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Prvá koordinačná porada za účelom založenia novej organizácie:  

ÚPN Ing. Ján Langoš, MS SR Bicko, zástupcovia KPVS, ZPKO, SZČPV, SANO, PTP 

 

M. Dudinský navrhnutý Jánom Langošom za hovorcu novej organizácie a poverený zostavením 

textu, ktorý odovzdá KPVS a bude zverejnený médiami po korekcii 24.10.05. 

 

V Bratislave sa v uplynulých dňoch zišlo päť mimovládnych neziskových organizácii, KPVS, 

ZPKO,SZČPV, SANO a PTP, ktoré sa rozhodli založiť novú spoločnú platformu  s názvom 

„Tretí odboj – koalícia protikomunistických síl v Slovenskej republike“  

Nový právny subjekt má za cieľ dosiahnutie jednoty  pri praktickom uplatňovaní  Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv  a Európskej sociálnej charty ako aj pri presadzovaní primeraného 

spoločenského postavenia príslušníkov tretieho odboja ako je to bežné u veteránov protifašistického 

odboja zakladajúcich štátov Európskej únie.  

Organizácia je apolitická, nadstranícka a jej hlavným poslaním je dokumentácia zločinov komunizmu 

pre Ústav pamäti národa, presadzovanie kresťanskej morálky a humanitárnej pomoci. 

Predsedom koordinačného výboru je Karol Noskovič (návrh Dudinského : F. Bednár.) 

Bude predložené na diskusiu a schválenie. 

 

Tretí odboj ako koalícia antikomunistických  síl Slovenskej republiky . 

 

Charta prenasledovaných komunizmom. 

 

Preambula 

 

Signatári tejto charty, ktorí sú reprezentantmi KPVS, ZPKO, SZČPV, SANO a PTP majúc na zreteli, 

že zásadným cieľom tejto koalície tretieho odboja je dosiahnutie jednoty  pri praktickom uplatňovaní 

všeobecnej deklarácie ľudských práv  OSN a Európskej sociálnej charty zdieľajúc spoločné 

presvedčenie, že z pamäte národa nemožno vymazať kruté prenasledovanie státisícov slovenských, 

resp. československých občanov z ideologických dôvodov v období komunizmu, presadzujúc 

spoločné úsilie o dosiahnutie primeraného spoločenského postavenia veteránov odboja ako je to 

samozrejme v zakladajúcich štátoch európskej únie a vediac, že len dôsledná morálne zodpovedná a 

efektívna spolupráca zabezpečí zmysluplný výkon týchto práv  a udržanie demokracie, uzavreli túto 

džentlmenskú dohodu . 

 

I. časť. 

 

Zmluvné strany prijímajú zásadu apolitickosti, absolútneho konsenzu pri formovaní a praktickej 

realizácii spoločnej platformy  na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov. 
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článok 1 

Z tohto dôvodu má každý  právo na slobodné vyjadrenie názoru a hlasovanie . 

 

článok 2 

Má právo byť volený do zodpovedných funkcií  a právo navrhovať kompetentných kandidátov. 

 

článok 3 

Právo na prospech zo spoločných sociálnych služieb 

 

II. časť 
 

Zmluvné strany konštatujú, že  pod pojmom tretí odboj sa rozumie individuálny odpor proti totalitnej 

komunistickej moci v zmysle príslušných zákonov Národnej rady Slovenskej republiky 

 

článok 1 

Tretí odboj je súhrne pomenovanie pre väznených, prenasledovaných, nasadených na nútenú prácu 

v rámci VTNP a PTP, odvlečených do pracovných táborov v bývalom ZSSR. 

 

článok 2 

Tretím odbojom sa vymedzuje viacgeneračné komunistické prenasledovanie občanov ČSR, ČSSR a 

SR. 

 

článok 3 

Odboj má rovnaké filozofické a právne postavenie ako protifašistický odboj, pričom kopíruje 

relevantné tradície Európskej únie. 

 

článok 4 

Odboj symbolizuje jednotu kresťanských spolupatričnosti, morálnej zásadovosti a humanitárnej 

veľkorysosti . 

 

článok5 

Odboj je výlučne antipolitická, nezisková dobrovoľná organizácia rovnocenných samostatných 

právnych subjektov poskytujúcich všeobecné prospešné služby. 

 

    

III. časť 

 

čl1. Zmluvné strany súhlasia, že túto džentlmenskú dohodu možno kedykoľvek vypovedať 

oznámením generálnemu sekretárovi organizácie (alebo predsedovi- Diskusia) 

 

čl.2 Takéto vypovedanie vstúpi do platnosti prvý deň v mesiaci nasledujúcom  po uplynutí lehoty 12 

mesiacov od dátumu obdržania  tohto oznámenia  Generálnemu sekretárovi organizácie. 


