
Zápisnica
zo IV. generálneho zhromaždenia ÚSKI

vo SVITE dňa 10. mája 2003

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie generálneho zhromaždenia
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3. Schválenie programu
4. Voľba pracovného predsedníctva
5. Správa predsedu ÚSKI
6. Správa hospodára
7. Správa revíznej komisie
8. Správa rozhodovacej komisie
9. Diskusia k správam

10. Udelenie absolutória odstupujúcemu hlavnému výboru
11. Predstavenie kandidátov nového hlavného výboru
12. Voľby ústredných orgánov: hlavného výboru, 

revíznej komisie, rozhodovacej komisie
13. Uznesenia
14. Zakončenie

K bodom:

1. Generálne zhromaždenie otvoril úradujúci predseda prof. Hajduk.
Privítal prítomných členov, v krátkosti predstavil program a po skon-
štatovaní, že gen. zhromaždenie je uznášaniaschopné sa hneď prikro-
čilo k bodu 2.

2. Návrh na zloženie jednotlivých komisií:
– mandátová: p. Šudrová, p. Gunčaga R.
– volebná: p. Kopecký, p. Slavkovský, p. Biroš
– návrhová: p. Tiňo, p. Vaško, p. Kovaľ
Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov jednot-
livé komisie v navrhnutom zložení.

3. Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov
program generálneho zhromaždenia.

4. Návrh na zloženie pracovného predstavenstva: predseda – p. Gur-
ský; členovia: p. Čech, p. Šiffalovičová, p. Volko.
Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov pracov-
né predstavenstvo v navrhovanom zložení.
Následne predseda pracovného predstavenstva p. Gurský vyzval
p. Hajduka, aby predniesol Správu predsedu ÚSKI.
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5. Prof. Hajduk prečítal Správu predsedu ÚSKI, v ktorej informoval
prítomných členov o činnosti ÚSKI za uplynulé štvorročné obdobie.
Správu formálne rozčlenil na dve časti: v prvej podal informáciu o or-
ganizačnej štruktúre (ústredie, pobočky, sekcie) a v druhej informo-
val o aktivitách ÚSKI. Zvlášť sa zmienil o vydavateľských aktivitách a
zvlášť o jednotlivých akciách ako boli semináre, cykly prednášok, rôz-
ne stretnutia a pod.

P. Gurský poďakoval prof. Hajdukovi za prednesenie Správy a vyzval
p. Križanovú, aby prečítala Správu hospodára.

6. P. Križanová – hospodárka ÚSKI – heslovite referovala o príjmoch
a výdavkoch ÚSKI. V závere oboznámila prítomných s aktuálnym sta-
vom na jednotlivých účtoch (korunový, dolárový a euro).

7. Správa revíznej komisie nebola prednesená z dôvodu neprítom-
nosti predsedu Revíznej komisie. Prof. Hajduk preto požiadal prítom-
ných, aby v bode 10. udelili len podmienečné absolutórium, ktoré na-
dobudne platnosť po predložení Správy revíznej komisie.

8. P. Kopecký konštatoval, že rozhodcovská komisia nemusela v
uplynulom období riešiť žiadne spory.

9. V diskusii informovali predsedovia pobočiek: prešovskej, žilin-
skej a bratislavskej o činnosti týchto pobočiek a o plánoch do budúc-
nosti.
Prof. Hajduk vyzval k väčšej aktivite aj ostatné pobočky.
Prof. Tiňo informoval o činnosti Sekcie pre vedu a vieru.
Prof Hajduk konštatoval, že ostatné sekcie „umĺkli“ a povzbudil prí-
tomných k aktívnejšej práci. Zároveň predstavil p. Spuchliaka, ktorý
založil Teologickú sekciu. P. Spuchliak v krátkosti informoval o plá-
noch, ktoré by Teologická sekcia mala naplniť v budúcom období.
Veľmi sľubnou sa ukazuje perspektíva vytvorenia ďalších sekcií a to:
pedagogickej (p. Kožuchová), filozofickej (p. Volček), žurnalistickej
(p. Dvorský), historickej a lekárskej (p. Neuwirth, p. Bíroš, p. Gurský
a i.). Prof. Hajduk vyjadril presvedčenie, že dôjde k vytvoreniu spomí-
naných sekcií a zahájeniu ich činností.

10. Generálne zhromaždenie udelilo podmienečné absolutórium
odstupujúcemu hlavnému výboru.
P. Gurský vyzval predsedníčku mandátovej komisie p. Šurdovú, aby
prečítala správu. P. Šurdová konštatovala, že prítomných 44. členov je
uznášaniaschopných a teda je možné prikročiť voľbe.
Generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov komi-
sie revíznu (p. Alexandra Komanová, p. Vojtech Šarluška, p. Albín Ko-
vaľ) a rozhodcovskú (p. Kopecký, p. Matheová).
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Pred vlastnou voľbou boli predstavení kandidáti nového predstaven-
stva:
– redseda: prof. Hajduk
– podpredsedovia: prof. Gurský, Mgr. Šurdová, prof. Tiňo, doc. Vaško
– generálny tajomník: RNDr. Fajkus
– hospodárka: RNDr. Križanová

V následnej diskusii sa nikto nevyjadril ku zmene (pripomienka ku
kandidátom, odvolanie kandidáta ani navrhnutie nového), preto sa pri-
kročilo k voľbe. Prítomným boli rozdané hlasovacie lístky. Každý mo-
hol hlasovací lístok upraviť podľa smernice. Po odovzdaní hlasovacích
lístkov členovia volebnej komisie spočítali platné hlasy ako i počty hla-
sov odovzdaných jednotlivým kandidátom. Volebná komisia skonštato-
vala, že generálne zhromaždenie schválilo potrebnou väčšinou hlasov
všetkých navrhnutých kandidátov.

11. Prof. Tiňo ako predseda návrhovej komisie predniesol návrhy
uznesení, ktoré prítomní členovia schválili potrebnou väčšinou hlasov.

Uznesenia:
• pokračovať v ďalšom vzdelávaní učiteľov pre štátne školy,
• oživiť činnosť pobočiek a sekcií ÚSKI a podporovať činnosť novo-

vytvorených pobočiek a sekcií,
• uplatňovať kresťanské zásady v kultúrnej, hospodárskej, sociálnej a

politickej oblasti,
• rozvíjať kresťanskú cyrilometodskú tradíciu a ekumenizmus a po-

kračovať v udeľovaní Cyrilometodskej medaily,
• zaujímať stanoviská k aktuálnym otázkam duchovného, kultúrneho

a politického života a uplatňovať ich v spoločnosti,
• zabezpečovať a vykonávať vydavateľskú činnosť,
• prehlbovať spoluprácu s duchovenstvom,
• hlavný výbor ÚSKI predloží revíznej komisii správu o hospodárení

na kontrolu. Správa revíznej komisie bude súčasťou zápisnice.

Správa o hospodárení za volebné obdobie od 26. 6. 1999 do 10. 5.
2003 spolu s priloženými účtovnými výkazmi za jednotlivé roky boli
preskúmané. Účtovníctvo je vedené prehľadným spôsobom, všetky úč-
tovné položky sú riadne doložené účtovnými dokladmi a uvedené zos-
tatky na účte a v pokladni súhlasia so skutočnosťou. 

MUDr. Albín Kovaľ
predseda Revíznej komisie

12. Prof. Hajduk ako nový predseda ÚSKI poďakoval prítomným za
na voľbách a oficiálne ukončil generálne zhromaždenie._ 84 _


