
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAČNÝ 
SPRAVODAJ 
Svetového združenia bývalých 
československých politických väzňov,  
Sekcie násilne odvlečených a Sekcie FCL 

     Číslo. 5 
   
    ročník 2014 
 
  NEPREDAJNÉ 

Poštová adresa: Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad, e-mail: szcpv@szcpv.org, http://www.szcpv.org 
Tel: +421 903051 761, +421 903 142 771, +421 52 7722626, Skype szcpv1. 
Hlavná kancelária: Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad, každý piatok 9.30 - 11.30 h. Kancelária pre Sekciu násilne 
odvlečených v Košiciach (kancelária ZPKO), Hlavná č. 68/3, kancelária č. 14, každý štvrtok od 8.30 - 10.30 h. 

Vážení členovia Svetového združenia bývalých čsl. politických väzňov, oslovujeme Vás piatym  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. 

INFORMÁCIA O BEZPLATNOM CESTOVANÍ  V MHD V BRATISLAVE ••••••••••••••• 

V súvislosti so zrušením bezplatného cestovného v MHD 
v Bratislave naša organizácia zaslala list priamo  
primátorovi Hlavného mesta Milanovi  Vtáčnikovi. Dňa 9. 
10. 2013,  po takmer polroku, sme dostali negatívnu 
odpoveď, ktorú sme uverejnili na našej internetovej 
stránke http://www.szcpv.org/13/ziadost.html. Na základe 
návrhu námestníka primátora Jána Budaja, bolo 
bezplatné cestovanie opäť obnovené.  V bratislavskej 
MHD môžu opäť cestovať zadarmo darcovia krvi aj 
účastníci protifašistického a protikomunistického odboja 
spolu s ich rodinnými príslušníkmi v priamej línii. Od 17. 
1. 2014  Dopravný podnik v Bratislave vydáva opraveným 
osobám čipové karty. 
 
 Na bezplatné cestovné majú nárok všetci bývalí 
politickí väzni a ich priami príbuzní, medzi ktorých patria aj 
členovia Sekcie násilne odvlečených SZČPV.  Napriek tomu, 
že naši držitelia preukazov na prepravy SZČPV majú v 
preukazoch uvedené číslo rozhodnutia Ministerstva 
spravodlivosti, DPB vyžadoval  od našich členov  červenú 
pečiatku s názvom „Politický väzeň“, vydanú PV ZPKO alebo 
KPVS.  Dňa 29. 5. 2014 predseda SZČPV František Bednár 
o tom hovoril osobne  s pánom Budajom, ktorý prisľúbil 
nápravu. V prípade problémov s uplatnením nároku na 
bezplatné cestovné sme sa dohodli s podpredsedom PV 
ZPKO  bratom Malackým, že pečiatky pre našich členov 
bude dávať do našich preukazov ich organizácia v Bratislave. 
Uvádzame adresu a kontakt:  
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja 
Obchodná 52, 811 06 Bratislava 
Telefonický kontakt: Telefón +421/2/5263 8156  
Fax: +421/2/5296 4610 
E-mail: info@pv-zpko.sk 
 
Z  uzneseniam Mestského zastupiteľstva v Bratislave č. 
1375/2013 zo dňa 12. 12. 2013, ktorým poskytlo výhodu 
bezplatnej prepravy v dopravných prostriedkoch DPB, a.s. 
politickým väzňom a účastníkom protikomunistického odboja 
 

ako aj ich rodinným príslušníkom v priamej línií (splatnosťou 
od 1.1.2014, neohraničene), vyplýva: Bezplatné užívanie 
MHD pre členov vašej organizácie je  dostupné od  1. marca 
2014. 
1. Cestujúci sa preukáže pri kontrole lístka  bezkontaktnou 
čipovou kartou vydanou na základe predloženia preukazu 
opatreného pečiatkou a osobným dokladom totožnosti. 
(preukazuje sa v prípade kontroly cestovných lístkov).  
 
2. Na bezplatnú prepravu majú nárok aj príbuzní politického 
väzňa a účastníka protikomunistického odboja a to v priamej 
línii. Dokladom o tom bude preukaz  organizácie opatrený 
pečiatkou. Vydávať tento dokument s pečiatkou o oprávnení 
na bezplatné užívanie MHD v Bratislave je možné iba 
príbuzným v priamej línii , tzn. osobám, s ktorými je politický 
väzeň, resp. účastník protikomunistického odboja v tomto 
príbuzenskom vzťahu : otec, matka; syn, dcéra; brat, sestra; 
manžel, manželka; vdovec, vdova.  
 
3. Bezplatná preprava  bude možná iba na základe 
preukazu v podobe bezkontaktnej čipovej karty (BČK) 
vydávanej prepravcom. Získanie osobitného preukazu 
BČK bude možné vo všetkých predajných miestach DPB, 
a.s. na základe predloženia riadneho členského preukazu 
organizácie  (s pečiatkou), fotografie potrebnej na BČK a 
osobného dokladu totožnosti. Vydávanie týchto čipových 
kariet oprávneným osobám bude trvalé (čiže kto z 
organizácie si neuplatní nárok na bezplatné cestovanie 
hneď, môže tak urobiť kedykoľvek neskôr). 
 
4. Informácie o spôsobe používania a obnovovania 
preukazu budú poskytnuté odbornými pracovníkmi DPB, a.s. 
v kontaktných predajniach. Kvôli korektnej evidencii nás 
požiadali o  vedenie dôkladnej evidencie o osobách, ktorých 
preukazy boli opatrené spomínanou pečiatkou. Keďže 
verejnosť má právo poznať všetko, čo sa na úrovni 
samosprávy v jej mene koná, musíme byť schopní podať 
verejnosti informáciu o rozsahu bezplatného cestovania.  
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Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov 
predložilo, po dohode s partnerskou organizáciou   
VTNP PTP so sídlom v Žiline, návrh na vytvorenie 
spoločnej zastrešujúcej organizácie, ktorý bol odoslaný 
Ústavu pamäti národa a partnerským organizáciám PV 
ZPKO, KPVS a VTNP PTP. S potešením oznamujeme, že 
ÚPN  privítal túto iniciatívu, ktorú v inej forme predložili 
aj KPVS a PV ZPKO. V najbližšom čase ÚPN ako 
koordinátor poskytne priestor na spoločné jednanie, 
ktorého prvým krokom by malo byť kreovanie 
poradného výboru, v ktorom bude mať každá 
organizácia dvoch členov. K 25. výročiu  17. novembra 
by malo byť podpísané spoločné memorandum štyroch 
občianskych združení, PV ZPKO, KPVS, VTNP PTP 
a SZČPV.  Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí 
zabrániť zániku občianskych združení zastupujúcich 
obete komunizmu a zachovať tak kontinuitu a odkaz pre 
mladú generáciu.  Uverejňujeme náš návrh v plnom 
znení. 
 
Konfederácia politických väzňov Slovenska 
Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja 
Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác-
pomocných technických práporov  
 
         
Naša zn. SZ-18/14         

                                                            
                                               Poprad 5. 5. 2014 

Vec:    Návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – 
zjednotenie občianskych združení zastupujúcich 
bývalých politických väzňov, násilne odvlečených do 
pracovných táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP 
PTP, prenasledovaných komunistickým 
režimom a ich príbuzných 

Vážení bratia a sestry, v mene Svetového združenia 
bývalých československých politických  väzňov Vám 
predkladám návrh na vytvorenie spoločnej organizácie – 
zjednotenie občianskych združení zastupujúcich bývalých 
politických väzňov, násilne odvlečených do pracovných 
táborov v býv. ZSSR, príslušníkov VTNP PTP, 
prenasledovaných komunistickým režimom a ich príbuzných, 
ktorých v súčasnosti v Slovenskej republike zastupujú štyri  
registrované občianske združenia: 
    Konfederácia politických väzňov Slovenska ďalej len 
(KPVS) 
    Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja ďalej len 
(PV ZPKO) 
    Slovenský zväz vojenských táborov nútených prác-
pomocných technických práporov ďalej len (SZ VTNP PTP) 
    Svetové združenie bývalých československých politických 
väzňov ďalej len (SZČPV) 

Ako potvrdzujem v prílohe, návrhom nebohého brata 
Mariána Dudinského na vytvorenie prvej koordinačnej porady 
za účelom založenia spoločnej organizácie, o zjednotenie sa 
naše združenie usiluje už od roku 2005. Bohužiaľ zo strany 
oslovených združení o zastrešenie pod spoločnú organizáciu 
nebol záujem ani v rokoch 2006-2008, kedy sme to 
opakovane navrhovali a schválili na našich snemoch. 

Ako dôvod zjednotenia, okrem straty historickej 
pamäte a zachovania odkazu mladej generácii, čo hrozí  
generačným zánikom  občianskych združení, o čom sa už 
otvorene hovorí, uvádzam aj ekonomickú diskrimináciu našich 
združení.  Tieto  majú zo zákona nárok na dotáciu 
poskytovanú MV SR. Suma  poskytnutá trom občianskym 
združeniam, PV ZPKO, KPVS a SZČPV, v úhrne 
nedosahovala ani  polovicu sumy, ktorú v roku 2013 dostal 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ďalej len 

(SZPB).  Dodávam, že  SZPB dostal v roku  2013 dotáciu 

vo výške 300 000 eur, čím sa zjavne porušila rovnováha  

vo financovaní medzi SZPB ako právnym nástupcom 

organizácie, ktorá bola privilegovaná v čase  
 

NÁROK NA KÚPEĽNÚ LIEČBU  PRE OPRÁVNENÉ OSOBY ••••••••••••••••••••••• 

Po nástupe nového predsedu Správnej rady 
Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka do 
funkcie sme zaznamenali kvalitatívnu zmenu 
v prístupe k sociálnemu postaveniu bývalých 
politických väzňov a ich príbuzných. Na stretnutí 
v Bratislave, pri príležitosti 25. výročia pádu 
komunizmu, nám bolo povedané, že Ústav pamätí 
národa má v kompetencii, v spolupráci 
s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, 
prideľovanie poukazov na kúpeľňu liečbu. 
Oprávnené osoby sa preto môžu zo žiadosťami 
obracať priamo na   ÚPN na uvedenú adresu. 

Ústav pamäti národa 
Námestie slobody 6 
817 83 Bratislava 15 
Telefón: 02 / 593 00 311 (spojovateľka) 
Fax: 02 / 593 00 391 
Email: info@upn.gov.sk 
 
Podateľňa 
pondelok - piatok 
8.30 - 12.00 
13.00 - 15.00 
Email: podatelna@upn.gov.sk 

NÁVRH NA VYTVORENIE SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE – ZJEDNOTENIE OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ 

ZASTUPUJÚCICH BÝVALÝCH POLITICKÝCH VÄZŇOV, NÁSILNE ODVLEČENÝCH DO 

PRACOVNÝCH TÁBOROV V BÝV. ZSSR, PRÍSLUŠNÍKOV VTNP PTP, PRENASLEDOVANÝCH 

KOMUNISTICKÝM REŽIMOM A ICH PRÍBUZNÝCH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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totalitného režimu, kedy bola príveskom Komunistickej strany 
a občianskymi združeniami zastupujúcimi bývalých 
politických väzňov a obete komunizmu.  Táto nerovnováha 
bola najviac viditeľná na začiatku 90-rokov, kedy SZPB 
dostával ročne niekoľkokrát vyššie sumy ako KPVS, ktorá 
vznikla v marci  1990.  K odstráneniu tejto diskriminácie obetí 
komunizmu  a prisluhovačov komunizmu z radov SZPB 
dochádzalo postupne až do roku 2000, kedy bola výška  
dotácie poskytnutá SZPB a  KPVS ( po rozdelení aj PV 
ZPKO) približne na jednej úrovni. Od roku 2006 MV SR 
zaradilo medzi taxatívne vymedzené občianske združenia, 
ktoré majú nárok na dotáciu aj SZČPV. Ako  som spomínal, 
rovnováha bola narušená opäť v roku 2013, čo považujem 
v prvom rade za zlyhanie združení zastupujúcich politických 
väzňov a obete komunizmu, pretože neschopnosťou 
zjednotiť sa sme dali vláde signál, že sme rozdrobení 
a neschopní vzájomnej komunikácie. Nevraživosť, 
nedostatok pokory  a neschopnosť prekročiť vlastný 
tieň, sú príčinou toho ako sa k nám postavila vláda a jej 
ministerstvá. Považujú nás za združenia zjavne určené 
k vymretiu a postupnej likvidácii.  SZPB si získal 
prominentné postavenie a stal sa neoficiálne súčasťou 
vládnej politiky v boji proti prejavom neonacizmu 
a extrémizmu. Touto stratégiou  SZPB rozšíril rady 
vymierajúcich členov o ich rodinných príslušníkov 
a sympatizantov. Členom  SZPB môže byť každý kto 
dovŕši vek 18 rokov a cíti sa antifašistom.  Pre porovnanie 
dodávam, že naše združenia uskutočňujú oveľa viac 
pietnych a spomienkových akcii ako SZPB, ktorý sa 
zameriava prevažne len na 8. máj - deň víťazstva nad 
fašizmom a oslavy SNP. 
      Pokiaľ PV ZPKO, KPVS, SZ VTNP PTP a SZČPV, 
nebudú schopné spoločne prijať podobnú stratégiu, je len 
otázku času kedy organizácie zaniknú, ako dokonca 
navrhovali na sneme PV ZPKO podľa vzoru z Českej 
republiky.  Návrh podpredsedu PV ZPKO, prijímať za členov 
len politických väzňov a nezameriavať sa na ich deti 
a sympatizantov je zjavne kontraproduktívny a likvidačný. 
 Takýto prístup by bol neodpustiteľnou chybou, našim 
morálnym zlyhaním a  zradou obetí komunizmu.  
Navrhujem preto  stretnutie iniciované predsedom Správnej 
rady ÚPN a vytvorenie koordinačnej rady za účelom 
vytvorenia spoločnej organizácie, ktorá by bola po schválení 
jednotlivými združeniami zaregistrovaná v roku 2014, s tým, 
že od roku 2015 by zastrešovala všetky štyri združenia a ako 
jediná  oprávnená by podávala návrh na poskytnutie 
dotácie MV SR v rovnakej výške ako dostáva SZPB.  
Dotácia by bola prerozdelená podľa kľúča,  projekt 
plánovaných akcii  a počet členov.  
       Pokiaľ by došlo k pokračujúcej ekonomickej diskriminácii 
našich združení poskytnutím dotácie v sumu nižšej než bola 
poskytnutá SZPB,  výbor  novozaloženej spoločnej  
organizácie by podal sťažnosť Európskej komisii a požiadal 
poslancov NR SR o podanie sťažnosti pre diskrimináciu 
obetí komunizmu Ústavnému súdu Slovenskej republiky. 

         Podľa vzoru SZPB a jeho stratégie, 

navrhujem ako prioritu novej spoločnej 

organizácie okrem boja proti prejavom, 

neonacizmu a rasovej neznášanlivosti, rozšírenie 

o boj proti akejkoľvek forme totalitarizmu 

a komunizmu, vrátane rozšírenie o dodržiavanie 

všeobecnej deklarácie ľudských práv  OSN a 

Európskej sociálnej charty, ktorá ako je známe 
sa na Slovensku nedodržiava. Ako názov 
spoločnej organizácie navrhujem „Slovenský zväz 

odboja proti totalite“, keďže zdôrazňovanie slova 
„protikomunistický odboj“ už na Slovensku stratilo 
opodstatnenie. Nielen Slovensko dnes čelí skrytým 
hrozbám návratu totality v iných podobách.        
        Bohužiaľ musím konštatovať, že  proklamácie 
o protikomunistickom odboji ostali len v rovine 
prázdnych fráz, ako som sa o tom sám presvedčil, 
keď som v mene SZČPV vyzval bývalého člena 
Komunistickej strany - Popradského primátora 
Antona Danka, aby odstúpil z funkcie pre uvedenie 
jeho mena v kauze SIS „Gorila“. SZČPV 
nepodporilo ani jedno z Občianskych združení  
a dokonca PV ZPKO vydalo v mene popradského 
predsedu Mgr. Zoltána Kukulu vyhlásenie, že sa 
dištancuje od iniciatívy SZČPV a vyhlásilo, že 
nemám právo zastupovať politických väzňov.  
Jediný člen PV ZPKO, ktorý sa ma zastal bol brat 
Kazimír Krivoš, bývalý predseda pobočky PV 
ZPKO v Liptovskom Mikuláši, ktorý bol nakoniec 
z PV ZPKO vylúčený, okrem vyjadrenia názoru na 
vedenie PV ZPKO po  jeho opätovnom zvolení, aj 
pre duplicitné členstvo v PV ZPKO a KPVS.  Je 

poľutovaniahodné, že bývalí politickí väzni 

nedokážu nájsť spoločnú reč, preto teraz máme 

poslednú šancu dokázať, že sme hodní obetí 

ktoré priniesli naši bratia a sestry v časoch 
stalinizmu a komunizmu. Apelujem na Vás nie 
z dôvodu zachovania historickej pamäte 
a zachovania odkazu protikomunistického odboja, 
ktorý sa nám žiaľ podarilo sprofanovať rovnako 
ako občianske združenia, ktoré roky  proklamovali 
apolitickosť, ale nechali sa vtiahnuť do politických 
šarvátok medzi HZDS, SNS a KDH.  
        
        Pri kreovaní novej spoločnej organizácie som 
vychádzal z návrhu z roku 2005, ktorý som  upravil 
a zmenil  názov organizácie a zloženie výboru, tak 
aby v ňom malo zastúpenie každé občianske 
združenie.    
  Boh Vám žehnaj!                                                                                  

František Bednár predseda SZČPV 
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Dňa 29. mája 2014 sa pri príležitosti 25. výročia pádu 
komunizmu uskutočnila v Bratislave, v budove NR SR, 
konferencia "Prínos Poľska k pádu železnej opony“. 
Konferenciu slávnostne otvoril Tomasz Chloň, veľvyslanec 
Poľska na Slovensku. Konferenciu moderoval Martin Bútora, 
čestný predseda IVO. V príhovoroch vystúpili, Hana Suchocká, 
bývalá premiérka a ministerka spravodlivosti PR, Magdaléna 
Vášáryová, poslankyňa NR SR. Okrem iných sa jej zúčastnil 
Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN a Andrzej 
Jagodziňski, riaditeľ PI v Bratislave.    

PREDSEDA SZČPV BOL PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA PÁDU 
KOMUNIZMU POZVANÝ VEĽVYSLANCOM  POĽSKA NA KONFERENCIU 

O PRÍNOSE POĽSKA K PÁDU ŽELEZNEJ OPONY .................................... 

POZVÁNKA Na pietnu spomienku pri Pamätníku obetiam okupácie 

Československa 21. augusta 1968 v Poprade ................................................. 
 

21. augusta 2014 sa uskutoční v Poprade, pri Pamätníku 
obetiam okupácie na Námestí sv. Egídia, pietna spomienka 
venovaná obetiam okupácie bývalého Československa. Účasť 
na podujatí potvrdili, J. E. Tomasz Chłoń Mimoriadny a 
splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej 
republike a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa 
Ondrej Krajňák.  Pozvaný je aj prezident Slovenskej republiky. 
PROGRAM PODUJATIA: 15.00 - privítanie účastníkov, 
príhovory a kladenie kvetín k pamätníku 15.30 - ukončenie 
štátnymi hymnami SR, ČR 15.40 - recepcia pre pozvaných hostí 
v reštaurácii Zvonica  

INFORMÁCIE PRE ČLENOV  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

       V  Poprade bolo  bezplatné cestovné v MHD pre 
bývalých politických väzňov zrušené v roku 2004. Nami 
predložené opakované žiadosti  adresované primátorovi 
a poslancom boli doposiaľ vždy ignorované,  vrátane 
poslednej z 12. mája 2014.  Kandidatúra predsedu 
SZČPV na primátora a poslanca za koalíciu troch strán 
politických strán, nám dáva nádej, že po komunálnych 
voľbách v novembri 2014 sa nám podarí obnoviť 
bezplatné cestovné aj v Poprade. Bratia a sestry 
podporme preto jeho kandidatúru.  

      Rovnako aj v Prešove sa pokúsime požiadať 
poslancov a primátora o obnovenie bezplatného 
cestovného pre našich členov.  

Známky do preukazov na prepravu pre región Košice bude 
vydávať pani MVDr. Mária Bačová, vždy vo štvrtok od 8.30 
do 10.30 v kancelárii PV ZPKO na Hlavnej 68/3 v Košiciach. 
Tel. č. 055 6421821, mobil: 0918 093176. 

Pre región Stará Ľubovňa:  pani Mgr. Mária Tureková, 
bytom Hviezdoslavova 7, 064 01 Stará Ľubovňa. Tel. č. 052 
4369010, mobil: 0948 373693.Región Poprad a okolie:  
Hlavná kancelária SZČPV, Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 
Poprad, tel. č. 052 7722626, mobil: 093 142 771.Ostatným 
členom  známky posielame poštou. Členské ostáva 
nezmenené, pre členov do 70 rokov 6,60 eur, pre členov nad 
70 rokov 3,30 eur. (Nové známky môžete prelepovať 
na miesto najstaršej známky). 

 

SVETOVÉ  ZDRUŽENIE  BÝVALÝCH  ČESKOSLOVENSKÝCH  POLITICKÝCH  VÄZŇOV 


