
1 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

MEMORANDUM  

O VZNIKU PLATFORMY  

PRENASLEDOVANÝCH KOMUNISTICKÝM REŽIMOM  

V ČESKOSLOVENSKU   

uzatvorené medzi 

 

Názov:   Ústav pamäti národa 
Sídlo:    Námestie slobody 6, 817 83 Bratislava 15 
V zastúpení: Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady  
(ďalej len „ÚPN“) 
 
a 
 
Názov:            Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj     
Sídlo: Obchodná 52, 811 06 Bratislava  
V zastúpení:  Arpád Tarnóczy, predseda  
(ďalej len „PV ZPKO“) 
 
Názov:   Konfederácia politických väzňov Slovenska  
Sídlo: Košická 56, 821 08 Bratislava 
V zastúpení:  Anton Srholec, predseda  
(ďalej len „KPVS“) 

 
Názov:   Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác –  
                            pomocných technických práporov 
Sídlo: Horný Val 67/24, 010 01 Žilina 
V zastúpení:  Ferdinand Varga, predseda 
(ďalej len „SZ VTNP – PTP“) 
 
Názov:   Svetové združenie bývalých československých  
                            politických väzňov so sídlom v Slovenskej Republike 
Sídlo: Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad  
V zastúpení:  František Bednár, predseda  
(ďalej len „SZČPV“) 
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ČLÁNOK I 
Úvodné ustanovenia 

1) ÚPN je verejnoprávnou ustanovizňou zriadenou zákonom č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení 
dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1945 a o založení ústavu 
pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa). Na základe úloh 
zverených mu zákonom okrem iného vykonáva úplné a nestranné hodnotenie doby 
neslobody, sprístupňuje prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní 
a zverejňuje údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania. Spolupracuje s obdobnými 
inštitúciami v Slovenskej republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, múzeami, knižnicami. 
Poskytuje verejnosti výsledky svojej činnosti, vydáva a šíri publikácie, organizuje 
výstavy, semináre, odborné konferencie a diskusné fóra. Propaguje myšlienky slobody 
a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu. 

2) PV ZPKO III. odboj je právnym subjektom, združujúcim politických väzňov, veteránov 
protikomunistického odboja v súlade zo zákonom č. 219/2006 Zb., postihnutých akciou 
"B“, a inak prenasledovaných, vrátane ich rodinných príslušníkov, podľa zákona 119/1990 
Zb. je dobrovoľným združením politických väzňov komunistického režimu bývalého 
Česko – Slovenska a zákona 125/96 Zb. Jeho poslaním je boj proti akýmkoľvek pokusom 
o obnovenie, udržovanie a rozširovanie komunistickej alebo podobnej totalitnej ideológie 
a proti pokusom o návrat komunistického alebo podobného totalitného režimu. 
Vyhľadáva, zhromažďuje a zverejňuje fakty, dokumenty a svedectvá o zločinoch 
Komunistickej strany Česko - Slovenska a organizovanom zločine komunistickej strany. 
Háji občianske, politické a sociálne práva a ostatné oprávnené záujmy politických väzňov. 
Presadzuje v právnej a sociálnej oblasti morálnu satisfakciu a komplexnú rehabilitáciu 
politických väzňov a svojich členov. Stará sa o pamätné tabule, pamätníky, hroby obetí 
protikomunistického odboja na Slovensku. Vydáva časopis – mesačník Svedectvo. 
Publikuje autorov politických väzňov a historikov politických väzňov.  
 

3) KPVS je nadstraníckym občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. Združuje 
občanov, ktorých práva boli porušené totalitným režimom za vlády komunizmu tak, že 
bola ohrozená ich občianska existencia a ich rodín, bol im znemožnený osobnostný rast, 
boli pre svoje presvedčenie i názory i za to, že sa postavili proti komunistickému režimu, 
prenasledovaní, protiprávne väznení a odsúdení. Jeho poslaním je okrem iného usilovať 
o nápravu krívd spôsobených za vlády komunizmu svojim členom a ich rodinám 
na základe platnej legislatívy a iniciovaním zákonov a normatívnych úprav v ich záujme, 
ďalej odhaľovanie a pranierovanie zločinov komunizmu, zbieranie dôkazov a staranie sa 
o zachovanie pamiatky nevinne odsúdených, umučených a popravených obetí, 
zabezpečovať inštalovanie pamätných tabúľ, organizovať výstavbu pamätníkov obetiam 
komunistickej perzekúcie, viesť a vychovávať členov v duchu humanitných ideálov 
ľudskosti, slobody, tolerancie a solidarity. 
 

4) SZ VTNP – PTP je dobrovoľné združenie príslušníkov bývalých vojenských táborov 
nútených prác a pomocných technických práporov, ktorého poslaním je pomoc pri riešení 
ich záujmov pri presadzovaní morálnej a politickej rehabilitácie, dôchodkového 
a zdravotného zabezpečenia a ďalších oprávnených nárokov, vyplývajúcich pre nich a ich 
rodinných príslušníkov z ich zaradenia do vojenských táborov nútených prác v dôsledku 
politických perzekúcií v rokoch 1948 až 1954. 

 
5) SZČPV je občianske združenie na Slovensku so sídlom v Poprade, ktorého oblasťou 

záujmu sú ľudské práva, vrátenie spoločenskej autority politickým väzňom, hájenie 
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oprávnených požiadaviek obetí komunizmu a pripomínanie si zločinov totalitných 
režimov organizovaním pietnych akcií a vydávaním publikácii. Väčšinu členskej základne 
tvorí Sekcia násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR. Okrem 
bývalých politických väzňov  je súčasťou organizácie aj Sekcia bývalých príslušníkov 
Francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1948 -1954. 

6) Signatári memoranda vyhlasujú, že sú si vedomí okolností vedúcich k zjednocujúcej 
iniciatíve ÚPN, vychádzajúcej zo stavu v jednotlivých organizáciách, a z toho plynúcej 
potreby vzniku jednotnej a silnej organizácie zastupujúcej záujmy všetkých obetí 
komunizmu, ktorá bude mať vytvorené dostatočné podmienky zo strany štátu na svoju 
činnosť a ďalšiu existenciu v záujme zachovania pamäti národa pre budúce generácie.  

 
7) Signatári memoranda navzájom uznávajú zásluhy, úlohu a význam každej z organizácií 

zastupujúcich záujmy obetí komunizmu a vyjadrujú si navzájom rešpekt, úctu, uznanie 
a ochotu k vzájomnej spolupráci, ako aj podporu a porozumenie na ceste vedúcej 
ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu. 
 

8) Signatári memoranda uznávajú postavenie a význam ÚPN, ako nezávislej celonárodnej 
inštitúcie, ktorej ciele a úlohy sú stanovené zákonom o pamäti národa a súhlasia s jeho 
postavením ako koordinátora platformy protikomunistického odboja a garanta procesu 
vedúceho ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu. 

 
9) Signatári memoranda vyhlasujú, že v rámci svojich organizácií nebudú konať v rozpore 

so záujmami a cieľmi platformy, ale budú sa navzájom chrániť a všemožne podporovať 
úsilie vedúce ku vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu.     
 

ČLÁNOK II 
Predmet dohody 

1) Predmetom Memoranda o vzniku platformy prenasledovaných komunistickým režimom v 
Československu (ďalej len „memorandum“) je vytvorenie Platformy prenasledovaných 
komunistickým režimom v Československu (ďalej len „platforma“), ako spoločnej 
iniciatívy stojacej na rovnakých názorových a záujmových princípoch a cieľoch, ako majú 
jednotliví signatári memoranda, ktorá bude hájiť záujmy jednotlivých signatárov 
memoranda vo vzťahoch so štátom a jeho orgánmi a inštitúciami.           

2) Cieľom platformy je príprava a postupné vytvorenie jednotnej organizácie združujúcej 
a zastupujúcej účastníkov protikomunistického odboja, politických väzňov, príslušníkov 
bývalých VTNP – PTP, násilne odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR, 
prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných (ďalej len „obete 
komunizmu“). 
 

3) Úlohami platformy sú koordinácia prípravného procesu vedúcemu ku vzniku jednotnej 
organizácie zastupujúcej záujmy obetí komunizmu, ako aj boj proti prejavom 
a schvaľovaniu intolerancie, násilia, extrémizmu, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, 
nacizmu, či komunizmu. 

 
4) Platforma bude presadzovať zabezpečenie finančných prostriedkov zo strany Slovenskej 

republiky na údržbu pamätných tabúľ, pamätníkov a hrobov obetí protikomunistického 
odboja.  
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5) Platforma bude zabezpečovať raz ročne účasť delegácií na pietnych aktoch 
a spomienkových stretnutiach pri pamätníkoch a pamätných tabuliach v Ružinove, na 
Devíne, v Leopoldove, v Ilave, v Želiezovciach, v Jáchymove a v Žiline.   
 

ČLÁNOK III 
Platforma protikomunistického odboja 

1) Platforma je iniciatívou, združujúcou organizácie zastupujúce záujmy obetí komunizmu.  
 
2) Sídlom platformy je ÚPN. 

 
3) Riadiacim orgánom platformy je predsedníctvo. 

 
4) Riadiacim koordinátorom platformy je rada výborov účastníkov platformy, ktorej 

predsedá predseda Správnej rady ÚPN.  
(ÚPN a PTP navrhujú: Platforme predsedá predseda Správnej rady ÚPN) 

  
5) Predsedníctvo platformy je tvorené predsedom Správnej rady ÚPN a 2–mi členmi 

delegovanými každým signatárom memoranda.    
 

6) Členovia predsedníctva prijímajú závery a rozhodnutia hlasovaním. 
 

7) Signatári memoranda sa zaväzujú, že zo svojich organizácií delegujú do predsedníctva 
platformy po 2 zástupcoch oprávnených ich zastupovaním v rámci platformy. 
 

8) Signatári memoranda sa zaväzujú, že vo svojich organizáciách vytvoria pracovné 
skupiny, ktorých úlohou bude pripravovať podklady, návrhy a stanoviská pre rokovanie 
predsedníctva platformy.                  

 
9) ÚPN sa zaväzuje poskytnúť platforme odbornú, materiálnu, legislatívnu a personálnu 

pomoc, vrátane priestorového zázemia na jej činnosť. 
 

10) Signatári memoranda vyjadrujú porozumenie s tým, že cestovné náklady spojené 
s účasťou svojich delegátov na prácach v predsedníctve platformy budú znášať na úkor 
svojich organizácií.  

 
11) Činnosť platformy bude ukončená dňom vzniku jednotnej organizácie zastupujúcej obete 

komunizmu.  
 

12) Poradným orgánom platformy je Kolégium predsedu Správnej rady Ústavu pamäti 
národa pre otázky protikomunistického odboja. 

 
13) Signatári memoranda vyslovujú súhlas s tým, že platforma zvolá ustanovujúci snem 

jednotnej organizácie zastupujúcej obete komunizmu a vypracuje a predloží na sneme  
na schválenie jej stanovy.    

 
 

ČLÁNOK IV 
Záverečné ustanovenia 

1) Vzťahy neupravené memorandom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
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zákonníka a iných príslušných právnych predpisov, ako aj stanovami jednotlivých 
organizácií v platforme. 

2) Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3) Memorandum možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode strán formou 
osobitných písomných dodatkov. Jednotlivé organizácie majú právo ukončiť účasť 
v platforme.  

4) Memorandum je vyhotovené v piatich rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú 
stranu. 

5) Strany vyhlasujú, že si toto memorandum prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

6) Memorandum nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon 
o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov). 

Bratislava dňa ............ 2014 
 
 
 
 
 
 
...........................................................   ........................................................ 

  PV – ZPKO                                         KPVS 
              Arpád Tarnóczy                                                            Anton Srholec  
     
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................   ........................................................ 

   SZČPV                                 SZ VTNP – PTP 
            František Bednár                                                         Ferdinand Varga 
   
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
ÚPN 

Ondrej Krajňák 


