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me telo – duša v podaní S. Spiriho. Bolo by možné pokračovať. Vždy sa 
nejako rozhodnete a možno konštatovať, že trojdňový maratón je tak 
akurát na vypätie mysle.

Počas konferencie som sa zúčastnil na diskusii pri okrúhlom stole 
pre účastníkov ďalšieho kola grantov Metanexu (jedenásť úspešných 
projektov). Zatiaľ, čo v prvých troch rokoch sa ÚSKI sústreďovalo na lo-
kálne pôsobenie v prednáškach a konferenciách, tzv. LSI, v tomto kole 
sa prechádza na kooperáciu medzi rôznymi LSI, a to aj so zahraničnými 
partnermi. V tomto zmysle sa v rámci tohto grantu v októbri 2008 orga-
nizuje medzinárodná konferencia: Globalizácia ako platforma prieni-
ku prírodných a humanitných vied.

Je užitočné stretnúť zaujímavých ľudí s rovnakými záujmami z celé-
ho sveta a diskutovať o problémoch z iného pohľadu, na aký je človek 
zvyknutý v svojom okruhu doma. V tomto zmysle nadácia plní význam-
nú úlohu.

Jozef Tiňo

ZÁ PISNICA

z mimoriadneho generálneho zhromaždenia 
Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie, 

ktoré sa konalo v Bratislave dňa 21. júna 2008

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny (v prílohe)

Program: Otvorenie
 Schválenie programu
 Voľba pracovného predsedníctva
 Voľba členov mandátovej a volebnej komisie
 Správa predsedu o činnosti ÚSKI
 Voľba člena Revíznej komisie ÚSKI
 Diskusia
 Uznesenia GZ
 Záver

1. Otvorenie – predseda USKI J. Tino informoval prítomných o dôvo-
doch zvolania mimoriadneho generálneho zhromaždenia – zmena 
stanov ÚSKI a voľba člena revíznej komisie. Stanovy nedostatočne 
vystihujú skutočnú činnosť ÚSKI – prednáškové a publikačné aktivi-
ty. Predsedníctvo predkladá návrh, ktorý zohľadňuje tieto činnosti.

2. Členovia GZ schválili program schôdze a zvolili:
– pracovné predsedníctvo:  M. Kožuchová, predsedníčka a J. Tiňo
– volebnú komisiu:  G. Vagačová, predsedníčka a A. Srholec 
– mandátovú komisiu:  H. Volfová, predsedníčka a V. Joklová
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3. Príhovor predsedu ÚSKI o aktivitách ÚSKI od riadneho zasadania GZ.
 Predseda v rámci činnosti USKI spomenul:

– projekt Renovabis: Záhady vesmíru, života a človeka II.
– projekt Metanexus: Nové formy komunikácie v globalizujúcom 

sa svete a pripravovanú medzinárodnú konferenciu „Globalizácia 
ako platforma pre prienik humanitných a prírodných vied“ (októ-
ber 2008 v Bratislave)

– mesačné prednášky na tému: Globalizácia a kresťanstvo
– 2 prednášky pre verejnosť: 
 1. Záň:  Jeruzalem v Kristových časoch a dnes 
 2. Viskup:  Prírodné katastrofy a kresťanstvo
– v rámci diskusných stretnutí Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru 

pri KBS odzneli tri úvodné prednášky: Vznik a rozvoj vedy a kres-
ťanstvo, Prírodné katastrofy a kresťanstvo a Biologické katastrofy a 
kresťanstvo.

 V rámci Bratislavy sa z dôvodu zlepšenia komunikácie uskutočňuje 
členenie na 5 obvodov na čele s koordinátormi, ktorí budú styčnými 
osobami medzi predsedníctvom a ostatným členstvom.

 Zatiaľ sú zvolení 3 koordinátori: G. Vagáčová (1. obvod ), V. Joklová 
(3. obvod) a M. Kučerová (4. obvod).

4. Úprava stanov ÚSKI – po tom, ako bol jednotlivým účastníkom roz-
daný text pôvodných stanov a návrhy na zmenu, predsedníčka pra-
covného predsedníctva otvorila diskusiu k týmto návrhom. V rámci 
diskusie odznel návrh (M. Kožuchová) na spresnenie znenia „podpo-
rovať vzdelávanie“ takto: „uskutočňovať a podporovať vzdelávanie“. 
Návrh bol prijatý.

 Nasledovalo hlasovanie, v ktorom účastníci GZ jednomyseľne schvá-
lili nové znenie textu stanov ÚSKI. Nikto sa nezdržal hlasovania, 
nikto nebol proti.

5. Do revíznej komisie USKI bola jednomyseľne zvolená N. Stollárová 
z Ružomberka.

6. V rámci diskusie predseda Košickej pobočky USKI R. Gunčaga infor-
moval o činnosti USKI v Košiciach, ktoré spolu so Slovenským kato-
líckym klubom organizuje 1 – 2 prednášky za semester. Pripomenul, 
že pociťuje stratu kontaktu s ostatnými členmi ÚSKI a navrhol, aby sa 
aspoň raz ročne zabezpečili lektori mimo pobočiek ÚSKI.

 Predseda informoval o založení pobočky USKI v Prešove a vo Vra-
nove nad Topľou a o situácii v Bardejove, kde sa členská základňa 
rozrástla na 13 členov. To umožňuje zriadiť novú pobočku. Predsed-
níctvo pracuje na zriadení ďalších pobočiek: Ružomberok, Banská 
Bystrica a Nitra.

 V diskusii bol podaný návrh (Pristaš) na zmenu názvu ÚSKI; terajší 
názov bol označený za archaický a nemoderný. Ide hlavne o slová: 
„ústredie“- vhodnejší je „zväz“ a „kresťanský“, podľa neho je vhod-
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nejšie slovo „katolícky“. O niečo vhodnejší by bol názov „Slovenský 
kresťanský akademický zväz“. Väčšina prítomných sa vyjadrila za po-
nechanie slova „kresťanský“.

 J. Tiňo povedal, že návrh na zmenu názvu treba brať vážne. Pripome-
nul však, že skratka ÚSKI je značkou známou v mnohých krajinách 
a naši členovia sa ňou identifikujú. Keďže ide o zásadnú zmenu, navr-
huje, aby sa pripravil podnet na GZ. Navrhuje, aby členovia posielali 
svoje podnety na predsedníctvo, ktoré ich spracuje a pripraví na ro-
kovanie na GZ.

7. Schválenie uznesenia GZ. Generálne zhromaždenie:
• schvaľuje činnosť predsedníctva,
• schvaľuje návrh na budúce aktivity ÚSKI,
• ukladá predsedníctvu, aby na základe podnetov členskej základne 

pripravilo návrh na diskusiu o zmene názvu ÚSKI.

8. Predseda ÚSKI poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil za-
sadanie GZ.

Zapísala M. Šurdová

 Mária Kožuchová
 predsedníčka pracovného predsedníctva

Príloha k bodu 4:

Zmeny v Stanovách ÚSKI – Hlava II/1:

1. Cieľ združenia je:
a) združovať slovenskú kresťanskú inteligenciu, prehlbovať kresťan-

ské presvedčenie a uplatňovať kresťanské zásady vo vzdelávacej, 
v kultúrnej, hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti,

b) zachovávať a rozvíjať kresťanskú cyrilometodskú tradíciu a eku-
menizmus,

c) zachovávať a rozvíjať duchovné a kultúrne hodnoty,
d) vzdelávať a podporovať vzdelávanie,
e) zabezpečovať a vykonávať vydavateľskú činnosť.


