Uznesenie
Prijaté na členskej schôdzi SZČPV dňa 6. októbra 2012 v Poprade
Členská schôdza
B e r i e n a v e d o m i e:
• Správu o činnosti SZČPV 2008-2012
• Správu o stave hospodárenia SZČPV 2008-2012
• Informáciu o projekte centrálneho pamätníka násilne odvlečeným v Turni nad
Bodvou
• Informáciu o spolupráci zo Slovenskou ľudovou stranou a možnosti
kandidatúry členov SZČPV vo voľbách do VÚC a komunálnych voľbách,
vrátane výzvy na odstúpenie primátora Popradu a vyhlásenie referenda
o predčasných voľbách
S ch v a ľ u j e:
Výsledky volieb tak, ako ich volebná komisia zverejnila
Predsedníctvo:
• Ján Košút - čestný predseda Sekcie násilne odvlečených
• František Bednár ml. - predseda SZČPV
• Elena Bačkorová - podpredseda SZČPV
• Klára Fuhrmanová - predseda Sekcie násilne odvlečených -SNO a súčasne II.
podpredseda SZČPV
• Dr. Augustín Köteles –podpredseda Sekcie násilne odvlečených
Jedenásťčlenný výbor SZČPV:
1. Elena Bačkorová
2. MVDr. Mária Bačová
3. František Bednár ml.
4. Helena Ferencová
5. Klára Fuhrmanová
6. Gizela Jasovská
7. Dr. Ing. Augustín Köteles
8. Elvíra Kručinská
9. Ondrej Meltzer
10. Mgr. Mária Tureková
11. Eva Farkašovská

Trojčlennú revíznu a kontrolnú komisiu:
1. Ing. Augustín Frantz - predseda
2. Anna Malá
3. Alžbeta Cibáková
Hospodár SZČPV
František Bednár st.

2
Návrh na zmenu stanov aby sa členská schôdza z hospodárskych dôvodov konala každé štyri
roky namiesto dvoch rokov.
Spoluprácu s politickými stranami, ktoré budú presadzovať návrhy zákonov v prospech
našich členov. Spoluprácu so Slovenskou ľudovou stranou ktorá umožní našim členom
kandidovať vo voľbách do VÚC a v komunálnych voľbách.
Presunutie výnosu zbierky na Pamätník obetiam okupácie v roku 1968 na výstavbu Pamätníka
obetiam násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, ktorý predstavuje
k 6.10.2012 celkom 609,36 eur.
Poverenie pána Jozefa Petrova, trvale bytom 36, rue de Strassen,
8094 Bertrange, Luxemburg, ako zástupcu SZČPV pre podávanie podnetov, žiadosti
a sťažnosti adresované inštitúciám Európskej únie sídliace v Luxemburgu, Bruseli, Mníchove
a Štrasburgu, ako aj pre priame rokovania s predstaviteľmi týchto inštitúcií a poslancami
Európskeho parlamentu.
Podporu kandidatury Františka Bednára ml. za predsedu VÚC a poslanca VÚC za Slovenskú
ľudovú stranu a kandidatury na primátora mesta Poprad ako nezávislého kandidáta
s podporou SĽS, ako aj začatie petičnej akcie za vyhlásenie referenda o odvolaní primátora
Popradu.

U k l a d á: Novozvolenému predsedovi a výboru:
a). pripraviť návrh projektu SZČPV na rok 2013.
b). podať návrh na novelu zákona o príplatku k dôchodku pre politických
väzňov, tak aby sa vzťahoval aj na osoby, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzí
a vdovy po politických väzňov.
c). podniknúť kroky v spolupráci s politickými stranami a poslancami mestských
zastupiteľstiev na zachovanie bezplatnej dopravy pre našich členov v Košiciach
a Bratislave a obnovenie zrušeného bezplatného cestovného v Prešove, Poprade a iných
mestách.
d). požiadať ministra Dušana Čaploviča o pomoc vo veci udelenia výnimky pre inštaláciu
pamätníka násilne odvlečeným v Turni nad Bodvou.
e). pokračovať v spolupráci s PV ZPKO a PTP a spoločne pripraviť návrh na novelu
zákona o protikomunistickom odboji podľa zákona prijatého v Českej republike v roku
2011.

V Poprade dňa 6. októbra 2012

