Zápisnica zo VI. generálneho zhromaždenia ÚSKI
Miesto a dátum konania: Žilina, 8. 4. 2011
Prítomní: 25 členov ÚSKI, podľa prezenčnej listiny v prílohe zápisnice
Program:
1. Otvorenie zasadania
2. Schválenie programu
3. Voľba pracovného predsedníctva
4. Voľba komisii (mandátová, volebná, návrhová)
5. Odovzdanie Cyrilometodskej medaily ÚSKI
6. Správa predsedu ÚSKI
7. Správa o hospodárení ÚSKI
8. Správa revíznej komisie ÚSKI
9. Diskusia k správam
10. Schválenie správ
11. Voľby orgánov ÚSKI: Predsedníctva ÚSKI a Revíznej komisie ÚSKI
12. Rôzne
13. Uznesenie
14. Zakončenie
K bodom:
1. Generálne zhromaždenie otvoril predseda Jozef Tiňo. Privítal prítomných členov,
predstavil program a skonštatoval, že generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné.
2. Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov program generálneho
zhromaždenia.
3. Generálne zhromaždenie navrhlo a schválilo potrebnou väčšinou pracovné
predsedníctvo v zložení S. Košč, R. Gunčaga, ktoré následne prevzalo vedenie
schôdze podľa schváleného programu.
4. Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov jednotlivé komisie
v navrhnutom zložení:
Mandátová komisia (J. Urbanová, J. Geffert)
Volebná komisia (J. Maník, P. Bindas)
Návrhová komisia (Z. Plašienková, Ľ. Prikryl)
5. J. Tiňo predniesol laudatio a slávnostne odovzdal medailu Cyrila a Metoda Ing.
Dáriusovi Klinovskému za 19-ročnú obetavú prácu pre ÚSKI. D. Klinovský
predniesol poďakovanie.
6. J. Tiňo predniesol Správu predsedu ÚSKI za obdobie od 5. do 6. generálneho
zhromaždenia ÚSKI, v ktorej informoval prítomných členov o činnosti ÚSKI v období
2007 až 2011.
7. J. Tiňo prečítal Správu o hospodárení ÚSKI za obdobie od 5. do 6. generálneho
zhromaždenia ÚSKI, z dôvodu neprítomnosti hospodárky ÚSKI M. Šivovej. V správe
sa podrobne referovalo o celkovej bilancii, príjmoch a výdavkoch ÚSKI za ostatné
volebné obdobie. Písomná správa o hospodárení je v prílohe zápisnice.

8. J. Tiňo prečítal Správu revíznej komisie za obdobie od 5. do 6. generálneho
zhromaždenia ÚSKI, z dôvodu neprítomnosti členov revíznej komisie M. Kožuchovej
a M. Hajdina. Písomná správa revíznej komisie je v prílohe zápisnice.
9. Diskusia k správam:
J. Maník z bardejovskej pobočky ÚSKI pripomenul, že v správe predsedu ÚSKI
chýbala zmienka o Bardejovskej pobočke.
Prof. Tiňo sa následne ospravedlnil, činnosť tejto pobočky predstavil a pochválil.
M. Orgonášová predstavila veľmi aktívnu sociálno-medicínsku pobočku ÚSKI
a vyjadrila poďakovanie za možnosť uskutočňovať prospešnú vzdelávaciu činnosť o
integrovanom vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím v rámci projektu ÚSKI.
M. Džatko vyzdvihol skutočnosť, že ÚSKI má 250 členov, navrhol častejšie stretnutia
a získanie nie malého počtu samostatných kresťanských subjektov do jedného celku.
S. Košč poznamenal, že očakávané partnerstvo ÚSKI a Katolíckej univerzity
v Ružomberku je veľmi potrebné a po prekonaní ťažkého obdobia univerzity nastane
intenzívnejšia spolupráca. Ďalej poznamenal, aké potrebné je pre ÚSKI získanie práve
strednej generácie ľudí.
G. Vagačová vyzvala delegátov úspešne fungujúcich a aktívnych pobočiek, menovite
J. Maníka, aby poradili ako napredovať k aktívnej činnosti pobočiek.
J. Maník stručne referoval o vzniku ich pobočky po účasti na konferencii o dialógu
medzi humanitnými a prírodnými vedami v Prešove v roku 2008, o získaní nových
členov, o ich zanietení, prednáškovej činnosti a pravidelných mesačných stretnutiach.
J. Slavkovský vystúpil ohľadne spolupráce medzi generáciami a vyzval ÚSKI na
spoluprácu tak so seniorskými klubmi, ako aj s mládežníckymi organizáciami.
Ľ. Prikryl referoval o Žilinskej pobočke, ako o jednej z najstarších a zároveň aktívne
najmladších a vyslovil názor, že 250 členov ÚSKI nie je pre celé Slovensko veľké
číslo. Poznamenal, že tu existuje množstvo podobných spoločností a združení,
v dôsledku čoho činnosť ÚSKI často stagnuje.
M. Džatko vyzdvihol obrovskú snahu predsedu ÚSKI a doporučil zvýšiť aktivity
ÚSKI po celom Slovensku so zdôraznením, že sa jedná o kresťanskú akciu.
10. Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov správu predsedu ÚSKI
so zapracovaním propomienky o činnosti bardejovskej pobočky, ako aj správu
o hospodárení a správu revíznej komisie.
11. Mandátová komisia konštatovala, že prítomných je 25 členov, generálne
zhromaždenie je uznášaniaschopné a môže sa prikročiť k voľbe orgánov ÚSKI.
Volebná komisia oboznámila prítomných so spôsobom voľby a boli predstavené
návrhy kandidátov na členov predsedníctva ÚSKI a revíznej komisie: predseda ÚSKI:
Igor Túnyi, podpredsedovia ÚSKI: Jozefína Urbanová, Ľubomír Prikryl, Emil Běták,
ďalší členovia predsedníctva ÚSKI: Zlatica Plašienková, Mária Hajduková, Marta
Klimová, revízna komisia ÚSKI: predseda: Mária Kožuchová, člen: Peter Haťapka.
V následnej diskuzii 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:
Predsedníctvo ÚSKI:

Predseda ÚSKI: Igor Túnyi
Podpredsedovia ÚSKI: Jozefína Urbanová, Ľubomír Prikryl, Emil Běták
ďalší členovia predsedníctva ÚSKI: Zlatica Plašienková, Mária Hajduková, Marta
Klimová
Revízna komisia ÚSKI: predseda: Mária Kožuchová, člen: Peter Haťapka
12. I. Túnyi poďakoval prof. Tiňovi za úspešné vedenie ÚSKI za posledné obdobie a
navrhol generálnemu zhromaždeniu udeliť mu titul čestného predsedu ÚSKI.
Generálne zhromaždenie následne návrh schválilo.
13. Z. Plašienková predniesla návrh na uznesenie generálneho zhromaždenia, ktorý
generálne zhromaždenie následne dostatočným počtom hlasov schválilo;
Uznesenie generálneho zhromaždenia ÚSKI zo dňa 8. 4. 2011:
/1/ GZ ÚSKI navrhlo a schválilo zloženie pracovného predsedníctva, mandátovej,
volebnej a návrhovej komisie.
/2/ GZ ÚSKI vzalo na vedomie odovzdanie medaily Cyrila a Metoda ing. D.
Klinovskému
/3/ GZ ÚSKI schválilo:
a) Správu predsedu ÚSKI za obdobie od V. do VI. Generálneho
zhromaždenia ÚSKI so zapracovaním pripomienky o činnosti Bardejovskej
pobočky.
b) Správu o hospodárení ÚSKI
c) Správu revíznej komisie
/4/ GZ ÚSKI zvolilo za predsedu ÚSKI I. Túnyiho, za podpredsedov ÚSKI J.
Urbanovú, Ľ. Prikryla, E. Bětáka; za ďalších členov predsedníctva Z.
Plašienkovú, M. Hajdukovú, M. Klimovú a za členov revíznej komisie M.
Kožuchovú a P. Haťapku.
/5/ GZ ÚSKI zvolilo prof. Jozefa Tiňu za čestného predsedu ÚSKI.
/6/ GZ ÚSKI ukladá novému predsedníctvu zaoberať sa pripomienkami
z diskusie.
14. I. Túnyi poďakoval prítomným za vyslovenú dôveru a oficiálne ukončil generálne
zhromaždenie.

Zapísala: RNDr. Mária Hajduková, PhD.

Doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Predseda pracovného predsedníctva

