Zápisnica
z Generálneho zhromaždenia ÚSKI
25. 4. 2015
Miesto konania: Centrum Salvator – Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa,
provincia, Jakubovo námestie č.5, Bratislava

Slovenská

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. 10:30 – 11:30 Svätá omša
2. 11:45 – 11:55 Otvorenie generálneho zhromaždenia (GZ)
3. 11:55 – 12:30 Odovzdanie Cyrilometodskej medaily ÚSKI
12:30 – 13:30 Prestávka na obed
4. 13:45 – 17:00 Schválenie programu
5.
Voľba pracovného predsedníctva
6.
Voľba komisií (mandátová, volebná, návrhová)
7.
Správa o činnosti ÚSKI
8.
Správa o hospodárení ÚSKI
9.
Správa revíznej a kontrolnej komisie ÚSKI
10.
Hlavné úlohy na ďalšie obdobie
11.
Diskusia k správam
12.
Schválenie správ
13.
Voľby orgánov ÚSKI: Predsedníctva ÚSKI a Revíznej komisie,
17:00 – 17:20 Prestávka na občerstvenie a stretnutie novozvoleného
s výkonnou tajomníčkou a s vedúcimi pobočiek

predsedníctva

14. 17:20 – 18:00 Rôzne
15.
Uznesenie
16.
Zakončenie

K bodu 1: Svätá omša
Hlavný celebrant na svätej omši bol Mons. biskup František Rábek
K bodu 2: Otvorenie generálneho zhromaždenia (GZ)
Generálne zhromaždenie otvoril a čestných hostí ako i delegátov privítal Doc. RNDr. Emil Běták,
DrSc., ktorý sa po smrti predsedu ÚSKI RNDr. Igora Túnyiho, DrSc. dňa 9.12.2014, stal
štatutárom ÚSKI (v zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku ÚSKI), zároveň je predsedom
sekcie ÚSKI pre vedu a vieru a popri tom aj vedúcim redaktorom časopisu Radosť a nádej (RaN),
ktorý vydáva ÚSKI. Ospravedlnil pomocného biskupa, generálneho vikára Mons. Andreja Imricha,
duchovného správcu ÚSKI, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na našom
generálnom zhromaždení.

K bodu 3: Odovzdanie Cyrilometodskej medaily ÚSKI
Laudácio na Mons. Františka Rábeka napísali Ing. Viliam Novák, DrSc. a Doc. RNDr. Emil
Běták, DrSc.. Predniesol ho Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
Putovnú Cyrilo-metodskú medailu – najvyššie vyznamenanie ÚSKI, Mons. Františkovi Rábekovi
za jeho starostlivosť o rozvoj cyrilo-metodskej tradície , za budovanie a upevňovanie mostov
medzi vedou a vierou a podporu kresťansky mysliacej inteligencie odovzdal Doc. RNDr. Emil
Běták, DrSc..
Kyticu otcovi biskupovi odovzdala RNDr. Jozefína Križanová. Otec biskup ju pri odchode venoval
sestričkám hostiteľskej Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa.
Otec Biskup venoval členom ÚSKI knižku Koceľ a Blatnohrad o mieste Koceľovho hradu
a Metodovho pôsobenia v časoch Veľkomoravskej ríše, ktorá vyšla v roku 2013, t.j. v roku 1150.
výročia príchodu vierozvestov do našich krajín. O jej vydanie sa otec biskup mimoriadne zaslúžil
ako organizátor vydania aj ako spoluautor.
K bodu 4: Schválenie programu
Hlasovanie:
- Pozvaní delegáti s volebným právom: 32
- Nezúčastnení delegáti: 3
- Voliči na GZ: 29, t.j. 90,6% z pozvaných delegátov
- Hostia: Mons. biskup František Rábek, diakon biskupa Rábeka
- Navrhovaní členovia (sympatizanti ÚSKI): RNDr. Ľubomír Prikryl, Ján Kamodi
- Vynechané poradové čísla (omyl): 19, 26
Všetci zúčastnení delegáti jednomyseľne schválili navrhnutý program GZ.
K bodu 5: Voľba pracovného predsedníctva
Všetci zúčastnení delegáti jednomyseľne schválili navrhnutých členov pracovného predsedníctva:
Mgr. Mária Guregová
Doc. RNDr. Ladislav Kovaľ, CSc.
Bc. Anna Ondrušíková
K bodu 6: Voľba komisií (mandátová, volebná, návrhová)
Mandátová komisia: RNDr. Magdaléna Kučerová, Gabriela Vagačová
Volebná komisia: Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., Ing. Rudolf Gunčaga
Návrhová komisia: RNDr. Stanislav Uličiansky, CSc., RNDr. Jozefína Križanová
Všetci zúčastnení delegáti jednomyseľne schválili navrhnutých členov mandátovej, volebnej
a návrhovej komisie.
Takisto jednomyseľne schválili aj nasledovné potrebné funkcie:
Zapisovateľka: RNDr. Magdaléna Kučerová
Overovateľ: Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.
K bodu 7: Správa o činnosti ÚSKI
Správu o činnosti ÚSKI za obdobie od VI. Generálneho zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa
8.4.2011, do konania práve prebiehajúceho VII. Generálneho zhromaždenia dňa 25.4.2015,
predniesol Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc. V správe o činnosti vyhodnotil plnenie uznesení VI. GZ
ÚSKI. V hlavnej časti sa sústredil na prehľad činnosti ÚSKI v období 2011 – 2015. Spomenul
bohatú edičnú činnosť. Na záver poďakoval všetkým za zvládanie mnohých úloh nevyhnutných
pre chod ÚSKI a vyzval k sústavným aktivitám a zdôraznil potrebu venovať sa vo veľkej miere
mladým. Správa o činnosti je vystavená na webstránke ÚSKI: www.uski.sk

K bodu 8: Správa o hospodárení ÚSKI
Správu o hospodárení v rokoch 2011 – 2015 medzi dvomi generálnymi zhromaždeniami
predniesla hospodárka RNDr. Jozefína Križanová. Zhodnotila príjmy a výdavky ÚSKI. Správa
nebola predložená písomne.
K bodu 9: Správa revíznej a kontrolnej komisie ÚSKI
Správu revíznej a kontrolnej komisie za roky 2011 – 2015 predniesol predseda revíznej
a kontrolnej komisie Ing. Peter Haťapka. Správa bola predložená písomne.
K bodu 10: Hlavné úlohy ÚSKI na ďalšie obdobie
K niektorým hlavným úlohám v ďalšom období sa vyjadril Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
zdôraznil potrebu prijímania mladých členov do ÚSKI a ich vzdelávanie v kresťanskom duchu a
tiež dôležitosť získavania zahraničných projektov a spoluprácu s ostatnými kresťanskými
inštitúciami doma i v zahraničí. Medzi pokračujúcimi aktivitami ÚSKI uviedol diskusné semináre
v Quo vadis, vydávanie časopisu RaN, stretnutia kresťanských spoločenstiev z Bratislavskej
arcidiecézy s otcom biskupom Haľkom v Quo vadis a zapájanie sa do kresťanských aktivít
združení a organizácií, v ktorých sme členmi: Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), Aliancia za
rodinu, prípadne s ktorými sympatizujeme, resp. sa vzájomne informujeme o zaujímavých
podujatiach, ako napríklad: Fórum pre verejné otázky, Zväzy KDH, Fórum života.
K bodu 11: Diskusia k správam
11.1. Diskusiu zahájila Mgr. Mária Guregová – informovala o konferencii „Výchova a vzdelávanie
ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti, ktorá sa konala v r. 2014
v Poprade. Pozvaní na ňu boli aj členovia ÚSKI. ÚSKI podporilo konferenciu poskytnutím
RaN-ov pre učiteľov – účastníkov konferencie. Elektronicky nám bol zaslaný zborník
z konferencie s hodnotnými prednáškami. V závere svojho príspevku podnietila diskusiu
o časopise RaN návrhom, aby časopis RaN bol okrem printovej podoby šírený aj
elektronicky.
11.2. RaN:
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.: vyjadril potrebu tlačenia RaN-u, lebo nie všetci členovia
majú internet.
RNDr. Magdaléna Kučerová informovala o distribúcii časopisu RaN členom ÚSKI prevažne
poštou, čo je pomerne náročné a finančne nákladné. Okrem toho sa RaN distribuuje aj
osobne na Konferenciu biskupov Slovenska (KBS), do knižnice vo farnosti Blumentál.
Rozdáva sa tiež počas diskusných seminárov poslucháčom – sympatizantom ÚSKI. Všetky
časopisy RaN sú vystavené aj na webstránke: www.uski.sk
Mons. Mgr. Gašpar Fronc navrhol zasielanie RaN-ov do knižníc teologických fakúlt,
kňazských seminárov, kde môže poskytnúť kontakt.
RNDr. Stanislav Uličiansky, CSc. podporil tlač RaN-u, hoci je rádioamatér.
11.3. RNDr. Stanislav Uličiansky, CSc. vyjadril potrebu kancelárskych priestorov pre
vykonávanie administratívnej agendy ÚSKI. Naliehavosť zdôraznil aj tým, že po zrušení
pôvodnej kancelárie v areáli SAV v júli 2014, prestala byť spoľahlivo doručovaná pošta.
Treba dohodnúť s kompetentnými pracovníkmi SAV a pošty, aby poštové zásielky
doručovali Doc. RNDr. Emil Bětákovi, DrSc.. Bolo by vhodné uvažovať o zavedení P.O.
Boxu. Zavedenie P.O.Boxu podporila tiež Bc. Anna Ondrušíková a pretože za všetko sa
platí a peňazí je málo, navrhla aj ako prvá zvýšenie členského príspevku. Ponúkla pomoc
pri vyberaní členských príspevkov za Žilinu tým spôsobom, že predseda pobočky vyberie
od svojich členov a spolu zašle celú úhradu za pobočku do ústredia ÚSKI. S týmto
návrhom súhlasil aj Mons. Mgr. Gašpar Fronc.

11.4. Ing. Mgr. Katarína Hulmanová – predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) – ponúkla
možnosť prenájmu spoločnej kancelárie s Katolíckou jednotou Slovenska (KJS), ktorú
zastupuje pani Bordáčová. S ňou treba osobne prejednať podmienky.
Poďakovala za vydávanie hodnotného časopisu RaN.
Vyzdvihla možnosti spolupráce v rámci FKI, t.j. občianskeho združenia, ktoré združuje 40
kresťanských inštitúcií vrátane ÚSKI. Hlavným poslaním je posilnenie kresťanstva,
koordinovanie činnosti kresťanských inštitúcií, budovanie diecéznych centier a získavanie
mladých, aktívnych členov (Spoločnosť Ladislava Hanusa, Univerzitné pastoračné
centrum, Istropolitan...), vzdelávanie členov FKI. Nosnými témami sú: pamäť a ľudské
práva, sociálna solidarita, Európa a svet. FKI sa snaží spoluprácou kresťanských inštitúcií
vnášať kresťanské hodnoty a postoje do spoločnosti a na základe poslania a skúseností
jednotlivých členských organizácií vytvárať podmienky pre spoločnú prezentáciu
kresťanských hodnôt a práce jednotlivých inštitúcií.
11.5. Propagácia diskusných seminárov
Mgr. Pavol Prikryl – šéfredaktor časopisu VOX (na GZ prijatý za člena ÚSKI) – vyjadril, že
pre úspešnú propagáciu je potrebné využiť všetky dostupné prostriedky: osobné kontakty
pozvania, rozposielanie pozvánok poštou aj elektronicky, telefonické urgovanie. Spomenul
svoju snahu propagovať časopis VOX cez Spoločnosť Ladislava Hanusa, kde sa však
nestretol s ústretovosťou, hlavne kvôli finančným dôvodom a uzavretosti spoločnosti.
Ponúkol možnosť propagovať naše akcie prostredníctvom jeho časopisu VOX.
Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. Spomenul, že katolícka univerzita v Ružomberku
poskytuje priestory pre kresťanské aktivity a o finančné prostriedky sa treba uchádzať
prostredníctvom grantov. Podporil online verziu časopisu RaN.
Mons. Mgr. Gašpar Fronc odporúčal diskusné semináre propagovať medzi študentmi
v univerzitných pastoračných centrách (UPC).
RNDr. Magdaléna Kučerová oznámila, že okrem všetkých spomínaných spôsobov
propagácie, využíva pre propagáciu diskusných seminárov aj možnosti hromadného
oznamovania, napríklad cez časopis QUO, ktorý vydáva mesačne KJS ako interný materiál
rímskokatolíckych dekanátov Bratislavy a tiež uverejnením na propagačnom portáli
www.vyveska.sk.
11.6. Ing. Peter Haťapka povedal, že ÚSKI by malo mať zázemie. Členovia ÚSKI by mali byť
vedátori pre kresťanstvo. Zdôraznil potrebu posilnenia štruktúry ÚSKI. Spomínal, ako
v začiatkoch existencie ÚSKI na Slovensku, chodili so zakladateľom MUDr. Jánom
Gunčagom (predseda ÚSKI v rokoch 1971-1989) a zakladali po celom Slovensku pobočky.
V prospech zlepšenia finančnej situácie ÚSKI odporúča zvýšiť členské príspevky, zlepšiť
finančnú disciplínu a výber 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
11.7. Prof. MUDr. Štefan Kopecký zdôraznil podporu študentov už od stredných škôl, ktorú by
bolo vhodné spájať s duchovnou podporou vrátane organizovania duchovných cvičení.
Dôležitý je súlad študentov a profesorov. Spýtal sa, koľko členov má ÚSKI z katolíckej
univerzity? RNDr. Magdaléna Kučerová informovala, že Ružomberská pobočka má
momentálne 15 členov.
11.8. Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc. komentoval návrhy na zvýšenie členského príspevku.
Informoval o tom, ako vznikli terajšie členské príspevky, a to prepočítavaním príspevkov
v korunách na ekvivalentné členské príspevky v eurách. Odporúčal oživiť činnosť ÚSKI
a zakladať pobočky v ďalších mestách. Konštatoval, že je ťažko získať nových členov.
Študenti odchádzajú do zahraničia a v záujmovej činnosti sa rozptyľujú do množstva
rôznych organizácií. Problémom je tiež, že noví členovia z radov študentov po ukončení
štúdia menia bydlisko. Bolo by vhodné upozorniť členov, aby oznamovali zmenu bydliska.
11.9. RNDr. Ľubomír Prikryl spomenul, že korene ÚSKI siahajú do roku 1919, keď 4.8. bolo
založené v Ružomberku Ústredie slovenských katolíckych študentov. V roku 1948 bola
činnosť ÚSKŠ zakázaná. Pokračovateľom v zahraničí bolo od 7.8.1962 Ústredie
slovenských katolíckych intelektuálov založené v Ríme. Exilové ÚSKI obnovilo svoju
činnosť na Slovensku ustanovujúcim zhromaždením 30.6.1990 v Bratislave, kde prijalo
názov Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie. Odporúča dať históriu ÚSKI na našu
webstránku.

K bodu 12: Schválenie správ
Všetci zúčastnení delegáti jednomyseľne schválili prednesené správy: Správa o činnosti ÚSKI,
Správa o hospodárení ÚSKI, Správa revíznej komisie ÚSKI.
K bodu 13: Voľby orgánov ÚSKI – predsedníctva a revíznej komisie
Pred voľbami sa vzdal členstva vo volebnej komisii Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., aby mohol
byť volený do predsedníctva. Namiesto neho bol do volebnej komisie jednomyseľne schválený
Prof. RNDr. Jozef Tiňo. Volebná komisia pracovala následne v zložení: Prof. RNDr. Jozef
Tiňo, DrSc., Ing. Rudolf Gunčaga. Počas voľby bolo prítomných 27 delegátov (Ing. Darius
Klinovský a PhDr. Mária Túnyiová, PhD. opustili skôr GZ).
13.1. Voľba predsedu
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov pre Doc. RNDr. Emil Bětáka DrSc. :
22
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov pre RNDr. Jozefínu Križanovú:
3
Za predsedu ÚSKI na ďalšie volebné obdobie do roku 2019 bol zvolený Doc. RNDr. Emil
Běták DrSc., ktorý získal 22 hlasov, t.j. 88,0 % z hlasujúcich delegátov (81,48 %
z prítomných delegátov).
13.2. Voľba podpredsedov
Navrhnutí predsedovia za jednotlivé regióny získali nasledovný počet hlasov:
Počet odovzdaných hlasov pre Ing. Mgr. Máriu Spišiakovú, PhD. za zsl. región:
25
Počet odovzdaných hlasov pre RNDr. Ľubomíra Prikryla za ssl. región
25
Počet odovzdaných hlasov pre PaedDr. Jána Maníka, PhD. za vsl. región
23
Na ďalšie volebné obdobie do roku 2019 bola za západoslovenský región zvolená Ing.
Mgr. Máriu Spišiakovú, PhD., ktorá získala 25 hlasov, t.j. 100,0 % z hlasujúcich delegátov
(92,59 % z prítomných delegátov). Stáva sa zároveň 1. podpredsedníčka a zastupujúca
predsedkyňa a štatutár ÚSKI v zmysle Organizačného a rokovacieho poriadku ÚSKI.
Za stredoslovenský región bol zvolený RNDr. Ľubomír Prikryl, ktorý získal 25 hlasov, t.j.
100,0 % z hlasujúcich delegátov (92,59 % z prítomných delegátov).
Za východoslovenský región bol zvolený PaedDr. Ján Maník, PhD., ktorý získal 23 hlasov,
t.j. 92,0 % z hlasujúcich delegátov (85,19 % z prítomných delegátov).
13.3. Voľba ďalších členov predsedníctva
Navrhnutí ďalší členovia predsedníctva získali nasledovný počet hlasov:
Počet odovzdaných hlasov pre Mons. Mgr. Gašpara Fronca:
22
Počet odovzdaných hlasov pre Doc. PhDr. Miroslava Karabu, PhD..
21
Počet odovzdaných hlasov pre RNDR. Jozefínu Križanovú
18
Počet odovzdaných hlasov pre Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
17
Z 27 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Na volebné obdobie do roku 2019 boli zvolení nasledovní ďalší členovia predsedníctva:
Mons. Mgr. Gašpar Fronc, ktorý získal 22 hlasov, t.j. 81,48 % z hlasujúcich prítomných
delegátov (84,62 % z platných hlasov delegátov), Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. ktorý
získal 21 hlasov, t.j. 77,78 % z hlasujúcich prítomných delegátov (80,77 % z platných
hlasov delegátov), RNDR. Jozefína Križanová, ktorá získala 18 hlasov, t.j. 66,67 %
z hlasujúcich prítomných delegátov (69,23 % z platných hlasov delegátov). Do
predsedníctva sa tesne nedostal Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. ktorý získal 17 hlasov,
t.j. 62,69 % z hlasujúcich prítomných delegátov (65,38 % z platných hlasov delegátov).
13.4. Voľba revíznej a kontrolnej komisie
Navrhnutí členovia kontrolnej a revíznej komisie získali nasledovný počet hlasov:
Počet odovzdaných hlasov pre Doc. PaedDr. Jána Gunčagu, PhD:
26
Počet odovzdaných hlasov pre Ing. Petra Haťapku:
27
Počet odovzdaných hlasov pre Prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD.
26
Na volebné obdobie do roku 2019 boli zvolení všetci traja navrhovaní členovia revíznej
a kontrolnej komisie: Ing. Peter Haťapka, ktorý získal 27 hlasov, t.j. 100,0 % z hlasujúcich
prítomných delegátov a zároveň aj z platných hlasov delegátov), Doc. PaedDr. Ján

Gunčaga, PhD a Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD ktorí získal rovnako 26 hlasov, t.j.
96,3 % z hlasujúcich prítomných delegátov a zároveň aj z platných hlasov delegátov.
K bodu 14: Rôzne
Predstavovanie zvolených funkcionárov.
Ing. Mgr. Mária Spišiaková navrhla v duchu predchádzajúcich príspevkov a odporúčaní
zvýšenie členských príspevkov na 15 Eur/rok pre zamestnaných členov a 7 Euro/rok pre
študentov a dôchodcov, a to od 1.1.2016. Za jej návrh hlasovalo 15 delegátov, t.j. 55,6 %
z platných hlasov prítomných delegátov. Návrh bol teda schválený.
Predseda Doc. RNDr. Emil Běták DrSc. a RNDr. Magdaléna Kučerová informovali
o nadchádzajúcich seminároch, konferenciách, duchovných cvičeniach, zhromaždeniach,
na ktoré sme dostali pozvánky.
K bodu 15: Uznesenie
RNDr. Stanislav Uličiansky, CSc. prečítal za návrhovú komisiu návrh uznesenia
z generálneho zhromaždenia ÚSKI:
15.1: GZ navrhlo a schválilo zloženie komisií:
Pracovné predsedníctvo: Mgr. Mária Guregová, Doc. RNDr. Ladislav Kovaľ, CSc., Bc.
Anna Ondrušíková
Mandátová komisia: RNDr. Magdaléna Kučerová, Gabriela Vagačová
Volebná komisia: Doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., Ing. Rudolf Gunčaga
Návrhová komisia: RNDr. Stanislav Uličiansky, CSc., RNDr. Jozefína Križanová
Zapisovateľka: RNDr. Magdaléna Kučerová
Overovateľ: Prof. RNDr. Jozef Tiňo
15.2. GZ vzalo na vedomie odovzdanie Cyrilometodskej medaily J.E. otcovi biskupovi Mons.
Františkovi Rábekovi.
15.3. GZ schválilo:
Správu o činnosti ÚSKI
Správu o hospodárení ÚSKI
Revíznu a kontrolnú správu ÚSKI
Zvýšenie členského príspevku od 1.1.2016 na 15 Euro/rok pre zamestnaných členov a 7
Euro/rok pre študentov a dôchodcov
15.4. GZ zvolilo:
Predsedu: Doc. RNDr. Emila Bětáka, DrSc.
Podpredsedov za regióny: Ing. Mgr. Máriu Spišiakovú, PhD. za zsl. región, 1. podpredseda
RNDr. Ľubomíra Prikryla za ssl. región,
PaedDr. Jána Maníka, PhD. za vsl. Región
Ďalších členov predsedníctva: Mons. Mgr. Gašpar Fronc, Doc. PhDr. Miroslav Karaba,
PhD., RNDr. Jozefína Križanová
Revíznu a kontrolnú komisiu: Doc. PaedDr. Jána Gunčagu, PhD., Ing. Petra Haťapku,
Prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD.
K bodu 16: Zakončenie
Predseda ÚSKI poďakoval za aktívnu účasť na GZ, blahoželal zvoleným funkcionárom
ÚSKI, poprial šťastnú cestu cezpoľným účastníkom a zakončil generálne zhromaždenie.

Bratislava, 25. 4. 2015
Zapísala: RNDr. Magdaléna Kučerová
Overil: Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.

