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1. Úvod
Predsedníctvo ÚSKI zvolené na III. GZ v roku 1999 pracovalo v zlo-

žení: predseda A. Hajduk, podpredsedovia M. Gibalová, R. Gunčaga
ml., K. Gurský, generálny tajomník J. Glasa, hospodárka J. Križanová a
čestný predseda J. Gunčaga. Hlavný výbor ÚSKI okrem predsedníctva
tvorili ešte predsedovia pobočiek a sekcií ÚSKI a zástupca KBS (p.
biskup Imrich). Krátko po zvolení sa podpredsedníčka M. Gibalová
presťahovala do Svitu, kde ju čakala náročná činnosť v Katolíckej cha-
rite a približne v polovici funkčného obdobia generálny tajomník J.
Glasa bol poverený náročnou činnosťou v orgánoch Ministerstva
zdravotníctva, v komisii KBS ako aj v zahraničných organizáciách,
čím organizačná činnosť predsedníctva ÚSKI prešla hlavne na predse-
du, hospodárku a výkonného tajomníka D. Klinovského. Situácia sa
riešila pričlenením Združenia pre vedu a vieru ako Sekcie ÚSKI pre
vedu a vieru, ktorej predsedom je Jozef Tiňo. Z titulu svojej funkcie
predsedu sekcie prevzal na seba v rámci HV ÚSKI veľkú časť organi-
začnej práce, a to nielen v rámci sekcie, ale najmä pri projektoch a
podujatiach ÚSKI. Nezištnú pomoc pri tejto organizačnej práci od-
viedla Monika Šurdová, najmä vo sfére nevďačnej výkonnej práce pri
našich podujatiach. Rovnako naposledy menovaná dvojica prevzala na
seba ťarchu pri pokračovaní vydávania nášho časopisu RaN, potom čo
č. 2/2002 pre zaneprázdnenosť vedúceho redaktora J. Glasu nevyšlo.
Hlavný výbor ÚSKI sa schádzal častejšie než predpisujú stanovy, ale
väčšina miomobratislavských členov sa zakaždým ospravedlnila, čo pri
náraste cestovného a iných povinností sa čiastočne dá chápať. Aj z
tohto dôvodu predkladáme novú kandidátku predsedníctva ÚSKI v
pozmenenom zložení, dohodnutom na poslednom zasadaní HV v
tomto funkčnom období dňa 11. 4. 003 od 13. do 17. hod. Toľko k or-
ganizácii práce s tým, že k činnosti pobočiek a sekcií ÚSKI budú
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môcť ich predsedovia hovoriť v bode 9 nášho programu pri diskusii k
správam.

2. Plnenie uznesení III. GZ ÚSKI zo dňa 26. 6. 1999 

Uznesenie III. GZ ÚSKI obsiahnuté tiež v správe odstupujúceho
predsedu ÚSKI Dr. J. Gunčagu z toho istého dňa boli, vzhľadom na
vtedajší útlm činností formulované ako „realistický minimálny prog-
ram“ obsahujúci 4 kľúčové body:
1. starať sa o vzdelávanie a sebavýchovu členov ÚSKI (formovať an-

gažovaných kresťanov z radov mladšej a strednej generácie),
2. organizovať verejné podujatia pre širšie publikum (orientované na

myšlienky II. Vatikánskeho koncilu),
3. zviditeľňovať podujatia ÚSKI, využívať médiá,
4. zjednodušiť organizačnú štruktúru ÚSKI s jednoduchým vedením

vrátane sekretariátu, pretože neboli prostriedky na ďalší nájom
miestnosti. 
Ako sa neskoršie ukázalo, tento „minimalistický program“ bol v po-

sledných rokoch vysoko prekročený, i keď stále zostáva aktuálna naj-
mä organizačná štruktúra a funkčnosť pobočiek a sekcií ÚSKI. 

Finančné problémy sa podarilo zvládnuť vďaka sponzorskej podpo-
re niektorých našich vďačných členov, ktorých spomenieme v správe
o hospodárení) ako aj vďaka projektom, ktoré sme vypracovali pre
Ďalšie vzdelávanie učiteľov a podporila ho nemecká nadácia Renova-
bis a pre interdisciplinárny dialóg medzi vedou a vierou, ktorý pod-
porila Templetonova nadácia z USA. Za podporu našich každoroč-
ných sympózií vďačíme, vrátane súčasného prebiehajúceho, nadácii
Hannsa Seidla.

5. Prehľad akcií ÚSKI v období 1999 – 2003 

Keďže v priestoroch konania GZ je inštalovaná výstava o činnosti
ÚSKI za roky 1999 – 2003, v správe sa sústredíme na najdôležitejšie
akcie.

3.1. Sympóziá ÚSKI
• 16. – 18. júna 2000, Svit:

Pravda, pluralita a pluralizmus v spoločnosti
Program – príloha č. 1, príspevky uverejnené v RaN-e č. 1/2000

• 22. – 24 júna 2001, Svit:
Zodpovednosť kresťanov v spoločnosti
Program – príloha č. 2, príspevky pozri v RaN-e č. 1/2000

• 11. – 13. mája 2001, Marianka:
O zodpovednosti kresťanov v spoločnosti
Sympózium uskutočnené v spolupráci s Nezávislými kresťanskými
odbormi a Network Slovakia, hlavne pre mládež
Program – príloha č. 3, príspevky v RaN-e č. 1/2000
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• 14. – 16. júna 2002, Svit:
Vzdelávanie sa vo vedách a rast vo viere
Program – príloha č. 4, príspevky v RaN-e č. 1/2002

• 9. –11. mája 2003, Svit, Dielo Máriino:
Európska únia, kresťanstvo a my
Program – príloha č. 5, príspevky vyjdú v RaN-e
(Sympózium uskutočnené týždeň pred referendom)

3.2 Projekt ÚSKI – Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Projekt – Ďalšie vzdelávanie učiteľov (ďalej DVU) bol ťažiskovým

programom ÚSKI v rokoch 2001 – 2002, a jeho príprava začala už v
roku 2000 konzultáciami s predchádzajúcim i súčasným predsedom
KBS Mons. R. Balážom a Mons. F. Tondrom i konzultantom Renovabi-
su Ing. G. Kopetzkým. Projekt pozostával z 12 víkendových kurzov
pre učiteľov najmä z cirkevných škôl (základných i stredných) a bol
zameraný na tie otázky z jednotlivých predmetov, ktoré boli počas
takmer polstoročnej ateizácie vyučovania ideologicky zneužívané a
skresľované. Cieľom programu bolo dať učiteľom vo forme prednášok
a diskusií vedených expertmi z jednotlivých vedeckých disciplín, zdra-
vé kresťanské sebavedomie a ukázať im, že pravá veda a zrelá viera si
neprotirečia, naopak, vzájomne podnecujú poznávanie pravdy. Orga-
nizácia Renovabis – Akcia solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi
strednej a východnej Európy program podporila a mohol sa v celej
šírke uskutočniť vďaka odbornej, organizačnej, hospodárskej a tech-
nickej práci predsedu, hospodárky a výkonného tajomníka USKI,
predsedu sekcie pre vedu a vieru a novozvolenej podpredsedníčky
USKI. Záverečného sympózia projektu – Vzdelávanie sa vo vedách a

rast vo viere 14. – 16. júna 2002 sa zúčastnili predseda KBS Mons. Prof.
F. Tondra, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelávanie a kultúru Mons.
F. Rábek a nemeckí hostia z našej partnerskej organizácie Christop-
horus s predsedníčkou p. G. Fehrenbach. Najúspešnejší učitelia dosta-
li diplomy absolventov kurzu. Z projektu vyšli celkom 3 zborníky
prednášok ako osobitné čísla nášho členského časopisu RaN: 1/2002,
2/2002 a 1/2003. Programy jednotlivých podujatí Projektu DVU tvo-
ria prílohy č. 6a. až 6l.

3.3 Projekt ÚSKI – Interdisciplinárne dialógy medzi vedou a
vierou na slovenských univerzitách a teologických fakultách

Tento odborne náročný projekt vzájomných dialógov medzi jednot-
livými oblasťami prírodných vied, etiky, filozofie a teológie sa usku-
točnil vďaka sponzorskej podpore Templeton Fundation a Center for
Theology and Natural Sciences so sídlom v Berkeley, USA. Vysokú úro-
veň štyroch dvojdňových konferencií zabezpečovali odborní garanti:
Prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc., predseda ÚSKI a Prof. RNDr. Jozef
Tiňo, DrSc., predseda sekcie pre vedu a vieru ÚSKI za oblasť prírod-
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ných vied a Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., dekan Cyrilometodskej bo-
hosloveckej fakulty Univerzity Komenského a Prof. RNDr. ThDr. Ladi-
slav Contos PhD., dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity za ob-
lasť etiky, filozofie a teológie. Konferencie sa uskutočnili:
• 16. – 17. nov. 2002 v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave
• 22. – 23. nov. 2002 v RK CMBF v Bratislave (s účasťou bohoslovcov

z TU)
• 7. – 8. marca 2003 v Teologickom inštitúte CMBF UK v Badíne

(s účasťou posl. UMB v Ban. Bystrici)
• 28. – 29. marca 2003 v Teologickom inštitúte CMBF UK v Koši-

ciach (s účasťou posl. TI v Spišskej Kapitule a Gréckokatolíckej bo-
hosloveckej fakulty v Prešove ako i UPC v Košiciach).
Programy konferencií (na ktoré nadväzovali diskusné semináre) tvo-

ria prílohy č. 7 – 10 tejto správy; prednášky vyšli v dvoch Zborníkoch
z konferencie s názvom projektu v r. 2003. Podujatia, na ktorých sa v
otvorenej diskusii riešili problémy vedy a viery, ako napr. problemati-
ka vzniku a vývoja vesmíru, antropického princípu, evolúcie v príro-
de, antropogenézy, učenia Teilharda de Chardin, filozofie človeka ale-
bo vzťahu človeka k prírode (podrobnejšie – pozri programy) boli vy-
soko ocenené aj predsedom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru
mons. F. Rábekom, predsedom Rady KBS pre univerzity T. Gálisom a
zodpovedným za pastoračný a evanjelizačný plán rím.-kat. cirkvi na
Slovensku v r. 2001 – 2006 mons. B. Boberom, ktorí sa zúčastnili častí
konferencií. Potešilo nás, že sme sa stretli s veľmi veľkou pozitívnou
odozvou poslucháčov teologických fakúlt i u predstavených.

3.4 Interdisciplinárne dialógy pri KBS
V spolupráci s pôvodnou komisiou KBS pre vedu, vzdelanie, kultú-

ru a univerzity, neskôr zmenenú na Radou KBS pre vedu, vzdelanie a
kultúru, ktorú vedie mons. Rábek, po veľmi úspešnom podujatí Jubi-
lea vedcov, v rámci akcií KBS 25. mája v jubilejnom roku 2000, ktoré
organizovala komisia Prof. Tiňu ako podpredsedu SAV, sme prikročili k
zorganizovaniu vnútrocirkevných dialógov špecialistov z jednotli-
vých oblastí vied a teológov na pôde KBS, na Kapitulskej 11 v Brati-
slave. Tieto dialógy sú zamerané najmä na problémy, v ktorých pre-
bieha v celosvetovom meradle hľadanie primeranej teologickej odpo-
vede na otázky prinášané modernou vedou, pri ktorých dochádza k
reinterpretácii zaužívaných pojmov v snahe o dosiahnutie súladu a
vzájomného pochopenia (napr. pri otázkach telo duša, duch, ľudská
prirodzenosť, sloboda, dôstojnosť apod.). Stretnutia prebiehajú vždy s
úvodnými krátkymi vystúpeniami špecialistov a asi 2 – 3-hodinovou
diskusiou medzi pozvanými odborníkmi. Doteraz sa uskutočnili nasle-
dujúce stretnutia:
• 9. 10. 2001 Etika v politike a spoločnosti

• 29. 1. 2001 Génové technológie a klonovanie

• 14. 5. 2002 Evolúcia (evolúcia vesmíru, antropický princíp, bioge-
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néza, antropogenéza)

• 10. 12. 2002 Etika génových technológií

Zo stretnutí nevychádzajú publikované materiály, ale niektoré témy
sa čiastočne objavili v časopise RaN alebo v našich zborníkoch.

3.5. Medzinárodná konferencia ÚSKI, URAM a TU (Piešťany
2000)

V dňoch 25. – 28. 10 2000 sa uskutočnila v Exercičnom dome v
Piešťanoch Medzinárodná konferencia – 6-th regional URAM Confe-
rence – venovaná problematike stretu prírodných vied, teológie a fi-
lozofie s osobitným zreteľom na antropický kozmologický princíp.
Usporiadateľom boli: International Society for the Study of Human
Ideas on Ultimate Reality and Meaning (URAM), Teologická fakulta Tr-
navskej univerzity (TFTU) a Ústredie slovenskej kresťanskej inteligen-
cie (ÚSKI). Prof. Hajduk bol predsedom vedeckého organizačného vý-
boru. Medzi prednášateľmi boli účastníci od USA a Kanady, cez Euró-
pu až po Indiu. Konferenciu otvoril zástupca URAM p. T. Fay S.J., z Ka-
nady. Teistickej vede a kozmológii sa venoval R. Clouser (Nee Yersey)
a O. Bedry (New York), problematike big bangu a následným proce-
som E. Nemesseghy S. J., B. Lukács a N. Fay (všetci Maďarsko), vedec-
kému hinduizmu a realizmu D. Gangyopadhaya a D. Basu (India). Z
našej strany A. Hajduk referoval o antropickom princípe, I. Kiss o ge-
netike, M. Blažek o zániku vesmíru, P. Mlynarčík SDB o príčinnosti a
J. Gunčaga o kresťanskom pohľade na realitu. Niektoré referáty publi-
kovali v časopise URAM.

Program konferencie je v prílohe 11.

3.6. Medzinárodné konferencie KAV v spolupráci s ÚSKI
(Smolenice 1999, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem 2000, Eisenstadt
2001, Leanfalu 2002, Marianka 2003)

Naša sesterská organizácia V Rakúsku Katholische Akademikerver-
band der Erzdiozese Wien (zastúpená p. Dr. Wolframom) organizuje
každoročne konferencie zamerané na kultivovanie kresťanských hod-
nôt v stredo a východoeurópskom regióne, ktoré usporadúva so spo-
lupracujúcimi organizáciami týchto krajín. Ťarchu organizácie berie
na seba usporiadajúca krajina, ktorou sme boli my v roku 1999 a
2003. Aj v ostatných rokoch sme však spolupracovali na programe.
Od nás sa na konferenciách zúčastňovalo 5 – 10 členov. Výdavky sú níz-
ke, lebo podujatia sú sponzorované.

Spoluorganizovali sme nasledujúce konferencie:
Duchovná starostlivosť o Európu; 30. apríla – 2. mája 1999, Smole-

nice
Kresťanské cirkvi a európska kultúra; 5. – 6. máj 2000, Lísek u

Bystřice nad Perštejnem 
Európa na ceste k spoločenstvu hodnôt; 4. – 6. mája 2001, Eisen-

stadt
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Spoznať Európu; kresťanský príspevok k dialógu kultúry a Európy,
3. – 5. mája 2002,  Leánfalu

Nové víno do nových nádob; 2. – 4. mája 2003, Marianka
Programy konferencií sú v prílohách 12 – 16.

3.7. Spolupráca ÚSKI s partnerskou organizáciou Christop-
horus v SRN

Spolupráca z predchádzajúcich rokov pokračuje veľmi plodne. V
lete r. 2000 sme hostili autobusový zájazd členov Christophorusu po
Slovensku, ktorý úspešne organizoval Dr. J. Glasa. Po Tatrách a kultúr-
nych a historických miestach ich doprevádzal Prof. K. Gurský a
Doc. Chalupecký s odborným výkladom. Hostia sa zastavili aj v bis-
kupských sídlach, prijal ich p. Biskup F. Tondra i p. Kardinál Korec.
Navštívili aj Trnavskú univerzitu a v Bratislave ich uvítal bývalý rek-
tor TU a predseda ÚSKI Prof. Hajduk.

R. 2000 sa Dr. Werner Elsel s manželkou a G. Fehrenbach s manže-
lom (bývalý predseda a terajšia predsedníčka Christophoru) zúčastni-
li záverečného sympózia ÚSKI z príležitosti ukončenia projektu Ďal-

šie vzdelávanie učiteľov, ktoré nielen svojou účasťou, ale aj finančne
podporili, čím umožnili zakúpiť nové počítačové vybavenie sekretariá-
tu ÚSKI.

Naša delegácia (6 členov) sa na ich pozvanie zúčastnila Konferencie
Christophorus v Bensbergu pri Kolíne (14. –16. 6. 2002). Podobne v
tomto roku je 6-členná delegácia ÚSKI pozvaná na Konferenciu do
Bensbergu. Témou je islam.

3.8. Spolupráca ÚSKI s medzinárodnou organizáciou SIIAEC
(Soc. International des Ingenieures, des Agronomes et des Cadres Eco-
nomiques Catholiques)

Táto organizácia je orientovaná na medzinárodnú spoluprácu kres-
ťanov v oblasti inžinierstva, ekonómie a poľnohospodárstva. Za pred-
sedu bol v roku 2002 SIIAEC zvolený Ing. Jozef Habovštiak; vedenie
sídli v Paríži. V dňoch 24. – 26. 3. 2000 bola v spolupráci s Rakú-
skom, zastúpeným Ing. Spitalerom zorganizovaná konferencia SIIAEC
v Bratislave (SUZA), na ktorej s referátom vystúpil aj predseda ÚSKI
Prof. A. Hajduk. Ing. Habovštiak bol spoluorganizátorom aj ďalších
konferencií SIIAEC, na ktorých sme však boli minimálne zastúpení, i
keď organizátori prispievali na pobyt, nie však na cestovné. Z nášho
členstva nebol dostatočný záujem o problematiku. O aktivitách SIIA-
EC podrobne informuje správa SIIAEC 1996 – 2003, ktorá je k na-
hliadnutiu na sekretariáte ÚSKI aj s fotodokumentáciou.

3.9 Účasť ÚSKI na iných medzinárodných podujatiach
(Kongresy Renovabis, Konferencia České Budejovice, Krakow, Osta-

richi, SIESC, IUPAX)
ÚSKI dostáva pozvania na mnohé medzinárodné podujatia. Z fi-
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nančných dôvodov sa však žúčastňuje iba na sponzorovaných alebo
čiastočne sponzorovaných podujatiach, kde zvyšok nákladov si hradia
spravidla účastníci sami. Pravidelne, každoročne (obyčajne v auguste)
sa zúčastňujeme medzinárodného kongresu Renovabis vo Freisingu
pri Mníchove (2 účastníci z ÚSKI, celkove do 10 ľudí zo Slovenska).
Kongresy sú venované aktuálnym otázkam kresťanstva vo svete a majú
vysokú úroveň. Zaužívaný je systém pódiových diskusií a špecializova-
ných užších diskusií k témam kongresu, vedených v ekumenickom
duchu. Kongres je súčasne príležitosťou pre cca 300 účastníkov nad-
viazať neformálne spolupráce kresťanských organizácií, ako aj mož-
nosťou konzultovať vlastné projekty usilujúce sa o podporu Renova-
bis.

Zástupcovia ÚSKI sa zúčastňujú aj podujatí organizovaných kresťan-
skými organizáciami ako Iustitia et Pax (IUPAX – Komárom – Komár-
no, Ostrihom), SIESC (ktorých sa zúčastnili členovia pedagogickej
sekcie ÚSKI), Forum Ostarichi v Rakúsku, Socialwissenschaftliche
Zentralstelle (KSZ) v Mönchengladbachu (tiež konferencie v Krako-
ve). Prof. Hajduk mal pozvaný referát na Medzinárodnej konferencii
Předpoklady a cíle dialogu mezi přírodovedci a teology, ktoré uspo-
riadala Teologická fakulta Jihočeské university v Českých Budejovi-
ciach 7. – 8. 12. 2001, ako aj na medzinárodnej konferencii : „And the
Truth will make you free“ – Theology and Science in Conversation in
the changing context of Central and Eastern Europe, uskutočnenej na
Ev.a.v. Teologickej fakulte UK v Bratislave 31. 1. – 2. 2. 2003.

3.10. Spolupráca ÚSKI s domácimi kresťanskými organizá-
ciami a inštitúciami

(KBS – Rada a Komisie FKI, FVO, Združenie kresťanských pedagó-
gov, KD zväz pedagógov, ZKŠS, Metodické centrum)

Predovšetkým treba spomenúť, že viacerí p. biskupi sa zúčastnili
mnohých akcií ÚSKI a že viacerí členovia ÚSKI pôsobia v Komisiách
a Radách KBS ( J. Glasa, A. Hajduk, J. Tiňo, O. Erdelská, ...) a zúčastňo-
vali sa aj na príprave evanjelizačného a pastoračného plánu katolíckej
cirkvi na Slovensku 2001 – 2006, na príprave dňa vedcov v rámci mi-
léniových akcií KBS a prednáškových cyklov pre katechétov organizo-
vaných Metodickým centrom MŠ v spolupráci s KBS. S predstaviteľ-
mi KBS konzultovalo ÚSKI aj viaceré svoje aktivity. Nakoniec p. Biskup
Imrich zastupuje KBS v ÚSKI ako člen Hlavného výboru ÚSKI.

Výraznú aktivitu prejavilo ÚSKI v rámci Fóra Kresťanských inštitú-
cií – FKI, kde sme aj vo výbore FKI (A. Hajduk) a kde sme prevzali ad-
ministráciu fondu KBS pre financovanie tajomníka FKI. Nemalé úsilie
sme vynaložili aj na rokovania FKI, keď v dôsledku reorganizácií FKI
stratilo zastrešenie KBS. Situácia sa vyriešila, patronát nad FKI prevzal
p. biskup R. Baláž.

Veľmi plodná spolupráca sa prejavila medzi ÚSKI a Fórom pre ve-
rejné otázky – FVO, novou životaschopnou organizáciou združujúcou
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najmä angažovanú kresťanskú mládež. Boli sme pri založení FVO a
Prof. Hajduk je aj členom výboru FVO. FVO sa prejavilo vo verejnosti
viacerými úspešnými akciami v UPC, protestnými listami ministrovi
školstva Ftáčnikovi, spoločnými akciami s kresťanskými odbormi a
pod. Pri viacerých akciách bolo ÚSKI spoluorganizátorom. Za zmien-
ku stojí aj spolupráca ÚSKI so Združením katolíckych škôl Slovenska
(ZKŠS), Zväzom kresťanskodemoktarických vedcov a pedagógov a
užitočné sú informácie o aktivitách iných kresťanských organizácií,
najmä pri stretnutiach 2 x ročne v rámci FKI.

3.11 Ďalšie významné aktivity ÚSKI v sekciách a poboč-
kách:

Diskusné stretnutia Sekcie pre vedu a vieru ÚSKI
Stretnutia prebiehajú vo forme klubových stretnutí každý prvý uto-

rok v mesiaci od 16. do 18.h na Žabotovej ulici č. 2 v Bratislave. A sú
otvorené pre každého záujemcu i nečlenov sekcie ÚSKI. Témy s uve-
dením autora úvodného slova sú rozosielané členom sekcie dopredu a
tvoria pokračujúce okruhy. Za posledné roky sa uskutočnili diskusné
stretnutia na nasledujúce okruhy tém:

1. okruh – evolúcia

• 2. 10. 2001 – Evolúcia vesmíru; úvodný referát: Prof. RNDr. Anton
Hajduk, DrSc., Astronomický ústav SAV

• 6. 11. 2001 – Evolúcia a západné myslenie; úvodný referát:
Dr. Ilnicky, Krakow

• 4. 12. 2002 – Evolúcia z pohľadu biológie; úvodný referát: Doc.
RNDr. Oľga Erdelská DrSc., Botanický ústav SAV

• 5. 2. 2002 – Evolúcia a kreácia z pohľadu filozofie; úvodný re-
ferát: Prof. Ing. Ján Letz, PhD., Fakulta humanistiky TU

• 5. 3. 2002 – Paleontológia, evolúcia a kreacionizmus; úvodný
referát: Doc. RNDr. Peter Holec, PhD., Prírodovedecká fakulta UK
Bratislava

• 2. 4. 2002 – Evolúcia v diele Teilharda de Chardin; úvodný re-
ferát: PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., Filozofická fakulta Bratislava

• 7. 5. 2002 – Evolúcia z pohľadu teológie; úvodný referát: Doc.
Dr. Ján Ďačok, PhD. SJ, Teologická fakulta TU

2. okruh – genetika a génové inžinierstvo

• 6. 6. 2002 – Ľudský genóm; úvodný referát : RNDr. Vladimír Zajac,
PhD., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

• 1. 10. 2002 – Molekulová genetika ako základ génového inži-
nierstva; úvodný referát: Doc. RNDr. Blanka Böhmová, PhD., Príro-
dovedecká fakulta UK, Bratislava

• 5. 11. 2002 – Genetika a klonovanie v službách človeka; úvod-
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ný referát : RNDr. Eva Hanušovská, PhD., Neuroimunologický ústav
SAV

• 3. 12. 2002 – Tajomstvá ľudského genómu; úvodný referát:
Doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., Virologický ústav SAV

3. okruh – etika génových technológií (EGT)

• 4. 2. 2003 – EGT – pohľad biochemika; úvodný referát : RNDr.
Eva Hanušovská, PhD., Neuroimunologický ústav SAV

• 4. 3. 2003 – EGT – pohľad lekára; úvodný referát: Doc. MUDr. Jo-
zef Glasa, PhD., Ústav preventívneho lekárstva

• 1. 4. 2003 – EGT – pohľad filozofa; úvodný referát : Doc. Dr. Peter
Sýkora, PhD., Filozofická fakulta UK

• 6. 5. 2003 – EGT – pohľad lekára a teológa; úvodný referát:
MUDR. Mária Mojzešová, PhD., Doc. MUDr. Aurel Štefko, PhD.

Akademické stretnutia organizované v spolupráci s bratislav-
skou pobočkou ÚSKI

Tieto stretnutia majú popularizačný alebo informačný charakter a
sú určené aj pre širokú verejnosť. Spravidla sa uskutočňovali každý tre-
tí piatok v mesiaci od 16. do 18. h. V budove Aloisiana na Kostolnej
ulici č. 1 v Bratislave a bývajú avizované v kostoloch, v QUO a Kato-
líckych novinách. Za roky 1999 – 2003 sa uskutočnilo 33 prednášok
spojených s diskusiou. Prednášatelia a témy sú uvedené v prílohe č.
17.

Prešovská pobočka ÚSKI uskutočnila taktiež viacero akcií, pred-
nášky Prof. A. Hajduka zabezpečili tiež pobočky v Žiline a Michalov-
ciach.

Vznik nových sekcií ÚSKI a nové vedenie sekcií

Po predchádzajúcich diskusiách a rokovaniach HV ÚSKI 11. 4. 2003
poveril vytvorením resp. dotvorením sekcií nových členov, takže ÚSKI
má k dnešnému dňu (10. 5. 2003) tieto sekcie a ich predsedov:

sekcia ÚSKI predseda sekcie

Sekcia pre vedu a vieru Prof., RNDr. Jozef Tiňo, DrSc., 
podpredseda ÚSKI

Teologická sekcia ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., 
Teologický inštitút, Spišská Kapitula

Pedagogická sekcia Doc. PhDr. Mária Kožuchová
Pedagogická fakulta UK Bratislava

Filozofická sekcia Tomáš Kríž
Katolícka univerzita Ružomberok

Žurnalistická sekcia Miroslav Volček
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Katolícka univerzita Ružomberok
Lekárska sekcia MUDr. Agnesa Šiffalovičová, Bratislava

Ďalšie sekcie sú v príprave. Treba oceniť obetavosť organizátorov a
môžeme sa tešiť na ich úspešnú činnosť.

Pobočky ÚSKI

Podľa členskej základne má ÚSKI viacero pobočiek. Aktívne sú iba
tieto:

pobočka ÚSKI predseda
Bratislava MUDr. Albín Kovaľ
Prešov Prof. MUDr. Karol Gurský, CSc.
Žilina Ing. Ján Čech
Katolícka univerzita Ružomberok  Marek Borovský

Obnovou činnosti ďalších pobočiek, ktoré nemusia byť územne čle-
nené, môžu existovať pri univerzitách, fakultách alebo iných inštitú-
ciách, bol poverený Prof. J. Tiňo.

4. Vydavateľská činnosť ÚSKI 

Za obdobie jún 1999 – máj 2003 ÚSKI vydalo:
4.1 – Časopis RaN – Radosť a nádej: č. 2/1999, 1 a 2/2000, 1/2001

(č. 2/2000 nevyšlo), č. 1 a 2/2001, 1 a 2/2002 a č. 1/2003.
4.2 – Zborníky referátov z podujatí:

• Ďalšie vzdelávanie učiteľov – RaN č. 1 a 2/2002 a 1/2003.
• Zborníky z konferencií a seminárov pod názvom Vzťah vedy

a viery v prírodných a spoločenských disciplínach, časť 1,
časť 2, časť 3.

• V roku 2000 vyšla kniha J. Gunčaga: Laik z povolania, Vyd.
M. Vaška, Prešov; v anglickej verzii pod názvom J. Gunčaga:
Laity as Christian by profession, Vyd. M. Vaška, Prešov.

• Vo Vydavateľstve ÚSKI a Vydavateľstve M. Vaška vyšla kniha
R. Lesňák – Spätné zrkadlá (dokumentácia Zločinov komu-

nizmu).

• V knihe Katolícke Slovensko (SSV) bolo ÚSKI predstavené na
str. 700 – 703 (A. Hajduk).

V roku 2003 pre zaneprázdnenie Doc. Glasu prevzal vydávanie
Prof. RNDr. Jozef Tiňo; k oficiálnej zmene došlo až na rokovaní Hlav-
ného výboru 11. 4. 2003, keď Prof. J. Tiňo bol menovaný za vedúceho
redaktora RaN-u. Prosím, aby generálne zhromaždenie 10. 5. 2003 vza-
lo túto zmenu na vedomie. Súčasne bola vymenovaná nová redakčná
rada časopisu a nový Odborný poradný zbor, ktorý bude uvedený v
tiráži. Za jazykovú úpravu bude zodpovedať Mgr. Monika Šurdová a za
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technickú úpravu Ing. Jana Tináková. Technickú redakciu prevzal Ing.
D. Klinovský.

5. Poďakovanie menom ÚSKI

Vyslovujem úprimnú vďaku všetkým osobám, ktorých mená sa vy-
skytujú v tejto správe, ich zoznam by bol dlhý. 

Predsa však chcem osobitne vyzdvihnúť prácu úzkeho okruhu nie-
koľkých ľudí (menovite Prof. Tiňu, Ing. Klinovského, Dr. Križanovú a
Mgr. Šurdovú, medzi ktorých počítam aj seba), na pleciach ktorých
spočívala najväčšia ťarcha činnosti ÚSKI v posledných rokoch. Keď si
uvedomujeme koľko prípravy, telefonátov, osobných stretnutí, koreš-
pondencie, zmien a hľadaní náhradných riešení, vyžaduje každá jedna
z početných konferencií a akcií a ich dovedenie až do publikačnej
formy, potom túto činnosť by sme sa mali odvážiť považovať za činnosť
dr. Gunčagom nazývaných angažovaných kresťanov.

Považujem za užitočné v závere uviesť adresár funkcionárov ÚSKI,
na ktorých sa môžu čitatelia tejto správy obracať v otázkach týkajú-
cich sa ich práce či poverenia. Jednako môžete sa obracať na oficiálnu
adresu ÚSKI, prípadne na e-mail uski@stonline.sk a sekretariát doručí
správu adresátovi.

Prílohy sú uložené na sekretariáte ÚSKI, Žabotova 2, 831 01 Bratisla-
va, sú k nahliadnutiu pre záujemcov o bližšie informácie.
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