Správa o činnosti SZBPV za od roku 2018 – do mája 2020
Vážení členovia Svetového združenia bývalých politických väzňov
Kvôli pandémii sme sa nemohli stretnúť na našom sneme naplánovanom na 25. apríla 2020.
Boli sme nútení uskutočniť členskú schôdzu a voľby, ktoré sa podľa našich stanov majú uskutočniť
každé dva roky z týchto mimoriadnych dôvodov zaslaním správy o činnosti združenia a
korešpondenčným hlasovaním poštou.
Organizácia mala k 31. 12. 2019 evidovaných 1 022 členov
Politickí väzni SZBPV 104 evidovaných členov.
Sekcia SNO 779 evidovaných členov
Sekcia FCL má v súčasnosti evidovaných 41 členov.
Sekcia PTP 98 členov
V roku 2018 sme vydali v poradí už našu piatu publikáciu, zbierku básni nášho zosnulého
člena kniežaťa Ing. Juraja Radziwilla - Anoškina Melancholické fragmenty, ktorý nás náhle opustil a
osud mu nedoprial dožiť sa zjednotenia Konfederácie politických väzňov, Zväzu
protikomunistického odboja a Svetového združenia bývalých politických väzňov, o čo sa roky
zasadzoval.
25. februára 2018 si zástupcovia združenia František Bednár a Elena Bačkorová, na
pozvanie Ústavu pamäti národa uctili obete komunistického režimu položením venca k pamätníku
obetiam komunizmu v Bratislava na cintoríne vo Vrakuni .
10. marca 2018 sa na Mestskom úrade v Poprade konala mimoriadna členská schôdza
združenia. Delegáti jednomyseľne schválili zmenu stanov združenia a prijali uznesenie. Podľa
nových stanov sa zvyšuje minimálny počet členov predsedníctva, predsedu a podpredsedov už bude
voliť predsedníctvo a členská schôdza sa bude konať každé dva roky.
12. apríla 2018 sme si uctili 68. výročie likvidácie rehoľných rádov kladením vencov k
Pamätníku obetiam komunizmu v Poprade.
8. mája 2018, pri príležitosti 73. výročia Víťazstva nad fašizmom na cintoríne v Poprade, za
združenie položili veniec pri vojnových hroboch Československých vojakov a vojakov Červenej
armády predseda František Bednár a Marek Duda.
15. júna 2018 sa v Kežmarku z účastí viacerých hostí a žiakov z Kežmarku uskutočnila
pietna spomienka za usmrtených na hraniciach v rokoch 1948 -1989
21. augusta 2018, sa uskutočnila pri príležitosti 50. výročia okupácie Československa 21.
augusta 1968 sa pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade spomienková akcia. Zúčastnili sa a vence
a kvetiny k pamätníku položili, Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky, Ústav pamäti národa
mesto Poprad a ďalší.
5. novembra 2018 uskutočnila za účasti čestnej stráže príslušníkov ozbrojených síl a žiakov
hokejovej školy, pietna spomienka pri príležitosti 2. výročia odhalenie pamätnej tabule hokejistovi a
účastníkovi boja za národné oslobodenie Antonovi Babonymu na Zimnom štadióne v Poprade.
17. novembra 2018 si Zástupcovia Svetového združenia bývalých politických väzňov
položením venca pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu na Devíne pri pamätníku "Brána
Slobody".
Koncom roka sme odoslali stanovisko poslancom NR SR a vláde s názvom „Obete
komunizmu a bývalí politickí väzni opäť na okraji spoločnosti“, v ktorom oznamujeme, že sme s
poľutovaním prijali správu, že
NR SR opätovne neprijala
návrh novely zákona
o protikomunistickom odboji, podľa ktorej politickí väzni, ich manželky, manželia alebo vdovy a
vdovci mali dostať jednorazový finančný príspevok vo výške 1000 eur.
21. januára 2019 sme médiám a poslancom NR SR odoslali protest proti už piatemu
zamietnutiu návrhu novely zákona o protikomunistickom odboji, podľa ktorej sa mali znížiť
výsluhové dôchodky bývalých príslušníkov ŠtB tak ako v Poľsku a Maďarsku. Z týchto peňazí, aby
sa nezaťažil štátny rozpočet, mali politickí väzni, ich manželky, manželia alebo vdovy a vdovci

dostať jednorazový finančný príspevok. Poukázali sme na zjavnú diskrimináciu Slovenských
občanov po rozdelení ČSFR, v porovnaní s Českou republikou.
12. apríla 2019 sme si pripomenuli 69 výročie likvidácie rehoľných rádov pripomenuli
kladením vencov na cintoríne v Poprade pri Pamätníku obetiam komunizmu, za účasti v
viceprimátora mesta a žiakov Cirkevnej spojenej školy Štefana Mnoheľa.
25. mája 2019 sme si pripomenuli 15. výročie odhalenia pamätníka usmrtených na hraniciach
v rokoch 1948-1989 v Kežmarku.
V júni 2019 združenie privítalo schválenie novely zákona o príplatku k dôchodku politickým
väzňov, ktorú podali 8. marca 2019 poslanci za SNS. Schválenie novely zmierňuje diskrimináciu
slovenských politických väzňov a obetí komunizmu v porovnaní s legislatívou prijatou v Českej
republike. Hoci e prijatie novely bolo ovplyvnené blížiacimi sa parlamentnými voľbami a kvôli
nadobudnutiu účinnosti novelu 1. 1. 2020 sa viacerí politickí väzni vo vysokom veku už zvýšenia
dôchodku nedožijú, poslancom NR SR za Slovenskú národnú stranu sme za tento krok poďakovali.
21. augusta 2019 sa uskutočnila každoročná pietna spomienka pri príležitosti 51. výročia
okupácie 21. augusta 1968 v Poprade.
29. augusta 2019 si delegácia Svetového združenia bývalých politických väzňov pri
príležitosti 75 výročia SNP položením venca k pamätníku uctila pamiatku tých, ktorí bojovali proti
nacizmu.
7. novembra 2019 sa pri pamätnej tabuli na Zimnom štadióne v Poprade uskutočnila pietna
spomienka pri príležitosti tretieho výročia odhalenia pamätnej tabule hokejistovi a účastníkovi boja
za národné oslobodenie Antonovi Babonymu.
14. novembra 2019 sme pri príležitosti 30. výročia „Dňa boja za slobodu a demokraciu“.na
budove Pedagogickej fakulty- Inštitútu Štefana Náhalku na Nábreží Jána Pavla II. č. 15 v Poprade,
odhalili pamätnú tabuľu dvom z mnohých obetí komunistického režimu. Antonovi Mačugovi, ktorý
zomrel ako 30 ročný na následky brutálnych výsluchov komunistickej Štátnej bezpečnosti a
Saleziánovi Dr. Alojzovi Žemlovi, ktorý ako správca farnosti v Poprade, napriek zákazu vystúpil s
príhovorom na jeho pohrebe.
2. 1. 2020 sme odoslali primátorovi Košice žiadosť o obnovenie bezplatnej prepravy pre
obete komunizmu a rovnakú žiadosť sme odoslali primátorke Prešova. 11. 2. 2020 nám primátor
listom oznámil, že bezplatná preprava sa má po prerokovaní poslancami opäť obnoviť pre členov
občianskych združení zastupujúcich bývalých politických väzňov a účastníkov protifašistického
odboja, ktorí majú trvalé bydlisko v Košiciach.
V roku 2018 bola združeniu poskytnutá MV SR dotácia vo výške 7000 eur, ktorá bola
vyčerpaná v plnej výške.
V roku 2019 bola združeniu poskytnutá dotácia 8000 eur, ktorá sa vyčerpala v plnej výške.
Stav na účte k 31. 12. 2019 vlastných prostriedkov bol 8 543,68 eur. V pokladni 824,78 eur.
Po voľbách v roku 2020 sme oslovili novú vládu a ministra vnútra so žiadosťou o spravodlivé
prehodnotenie poskytovania dotácii nakoľko naše združenie dostáva 10 x nižšiu dotáciu, pričom má
približne rovnakú agendu a približne rovnaký počet členov. Z tohto dôvodu sme prijali viacero
mladších členov a pripravujeme sekciu odporcov totalitných režimov, v ktorej členstvo sme ponúkli
občianskym aktivistom a zástupcom mladej generácie.
Našim partnerským organizáciám KPVS a PV ZPKO navrhujeme v rámci zjednotenia ako
prvý krok spoločný projekt na rok 2021 s požiadavkou poskytnutia dotácie vo výške rovnakej akú
dostáva Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ktorému bola v roku 2019 poskytnutá dotácia
vo výške 401 000 eur.
Privítali sme, že jedným z bodov programového vyhlásenia vlády je zníženie
výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB o 50% a poskytnutie finančného príspevku rodinám
politických väzňov a veríme, že tento sľub bude splnený. Jedinou cestou k obnoveniu kreditu
bývalých odporcov a obetí komunizmu je vzájomné porozumenie a spolupráca. Jedine početnou
členskou základňou môžeme v niečo dosiahnuť – či už v oblasti legislatívnej, sociálnej alebo v
oblasti zdravotnej starostlivosti.
Nech nám v tom Pán Boh pomáha!

