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OPUSTIL NÁS ING. DA RIUS KLINOVSKÝ 
(5. 6. 1930 – 7. 5. 2016), 

 DLHOROČNÝ VÝKONNÝ TAJOMNÍK ÚSTREDIA 
SLOVENSKEJ KRESŤA NSKEJ INTELIGENCIE

Korene Slovenskej kresťanskej inteligencie 
siahajú do roku 1919, keď v auguste na zjaz-
de slovenského študentstva v Ružomberku bo-
lo založené založené Sociálne sdruženie sloven-
ského študentstva (SSSŠ), ktoré sa v auguste 
1921 premenilo na Ústredie slovenského kato-
líckeho študentstva (ÚSKŠ)  Od roku 1948 bo-
lo toto združenie u nás zakázané, pôsobilo v za-
hraničí ako ÚSKŠvZ  Tam zásluhou exilového 
predsedu Dr  J  Gunčagu úspešne pokračovalo 
v práci, čo po nežnej revolúcii umožnilo obnovenie jeho činnosti na 
Slovensku  V roku 1990 generálne zhromaždenie v Bratislave prijalo 
názov Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie – ÚSKI  Obnove-
nie jeho činnosti nebolo jednoduché, ale podarilo sa a ÚSKI sa po-
pri zvládaní organizačných úloh v novom prostredí usilovalo obnoviť 
ideu slobody aj v politickej oblasti  Svedčí o tom bohatá prednášková 
činnosť a príslušné písomné záznamy 

Do tohto prúdu sa v roku 1992 vnoril Ing  D  Klinovský s energiou 
jemu vlastnou – dôsledne, obetavo, usilovne  Tak sa čoskoro dostal 
do povedomia členov ÚSKI  

Ing  Darius Klinovský sa narodil 5  júna 1930 v Oravskom Podzám-
ku v rodine lesného inžiniera  Život uprostred nádherného prostre-
dia Hviezdoslavovho kraja v ňom vypestoval veľkú lásku k skutoč-
ným hodnotám 

Po maturite na gymnáziu v Dolnom Kubíne (1941 – 1949) študo-
val na Slovenskej vysokej škole technickej, Fakulte elektrotechnic-
kého inžinierstva  Vysokoškolský diplom si prevzal v r  1953  Po 
skončení štúdií a dvojročnej vojenskej službe sa zamestnal v Hydro-
projekte, kde pracoval v rokoch 1955 – 1964 ako samostatný pro-
jektant  Následne pracoval v Ústave mechaniky a automatizácie SAV 
do r  1978 (po premenovaní Ústav technickej kybernetiky)  Od roku 
1979 až do odchodu do dôchodku v r  1992 pracoval na Ústave me-
rania a meracej techniky SAV ako výskumný pracovník 

V dôchodku naplno rozvinul svoje aktivity v prospech ostatných  
Po zamatovej revolúcii bol jedným zo zakladajúcich členov Kresťan-
skodemokratického hnutia  Bol aktívny v mnohých petíciách, neľu-
toval celé hodiny zbierať podpisy v prospech dobrej veci  V rokoch 
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1990 – 2002 bol komunálnym poslancom za Kresťanskodemokra-
tické hnutie v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  Bol iniciátorom 
a organizátorom stavby Kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na 
Kramároch, v ktorom potom trávil denne vzácne chvíle pri svätej 
omši  

V Slovenskom zväze záhradkárov bol dve desaťročia predsedom 
základnej organizácie Červený kríž, ktorá pod jeho vedením sa vypra-
covala na popredné miesta v rámci Bratislavy  

Vždy si vedel zadeliť svoj čas medzi rodinu, povinnosti a oddych  
Nedeľa bola pre neho posvätná  Po boku svojej manželky MUDr  Ma-
tildy Klinovskej svojim troch dcéram vštepoval svoje životné hod-
noty vlastným príkladom  Jeho najcharakteristickejšie vlastnosti boli: 
nezištnosť, nekonfliktnosť, skromnosť a pracovitosť  

Po obnovení činnosti ÚSKI na Slovensku sa Ing  Klinovský v ro-
ku 1992 stal jeho členom a neskôr vo funkcii výkonného tajomníka 
významne prispieval k jeho rozvoju  Jeho aktivity sa naplno rozvíjali 
po roku 2000, keď sa ÚSKI zameralo na mládež a nápravu ideových 
nánosov totality  Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie zača-
lo organizovať trojdňové semináre pre učiteľov základných a stred-
ných škôl  Tieto semináre sa organizovali raz mesačne a prebieha-
li v dvoch cykloch: 12 seminárov vo Svite a 12 v Žiline  Nasledovali 
ďalšie semináre pre študentov vysokých škôl v univerzitných cen-
trách Slovenska – Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, 
Nitra  Okrem toho raz mesačne sa organizovali prednášky v bratislav-
skej pobočke ÚSKI  Príprava a priebeh všetkých týchto podujatí vy-
žadovali enormné nasadenie: termíny, priestory, technika, oslovenie 
škôl, pozvanie záujemcov, zabezpečenie stravovania a ubytovania  
Túto prácu zabezpečoval Ing  D  Klinovský a všetko bolo vždy per-
fektne pripravené 

Medzi významné činnosti Ing  D  Klinovského patril kontakt s člen-
skou základňou ÚSKI  Členovia si postupne radi zvykali, že na sek-
retariáte je výkonný tajomník a že je možné mu kedykoľvek zavo-
lať, poslať správu, či položiť otázku  Ing  Klinovský sa stal symbolom 
ÚSKI  Predsedovia a členovia predsedníctva sa menili, Ing  D  Klinov-
ský bol vyše 20 rokov stálicou  A nebola to len prítomnosť na sekre-
tariáte  Významná bola ochota, spoľahlivosť a vytrvalosť  Nemožno 
vymenovať všetky činnosti  Ak niektoré spomeniem, bude to len vr-
chol ľadovca – kontakt s poštou, bankou, registrácia členstva, kon-
takt s členmi, expedícia časopisu Radosť a nádej    

Som si vedomý, že tak, ako nemožno pozbierať kvapky dažďa, vidi-
teľný je len prúd vody, tak aj u Ing  D  Klinovského zaznamenávame 
len hlbokú brázdu, ktorá vznikla jeho pôsobením  Jeho vyše 20 rokov 
práce pre idey ÚSKI sú pre nás výrečným odkazom  Uvedomujem si, 
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že pravidelnosť a dôslednosť, s akou pristupoval k ÚSKI, môže vyplý-
vať len z vedomia, že poslanie ÚSKI má veľký zmysel, že jeho činnosť 
je nielen potrebná, ona je súčasťou snaženia o obnovu spoločnosti a 
že ÚSKI je povolaná odstraňovať deformácie štyridsiatich rokov tota-
lity  Nedá sa slovami postihnúť všetko, čo Ing  D   Klinovský pre ÚSKI 
znamenal  Som rád, že bola možnosť to vyjadriť symbolom a urobilo 
to Predsedníctvo ÚSKI, keď v roku 2011 ocenilo jeho prácu a udeli-
lo mu najvyššie vyznamenanie – Cyrilometodskú medailu ÚSKI  Prá-
vom sa zaradil medzi 27 významných osobností, ktorým toto ocene-
nie bolo udelené 

Ing  Dárius Klinovský vniesol do života ÚSKI cenné hodnoty: ne-
zištnosť, nekonfliktnosť, skromnosť a pracovitosť  Mal rád organizá-
cie, v ktorých pôsobil, miloval ľudí, pre ktorých pracoval  Dopomoh-
la mu k tomu hlboká viera  Ďakujeme za tento vzácny odkaz 

Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.


