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Vec:
Návrh na odvolanie predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa
PhD. Ivana Petranského
Svetové zdru enie bývalých sl. politických väz ov predkladá Národnej rade
Slovenskej republiky a poslaneckým klubom NR SR návrh na odvolanie predsedu Správnej
rady Ústavu Pamäti národa PhD. Ivana Petranského z dôvodu formálneho a nedostato ného
presadzovania ideí protikomunistického odboja ako prioritného poslania a my lienky tejto
in titúcie, ktorá vznikla po páde komunistického re imu ako odozva na vznik obdobných
in titúcií v postkomunistických tátoch strednej a východnej Európy.
Pod vedením I. Petranského sa ÚPN, na rozdiel od Po skej republiky, eskej republiky
alebo Nemecka,
nedostato ne zaoberal otázkami vysporiadania sa s komunistickým
dedi stvom, ako aj presadzovaním práv obetí komunizmu. Ivan Petranský bol do funkcie
politický nominovaný Slovenskou národnou stranou a po tom, o nebol zvolený za predsedu
Správnej rady býv. politický väze A. Tarnóczy. Z tohto dôvodu Ivan Petranský nikdy nemal
a ani nemá podporu politických väz ov. Bez oh adu na to, svojím konaním, ako predseda
Správnej rady po kodil viacerých ú astníkov protikomunistického odboja a zdiskreditoval
samotný Ústav pamäti národa tým, e namiesto prioritného zamerania sa na otázky spojené
s bývalým nedemokratickým komunistickým re imom, presadzoval historicky a spolo enský
neadekvátne zameranie innosti ÚPN na obdobie Slovenského tátu po as II. Sv. vojny.
Svetové zdru enie bývalých sl. politických väz ov zásadne odmieta aby in titúcia,
ktorá vznikla len z dôvodu rozpadu komunizmu, namiesto presadzovania práv ú astníkov
protikomunistického odboja a odha ovania zlo inov komunizmu, organizovala diskusné ve ery
o vojnových zlo incoch z obdobia nacizmu, akú ÚPN uskuto nil o gardistickom velite ovi
Otomarovi Kubalovi d a 29. septembra 2010 o 17.00 hod. v priestoroch Po ského in titútu v
Bratislave. Na podujatí bola prezentovaná monografia Antona Hrubo a 5. Po ná rota Hlinkovej
gardy. Ak by obdobnú besedu uskuto nila udová strana Na e Slovensko, s najvä ou
pravdepodobnos ou
by polícia obvinila organizátorov z propagácie fa izmu. Je
nepredstavite né, eby Gauckov úrad v Nemecku uskuto nil besedu o Henrichovi Himmlerovi
velite ovi v etkých zlo iek SS.
Je po utovaniahodné, e ÚPN doposia ani nevie ko ko na ich ob anov bolo násilne
odvle ených NKVD v rokoch 1944-1955 a vychádza len z neúplného eského zoznamu
Milady Poli enskej, uverejnenom na oficiálnej webovej stránke ÚPN. Ivan Petranský nemá
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na u dôveru tie preto, lebo po kodil na ich lenov, ktorí sa v asoch totality postavili na odpor
proti komunizmu, v súlade s chartou OSN pod a ktorej má ka dý právo postavi sa na odpor
proti re imu, ktorý potlá a jeho základné práva a slobody.
V roku 2006 bol ako chabé zados u inenie pre odporcov komunizmu prijatý Zákon
o protikomunistickom odboji . 219/2006 Z.z. Po dlhej ne innosti, vyhovárajúc sa na
nedostatok finan ných prostriedkov, ÚPN v zmysle tohto zákona nekonal ani po viacerých
urgenciách na ej organizácie a preukazy pre ú astníkov protikomunistického odboja
a veteránov protikomunistického odboja za al vydáva a v roku 2008. Tento zákon sa v ak
innos ou ÚPN, pre ktorý bol prácou navy e, nakoniec nestal satisfakciou pre odporcov
komunizmu ale nástrojom na ich kádrovanie. Dnes u nebohý býv. politický väze tefan
Pazdera, preukaz ú astníka protikomunistického odboja nedostal, napriek tomu, e svojou
odvahou po prevzatí moci komunistami v roku 1948 zachránil pred ibenicou viacerých
významných lenov západného odboja, ktorým ako polesný na umave pomohol pri
prekro ení hraníc. Do emigrácie sa takto dostal aj brat kardinála Berana a príslu níci skupiny
Silver B.
Ako potvrdzujú listinné dôkazy, Ivan Petranský vopred prejudikoval rozhodnutie
o nepriznaní postavenia ú astníka protikomunistického odboja 10 dni pred tým ako mala
rozhodova komisia ÚPN a takto nepriznal z dôvodu sporného záznamu v evidencii
spolupracovníkov tB, tatút dnes u nebohému Jánovi Korpá ovi, ktorý bol vy e 8 rokov
v pracovnom tábore v býv. ZSSR .
Rovnako vopred pred zasadaním komisie ÚPN zamietol priznanie postavenie ú astníka
protikomunistického odboja Franti kovi Bednárovi, odsúdenému k 14 rokom za to, e vyrobil
elektronické zariadenie do nefunk ného nástra ného zariadenia, ktoré bolo odoslané na protest
proti politike KS vedúcemu tajomníkovi OV KSS. Vysoký trest bol pritom formou nátlaku
tB, ktorá týmto chcela získa prezradenie spolo níkov, ktorí balík s Ko íc odoslali. Doposia
nie je známe kto ho vlastne poslal. Dnes u mô eme uvies , e sa na tom podie al u nebohý
býv. dôstojník SA a istá profesorka v sú asnosti ijúca v zahrani í. Za prezradenie mu
s ubovali nízky trest, ke to odmietol prekvalifikovali mu obvinenie na teror so sadzbou a po
trest smrti. Tento nátlak nezákonne pokra oval aj v najprísnej ej väznici v Leopoldove kde mu
v roku 1988 pridali k trestu 5,5 roka za údajnú prípravu na vyslobodzovanie politických
väz ov. Pod a Ivana Petranského je konanie Franti ka Bednára, ktorému bol po rehabilitácii
v roku 1990 ponechaný zostatkový trest za nedovolené ozbrojovanie vo vý ke 24 mesiacov,
trestné aj pod a sú asných zákonov. Prípad GFP pritom nebol tB vôbec odhalený ako sa
uvádza na webovej stránke http://www.szcpv.org/06/gfp.html .
Ak by bratia Ma ínovci pochádzali zo Slovenska, Ivan Petranský by ich pova oval za
zlo incov, preto e ich konanie by bolo trestné aj pod a sú asných zákonov.
Ivan Petranský uprednostnil pred objektívnym zhodnotením innosti ú astníkov
protikomunistického odboja besedu o nacistických vojnových zlo incov a zneu itím právomoci
verejného inite a pri rozhodovaní, kto je ak to nie je ú astník protikomunistického odboja,
potvrdil kontinuitu totalitného práva a existenciu dohôd o podmienkach odovzdania moci po
novembri 1989. Z týchto dôvodov nemá morálne právo vies Ústav pamäti národa.
Príloha:
Pozvánka na besedu o gardistickom velite ovi O. Kubalovi
Na vedomie poslanecké kluby NR SR

Elena Ba korová
predsední ka SZ PV
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Ústav pamäti národa
Vás v rámci cyklu

DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA
pozýva na besedu

GARDISTICKÝ VELITEĽ OTOMAR KUBALA
Diskutovať budú:
Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Bc. Anton Hruboň
a PhDr. Peter Sokolovič, PhD.
Na podujatí bude prezentovaná monografia
Antona Hruboňa 5. POĽNÁ ROTA HLINKOVEJ GARDY.
Diskusia sa uskutoční v stredu 29. 9. 2010 o 17.00 hod.
v Poľskom inštitúte na Námestí SNP č. 27 v Bratislave.

