dr. Mária Hajduková,
– volebná: Ing. Anton Pristáš, Dr. Stanislav Uličiansky, Prof. Dionýz
Vass,
– návrhová: Dr. Jozefína Urbanová, Dr. Mária Hajduková.
4. Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov pracovné predsedníctvo v navrhnutom zložení: Prof. Ján Grác (predseda), Prof. Karol Gurský, ktoré následne prevzalo vedenie schôdze
podľa schváleného programu.
5. Prof. Tiňo predniesol laudatio a slávnostne odovzdal Cyrilometodskú
medailu ÚSKI Prof. Antonovi Hajdukovi in memoriam. Medailu prevzala dcéra Mária Hajduková.

6. Prof. Tiňo predniesol správu predsedu ÚSKI, v ktorej informoval
prítomných členov o činnosti ÚSKI v období 2003 až 2007. Prvá časť správy bola venovaná plneniu uznesení IV. generálneho
zhromaždenia, ďalšia aktivitám ÚSKI (semináre a cykly prednášok)
a projektom ÚSKI (Ďalšie vzdelávanie učiteľov II, Záhady vesmíru,
života a človeka II), uskutočneným vďaka získaným grantom z nadácií Renovabis a Metanexus. V poslednej časti správy venovanej organizačnej štruktúre ÚSKI Prof. Tiňo konštatoval, že aktívne sú len
dve pobočky a jedna sekcia: bratislavská pobočka (preds. A. Kovaľ),
košická pobočka (preds. S. Uličiansky) a sekcia pre vedu a vieru
(preds. J. Tiňo). Činnosť ostatných pobočiek a sekcií ÚSKI stagnuje,
nie je postačujúca a je nevyhnutná ich aktivizácia a znovuoživenie.
7. Ing. Mária Šivová predniesla správu o hospodárení ÚSKI, v ktorej
podrobne referovala o celkovej bilancii, príjmoch a výdavkoch
ÚSKI za ostatné volebné obdobie.
8. Písomná správa revíznej komisie je v prílohe zápisnice.
9. Rozhodovacia komisia nedostala za posledné volebné obdobie žiadne podnety a nemusela riešiť žiadne spory.
10. V diskusii informovali predsedovia pobočiek a predstavitelia sekcií,
ako aj členovia ÚSKI o činnosti jednotlivých pobočiek a sekcií. Prof.
Vass vyjadril potešenie zo záujmu mladých študentov v Ružomberku o problematiku vedy a viery, publikovanú v časopise ÚSKI
Radosť a nádej. Prof. Gurský informoval o aktivitách a spolupráci
s UPC a inými kresťanskými organizáciami v Prešove, v ktorých členovia ÚSKI svoje vzácne skúsenosti odovzdávajú ďalej. Prof. Kožuchová referovala o svojich pedagogických aktivitách a stretnutiach
s gréckokatolíkmi. Prof. Tiňo reagoval uznaním týchto aktivít, ale
upozornil na vlastný program ÚSKI, ktorý v rámci pobočiek a sekcií
nefunguje. Dr. Orgonášová navrhla na pôde ÚSKI zrealizovať spojenie sociálnej a zdravotnej oblasti (keďže niet sociálneho problému,
ktorý by nemal zdravotné dopady a naopak) vytvorením novej sociálno-zdravotnej sekcie. Dr. Uličiansky informoval o činnosti pobočky v Košiciach, takisto hlavne o spolupráci s inými katolíckymi
hnutiami a spolkami a oboznámil prítomných o získaní desiatich
nových členov následne po úspešnom seminári v Košiciach v rámci
projektu ÚSKI Záhady vesmíru, života a človeka II. Dr. Schmidtová sa obrátila na ÚSKI s prosbou o možné vydanie dizertačnej práce
absolventa teologickej fakulty z r. 1950, Dr. V. Nemčíka Pastorácia
robotníkov, ako aj o pomoc pri zrealizovaní výstavy významnej výtvarníčky M. Spoločníkovej.
11. Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov správu predsedu ÚSKI, ako aj správu o hospodárení.
12. Prof. Tiňo informoval prítomných o návrhu zmien stanov ÚSKI, ku
ktorým prebehla krátka diskusia bez zásadných pripomienok.
13. Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov navrhnuté zmeny stanov ÚSKI.
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14. Ing. Šivová, za mandátnu komisiu, konštatovala, že prítomných je
35 členov. GZ je uznášaniaschopné a môže sa prikročiť k voľbe orgánov ÚSKI.
Predseda volebnej komisie Ing. Pristáš oboznámil prítomných so
spôsobom voľby. Predstavil návrhy kandidátov na členov predsedníctva ÚSKI:
– predseda: Prof. Jozef Tiňo,
– podpredsedovia: Dr. Stanislav Košč, Dr. Igor Túnyi, Dr. Jozefína
Urbanová,
– ďalší traja členovia predsedníctva: Dr. Mária Hajduková, Ing. Mária Šivová, Mgr. Monika Šurdová,
a na členov revíznej komisie ÚSKI:
– Ing. Alexandra Kamanová, Ing. Milan Hajdin, Prof. Mária Kožuchová.
V následnej diskusii sa nikto nevyjadril ku zmene (pripomienka ku
kandidátom, odvolanie kandidáta ani navrhnutie nového kandidáta), preto sa prikročilo k voľbe. Prítomným boli rozdané hlasovacie lístky, ktoré mohli voliči upraviť podľa smerníc. Po odovzdaní
hlasovacích lístkov členovia volebnej komisie spočítali platné hlasy
ako i počty hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom. Volebná
komisia skonštatovala, že generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov všetkých navrhnutých kandidátov:
P ÚSKI:
Prof. Jozef Tiňo, predseda ÚSKI
Dr. Stanislav Košč, podpredseda ÚSKI pre stredoslovenský región
Dr. Igor Túnyi, podpredseda pre západoslovenský región
Dr. Jozefína Urbanová, podpredsedníčka pre východoslovenský región
Ďalší členovia P ÚSKI: Dr. Mária Hajduková, Ing. Mária Šivová,
Mgr. Monika Šurdová
Revízna komisia: Ing. Alexandra Kamanová, Ing. Milan Hajdin,
prof. Mária Kožuchová
15. Dr. Urbanová predniesla návrhy uznesení návrhovej komisie:
– obnova a zakladanie nových pobočiek ÚSKI,
– obnova a zakladanie nových sekcií ÚSKI,
– sfunkčnenie knižnice ÚSKI,
– rozširovanie členskej základne ÚSKI,
– neustále získavanie sponzorov pre činnosť ÚSKI,
– vytvorenie sociálno-zdravotnej sekcie ÚSKI,
– aktívna spolupráca ÚSKI so zahraničím.
Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov
uznesenie návrhovej komisie.
16. Mgr. Šurdová poďakovala prof. Tiňovi za doterajšiu prácu a zagratulovala ku zvoleniu za predsedu ÚSKI, ako aj k jeho významnému životnému jubileu. Prof. Tiňo ako nový predseda ÚSKI poďakoval prítomným
za vyslovenú dôveru a oficiálne ukončil generálne zhromaždenie.

Príloha
Revízna správa o hospodárení USKI za volebné obdobie
od 11. 5. 2003 do 13. 4. 2007
Predložená správa o hospodárení za volebné obdobie od 11. 5. 2003
do 13. 4. 2007 spolu s účtovnými výkazmi za jednotlivé roky boli preskúmané.
Revízna komisia konštatuje, že účtovníctvo a pokladničná kniha sú
vedené precízne, prehľadne a zodpovedne. Všetky účtovné položky
sú riadne doložené účtovnými dokladmi a uvedené zostatky na účte
a v pokladni súhlasia so skutočnosťou.
MUDr. Albín Kovaľ, predseda revíznej komisie ÚSKI
Zapísala: Mária Hajduková
Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
Predseda pracovného predsedníctva
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