Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2
a) odborná príprava, preventívnovýchovná a odborná výcviková činnosť subjektov pôsobiacich pri záchrane
života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa osobitných
predpisov, ²)
b) zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a
životného prostredia subjektmi podľa písmena a),
c) ochrany pred požiarmi, a to na
1.výstavbu, technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
2.nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
3.výstavbu, nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu objektu súvisiaceho s budovou hasičskej stanice
alebo hasičskej zbrojnice,
4.zabezpečenie projektovej dokumentácie na účel podľa prvého a tretieho bodu,
5.nadobudnutie, technické zhodnotenie a opravu hasičskej techniky,
d) prevencia kriminality a boj proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa osobitného
predpisu,³)
e) činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky,
f) organizovanie pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky,
osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových akcií a stretnutí
odbojových skupín a organizovanie pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov
komunizmu,
g) výskum, archivovanie a publikačná činnosť protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom
komunizmu,
h) zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoj telesnej kultúry v športových kluboch
polície a organizovanie športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície
Slovenskej republiky,
i) sociálne a kultúrne potreby a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity*.
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. i)
a) podpora vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3,
b) zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami,
oprava a rekonštrukcia bytov a sociálneho bývania,3a) projektová dokumentácia k bytom nižšieho
štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu,
c) podpora vzdelávania a výchovy,
d) podpora zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce,
e) podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,
f) podpora športových aktivít,
g) podpora zriaďovania rómskych občianskych hliadok,
h) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít,
i) podpora tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií,
j) podpora odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných
pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov,
k) podpora zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej
na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, osobitne v situáciách
pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo nepriaznivých
poveternostných vplyvov,
l) podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto
obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou, určených na výstavbu nových obydlí,
m) podporu prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku
2020,
n) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym
komunitám*.

* Žiadateľ preškrtnutím políčka označí jeden konkrétny účel poskytnutia dotácie.

Názov účelu dotácie (projektu)

Činnosť Svetového združenia bývalých
politických väzňov v roku 2018

Žiadateľ

Svetové združenie bývalých politických
väzňov

Sídlo žiadateľa ( názov ulice, orientačné/súpisné číslo,
názov obce, PSČ)

Nám. Sv. Egídia 102/10, Poprad 058 01

Právna forma žiadateľa * *

Občianske združenie

Predmet činnosti žiadateľa (stručne sa uvedie predmet
činnosti žiadateľa - maximálne 100 slov) * *

Organizovanie pietnych a spomienkových akcií
pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej
republiky, osláv Slovenského národného
povstania a osláv víťazstva nad fašizmom
vrátane spomienkových akcií a stretnutí
odbojových skupín a organizovanie pietnych
spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie
zločinov komunizmu,
Výskum, archivovanie a publikačná činnosť
protikomunistického odboja, boja proti totalite
a zločinom komunizmu,
Náprava krívd spáchaných v období r. 19451989. Iniciovanie zákonov a normatívnych
úprav v záujme obetí komunizmu.
Rozvíjanie spoločenských aktivít podľa
zákona 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a
protiprávnosti komunistického systému,
zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom
odboji a podľa Všeobecnej deklarácie
ľudských práv a slobôd OSN, ako aj ďalších
dokumentov na túto deklaráciu obsahovo
nadväzujúcich.
Podpora demokracie v kontexte zachovania
historickej pamäte boja proti totalitným
režimom a podpory ľudských práv
Zabezpečenie a presadzovanie hmotného a
morálneho odškodnenia postihnutých a ich
rodín.
Poskytovanie všestrannej pomoci členom pri
vybavovaní ich oprávnených nárokov.

Druh služieb poskytovaných žiadateľom * *

- Organizovanie pietnych a spomienkových
akcií a stretnutí pripomínajúcich obdobie
zločinov komunizmu a nacizmu vrátane
sprievodných akcií
- Inštalovanie pamätníkov a tabulí obetiam
zločinov komunizmu a nacizmu.
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Počet platených zamestnancov žiadateľa
Vznik právnickej osoby (uvedie sa miesto, dátum a číslo
registrácie alebo zriaďovateľskej listiny právnickej osoby
alebo podnikateľa) * *
IČO a DIČ žiadateľa

- Výskum, archivovanie a publikačná činnosť
protikomunistického odboja, boja proti totalite
a zločinom komunizmu,
- Vydávanie publikácii, organizovanie
konferencií, edukačná činnosť v školách
formou prednášok a besied.
- Zastupovanie slovenských občanov pri
uplatňovaní ich právnych nárokov.
-Poskytovanie právnej a inej pomoci pre
členov a občanov - Regionálne kancelárie.
9 na dohodu
VVS/1-900/90-188 19 6.8.2001
Posledná zmena stanov 25.9.2015
IČO 37796542

DIČ 2021593816

Štatutárny zástupca žiadateľa ( meno, priezvisko, titul,
číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, webové
sídlo)

František Bednár zastupujúci predseda,
tel.052 7722626, 0903 142 771,
e-mail: szcpv@szcpv.org
web: www.szcpv.org

Názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, číslo
účtu a kód banky

Fio Banka, a.s, pobočka zahraničnej banky.
Svetové združenie bývalých politických väzňov
č. účtu v Slovenskej republike v EUR :
2400889071/8330,
IBAN SK3983300000002400889071,
SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX

Kontaktná osoba (meno, priezvisko, titul osoby
zodpovednej za realizáciu projektu, číslo telefónu, číslo
faxu, e-mailová adresa, webové sídlo)

František Bednár, zastupujúci predseda, tel.
052 7722626, 0903 142 771, e-mail:
szcpv@szcpv.org, web: www.szcpv.org

Stručné zdôvodnenie žiadosti (maximálne 200 slov)

Hlavným cieľom združenia je zachovanie
historickej pamäte v kontexte s historickým
poučením z obdobia neslobody v rokoch 19481989
a návratu
Slovenskej
republiky
k demokratickým hodnotám Európy. V roku
2018, ktorý je 50 - tým výročím okupácie
bývalého Československa sa chceme zamerať
na
podporu
smerovania
Slovenska
k demokratickým
princípom a hodnotám
v štruktúrach Európskej únie obzvlášť v období
nárastu kritiky vstupu Slovenskej republiky do
EÚ a NATO. Aj z tohto dôvodu chceme klásť
dôraz na osvetu medzi mládežou, žiakmi
a študentmi na školách, keďže podľa
zverejnených informácii vyše 30% mladých
ľudí volilo alebo podporuje nacionalistickú
stranu Kotleba ĽS NS.
V roku 2018 chceme pripraviť dôstojnú
pietnu spomienku pri príležitosti okrúhleho
výročia augustovej okupácie pri jedinom
pamätníku so štatistikou obetí na Slovensku
v Poprade,
odhaliť
pamätnú
tabuľu
umučenému študentovi Antonovi Mačugovi
v Poprade a inštalovať pamätník násilne
odvlečeným v Spišskej Novej Vsi v spolupráci
a občianskymi
aktivistami
a príbuznými
násilne odvlečených z tohto mesta.
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Uskutočnenie mimoriadnej členskej
schôdze pre združenie predstavuje zvýšené
náklady na činnosť v roku 2018.
Dovolili sme si poukázať na to, že hoci
naše združenie dostáva najnižšiu dotáciu,
rozsah vedenia účtovníctva a s tým spojenej
neustále sa rozširujúcej administratívnej práce
je v rovnakom rozsahu ako u združení kde tieto
práce vykonávajú niekoľkí pracovníci na
trvalý pracovný pomer. V našom prípade len
za symbolickú odmenu na dohodu a často aj
bez nároku na odmenu
Z týchto dôvodov sme si dovolili
požiadať o navýšenie dotácie na rok 2018 na
sumu 20 000,- eur.
Výška požadovanej dotácie v eurách

20 000 eur

Podľa zákona č. 122/2013Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so
spracovaním osobných údajov a so zverejnením nasledovných údajov:
názov žiadateľa, Svetové združenie bývalých politických väzňov
sídlo, Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad
IČO, 37796542
účel dotácie (názov projektu), Činnosť Svetového združenia bývalých politických väzňov v roku 2018
celkový rozpočet, 21 500 eur.
požadovaná a schválená suma poskytnutej dotácie. 20 000 eur.
Zároveň vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.
V Poprade dňa 5.1.2018

.

Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
titul,meno a priezvisko
odtlačok pečiatky žiadateľa
* * Neuvádza sa, ak žiadateľom je obec alebo vyšší územný celok.
František Bednár
zastupujúci predseda SZBPV
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Popis účelu dotácie (projektu)
Činnosť Svetového združenia bývalých politických
väzňov v roku 2018
Cieľ účelu dotácie (projektu)
Hlavným cieľom je zachovanie historickej pamäte v
(definuje sa hlavný cieľ, alebo čiastkové ciele kontexte poučením z obdobia neslobody v rokoch 1948projektu, čo sa má projektom dosiahnuť - maximálne 1989 a návratu Slovenskej republiky k demokratickým
hodnotám Európy. V roku 2018, ktorý je 50 - tým
300 slov )
výročím okupácie bývalého Československa sa chceme
zamerať na podporu smerovania Slovenska k
demokratickým princípom a hodnotám v štruktúrach
Európskej únie obzvlášť v období nárastu kritiky vstupu
Slovenskej republiky do EÚ a NATO. Preto chceme
klásť dôraz na osvetu medzi mládežou na školách
nakoľko oficiálne 30% mladých ľudí volilo alebo
podporuje nacionalistickú stranu Kotleba ĽS NS.

Názov účelu dotácie (projektu)

Pripomínanie obdobia zločinov komunizmu a nacizmu,
kedy boli porušované základné ľudské práva a slobody
garantované chartou OSN.
Prehlbovanie pozitívneho vzťahu k slobode a ľudským
právam spoločnosti, občanov a najmä mladej generácie,
ktorá nezažila praktiky nedemokratického režimu.
Projekt kladie dôraz na rozšírenie povedomia o
porušovaní ľudských práv a slobôd fašistickým alebo
komunistickým režimom a to organizovaním
jednotlivých spomienkových akcií spojených so
sprievodnými akciami vo forme prednášok s cieľom
väčšej informovanosti a zapojenia laickej a odbornej
verejnosti k zachovaniu historickej pamäte.
V roku 2018 chceme pripraviť dôstojnú pietnu
spomienku pri príležitosti okrúhleho výročia augustovej
okupácie pri pamätníku so štatistikou obetí v Poprade,
odhaliť pamätnú tabuľu umučenému študentovi
Antonovi Mačugovi v Poprade a inštalovať pamätník
násilne odvlečeným v Spišskej Novej Vsi.
Uskutočnenie mimoriadnej členskej schôdze z dôvodu
odstúpenia predsedu Ing. Imricha Bodyho z funkcie
predsedu združenia pre združenie predstavuje zvýšené
náklady na činnosť v roku 2018.
SZBPV inštalovalo niekoľko pamätníkov, medzi ktoré
patrí Pamätník obetiam okupácie roku 1968 v Poprade,
Pamätník usmrteným na hraniciach v r. 1948 – 1989 v
Kežmarku, pamätník v Liptovskej Tepličke a pamätník
účastníkovi protifašistického odboja Antonovi
Babonymu na Zimnom štadióne v Poprade. Niektoré
pamätníky si už vyžadujú potrebnú údržbu a nutné
opravy.
Zastupovanie bývalých politických väzňov z rokov 1948
– 1989 pri presadzovaní ich nárokov v oblasti
sociálneho a zdravotného zabezpečenia.

5

Stručný popis účelu dotácie (projektu)
(uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém,
ktorý sa má vyriešiť, definujú sa vonkajšie a vnútorné
faktory, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu,
formy a metódy riešenia, aktivity - maximálne 800
slov)

V roku 2018, ktorý je 50 výročím okupácie bývalého
Československa, chceme dôstojným pripomenutím si
tohto výročia poukázať na začlenenie Slovenska do
európskych ekonomických a obranných štruktúr, ktoré sú
zárukou našej bezpečnosti. V Poprade bol v roku 2002
inštalovaný jediný pamätník so štatistikou obetí na
Slovensku pri ktorom sa každoročne uskutočňujú
spomienkové akcie. Považujeme za problém nedocenenie
týchto udalostí na rozdiel od Českej republiky na Slovensku
a preto pri príležitosti 50 výročia by sme preto chceli
iniciovať uznanie 21. augusta ako pamätného dňa.

Považujeme za nevyhovujúce súčasné formy vyučovania
dejepisu na školách týkajúce sa obdobia fašizmu
a komunizmu, čoho následkom je vysoká podpora
nacionalistickej politickej strany sympatizujúcej
s vojnovým Slovenským štátom, ktorá sa dostala vo
voľbách v roku 2016 do NR SR. Z tohto dôvodu chceme
klásť dôraz na osvetu medzi mládežou, žiakmi a
študentmi na školách. Keďže členmi združenia boli aj
účastníci boja za národné oslobodenie, ako nebohý
tankista Juraj Fišer- nositeľ rádu čestnej légie, rozšírili
sme našu činnosť aj na účastníkov protifašistického
odboja. V októbri 2016 sme inštalovali pamätnú tabuľu.
účastníkovi boja za národné oslobodenie a hokejistovi
Antonovia Babonymu, na budove Zimného štadióna
v Poprade. V areály zimného štadióna pri vchodoch na
tribúny boli inštalované panely s fotodokumentáciou zo
života Antona Babonyho, ktoré pravidelne vidia
návštevníci hokejových zápasov. V roku 2017 sme pre
nedostatok finančných prostriedkov nemohli rozšíriť
plánovanú spomienku na túto významnú osobnosť,
účastníka SNP a politického väzňa nacistických
koncentračných táborov, aj o sprievodné športové a
publikačné aktivity. S poľutovaním sme preto prijjali
zníženie dotácie na činnosť združenia v roku 2017 o 1000
eur.
Pre nedostatok fonačných prostriedkov sme nemohli
vydať knihu Silvestra Svobodu, „Predstavy o šťastí“ ,
približujúcu okupáciu bývalého Československa v roku
1968 a publikáciu nebohého Jozefa Kalafuta, „Obete
organizovaného bezprávia a zločinnosti“, ktorá
dokumentuje činnosť NKVD a revolučných orgánov v
roku 1945, období po februári 1948 a vývoj od roku 1989
do roku 1999. Z rovnakého dôvodu sme nemohli
inštalovať pamätnú tabulu študentovi Antonovi
Mačugovi, ktorý zomrel na následky vypočúvania
Štátnou bezpečnosťou ani uskutočniť konferenciu k 17.
novembru spojenú s vydaním a distribúciou elektronickej
a tlačenej brožúry o 17. novembri 1989 v našom regióne.
SZBPV je organizáciou, ktorá združuje prevažnú
väčšinu obetí a ich príbuzných z radov násilne
odvlečených do pracovných táborov v býv. ZSSR.
Obdobie stalinských represií, ku ktorým dochádzalo už v
rokoch 1944 – 1946, násilným odvlečením dodnes presne
nezisteného počtu občanov z územia býv. ČSR gulagov
nie je doposiaľ zmapované. SZBPV sa v súčasnosti
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aktívne zaoberá touto problematikou s cieľom
sumarizácie a digitalizácie informácií v koordinácii s
organizáciami s informáciami v tejto oblasti.
V roku 2018 by sme chceli inštalovať pamätnú tabulu
ŠtB umučenému študentovi Antonovi Mačugovi v
Poprade pri príležitosti Dňa boja za slobodu a
demokraciu. V Spišskej Novej Vsi plánujeme v
spolupráci s občianskymi aktivistami inštalovať pamätník
násilne odvlečeným do pracovných táborov v bývalom
ZSSR.
Pre potreby členskej základne je potrebné v roku 2018
vydávať „Informačný spravodaj“, pretože časť starších
ľudí nemá prístup k internetu a k našej webovej stránke
www.szcpv.org, ktorá od roku 2002 poskytuje informácie
o činnosti. Naším zámerom je vydávanie Informačného
spravodaja pravidelne, minimálne každý štvrťrok, čo si
však vyžaduje zvýšené finančné náklady.
Cieľová skupina
Bývalí politickí väzni, účastníci protikomunistického
odboja, násilne odvlečení do pracovných táborov v býv.
(uvedie sa konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre
ZSSR a ich príbuzní, príslušníci Vojenských táborov
ktoré budú aktivity realizované a odôvodní sa výber
nútených prác pracovných technických práporov, široká
cieľovej skupiny - maximálne 300 slov )
odborná a laická verejnosť, žiaci a študenti.
Miesto realizácie a čas realizácie
Pamätníky venované obetiam komunizmu, V Žiline,
Poprade, Kežmarku, Liptovskej Tepličke, Bratislave
(uvedie sa miesto alebo oblasť realizácie aktivít
a obdobie realizácie, uvedie sa časový harmonogram - a iných mestách SR.
maximálne 500 slov)
Poprad Apríl 2018, Kežmarok Jún 2018, , Poprad 21.
august 20187, Považská Bystrica, Žilina, Liptovský
Mikuláš September 2018, Poprad November 2018,
Spišská Nová Ves November 2018.

Vydanie kníh, publikácií:
1. Silvester
Svoboda,
Predstavy
o šťastí,
približujúcu okupáciu bývalého Československa
2. Jozef Kalafuta, Obete organizovaného bezpráviaNaformátováno: Odrážky a
a zločinnosti, ktorá dokumentuje činnosť NKVDčíslování
a revolučných orgánov v roku 1945, obdobie po
februári 1948 a vývoj od roku 1989 do roku
1999.

Pôsobnosť účelu dotácie (projektu)
(celoštátna, regionálna, miestna)

Celoslovenské vydávanie bezplatného Informačného
spravodaja, nakoľko združenie nemá svoj časopis.
Celoštátna
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Udržateľnosť projektu
(stručne sa popíšu aktivity, ktoré budú pokračovať po
skončení financovania, prípadne aké ďalšie aktivity
budú nadväzovať a ako budú využité výstupy v ďalších
rokoch - maximálne 400 slov)

Bola na uvedený účel poskytnutá dotácia zo štátneho
rozpočtu v minulom rozpočtovom roku? * * *

Svetové združenie bývalých politických väzňov bude
ďalej zastupovať bývalých politických väzňov z rokov
1948 – 1989, organizovať pietne spomienkové akcie pri
pamätníkoch, inštalovať nové pamätníky obetí totalitných
režimov a rozširovať formy informovania verejnosti
o totalitných režimoch aby nedošlo k strate historickej
pamäte. Preto budeme rozširovať aktivity k zachovaniu
a prehlbovaniu ľudských práv ich monitoringom,
informovaním, edukáciou s využívaním prípadových
historických štúdií. Dôraz budeme klásť na archivovanie,
sumarizáciu a najmä digitalizáciu informácií pre ich
efektívnejšie informačné a edukačné využitie najmä
formou informačných brožúr. Zároveň budeme
rozširovať pietne spomienkové akcie o sprievodné akcie
ako tlačové besedy, konferencie, multimediálne
a praktické ukážky. Budeme sa ďalej podieľať na
výskume, sumarizácii informácií o počte odvlečených do
Gulagov a spolupráci s inými inštitúciami v tejto oblasti.
Áno

Bola na uvedený účel poskytnutá dotácia zo štátneho
rozpočtu v tomto rozpočtovom roku? * * **
Nie
A. Celkové výdavky žiadosti (projektu) v eurách 21 500
(A=B+C)

Uvedie sa suma v eurách 7000
Uvedie sa suma v eurách

B. Spolufinancovanie vo výške 5% z celkových Spolufinancovanie z vlastných prostriedkov v eurách
výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako 1500
verejných prostriedkov v eurách, z toho:
Spolufinancovanie z iných ako verejných prostriedkov
v eurách 0
Bežné výdavky 20 000
C. Výška požadovanej dotácie v eurách v členení na
bežné výdavky a kapitálové výdavky*****
Kapitálové výdavky 0
V Poprade dňa 5.1.2018.
Podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa
František Bednár
Zastupujúci predseda
* * * Uvedie iba žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. a) až h).
* * * * Uvedie iba žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. c)
**** * Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov .“.

8

