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Žiadosť o odstránenie diskriminácie  obetí komunizmu v  bezplatnej 
preprave v MHD Košice  

 

Vážený pán primátor,  oceňujeme, že mesto Košice ostalo aj naďalej mestom, ktoré 
obnovilo bezplatnú prepravu v MHD pre obete komunizmu  avšak už len pre oprávnené osoby 
s trvalým pobytom v Košiciach. Považujeme to za diskriminačné pre už len 89 žijúcich 
oprávnených osôb v rámci celej SR, ktorí sú členmi Svetového združenia bývalých politických 
väzňov. Uvedený počet členov,  nemôže finančne poškodiť dopravný podnik mesta Košice.  

Príčinou necitlivého zrušenia už len tých zopár výhod pre obete komunizmu bolo 
zneužívanie vydávania preukazov na bezplatnú prepravu Slovenským zväzom protifašistických 
bojovníkov SZPB, ktorý za členstvo v združení ponúkal  neoprávneným osobám najmä z radov 
mladých ľudí preukaz na bezplatnú prepravu.  Takýmito praktikami si navýšili počet členov na 
vyše 18 000. Len v Bratislave bolo vydaných údajne 5 000 preukazov. V prílohe pripájame 
„Podnet  na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 eur 

Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  vydávania 

preukazov na bezplatnú prepravu v MHD z prostriedkov dotácie  neoprávneným osobám 

a spôsobenia škody veľkého rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach, Nitre 

a Trnave“, ktorý bol podaný 11. 3. 2021 Úradu inšpekčnej služby.  
 O výnimočnom postavení SZPB, ktorý bol príveskom Komunistickej moci pred rokom 

1989  a „posvätnou kravou“ sa stal aj pre ponovembrové vlády sme informovali na našej 
internetovej stránke http://www.szcpv.org/11/szpb.html 
v článku s názvom  „Predtým strážili socializmus – dnes parazitujú na štátnych dotáciách“. 

Na nepoctivé praktiky SZPB doplácajú bývalí politickí väzni a obete komunizmu tak ako 
sa to stalo v Bratislave, Košiciach a Prešove kde už však k obnoveniu bezplatnej prepravy 
nedošlo.  Našu žiadosť o obnovenie  bezplatnej prepravy v Prešove primátorka Andrea 
Turčanová odmietla ako sme o tom informovali na našej webovej stránke 
http://www.szcpv.org/15/turcanova.html  V Bratislave a Košiciach bola bezplatná preprava síce 
obnovená ale len pre členov s trvalým pobytom v meste, čo vzhľadom na stále sa znižujúci počet 
oprávnených osôb považujeme za diskriminačné voči ostatným členom nášho združenia, 
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nakoľko sa jedná už len o 89 oprávnených osôb, z ktorých viacerí dosiahnu onedlho vek 70 
rokov.  

Chceli by sme veriť, že nebudú naďalej diskriminovaní tí, ktorí trpeli na našej tŕnitej 
ceste k slobode a demokracii a prestane platiť, že obete komunizmu sa dočkajú citlivejšieho 
prístupu od ľavicových politických strán a bývalých komunistov tak ako tomu žiaľ bolo 
doposiaľ.  

S pozdravom 

Za Svetové združenie bývalých politických väzňov  

František Bednár 
predseda 

 
 
 
 
 
 
Príloha:  
Podnet  na vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 415 000 eur 
Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ako aj  podozrenia z nezákonného  vydávania 
preukazov na bezplatnú prepravu v MHD z prostriedkov dotácie  neoprávneným osobám 
a spôsobenia škody veľkého rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, Košiciach, Nitre 
a Trnave zo dňa 11. 3. 2021 


