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Hlavná kancelária: Nám. sv. Egídia 101/8, 058 01 Poprad, každý piatok 9.30 - 11.30 h. Kancelária pre Sekciu násilne odvlečených v Košiciach (kancelária ZPKO), Hlavná č. 68, IV. posch. č. 4.24, každý štvrtok od 8.30 - 10.30 h. od 15. 10. do 1. 3.

Vážení členovia Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, oslovujeme Vás štvrtým číslom nášho
spravodaja, ktorým by sme chceli umožniť naším členom, ktorí nemajú možnosť navštíviť našu internetovú stránku
www.szcpv.org a poskytnúť im aktuálne informácie o dianí v našej organizácii. V úvode informujeme o neschválení
dotácie na rok 2011 komisiou MV SR a našej snahe udržať organizáciu aj v týchto - pre politických väzňov a obete
komunizmu a stalinizmu nepriaznivých podmienkach. Veríme, že s Božou a Vašou pomocou sa to podarí.

Celosvetová zbierka na centrálny pamätník násilne odvlečeným do
pracovných táborov v bývalom ZSSR v Turni nad Bodvou•••••••••••
Výbor SZČPV dňa 28. 5. 2011 schválil vyhlásenie zbierky na centrálny pamätník
násilne odvlečeným do pracovných táborov v bývalom ZSSR v Turni nad Bodvou.
Výbor zároveň schválil ukončenie zbierky na centrálny pamätník obetiam okupácie
Československa 21. augusta 1968 v Košiciach pre neschopnosť poslancov MsZ v Košiciach od roku 2007 vypracovať projekt na tento pamätník. Zámer poslancov spojiť
tento pamätník s udalosťami tzv. nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989 je spoločensky
a aj historicky neprijateľný. Výnos zo zbierky vo výške 11 495 Sk (381, 56 eur) sa z tohto
dôvodu presúva do zbierky na centrálny pamätník násilne odvlečeným.
Počet násilne odvlečených občanov do Sovietskeho zväzu nie je dodnes presne zistený. Vladimír Bystrov v knihe Únosy československých občanov do Sovietského zväzu
v rokoch 1945 - 1955 uvádza počet 60 - 120 000. Podrobnosti sú uvedené na stránke
http://www.szcpv/10/gulag.html. Rovnako nie je presne zistený počet občanov, ktorí
zahynuli počas trasportov a priamo v pracovných táboroch. Zoznam usmrtených http:
//www.szcpv/sno06/usmrteni.html
• Návrh pamätníka
Po rokovaní so starostom Turne nad Bodvou Pavlom Molnárom ktoré sa uskutočnilo 23. mája 2011 v Turni nad Bodvou, v regióne, z ktorého pochádza najviac našich občanov násilne odvlečených
do pracovných táborov - Gulagov v bývalom ZSSR, vznikne prípravný výbor pre projekt Centrálneho pamätníka
násilne odvlečeným, v ktorom bude okrem predstaviteľov regiónov východného Slovenska, predstaviteľov Maďarska, Ukrajiny a Poľska aj zástupca SZČPV Dr. Ing. Augustín Köteles. Tento pamätník bude v tvare vyše 20 m
vysokého kríža na pahorku viditeľnom zo všetkých prístupových ciest a predpokladaným nákladom 35 000 eur
a v budúcnosti sa má stať pútnym a pietnym miestom. Bohužiaľ, komisia zriadená súčasným ministrom vnútra D.
Lipšicom dňa 28. marca 2011 po piatich rokoch zrušila pridelenie dotácie na činnosť Svetového združenia bývalých
čsl. politických väzňov, ktorého súčasťou je aj vyše 800-členná
Sekcia násilne odvlečených. Napriek tomuto neústretovému kroku
voči obetiam stalinizmu organizácia bude podporovať realizáciu
centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v maximálnej možnej miere a z tohto dôvodu sa obracia na všetkých našich členov
a priaznivcov na celom svete, aby sa v rámci svojich možností
pričinili, aby aj tisíce obetí stalinských represií mali na Slovensku
svoj dôstojný pamätník. Za každý príspevok a dar vyslovujem
v mene týchto obetí úprimné poďakovanie.
Darcovia môžu svoj príspevok poslať na číslo účtu 213068033/
7500 vedený v ČSOB. V správe pre prijímateľa je treba uviesť meno
• Navrhované miesto umiestnenia pamätníka.
darcu.
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
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Pán minister Lipšic, môžete sa hanbiť! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nič iné nemôžu odkázať ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi obete stalinizmu a komunizmu zo Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov za jeho rozhodnutie ekonomicky zlikvidovať najstaršiu
organizáciu bývalých politických väzňov.
Ako uvádzame na našej webovej stránke http://www.szcpv.org/obj/wiki.html organizácia vznikla z iniciatívy bývalých politických väzňov v exile v Kanade a v roku 1988 sa stal jej oficiálnym sídlom švajčiarsky
Zürich. V 90. rokoch sa združenie pre vysoký vek členskej základne presťahovalo do Českej republiky a jeho predsedom bol dnes už zosnulý pápežský prelát páter Antonín Huvar. Na Slovensku vznikla sesterská
organizácia tohto združenia. Bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR v roku 2001. Po smrti predsedu
A. Huvara sa nástupníckou organizáciou Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV)
stala organizácia v Slovenskej republike, ktorá ako jediná pôsobí pod týmto názvom.
Od roku 2006 SZČPV dostávalo každý rok dotáciu vo výške 6 000 až 7 000 eur. Počtom členov, vrátane Sekcie
násilne odvlečených - SNO, sa organizácia môže približne rovnať partnerským organizáciám - Konfederácii
politických väzňov (KPVS) a organizácii Politickí väzni - Zväzu protikomunistického odboja (PV-ZPKO).
Je potrebné upresniť, že pôvodná KPVS vznikla v roku 1990. V roku 1999, kedy mala táto organizácia
2 385 členov, sa z nej vyčlenila skupina 379 členov združujúcich sa v Klube kresťanských a demokraticky orientovaných politických väzňov, ktorí sa schádzali na Žabotovej č. 2 v kancelárii poslanca NR SR
F. Mikloška. Táto skupina neskôr založila tzv. Obnovenú konfederáciu politických väzňov, ktorá dnes
používa pôvodný názov KPVS a s podporu vtedajšieho ministra vnútra L. Pittnera získala zakrátko dotáciu. Pôvodná KPVS s väčšinou členov neskôr zmenila svoj názov na Zväz protikomunistického odboja.
Dotácia, ktorú združenie v zmysle zákona doposiaľ dostávalo na uskutočňovanie spomienkových akcií venovaných obetiam komunizmu a na dokumentačnú a publikačnú činnosť, bola v porovnaní s partnerskými
občianskymi združeniami len zlomkom dotácií, ktoré boli poskytované iným združeniam, ako preukazuje
webová stránka MV SR - Sekcie verejnej správy (http://www.civil.gov.sk/archiv/p15/p15-01.shtm).
V máji 2011 MV SR uverejnilo na svojej webovej stránke http://www.minv.sk/?dotacie-1 zoznam zamietnutých žiadostí, z ktorého sme sa dozvedeli, že ešte 28. 3. 2011 komisia MV SR zamietla žiadosť SZČPV
o dotáciu na rok 2011 - údajne z dôvodu nepreukázania splnenia podmienok pre poskytnutie dotácie podľa
§ 8a) ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. Uvedený dôvod odmietnutia žiadosti je zjavne účelový a o dopade výšky
dotácie pre SZČPV na štátny rozpočet nemožno vzhľadom na jej výšku ani uvažovať. (Pre porovnanie: výška
dotácie na ročnú činnosť SZČPV sa rovná mesačnému platu a odmene poradcu ministra vnútra, ako uviedol
denník Nový čas dňa 16. 5. 2011 v článku Našli sme „džob snov“: Takto zarábajú poradcovia ministrov!)
Z tohto postupu je zjavné, že zo strany súčasného ministra vnútra SR Daniela Lipšica a ním zriadenej
komisie ide očividne o cielenú likvidáciu občianskeho združenia,
• ktoré ako jediné si dôsledne pripomína okupáciu Československa v auguste 1968 každoročným
konaním spomienkových akcií v Poprade pri pamätníku obetiam okupácie so štatistikou obetí,
• ktoré ako jediné dôsledne háji záujmy násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom
ZSSR,
• ktoré ako jediné občianske združenie verejne protestovalo proti zvoleniu Dobroslava Trnku do
funkcie Generálneho prokurátora SR (tento krok združenia potvrdzuje Protest SZČPV k menovaniu
generálneho prokurátora SR, ktorý je uverejnený na našej webovej stránke) a okrem toho v roku 2005
podalo aj Návrh na odvolanie generálneho prokurátora SR Dobroslava Trnku. (Dnes podľa zásady
„Jánošíka si obesíme sami“ súčasná koalícia nechce voliť generálneho prokurátora, ktorého v roku
2003 zvolila a dosadila do funkcie pravicová koalícia M. Dzurindu.),
• ktoré ako jediná organizácia obetí komunizmu žiadala otvoreným listom predsedu najvyššieho
súdu SR Štefana Harabína, aby abdikoval z funkcie preto, lebo sa za bývalého režimu podieľal na
nezákonnom odsúdení františkána C. B. Janíka, ktorému SZČPV 6. júna 2010 odhalilo v Liptovskej
Tepličke pamätnú tabuľu,
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• ktoré otvoreným listom vyzvalo bývalého prezidenta M. Kováča, aby vysvetlil rodine bývalého politického väzňa Emila Labusa, prečo im dodnes nevrátil dokumenty týkajúce sa ich dedičstva po
grófovi Zamoyskom,
• ktoré ako jediné združenie obetí komunizmu vydalo vyhlásenie proti neprimeranému zásahu polície
proti demonštrantom pri soche Svätopluka v Bratislave,
• ktoré je v zmysle stanov aj skutočne apolitické a nezávislé
• a ktoré sa kriticky vyjadruje k pálčivým problémom, krivdám a nespravodlivosti, ktoré sa rozhojnili
v našej spoločnosti.
Vážený pán minister, Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov vzniklo ešte v čase totality
a dočkalo sa pádu komunizmu. Dokázalo existovať aj bez dotácie, ako to potvrdzujú roky 2001 - 2005, kedy
sme inštalovali dva pamätníky: Pamätník obetiam okupácie v roku 1968 v Poprade a Pamätník usmrteným na hraniciach v Kežmarku, kde sme súčasne pochovali aj dve z obetí z roku 1980 po ich exhumácii
v Rakúsku a prevoze na Slovensko.
Zrušenie dotácie je pre nás zarmucujúcou skutočnosťou, vyvolanou krokom MV SR a v konečnom
dôsledku bude znamenať zrušenie plánu našej činnosti na rok 2011 - vrátane pietnych spomienkových
akcií - hoci len ich uskutočnenia v symbolickej podobe. Rovnako nebudeme môcť vydať publikácie, ktoré
sme chceli poskytnúť školám, s cieľom umožniť našej mládeži spoznať historickú pravdu.
Mrzí nás táto skutočnosť o to viac, že sme na rozdiel od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), ktorý len na mzdy zamestnancov vynakladá viac ako polovicu dotácie, dokázali z dôvodu
ekonomickej krízy z aj tak už nízkej dotácie v roku 2010 ušetriť 10% a túto sumu sme vrátili na účet
MV SR.
Tento krok MV SR, ktoré v súčasnosti ako minister vediete, prekvapil našich členov nielen doma, ale aj
v zahraničí a o to viac, že by ho boli očakávali skôr od ministra vnútra bývalej vlády Róberta Fica, ktorú
označujú ako ľavicovú. Ukázalo sa, že bývalá vláda, ktorú súčasná koalícia tak často nazýva „boľševickou“, mala oveľa viac politického nadhľadu a tolerancie k svojim oponentom, čo je skutočným prejavom
veľkosti politika.
Vážený pán minister, my na rozdiel od SZPB nebudeme chodiť plakať k premiérke Radičovej a žobroniť
o dotáciu. Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov z úcty k našim obetiam nikdy nepoškvrní
ich pamiatku znížením sa k servilnému poklonkovaniu politikom a ich záujmom. Nebudeme príveskom
a falošnou dekoráciou politikov na účelových spomienkových akciách ako SZPB, ktorý prisluhoval komunistickým zločincom a farizejsky a vypočítavo parazituje na daniach slovenských občanov aj dnes, ani
nebudeme tolerovať, aby bol vo vedení našej organizácie 3x evidovaný agent ŠtB, člen Rotary klubu, kňaz
a predseda organizácie politických väzňov - a to všetko v jednej osobe.
Úcta k našim mŕtvym je pre nás cennejšia ako judášsky groš politikov, ktorí nás predali v roku 1945
Stalinovi, v roku 1968 Brežnevovi a v súčasnosti tých, ktorí z nás urobili kolóniu a lacnú pracovnú silu
pre tých, ktorí nás zradili v Mníchove v roku 1938.
František Bednár,
tajomník Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov
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Ústavnoprávny výbor NR SR
Nám. Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Poprad 21. 6. 2011
Vec: Sťažnosť pre porušenie zákona
Vážení členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR, predkladáme Vám sťažnosť pre porušenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
vo veci neschválenia dotácie na rok 2011 pre občianske združenie „Svetové združenie bývalých československých politických väzňov“ (ďalej len SZČPV) komisiou zriadenou ministrom vnútra SR Danielom Lipšicom.
Zdôvodnenie neschválenia žiadosti z dôvodov nepreukázanie splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa § 8a)
ods. 5 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a § 6 ods. 2 Zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra komisie zo dňa 28. 3.
2011 je preukázateľne v rozpore s uvedenými zákonmi. Ako potvrdzuje odpoveď Ministerstva vnútra Sekcie verejnej správy (ďalej len MV SR-SVS) č. SVS-OEVS-2011/009572-060 zo dňa 14. 6. 2011 na našu žiadosť o upresnenie
dôvodov neschválenia dotácie na rok 2011, dôvodom neschválenia dotácie mali byť nepredložené doklady údajne
v rozpore s ust. §6 ods. 2 písm d) Zákona č. 526/20100 Z. z. V odôvodnení predkladáme Ústavnoprávnemu výboru
NR SR listinné dôkazy, ktoré bez pochýb potvrdzujú, že uvedené zdôvodnenie, ako aj samotný postup komisie
nemajú oporu v zákone a sú zjavne účelové a zavádzajúce.
Odôvodnenie:
I.
SZČPV vrátane roku 2006 každý rok dostávalo dotáciu vo výške 6 600 až 7 000 eur na odhaľovanie pamätníkov,
publikačnú a dokumentačnú činnosť a organizovanie pietnych a spomienkových akcií venovaných obetiam komunizmu v zmysle výnosu MV SR zo 6. decembra 2006 č. 206-2006/03521, ktorým sa dopĺňa výnos MV SR č. 207-2004/
02491 z 15. decembra 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a výnosu
Ministerstva vnútra SR z 9. 4. 2008 č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
Po nástupe Daniela Lipšica do funkcie ministra vnútra SR a prijatí zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra sme na základe výzvy číslo II SVS zo dňa 31. 1. 2011 podali žiadosť o dotáciu tak,
ako každý rok od roku 2006. K žiadosti sme pripojili všetky náležitosti tak, ako boli uvedené v zmysle ust. § 6 ods.
2 Zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra.
§ 6 Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie
ods. (2) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu je
a) doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadateľa okrem žiadateľa, ktorým je obec,
b) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má poukázať,
c) potvrdenie miestne príslušného správcu dane okrem správcu dane, ktorým je obec, nie staršie ako tri mesiace, alebo
úradne osvedčená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane nie staršia ako tri mesiace, že žiadateľ nemá
daňové nedoplatky,
d) vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných
celkov,
e) výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako tri mesiace, okrem žiadateľa, ktorým je obec,
f) doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b), najmä vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými
zdrojmi, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov.
Dodávame, že jediná zmena oproti roku 2010 spočívala v tom, že k žiadosti bolo potrebné pripojiť aj výpis
z registra trestov štatutárneho zástupcu. Ako potvrdzujeme kópiou samotnej žiadosti zo dňa 10. 2. 2011 všetky
náležitosti sme riadne odoslali.
II.
V mesiaci máj 2011 sme z oznámenia na webovej stránke MV SR zistili, že naša žiadosť nebola schválená pre
nepreukázanie splnenia podmienok poskytnutia dotácie podľa § 8a) ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
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pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 2 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Neboli sme si vedomí, žeby sme porušili ust.
§ 8a) ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon č. 523/2004 Z. z. v ust. §8 ods. 5 uvádza
(5) Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového
roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho
rozpočtového roka.
Ako potvrdzujeme v prílohe - Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok 2010, z dotácie sme vrátili 10% ušetrených
prostriedkov a nepresúvali sme z tohto dôvodu žiadne prostriedky na ďalší rok. Uvedené zdôvodnenie uverejnené na webovej stránke MV SR v rubrike Neschválené žiadosti o dotáciu v roku 2011 http://www.minv.sk/
?neschvalene_ziadosti_2011 považujeme za zmätočné a dodávame, že § 8a) ods. 5 ako sa uvádza v odôvodnení
neexistuje. Zrejme sa má jednať o §8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
Rovnako sme si neboli vedomí, žeby sme neposlali v prílohe k žiadosti všetky náležitosti v zmysle ust. § 6 ods. 2
Zákona písm. d) č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra. Z tohto dôvodu sme na
základe uznesenia výboru SZČPV prijatého dňa 28. 5. 2011 požiadali dňa 3. 6. 2011 ministra vnútra SR o upresnenie
dôvodov neschválenia dotácie na rok 2011, ako potvrdzujeme v prílohe.
III.
Po obdržaní odpovede MV SR SVS č. SVS-OEVS-2011/009572-060 zo dňa 14. 6. 2011 nám bolo riaditeľkou Ing.
I. Špatinovou oznámené, citujeme:
...občianskemu združeniu Svetové združenie bývalých československých politických väzňov nebola na rok 2011 pridelená dotácia z dôvodu nepreukázania splnenia podmienok poskytnutia dotácie § 8a) ods. 5 písm. b), c) a e) Zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 2 písm. d)
Zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. Na základe uvedeného Vám v žiadosti o poskytnutie
dotácie na rok 2011 chýbali nasledovné doklady:
1. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako 3 mesiace, že nie je voči Vám vedené konkurzné konanie,
nie ste v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti Vám zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku.
2. Čestné vyhlásenie, že voči Vám nie je vedený výkon rozhodnutia.
3. Potvrdenie zdravotnej poisťovne Union a Dôvera, nie staršie ako tri mesiace, že nemáte evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení.
4. Čestné vyhlásenie, že máte vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami vyšších územných celkov.
Predkladáme Generálnej prokuratúre listinné dôkazy, ktoré bez pochýb potvrdzujú, že uvedené zdôvodnenie je
nepravdivé, nezrozumiteľné a zmätočné. Ako nedodržanie zákona žiadateľom sa uvádza ust. § 6 ods. 2 písm. d), teda
nepredloženie vyhlásenia že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších
územných celkov.
Dôkaz: Čestné vyhlásenie zo dňa 27. 12. 2010
Z odôvodnenia nie je jasné, prečo sa uvádza, že sme nepredložili aj iné doklady uvedené v bodoch 1., 2. a 3., keďže
tieto nie sú uvedené v ust. § 6 ods. 2 písm. d).
K bodu č. 1. Ako dokazuje webová stránka MV SR - Dotácie občianskym združeniam - smernice
http://www.minv.sk/?dotacie-obcianskym-zdruzeniam-smernice predloženie potvrdenia príslušného konkurzného
súdu nie staršie ako 3 mesiace sa nikde v náležitostiach žiadosti o dotáciu neuvádza a MV SR na túto skutočnosť
neupozorňuje.
Dôkaz: webová stránka MV SR - Dotácie občianskym združeniam - smernice
a) http://www.minv.sk/?dotacie-obcianskym-zdruzeniam-smernice
Na tejto stránke uvádzaný Výnos Ministerstva vnútra SR z 9. 4. 2008 č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v ustanovení § 3 ods. 2 písm. h) uvádza, že sa predkladá vyhlásenie a nie
potvrdenie o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe.
b) V Zákone č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra v ust. § 6 ods. 2 sa nikde
neuvádza, že žiadateľ musí predložiť potvrdenie konkurzného súdu a MV SR-SVS na to žiadateľa neupozorňuje.
Dodávame, že o tejto skutočnosti sme sa dozvedeli až z odpovede riaditeľky Sekcie verejnej správy MV SR!
K bodu č. 2 a bodu č. 4 predkladáme Ústavnoprávnemu výboru NR SR všetky čestné vyhlásenie, ktoré boli
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súčasťou žiadosti o dotáciou, vrátane čestného vyhlásenie zo dňa 27. 12. 2010 o tom, že voči nám nie je vedené
exekučné konanie.
K bodu č. 3 uvádzame, že MV SR-SVS bolo známe, že SZČPV od registrácie v roku 2001 nikdy nemalo žiadneho
pracovníka na plný úväzok, z tohto dôvodu sme neboli povinní odvádzať odvody do zdravotnej poisťovne. Napriek
tomu sme predložili potvrdenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. V danom prípade nám nie je známe, aby sme
boli povinní predkladať potvrdenia všetkých na Slovensku pôsobiacich zdravotných poisťovní v prípade, ak nie
sme ich platcami. Nakoľko MV SR-SVS obdržalo naše potvrdenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o tom, že sme
neodvádzali žiadne zdravotné odvody, účelovo sa uvádza, že sme nepredložili potvrdenia aj zo zdravotnej poisťovne
Union a Dôvera. Ak už MV SR-SVS vyžaduje svojimi byrokratickými postupmi tieto potvrdenia, tak malo vyžadovať aj potvrdenia všetkých na Slovensku pôsobiacich poisťovní. Dodávame, že predloženie potvrdenia zdravotnej
poisťovne v prípade neplatcu zdravotných odvodov nemá opodstatnenie, nakoľko pre SZČPV pracovali na dohodu
len piati dôchodcovia za symbolickú odmenu 26 eur netto mesačne. Môžeme preukázať, že sme v zmysle zákona
o Sociálnej poisťovni z týchto dohôd odviedli povinnú 19% daň a úrazové a garančné poistenie 0,8 % a 0,25 %.
IV.
Z uvedených dôvodov je zrejme, že súčasný minister vnútra zriadením komisie zámerne nariadil také postupy,
aby pod zámienkou nedodržania ustanovení zákona č. 526/2010 Z. z. neboli schválené dotácie politicky nežiaducim
občianskym združeniam. Konal tak zjavne v rozpore so zákonom č. 526/2010 Z. z., nad rámec ktorého komisia
vyžadovala predkladanie dokladov, na ktoré neboli žiadatelia riadne a včas upozornení a ktoré tento zákona ani
nevyžaduje. Samotný postup a termín predkladania žiadosti v zalepenej obálke, ktorá sa otvárala až v čase zasadania
komisie, bol účelový so zámerom zabrániť odstráneniu prípadných formálnych nedostatkov predkladaných žiadostí.
Takýto postup tu nebol ani za ministra vnútra pána Kaliňáka, ani za jeho predchodcov. Z tohto dôvodu máme zato,
že postup komisie bol v rozpore so zákonom a je na mieste, aby zastupujúci generálny prokurátor podal sťažnosť
pre porušenie zákona zo strany MV SR.
Na záver dodávame, že skutočnou príčinou neschváleniu dotácie SZČPV je snaha súčasného ministra vnútra
ekonomicky zlikvidovať občianske združenie, ktoré sa ako jedine správa skutočne v zmysle svojich stanov apoliticky
a ktoré sa svojimi vyhláseniami kriticky vyjadruje k pálčivým spoločensko-politickým problémom spoločnosti, ako
potvrdzuje webová stránka združenia a Informačný spravodaj v printovej podobe. SZČPV ako jediná organizácia
na Slovensku v súčasnosti zastupuje početnú skupiny obetí stalinizmu - z radov násilne odvlečených do pracovných
táborov v bývalom ZSSR. Je bez akýchkoľvek pochýb, že SZČPV má nárok na dotáciu zo zákona, pretože si dôsledne
pripomína obdobie totalitného režimu, čoho dôkazom je inštalácia troch pamätníkov:
- Pamätník obetiam okupácie 21. augusta 1968 so štatistikou obetí v Poprade odhalený v roku 2002,
- Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948 - 1989 na cintoríne v Kežmarku odhalený v roku 2004, kde
boli v roku 2004 prevezené telesné pozostatku dvoch obetí z roku 1980,
- Pamätná tabuľa väznenému pátrovi C. B. Janíkovi v Liptovskej Tepličke odhalená v roku 2010.
Organizácia napriek neposkytnutiu dotácie v súčasnosti uskutočňuje zbierku na centrálny pamätník násilne
odvlečeným v Turni nad Bodvou, ako uvádzame na našej webovej stránke.
Prílohy:
1. Výzva číslo II. SVS zo dňa 31. 1. 2011
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2011 zo dňa 10. 2. 2011
3. Odpoveď MV SR č. SVS-OEVS-2011/009572-060 zo dňa 14. 6. 2011
4. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie zo dňa 10. 1. 2011
5. Žiadosť o upresnenie dôvodov neschválenia dotácie na rok 2011 zo dňa 3. 6. 2011
6. Čestné vyhlásenia o tom, že združenie má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci
rozpočtový rok 2010
7. Čestné vyhlásenie o tom, že združenie nemá nedoplatky voči rozpočtom obcí
8. Čestné vyhlásenie o tom, že združenie nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe
9. Čestné vyhlásenie o tom, že voči združeniu nie je vedené exekučné konanie
10. Čestné vyhlásenie o tom, že na predložený projekt nebola poskytnutá iná dotácia zo št. rozpočtu
11. Čestné vyhlásenie, že združenie neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania
S úctou
František Bednár, tajomník SZČPV
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Vážená pani Predsedníčka vlády SR
Prof. PhDr. Iveta Radičová PhD.
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Naše č: SZ-33/11

Poprad 6. 6. 2011

Vec: Žiadosť o prijatie delegácie Sekcie násilne odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR - gulagov informácia o neschválení dotácie na rok 2011
Vážená pani predsedníčka vlády,
dovolili sme obrátiť sa na Vás so žiadosťou o prijatie zástupcov Sekcie násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, ktorí sú združení vo Svetovom združení bývalých čsl. politických väzňov. Vyše 800 členov
tejto sekcie so znepokojením prijalo rozhodnutie komisie MV SR o neschválení dotácie na rok 2011 pre činnosť
organizácie, ktorá ako jediná v súčasnosti zastupuje obete stalinizmu. Stanovisko výboru bolo prijaté aj uznesením,
ktoré Vám v prílohe spolu so zápisnicou zo dňa 28. 5. 2011 v prílohe zasielame. Dodávame, že od roku 2006 naša
organizácia pravidelne dostávala dotáciu až do roku 2011 na organizovanie spomienkových akcií venovaných obetiam komunizmu, vydávanie publikácií a archivačnú činnosť. Od roku 2001 sme bez dotácie inštalovali v Poprade
jediný pamätník na Slovensku venovaný obetiam okupácie v roku 1968 so štatistikou obetí a Pamätník obetiam
usmrtených na hraniciach v rokoch 1948 - 1989 v Kežmarku. Keďže násilne odvlečení doposiaľ nemajú dôstojný
centrálny pamätník, chceli by sme v roku 2011 v spolupráci so starostom Turne nad nad Bodvou, ako aj zástupcami Maďarska a Ukrajiny tento pamätník realizovať. Napriek tomu, že súčasné vedenie MV SR svojím postupom
nás chce ekonomicky zlikvidovať, v projekte centrálneho pamätníka násilne odvlečeným budeme pokračovať.
Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý považujeme za potrebné sa s Vami stretnúť, aby sme Vás mohli o tomto projekte
podrobne informovať, ako aj o doposiaľ zaznávanom období našej temnej histórie. Veríme, že tak, ako ste 27. 4.
2011 prijala zástupcov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, rovnako Vám nebude ľahostajný ani osud
príbuzných obeti stalinistických gulagov.
Prílohy: 1. Zápisnica z výborovej schôdze zo dňa 28. 5. 2011
2. Uznesenie z tejto schôdze
3. Na vedomie - Žiadosť odoslaná ministrovi vnútra SR
4. Fotografie z pietnych akcií
S úctou
František Bednár, tajomník SZČPV
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ZÁPISNICA••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
z výborovej schôdze Svetového združenia bývalých československých politických väzňov a Sekcie násilne odvlečených, ktorá sa konala dňa 28. 5. 2011 v Poprade v kancelárii SZČPV, NSE 101/8
Začiatok: o 13.00 hod. • Ukončenie: o 16.00 hod.
Program:
1. Zahájenie výborovej schôdze, voľba mandátovej a návrhovej komisie
2. Informácia o zamietnutí žiadosti o dotáciu na činnosť organizácie v roku 2011 Komisiou SVS - MV SR, prijatie
uznesenia k zamietnutiu žiadosti
3. Zmena plánu činnosti v dôsledku ekonomickej likvidácie organizácie zo strany SVS - MV SR
4. Informácia o príprave projektu Centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou, prijatie uznesenia o schválení zástupcu SZČPV do prípravného výboru pre realizáciu pamätníka
5. Informácia o rozhodnutí NS SR vo veci priznávania nárokov na príplatky k dôchodku pre oprávnené osoby podľa
zákona č. 274/2004 Z. z. a neskorších noviel, informácia o žiadosti o novelu tohto zákona odoslanej premiérke
Ivete Radičovej a poslaneckým klubom NR SR
6. Správa o hospodárení za rok 2010 a 2011
7. Diskusia a záver
Prítomní podľa prezenčnej listiny v počte 11 za výbor, ospravedlnení 3, nemocný 1, hostia 2.
Výborovú schôdzu zahájila predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová privítaním účastníkov SZČPV a požiadala
tajomníka o vedenie schôdze.
k bodu 1
Za členov mandátovej a návrhovej komisie výbor zvolil:
1. Anna Malá, predsedníčka, 2. Vojtech Terebeši, člen, 3. Mária Tureková, člen.
k bodu 2
Tajomník SZČPV informoval o zamietnutí žiadosti o dotáciu na činnosť organizácie v roku 2011 Komisiou SVS
- MV SR z dôvodov nesplnenia náležitostí zákona č. 524/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z. Výbor zobral informáciu
na vedomie, vyjadril nespokojnosť so zjavne diskriminačným a likvidačným prístupom komisie MV SR k obetiam
stalinizmu a komunizmu a prijal uznesenie obrátiť sa prostredníctvom ministra vnútra SR na komisiu MV SR, ktorá
dotácie schvaľovala, aby konkrétne uviedla, z akých dôvodov SZČPV nesplnilo podmienky pre udelenie dotácie,
nakoľko z dokladov SZČPV, ktoré boli zaslané v žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2011, boli dodržané všetky
podmienky a náležitosti uvedených zákonov.
k bodu 3
Tajomník ďalej informoval o situácii, ktorá nastala v organizácii po neposkytnutí dotácie na rok 2011 SVS - MV
SR. Apeloval na povinnosť udržať organizáciu aj v tejto ťažkej situácii šetrením a korigovaním plánu akcií na rok
2011. Pamätné akcie sa uskutočnia len symbolicky s čo najnižšími výdavkami. Výbor zobral na vedomie rozhodnutie
členov výboru, že budú viesť agendu a hospodárenie v Poprade, Košiciach, Prešove a Bratislave, ako aj predsedníčka
SNO a predsedníčka SZČPV bez nároku na odmenu, ktorá činila 26 eur bez dane.
k bodu 4
Predsedníčka SZČPV informovala výbor o príprave projektu Centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v Turni
nad Bodvou a jej účasti na stretnutí so starostom Turne nad Bodvou Pavlom Molnárom dňa 23. 5. 2011, kde bolo
dohodnuté, že na realizáciu projektu Cetrálneho pamätníka obetiam násilne odvlečených bude založený prípravný
výbor, v ktorom bude okrem predstaviteľov regiónov východného Slovenska, predstaviteľov Maďarska a Ukrajiny
aj zástupca SZČPV. Výbor schválil zrušenie zbierky na Pamätník obetiam okupácie v Košiciach z dôvodu neschopnosti poslancov mestského zastupiteľstva dohodnúť sa od roku 2007 na konkrétnom návrhu pamätníka, ukončenie
tejto zbierky a presunutie vyzbieraného výnosu v čiastke 382 eur na projekt Centrálneho pamätníka v Turni nad
Bodvou. Tento pamätník bude v tvare vyše 20 metrového kríža na pahorku viditeľnom zo všetkých prístupových
ciest a predpokladaným nákladom 35 000 eur. Výbor prijal uznesenie, kde schválil ako člena prípravného výboru
Dr. Ing. Kötelesa.
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k bodu 5
Tajomník SZČPV informoval výbor o rozhodnutí NS SR vo veci priznávania nárokov na príplatky k dôchodku pre
oprávnené osoby podľa zákona č. 274/2004 a neskorších noviel a o žiadosti SZČPV o novelu tohto zákona odoslanej
premiérke Ivete Radičovej a poslaneckým klubom NR SR. Tajomník ďalej informoval, že z tohto dôvodu bude v roku
2011 vydaný Spravodaj a spolu so známkami do preukazov na rok 2012 bude odoslaný všetkým členom SZČPV.
k bodu 6
Hospodár SZČPV predniesol správu o hospodárení za rok 2010, výsledkoch kontrolnej a revíznej komisie a hospodárení za rok 2011.
k bodu 7
V diskusii navrhla predsedníčka E. Bačkorová aby sa symbolická pietna spomienka venovaná obetiam okupácie
21. augusta 1968 nekonala v predvečer výročia 20. augusta, ale tak ako každý rok 21. augusta.
Zápisnica napísaná dňa 28. 5. 2011

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Žiadosť o zachovanie bezplatného o cestovného pre občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991/Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
Vážený pán primátor
Vážení páni poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove
Naše č.: SZ-028/11

Poprad 8. 6. 2011

Vec: Žiadosť o zachovanie bezplatného cestovného pre občanov uvedených v § 29 zákona č. 87/1991 Zb.
o mimosúdnych rehabilitáciách
Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, dovoľujeme si Vás požiadať v mene obetí stalinistických gulagov
a bývalých politických väzňov o zachovanie v súčasnosti platného bezplatného cestovného v MHD pre občanov
uvedených v § 29 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov. Viacerí členovia
našej organizácie z Prešova a okolia sa na nás obrátili so žiadosťou, aby sme sa v súvislosti s návrhom na zrušenie
bezplatného cestovného pre oprávnené osoby obrátili na Vás s prosbou o prehodnotenie tohto zámeru.
Uvedomujeme si obtiažnosť súčasnej ekonomickej situácie, v akej sa nachádzajú mnohé mestá na Slovensku.
V rovnako neľahkej sociálnej situácii sa však nachádzajú aj mnohí naši členovia z radov násilne odvlečených NKVD
do pracovných táborov v bývalom ZSSR. Ide o starších ľudí s často podlomeným zdravím, ku ktorým sa bývalý
režim pred rokom 1989 správal macošsky a často ich diskriminoval v zamestnaní a ich deti pri štúdiu. Zmenou
nedemokratického režimu po 17. novembri 1989 boli prijaté niektoré zákony, ktoré čiastočne zmiernili krivdy
spáchané v minulosti.
Žiaľ, napriek tomu, že SR sa stala členom spoločenstva civilizovaných demokratických štátov Európy, ktoré nezabúda na obete, ktoré priniesli naši občania na ceste k demokracii a slobode v období rokov 1998 - 2006, počas tzv.
reforiem, došlo k viacerým necitlivým krokom zo strany štátu, ktoré likvidovali a postupne odbúravali aj to málo
výhod a úľav, ktoré boli našim občanom trpiacim pod jarmom totalitného komunizmu priznané bývalou ČSFR
po Nežnej revolúcii v roku 1989. V roku 2003 boli tieto výhody vo veľkej miere zrušené a obmedzili sa už len na
bezplatné cestovné v MHD. Toto zvýhodnenie je už v súčasnosti jediné, ktoré ešte ostalo v platnosti v Bratislave,
Košiciach, Prešove a niektorých iných mestách na Slovensku.
Doposiaľ sme si obzvlášť cenili, že Mesto Prešov, podobne ako Bratislava a Košice dodržiavali zákon FZ č. 87/1991
Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, tak ako je tomu doposiaľ v susednej Českej republike. Veríme, že Mesto Prešov
bude naďalej patriť medzi mestá, ktoré nezabúdajú na obete bývalého nedemokratického režimu.
S úctou
Elena Bačkorová, predsedníčka SZČPV
Napriek našej žiadosti primátor Prešova Pavol Hagyari podpísal nový cenový výmer, ktorým sa od 1. augusta 2011 ruší bezplatné cestovné pre deti násilne odvlečených. Zdarma môžu cestovať len ľudia nad 70
rokov!
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Symbolická pietna spomienka pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948 - 1989 v Kežmarku 26. 6. 2011 ••••••••••••••••••••••••••
V nedeľu 26. júna 2011 si rodina Ondreja Brejku a niekoľko členov Svetového
združenia bývalých čsl. politických väzňov (SZČPV) symbolicky položením
kvetov uctilo obete komunizmu usmrtené na hraniciach. Pred siedmimi rokmi
bol v Kežmarku odhalený Pamätník usmrteným na hraniciach v rokoch 1948
- 1989, ktorý je venovaný viac ako 400 obetiam. Pri tomto pamätníku sú pochované aj dve obete, ktoré boli po exhumácii z Rakúska prevezené na Slovensko
- Ondrej Brejka a Milan Dlubač. Obaja boli usmrtení 7. júla 1980.
Ospravedlnenie:
Pretože komisia zriadená ministrom vnútra za KDH D. Lipšicom po piatich
rokoch neschválila dotáciu na činnosť SZČPV na rok 2011, touto cestou sa ospravedlňujeme rodinným príslušníkom,
našim členom i verejnosti za tohtoročnú pietnu spomienku, ktorá sa uskutočnila z rozhodnutia výboru SZČPV iba ako
symbolický akt bez pozvania hostí, bez jeho tradičného ukončenia hymnami štátov, z ktorých pochádzali obete, ako aj
bez účasti médií a bez recepcie.
Vďaka výnosu bývalého ministra vnútra SR Vladimíra Palka o poskytovaní dotácií občianskym združeniam na
uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií venovaných obetiam komunizmu, SZČPV každoročne organizovalo
okrem iných aj dôstojnú pietnu spomienku v Kežmarku. Žiaľ, súčasný minister vnútra SR D. Lipšic zrušil pôvodný
výnos a vydal výnos nový, podľa ktorého bola zriadená komisia rozhodujúca o poskytovaní dotácií. Zámienkou pre
neschválenie žiadosti malo byť údajné nepredloženie potrebných príloh k žiadosti o dotáciu. Uvedený postup komisie
výbor SZČPV považuje za účelový, v rozpore so zákonom a bola proti nemu podaná sťažnosť pre porušenie zákona.
O tomto kroku podrobne informujeme na našej webovej stránke. Sťažnosť pre porušenie zákona bola odoslaná GP SR
a Ústavnoprávnemu výboru NR SR
Rovnako iba ako symbolický akt sa uskutoční aj pietna spomienka za obete okupácie 21. augusta 1968. Je poľutovaniahodné, že jediné združenie, ktoré si pravidelne pripomínalo toto smutné výročie, má byť súčasným vedením MV SR zlikvidované. Rovnako poľutovaniahodné je, že 21. august nie je dodnes ani len pamätným dňom
a na Slovensku doteraz nebol inštalovaný centrálny pamätník obetiam okupácie. Bohužiaľ, ani 21 rokov po „zamatovom“ páde komunizmu sa na Slovensku nenašlo dostatok politickej vôle na inštaláciu takéhoto pamätníka.
Slovensko je posiate pamätníkmi venovanými tzv. osloboditeľom - príslušníkom Červenej armády, ktorá v skutočnosti
Československo kolonizovala a Stalin bol ešte donedávna čestným občanom Prešova! Ale okrem Popradu sa na Slovensku
nenájde jediný pamätník venovaný obetiam „bratskej internacionálnej pomoci“ so štatistikou počtu jej obetí!
Modlíme sa za obete komunizmu i zato, aby ľudia svojou zlomyseľnosťou neničili šľachetné snahy iných ľudí.
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov

Pietna spomienka 21. august 1968•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Poďakovanie poslancovi NR SR Róbertovi Kaliňakovi
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov touto cestou vyslovuje poďakovanie poslancovi Národnej rady
Slovenskej republiky JUDr. Róbertovi Kaliňákovi za finančný príspevok na pietnu spomienku za obete okupácie 21.
augusta 1968, ktorá sa uskutoční 20. 8. 2011 v Poprade o 13.00 hod. pri Pamätníku obetiam okupácie na námestí.
Od: Kaliňák, Róbert, JUDr. <Robert.Kalinak@nrsr.sk>
Dátum: 18. júla 2011 12:33
Komu: <szcpv@szcpv.org>
Predmet: spomienka
Dobrý deň prajem,
so záujmom som si prečítal Váš mail, ktorý ste mi poslali ohľadom neudelenia dotácií z min. vnútra. Rozhodol som
sa Vám z vlastných zdrojov zaslať na účet 200 € (poslané v piatok), aby ste si mohli spomienku za obete okupácie
21. augusta 1968 pripomenúť dôstojne. Prajem Vám i celému združeniu všetko dobré, mnoho zdravia a pohody.
Vďaka za Vašu prácu, ktorou si spomínate na dôležitých ľudí a momenty našich dejín!
S úctou
Robert Kaliňák
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Predtým strážili socializmus
- dnes parazitujú na štátnom rozpočte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
„...Vaša úloha sa vôbec neskončila, ba nie je ani menšia, než bola doposiaľ. I naďalej treba
byť na stráži so všetkou húževnatosťou a obetavosťou. Rozvratníci a záškodníci, ktorí uvideli,
že ľud sa obrátil v úplnej jednote proti nim, že zostali generálmi bez vojska a že boli vyhnaní
z politického a verejného života, budú sa usilovať ukryť v podzemí a odtiaľ podnikať svoje
výpady proti bezpečnosti republiky a proti nášmu budovaniu. Preto musíme byť v ustavičnej
pohotovosti proti týmto snahám o podvratnú činnosť, v ktorej domáci reakčníci budú spolupracovať s agentmi a špiónmi zo zahraničia...“
Klement Gottwald - 28. februára 1948
http://www.sme.sk/c/5872453/zvaz-protifasistickych-bojovnikov-dostal-dotaciu-224-tisic-eur.html
Súčasný minister vnútra SR Daniel Lipšic a jeho politbyro - komisia zložená z odborníkov, ako uviedol denník
SME v článku Zväz protifašistických bojovníkov dostal dotáciu 224-tisíc eur, rozhodli opäť k plnej spokojnosti
bývalých prisluhovačov totalitného komunistického režimu a dnes už novodobých bojovníkov proti extrémizmu.
Výška poskytnutej dotácie na rok 2011 - 224-tisíc eur to jasne dokazuje. Opäť sa potvrdilo, že textilný či plyšový
prevrat v novembri 1989 bol naaranžovanou fraškou a podvodom na obetiach stalinizmu a komunizmu, ako aj
občanoch Slovenskej republiky. Žiaľ niektorým narýchlo vykvaseným slovenským politikom s predstieraným
imidžom demokrata uniklo to podstatné, že k funkciám a výnosným korytám sa nedostali pričinením servilných
vrtichvostov a niekdajších strážcov socializmu zo SZPB, ktorí tento režim aktívne podporovali až do roku 1989,
ale ekonomicko-politicky pád komunizmu sprevádzali aj tisíce obetí väznených, popravených a zastrelených na
hraniciach, ktoré sa dnes stávajú pre týchto politikov nežiaducim elementom.
Pre obete stalinistických gulagov a politických väzňov z najstaršej organizácie na území bývalého Československa sa žiadne peniaze v štátnom rozpočte nenašli a žiadosť Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov
o dotáciu po piatich rokoch zrazu údajne nesplnila podmienky Lipšicovho politbyra. Za pozornosť stojí fakt, že tzv.
ľavicový SMER-SD a jeho bývalý minister vnútra Kaliňák nezkĺzli až k tomu, aby ekonomicky likvidovali na Slovensku asi jediné apolitické a nezávislé občianske združenie združujúce vyše 1 000 členov v SR a zahraničí vrátane
obetí stalinských gulagov, ktoré počas štyroch rokov dostávalo aspoň skromnú dotáciu vo výške od 6 000 do 7 000
eur ročne, čo sa rovná zhruba mesačnému platu a odmene poradcu ministra vnútra, ako uviedol denník Nový čas
dňa 16. 5. 2011 v článku Našli sme „džob snov“: Takto zarábajú poradcovia ministrov!
Daniel Lipšic sa môže už len hanbiť zato, že odhalil svoju pravú tvár veľkého pseudodemokrata, na ktorého sa
rád hrá a ktorý je v skutočnosti antidemokratom bez elementárnej úcty k zväčša prestárlym a životom skúšaným
členom Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, ktorý prešli peklom stalinských a komunistických
represií.
Na okraj, z úcty k obetiam, stojí pripomenúť, koho po roku 1989 tak štedro kŕmia dnešní pseudodemokrati.
SZPB na svojej webovej stránke http://www.szpb.sk/proces.htm verejne propaguje páchateľov komunistických
zločinov, ako potvrdzuje propagácia knihy býv. vojenského prokurátora A. Rašlu, ktorý poslal na smrť, okrem
iných, aj nevinných študentov Tesára, Pučika a Tunegu. Členovia SZPB farizejsky a vypočítavo uvádzajú, že Rašla
podával žalobu na prezidenta Jozefa Tisa, ale zbabelo mlčia, že ten istý Rašla posielal na smrť aj členov Žingorovej
partizánskej skupiny, nehovoriac už o takom hyenizme, že žaloval aj synovca organizátora SNP generála Viesta
a ďalších členov jeho rodiny. V jednej z pozvánok pobočky SZPB v Poprade tohto justičného vraha a kata nazvali
legendou protifašistického odboja.
Podrobnosti o činnosti a pravej tvári prokurátora Rašlu sú uverejnené na webovej stránke Svetového združenia
bývalých čsl. politických väzňov http://www.szcpv.org/11/rasla.html v príspevku Sme schizofrenický národ dvoch
tvárí.
Článok Za čo bojoval SZPB? uverejnený v časopise Konfederácie politických väzňov Svedectvo v roku 1992 je
aj takmer po dvadsiatich rokoch stále aktuálny.
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov
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Informácia pre členov Sekcie FCL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Francúzsko skonfiškovalo nevyplatené žoldy účastníkov vojny vo Vietname v rozpore s európskym dohovorom o základných právach a slobodách
Prezident Nikolas Sarkozy sa k pozostalým po príslušníkoch Francúzskej cudzineckej légie, ktorí bojovali v rokoch 1946 - 1954 za koloniálne záujmy Francúzska vo Vietname, zachoval rovnako hanebne ako
ministerský predseda Edouard Daladier v Mníchove v roku 1938, kedy zradil svojho spojenca - bývalé Československo a podhodil ho Adolfovi Hitlerovi.
Od politika, ktorý sa ešte nedávno srdečne vítal s vodcom Líbyjskej revolúcie
a neskôr sa podieľal na leteckých útokoch na jeho sídlo v Tripolise, sa zrejme ani
nedá očakávať čestný a spravodlivý prístup.
Ako potvrdzuje posledná odpoveď na list dcéry bývalého legionára L. Bardiovského, francúzsky prezident jej listy - rovnako ako aj žiadosti Svetového združenia
bývalých čsl. politických väzňov o navrátenie dedičstva po bývalých legionároch
ignoroval a formálne ich odstupoval inštitúciám, ktoré o riešenie problému legionárov, okradnutých o žoldy, nemali nikdy záujem.
Je poľutovaniahodné, že Francúzsko - na rozdiel od Veľkej Británie alebo Nemecka, ktoré nezabúda na tých, ktorí obetovali svoje životy za záujmy štátu, nielenže týchto ľudí obetovalo, ale navyše ich spomenutou konfiškáciou
v rozpore s vlastnými zákonmi okradlo o ťažko zarobené žoldy, čo potvrdzuje odpoveď Ministerstva obrany FR č.
DEF/EMAT/BRI/REPETRANT/19 zo dňa 21. 2. 2002, v ktorej sa uvádza, že podľa
civilného občianskeho zákona článku 2262 a 2264 mzdy, nedoplatky, sumy uložené
do úschovy sú premlčané po tridsiatich rokoch, čo znamená, že týmto boli všetky
bankové vklady legionárov skonfiškované.
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov opakovane žiadalo o pomoc
aj Veľvyslanectvo SR v Paríži i členov vlády, vrátane E. Kukana. Bohužiaľ, všetkým
bol osud našich občanov - účastníkov bojov v Indočíne úplne ľahostajný; rovnako,
ako im je ľahostajná aj sociálna situácia ich pozostalých. Všetci oslovení sa alibisticky
stotožnili so stanoviskom Ministerstva obrany FR a zbabelo mlčali. Nikto z kompetentných nemal záujem preveriť, či je stanovisko Ministerstva obrany v súlade
s francúzskymi zákonmi.
1. Z viacerých nezávislých zdrojov priamo z Francúzska, vrátane organizácií vojnových veteránov sme zistili, že
podľa občianskeho zákonníka sa tridsaťročná lehota vzťahuje len na komerčné a civilne záležitosti a je potrebné
zohľadniť aj prekážky a dôvody, pre ktoré nebolo možné pohľadávku uskutočniť. http://textes.droit.org/code/civil/
Francúzsko absolútne ignorovalo existenciu železnej opony a komunistický režim v Československu ako prekážku
pre uplatnenie pohľadávok na vyplatenie žoldov. Na žoldy, ako aj výsluhové dôchodky vojakov sa nevzťahuje civilný zákonník a je povinnosťou štátu ich vyplatiť, ak neexistuje prekážka v tom, že bol vojak odsúdený za spáchaný
trestný čin, navyše v prípade niektorých legionárov, ktorí sa dostali do zajatia a neskôr boli v komunistických štátoch
odsúdení, malo ísť o politických väzňov.
2. Zavádzajúca je aj odpoveď Ministerstva obrany a bývalých bojovníkov č. DEF/CM32/INT 005644 zo dňa 5. 5.
2011, v ktorej sa uvádza, že v danom prípade platí štvorročný cyklus premlčania podľa zákona z 23. januára 1831
a nariadenie štvorročného cyklu podľa zákona z 31. decembra 1968. V prípade legionárov išlo o vklady vo francúzskej banke, tým pádom ide o dedičstvo, ktoré nie je možné premlčať.
http://textes.droit.org/code/pensions_militaires_invalidite_victimes_guerre/#articleLEGIARTI000006794335
3. Žold je daný zákonom a aj po smrti vojakov - legionárov majú na neho nárok pozostalí, ako na dedičstvo, ktorého ochranu priamo zaručuje aj Dohovor o základných ľudských právach a slobodách. Konfiškáciou nevyplatených
žoldov legionárov Francúzsko flagrantne a bezprecedentne porušilo aj právo na ochranu vlastníctva garantované
dohovorom o základných ľudských právach a slobodách.
Po vyčerpaní všetkých možností sme sa rozhodli obrátiť so sťažnosťou na inštitúcie EÚ, poslancov európskeho
parlamentu a medzinárodné inštitúcie, zaoberajúce sa porušovaním ľudských práv, vrátane podania hromadnej
sťažnosti Európskemu súdu pre ľudské práva.
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov

