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Správa o činnosti SZBPV za roky 2016 – 2017
Vážení hostia, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia!
Dovoľte mi, aby som Vás informoval o činnosti Svetového združenia bývalých politických
väzňov, ako aj o jeho Sekcii násilne odvlečených a o Sekcii FCL.
Organizácia má v súčasnosti evidovaných žijúcich 803 členov
Politickí väzni SZBPV 90 evidovaných členov.
Sekcia SNO 681 evidovaných členov
Sekcia FCL má v súčasnosti evidovaných 32 členov.
K dnešku sme vydali oprávneným osobám 646 preukazov na prepravu.
Po novelizácii zákona č. 274/2007 Z.z o poskytovaní príplatku k dôchodku aj pre siroty po násilne
odvlečených sme aj v rokoch 2012-2015 vydávali potvrdenia pre oprávnené osoby, ktoré vyžadovala
Sociálna poisťovňa, nakoľko sa k nám prihlásili oprávnené osoby, ktoré o svojom nároku nevedeli
keďže neboli členmi našej organizácie. Takto sme sa dozvedeli, že ľudí, ktorí v Rusku zomreli bolo
oveľa viac ako uvádzal nebohý Ján Košút a Ústav pamäti národa. Evidujeme 627 usmrtených.
Obrátili sa na nás členovia, ktorí nepoberajú starobný dôchodok ale len dávku v hmotnej núdzi, ide
o ženy v domácnosti s viacerými deťmi, ktoré z tohto dôvodu nepracovali. Podali sme návrh na
novelu zákona o príplatku k dôchodku, avšak nepodarilo sa nám nájsť poslanca NR SR, ktorý by o to
prejavil záujem. Súčasný stav považujeme za diskriminačný voči najbiednejším s najnižším príjmom.
Poslancami NR SR bol podaný návrh na zníženie výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB, bola
navrhovaná jednorazová suma 1000 eur ako dodatočné odškodnenie pre politických väzňov. Návrh
však neprešiel.
Neúspešne sme opakovane sme preto podali návrh vláde SR o novelizáciu zákona
o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z.z. , ktorý je diskriminačný voči občanom SR, pretože
v Českej republike prijatý zákon priznáva účastníkom protikomunistického odboja sumu 100 000
Čk. a dorovnáva im dôchodky. Súčasne sme navrhli aj odstránenie tzv. zostatkových trestov.
Košice od 1. 1. 2013 znížili vek pre bezplatné cestovanie zo 70 na 68 rokov. V Košiciach je
v súčasnosti situácia zliav v MHD najlepšia v rámci SR. V Prešove došlo v roku 2011 k ich zrušeniu
a naše námietky primátorka a poslanci nebrali v úvahu. V Bratislave boli zľavy istý čas zrušené, no
na podnet viceprimátora Jána Budaja boli opäť obnovené. V Poprade sa zľavy neobnovili ani po
nástupe nového primátora
V roku 2016 sme podali poslancom NR SR a Úradu vlády SR STANOVISKO K ODMIETNUTIU
ODŠKODNENIA OBETÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V NR SR
Žiadosť o odstránenie diskriminácie slovenských politických väzňov
Odpoveď sme dostali len od kancelárie predsedu vlády.
Výsledný efekt však nebol žiadny.
3. februára 2016 vo veku nedožitých 93 rokov zomrel po dlhej chorobe jeden z posledných žijúcich
politických väzňov gulagu v našom regióne a člen Svetového združenia bývalých politických väzňov
Emil Vawrek z Bušoviec.
13. apríla 2016 sme sa zúčastnili na pietna spomienka na Barbarskú noc v Poprade
5. mája 2016 sme sa zúčastnili na recepcii pri príležitosti štátneho sviatku Poľskej republiky, pozval
ná
Veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike J.E. Leszek Soczewica
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Dňa 29. apríla 2016 náhle zomrel vo veku 85 rokov bývalý politicky väzeň a člen výboru Svetového
združenia bývalých politických väzňov, knieža Ing. Juraj Radziwill-Anoškin. Osud mu nedoprial
dožiť sa zjednotenia Konfederácie politických väzňov (KPVS), Zväzu protikomunistického odboja
(ZPKO) a Svetového združenia bývalých politických väzňov (SZBPV), o čo sa dlhodobo zasadzoval.
Pripojili sme sa k protestu Ústavu pamäti národa proti odhaleniu pamätnej tabule komunistickému
prokurátorovi Pješčakovi vo Veľkom Lipníku.
24. júna 2016 sme zorganizovali Pietnu spomienka pri pamätníku usmrtených na hraniciach v r.
1948-1989 v Kežmarku
21. augusta 2016 pietnu spomienku v Poprade pri príležitosti 48. výročia okupácie 21. augusta 1968
Siedmeho októbra 2016 sme v Poprade bola na budove Zimného štadióna v Poprade slávnostne
odhalili pamätnú tabuľa hokejistovi a účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu.
ROK 2017
27. apríla 2017 sme sa zúčastnili na odovzdávaní dekrétov účastníkom protikomunistického odboja.
Ústav pamäti národa v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom pozval členov Svetového
združenia bývalých politických väzňov Františka Bednára a Branislava Dluhoša na slávnostné
verejné odovzdávanie dekrétov.
13. apríla 2017 sme sa zúčastnili na pietna spomienka pri pamätníku mučených a umučených
v Poprade pri príležitosti -67. výročia barbarskej noci
V roku 2017 sa potvrdilo, že údaje o počte deportovaných sa zhodujú s údajmi JUDr. Dariusa
Rusnáka. Ruská federácia sprístupnila 38 000 záznamov a ďalších 40 000 sa pripravuje. Teda sa
jedná o vyše 70 000 občanov z ktorých sa tisíce domov už nevrátili a ich príbuzní ani nevedia kde sú
ich telesné pozostatky.
4. mája 2017 sme sa zúčastnili na oslavách štátneho sviatku poľskej republiky
V roku 2017 sme podali protest proti návrhu na zmenu zákona o ústave pamäti národa
ktorý predložili poslanci koalície Smer, SNS, Most–Híd a poslankyňa Martina Šimkovičová, ktorým
Ondrej Krajňák 15. októbra skončí vo funkcii predsedu správnej rady ÚPN. Podľa zmeny zákona ak
by sa chcel ústav odvolať v nejakom súdnom spore, ako to urobil v prípade sporu o to, či bol Andrej
Babiš agentom komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB), bude o podaní odvolania rozhodovať
správna rada, nie predseda
22. júna 2017 sa uskutočnila pietna spomienka pri pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 19481989 v Kežmarku.
V júli 2017 sme odoslali žiadosť vo veci dedičstva -nevyplatených žoldov po padlých, nezvestných a
väznených príslušníkoch francúzskej cudzineckej légie v rokoch 1946- francúzskemu prezidentovi
Emmanuelovi Macronovi
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Prezidentovi Ruskej Federácie Vladimírovi Putinovi sme podali návrh na symbolické jednorazové
odškodnenie občanov Slovenskej republiky, ktorí boli násilne odvlečení NKVD do pracovných
táborov v rokoch 1944-1945
21. augusta 2017 sa konala pietna spomienka v Poprade pri príležitosti 49. výročia okupácie 21.
augusta 1968
19. septembra 2017 vo veku 95 rokov zomrel jeden z posledných žijúcich násilne odvlečených
NKVD do pracovných táborov „GULAG“, Gustáv Matz.
V novembri 2017 sme vydali výzvia Správnej rade Ústavu pamäti národa a poslancom NR SR
v súvislosti s odstúpením Ondreja Krajňáka z funkcie predsedu správnej rady ÚPN. Ako uviedol
expríslušníci ŠtB, ktorí v minulosti škodili, sú stále medzi a poslanci Národnej rady, ktorí schválili
hanebnú novelu zákona, ÚPN deklasovali na byrokraticko-administratívnu inštitúciu bez právomoci,
ktorá touto novelou stratila svoje poslanie v zmysle zákona o ÚPN.
17. novembra 2017 sme sa zúčastnili na pietnej spomienke v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti
Dňa boja za slobodu a demokraciu.
Opakovane sme podali žiadosť o prijatie zákonných opatrení odstraňujúcich diskrimináciu
obetí komunistického režimu
Novelizáciou Zákona č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za
oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách, podanou poslancami SNS, s účinnosťou od 1.
novembra 2017 sa v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu opäť prehĺbila diskriminácia
bývalých politických väzňov, obetí stalinizmu a komunistického režimu nielen zlým
načasovaním novelizácie tohto zákona, ale v podstate aj skutočným postojom poslancov NR SR
k obdobiu neslobody v rokoch 1948-1989, ktoré sa začalo už v rokoch 1944-45 násilným
odvlečením vyše 70 000 našich občanov do pracovných táborov v bývalom ZSSR.
Naša členka pani Milota Zelinová vydala knihu o svojom otcovi Päť osudových návratov
Dňa 20. decembra sa pri pamätnej tabuli na Zimnom štadióne v Poprade uskutočnila symbolická
skromná pietna spomienka pri príležitosti stého výročia narodenia hokejistu a účastníka boja za
národné oslobodenie Antona Babonyho. Dcéra Antona Babonyho s manželom si spolu s niekoľkými
členmi Svetového združenia bývalých politických väzňov položením venca k pamätnej tabuli uctili
pamiatku na tohto vzácneho človeka.
V decembri sme si vydaním zbierky básni kniežaťa Ing. Juraja Radziwilla - Anoškina Melancholické
fragmenty uctili pamiatku jeho pamiatku.
Na záver chcem zdôrazniť –že jedinou schodnou cestou k obnoveniu kreditu bývalých
odporcov a obetí komunizmu je vzájomné porozumenie a spolupráca. Jedine početnou členskou
základňou môžeme v súčasnej situácii ešte niečo dosiahnuť – či už v oblasti legislatívnej, sociálnej
alebo v oblasti zdravotnej starostlivosti.
V našom prípade obzvlášť platí staré známe „v jednote je sila“. Modlím sa a chcem Vás
úprimne poprosiť, aby sme z úcty k našim zosnulým zachovali pamiatku na nich a udržali pri živote
naše združenie.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!
Ďakujem Vám za pozornosť.

