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Odporučenie zjednotenia politických väzňov komunizmu-odpoveď

Vážený pán predseda, vážení spolubratia,
Odpovedáme na Váš list zo dňa 15.2.07 zn. 48/2007 Mra, ktorým nám oznamujete odobrenie návrhu
na zjednotenie o ktorom rokovala Výkonná rada ZPKO.
V zásade súhlasíme s Vaším návrhom a nemáme k nemu vážnejšie výhrady. Náš výbor na schôdzi
dňa 20.1.07 už schválil podporu Vašej iniciatíve a delegoval zástupcov za SZČPV vrátane Sekcie
násilne odvlečených v zložení:
1. Marián Dudinský - Bratislava
2. Emil Švec
- Piešťany
3. MUDr. Šivalovičová - Bratislava
4. Ján Košút
-Bratislava
Uvedení delegáti sa už môžu zúčastniť na spoločnom rokovaní podľa Vami určeného termínu.
Máme len jednu vážnejšiu pripomienku k Vami uvádzanej štruktúre, v ktorej je samostatne
uvedená aj Slovenská asociácia násilne odvlečených -SANO a upresnenie správneho uvedenia
skratky našej organizácie, ktorú uvádzate ako SZČslPV. Správne označenie má byť SZČPV, ako
oficiálne uvádzame podľa stanov.
K uvádzaniu SANO ako samostatnej organizácie považujeme za potrebné Vás informovať o súčasnej
situácii v tomto združení.
SANO malo poslednú členskú schôdzu, resp. riadny snem, podľa jeho stanov, v roku 1995.
Orgány SANO boli volené na obdobie 3 rokov. Po smrti bývalého predsedu D. Slobodníka došlo

Bankové spojenie: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. zahraničná pobočka v SR Poprad, Svetové
združenie bývalých čsl. politických väzňov č. účtu v SKK : 213068033/7500

2
k sprenevere finančných prostriedkov zo strany nebohej. M. Knižkovej. Po jej smrti sa organizácia
ocitla pred kolapsom. Na podnet viacerých členov SANO sme túto organizáciu zachránili pred
zánikom a umožnili ich prestup do, už v zmysle našich stanov existujúcej , Sekcie Násilne
odvlečených – SNO tak Ako sa dohodlo na sneme 9.12.06. Pôvodné SANO týmto krokom existuje
už len formálne, nemá legitímne vedenie a čelí viacerým podaným súdnym žalobám z dôvodu dlžôb
zapríčinených M. Knižkovou ako potvrdzujeme v prílohe jednou z podaných žalôb. Okrem toho je na
SANO podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu zrušenia účtu SANO
a podozrenia z tr. činu sprenevery. V súčasnosti je už takmer 500 bývalých členov SANO riadne
zaregistrovaných v SZČPV-SNO a tento počet sa neustále zvyšuje, nakoľko sme prevzali aj
dokumentáciu a agendu SANO, ktorú sme zachránili pred vyhodením na smetisko z dôvodu dlhu na
nájomnom.
Z uvedených dôvodov navrhujeme aby sa v štruktúre
Politickí väzni komunizmu - vrcholový reprezentačný orgán, názov SANO neuvádzal, resp. aby
sa používal len názov SZČPV alebo SZČPV a Sekcia násilne odvlečených. Výbor totiž navrhol aj
podanie návrhu na zrušenie SANO pre hrubé porušenie zákona o obč. združeniach. K tomuto kroku
z našej strany zatiaľ nedošlo ale sa dá očakávať.
Za porozumenie ďakujeme.
Prílohy:
1. Žaloba na SANO zo dňa 15.1.07
2. Trestné oznámenie na SANO zo dňa 10.2.07
S úctou
Boh Vám žehnaj!

František Bednár
predseda SZČPV
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