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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A    

z mimoriadneho snemu Svetového zdru enia bývalých eskoslovenských politických väz ov -
SZ PV a Slovenskej asociácie násilne odvle ených- SANO , ktorý sa konal d a 9.12.2006 v Poprade 
vo ve kej zasada ke  Mestského úradu v Poprade. 
Za iatok: o 13.00 hod.                   Ukon enie: o 17.00.hod. 
P r o g r a m:   

Program snemu SZ PV a SANO konaného d a 9.12.2006  

1. Zahájenie snemu predsedom SZ PV, privítanie hostí a ú astníkov 
2. 1. minúta ticha za obete komunistických represii 
3. Zahájenie snemu 

 

pre ítanie programu moderátorom snemu  F. Bednár st. 
vo ba 5 lennej mandátovej a volebnej komisie, 3 lennej návrhovej komisie  

4. Predstavenie SZ PV a správa o jeho innosti, informácia o spolo nej iadosti SZ PV 
a SANO o dotáciu vo vý ke 1.3 mil. Sk na rok 2007.(predseda SZ PV F. Bednár ml.) 

5. Informácia o stave vyplatenia dedi stva spiacich vkladoch  Francúzskym tátom lenom 
sekcie SZ PV FCL-(Francúzka cudzinecká légia)- tajomník SZ PV tefan Pazdera 

6.  Správa o situácii a nevysporiadaných poh adávkach  SANO po smrti M. Kni kovej- 
poverený predseda krízového mana mentu SAN Marián Dudinský) 

7. Diskusia: 
a). k návrhu o zlú ení integrácii SZ PV a SANA pod zastre ením Svetového zdru enia 
bývalých sl. Politických väz ov a o autonómnom postavení SANO so svojím vlastným 
predsedom a pomernom zastúpení v 15 lennom predsedníctve  Svetového zdru enia bývalých 
sl. Politických väz ov.  

b). k návrhu budúceho financovania SANA z prostriedkov dotácie spolo ného projektu 
predlo eného MV SR na rok 2007. Odstránenie deformácii a netransparentného hospodárenia 
SANA, vý ke lenského a spôsobe kontroly hospodárenia. Spôsob vysporiadania dl ôb zlú ením 
zo SZ PV a následne zmena stanov zo zachovaním pôvodného názvu  -Slovenská asociácia 
násilne odvle ených 
c). k návrhu na kandidáta SZ PV a SANO Emila veca, Mariána Dudinského a Denisy 
Zamoyskej  na predsedu správnej rady ÚPN 
8. Vo by o integrácii SANO a SZ PV pod zastre ením Svetového zdru enia bývalých sl. 
politických väz ov. Hlasovanie  o návrhu na zlú enie - vstup do existujúcej sekcie násilne 
odvle ených. 
Prestávka a ob erstvenie 

http://www.szcpv.org
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9. Schválenie vý ky lenského príspevku  návrh symbolických 100 Sk. od roku 2008 .Návrh 
dodatku  k stanovám,  vo ba  8 lenov výboru za SNO a doplnenie 15 lenného       

výkonného výboru SZ P. a vo ba 5 lennej revíznej komisie, 8 lenov SANO v15 lenom         
predsedníctve SZ PV. 

10. Vo ba estného predsedu SZ PV-SNO tefana Pazderu 
11. Schválenie projektu na rok 2007, schválenie programu al ej innosti na rok 2007 
     Schválenie deklarácie na podporu sociálnej orientácie novej vlády SR. 
     Prednesie M. Dudinský 
12. Vyhlásenie výsledkov volieb 
13. Návrh uznesenia a záver  

Prítomní pod a  prezen nej listiny v po te  149,  SZ PV 12, SZ PV-FCL 7, SANO 129 
ospravedlnení 15 nemocní 6   

Po privítaní ú astníkov  a minútou ticha  za zosnulých  snem zahájil predseda SZ PV 
Franti ek Bednár ml. Program bol ú astníkmi vä inou schválený. Následne bola zvolená volebná 
a mandátová komisia v tomto zlo ení: 1. Ing. Peter Lipa predseda, SANO, 2. Mária Bihová, 
SANO,3. Anna Malá, SZ PV, 4. Elena Ba korová, SZ PV, 5 . MUDr. Eva Rybjanská,  SZ PV. 
Návrhová komisia : 1. Marián Dudinský, SANO, 2. Ing Grega, SANO 3.  M. Kurmanová, SANO 
zapisovate . Elena Ba korová, SZ PV.          

k bodu 4   
F. Bednár ml.  predstavil SZ PV a informoval o jeho zalo ení v roku 1988 vo vaj iarsku, 

innosti a registrácii v roku 2001  tie

 

informoval o úspe ne  uskuto nených akciách v Ke marku pri 
Pamätníku usmrtených na hraniciach a v Poprade pri Pamätníku obetiam okupácie r. 1968. 
(Kompletná správa o innosti SZ PV v prílohe je sú as ou tejto zápisnice).   

k bodu 5  
Vedúci sekcie SZ PV-FCL  tefan Pazdera  informoval o situácii a stave vo veci 

vybavovania dedi stva pre príbuzných príslu níkov Francúzskej cudzineckej légie a s tým súvisiacich 
prie ahoch. 

k bodu 6 
Marián Dudinský, ktorý prevzal agendu SANO na základe výzvy pozostalých po smrti býv. 
tajomní ky SANO Márii Kni kovej, podrobne informoval o nekompetnom a nesystémovom vedení a 
hospodárení SANA o viedlo k nárastu  dlhu na nájomnom a iných poplatkoch vo vý ke takmer  
500 000,-Sk.  Uviedol, e ú et SANA v banke bol zru ený 2 mesiace pred smr ou tajomní ky M. 
Kni kovej a existuje záva né podozrenie z nezákonnej innosti a neoprávnenej manipulácie 
z finan nými prostriedkami ob ianskeho zdru enia, o zakladá dôvod na iados aby Ministerstvo 
vnútra vykonalo audit a kontrolu v tomto zdru ení. Tie uviedol, e sa stratili aj peniaze z dotácie 
MPSVaR vo vý ke 80 000,-Sk. na projekt, ktorý nebol vôbec zrealizovaný. Uvedené záva né 
skuto nosti v kone nom dôsledku viedli k diskreditácii dobrého mena SANA. Najmä z tohto dôvodu 
je nemo né získa dotáciu zo tátneho rozpo tu pre  ob ianske zdru enie SANO.  Poukázal na 
skuto nos , e pod a stanov SANA z roku 1995 sa výbor volil na obdobie 3 rokov a nako ko SANO 
nemalo snem u 11 rokov, jeho vedenie sa stalo nelegitímnym. Ako jediné priechodné rie enie 
navrhol vstup lenov SANA no Sekcie násilne odvle ených SZ PV  

 k bodu 7  
V diskusii vystúpili, MUDr. Agnesa iffalovi ová -SANO, Elvíra Kru inská-SANO , Helena 

Ferencová -SANO, Ing. Gabriela Hlô ková-SANO ,  Helena Riesová -SZ PV-FCL,  Rudolf  
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Valja ka -SZ PV-FCL, Eva Endressová -SANO, Mária Hasová -SANO , Ján Antal  -SANO, 
Franti ka Ba ovská -SANO a Elena Ba korová-SZ PV.  

Viacerí diskutujúci kritizovali doteraj iu innos resp. ne innos SANA a poukazovali na 
nutnos zmeny. Poukazovali tie na nedostato né postavenie násilne odvle ených a nezáujem tátu 
na rie ení ich sociálnej a zdravotnej situácie.  

MUDr. iffalovi ová bola zhrozená z toho, e SANO od za iatku viedla bývalá 
nomenklatúrna pracovní ka KS , ktorá sa dokonca podie ala na nezákonnom vys ahovaní jej 
rodi ov z u ite ského bytu v Spi skej Novej Vsi. 

Kriticky vystúpila k innosti SANA aj pani Ferencová z Pre ova. Pani Kru inská z Popradu 
vyslovila v diskusii nesúhlas s konaním snemu, ktorý zvolalo SZ PV v spolupráci s lenmi SANA.  

Ing. Gabriela Hlô ková  poukázala na arogantný prístup býv. tajomní ky SANA Kni kovej, 
za ktorou musela ako príbuzná odvle eného 4x cestova do Bratislavy kvôli vybaveniu preukazu, 
pri om preukazy na bezplatnú dopravu boli neoprávnene vydávané mladým u om z okruhu 
známych M. Kni kovej. Jej ponuku na pomoc s vedením administratívy pomocou databázy vedenej 
v po íta i  M. Kni ková odmietla. Poukázala na absenciu kontroly v SANE, od roku 1995 sa nekonal 
snem v rozpore so stanovami SANO ako aj  celkový chaos. Odmietli jej dokonca oznámi kto je 
lenom SANA v jej regióne. Uviedla osobnú skúsenos kedy jej po zaplatení lenského bolo 

odmietnuté vydanie potvrdenia o zaplatení. Na záver zdôraznila, e v prípade SANA sa u jedná 
o zjavne trestno-právne veci a najmä preto je potrebné vy isti a odstráni tieto deformácie a za a 
odznova s estnými a spravodlivými u mi vo výbore organizácie od roku 2007. Je to na a 
povinnos vo i na ím rodi om, ktorí trpeli v Gulagoch.  

Pani Helena Riesová a   Rudolf Valja ka  vyslovili v diskusii nespokojnos so stavom vo 
vybavovaní ich nároku na dedi stvo po príbuzných slú iacich po roku 1948 vo Francúzskej 
cudzineckej légii, o trvá u nieko ko rokov a je stále od roku 1998 na nulovom bode. V prípade, e 
sa situácia nezmení budú si svoje nároky vybavova sami.  

Predseda SZ PV F. Bednár uviedol, e agendu FCL iasto ne od pána  Pazderu prevzalo len 
nedávno pri om pán Pazdera neodovzdal najdôle itej ie dokumenty, vrátane po tu oprávnených 
osôb. Navrhol aby pán Pazdera zo zdravotných dôvodov u túto agendu neviedol a uvedené 
dokumenty predal kancelárii SZ PV, aby organizácia mohla  vo veci efektívne kona . 

  Pani Eva Endressová nesúhlasila s kritikou SANA a ozna ila ju za súd nad M. Kni kovou, 
tie tvrdila, e SZ PV  nemá právo rozhodova o al ej innosti SANA. Kriticky sa vyjadrila 
k osobe M. Dudinského, ktorý pod a nej spolupracoval s M. Kni kovou. Nesúhlasila s kritikou M. 
Kni kovej, preto e ona nemala pocit eby sa dialo nie o nezákonné. Peniaze za vybrané lenské 
a preukazy na dopravu od 200 lenov v popradskom regióne v dy poctivo posielala na ú et SANO 
v banke a nemala u al ie informácie ako bolo s nimi nalo ené. Vydanie knihy M. Dudinského  
organizáciou SANO Kmotrou mi bola tB ozna ila za podvod, preto e sa v nej ni neuvádza 
o odvle ených. Na záver uviedla, e kto chce prestúpi do Sekcie násilne odvle ených  SZ PV  
mô e tak urobi , ale ona a niektorí lenovia SANO ostávajú v SANO a v súvislosti so snemom 
údajne výbor SANO napísal uznesenie v Bratislave, e SANO ostane na alej ako samostatný subjekt  
a nebude sa zlu ova so iadnou inou organizáciou. Mylne pritom uviedla, e SANO sa 
osamostatnilo v roku 2004 na o viacerí reagovali nesúhlasne. Neskôr sa ospravedlnila, e sa  
pomýlila nako ko odvle ení prestúpili z Konfederácie politických väz ov v roku 1994  do SANO, 
ktorého posledné stanovy boli registrované v roku 1995. 

Pani Mária Hasová poukázala, na chabé od kodnenie, ktoré dostal jej otec za odvle enie, 
pri om jej matka sa musela sama trápi so tyrmi malými de mi. Opýtala sa, i mô u by lenmi 
organizácie aj jej príbuzní, ktorí o tejto organizácii ani nevedeli a ona sama sa o nej dozvedela len 
pred nieko kými rokmi. 

Pán Antal ako priamy po kodený sa narodil v Gulagu a za pä rokov nedostal iadne 
od kodnenie ani kompenzáciu od tátu. Matka mu zomrela na následky väznenia v Gulagu a brat  
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zomrel pri pred asnom pôrode. Poukázal na nedostato nú publicitu o problematike zlo inov 
komunizmu a osudoch násilne odvle ených. Be ní ob ania o tom ni nevedia. Iná situácia je v R, 
kde sa o tom pí e a natá ajú filmy, konkrétne aj o jeho osude sa pripravuje film. KPVS ani SANO 
neurobili dostato ne ni pre to aby sa o osudoch násilne odvle ených vedelo. Nie sú známe presne 
tatistiky o po te odvle ených a prí iny pre o k tomu do lo. Po iadal organizáciu aby sa skuto ne 

okrem platenia lenského pre odvle ených aj skuto ne nie o robilo v oblasti od kodnenia a sociálnej 
starostlivosti. Upozornil na nedokonalý zákon o od kodnení odvle ených, ktorý nezoh adnil aj taký 
prípad ako jeho, ktorý nebol odvle ený a pritom bol v Gulagu kde sa narodil. 

Pani Franti ka  Ba ovská  hovorila o svojich príkoriach a nezákonnosti, ktorá sama pre ila po 
príchode Sovietskej armády. 

Pani Elena Ba korová  uviedla, e hoci patrí k mlad ej generácii a nebola odvle ená, za ila 
príkoria a perzekúcii zo strany tB vo i jej rodine a ozna ila komunizmus za hyenizmus. Zdôraznila, 
e sa jej ve mi a ko dotýka ka dý jednotlivý osud násilne odvle ených a ve mi jej zále í aby 

komunisti nemohli urobi hrubú iaru a zabudlo sa na ich zlo iny. Uviedla, e Svetové zdru enie 
chce pomôc veci násilne odvle ených aby sa prestalo s pochybným vyberaním lenského 
a zneu ívaním organizácie odvle ených pre osobný prospech jednotlivcov, ktorí na to nemajú 
morálne právo. Rovnako  SZ PV chce pomôc aj vo veci predkladania zákonných a legislatívnych 
návrhov do NR SR vo veci násilne odvle ených. Vyzvala aby si ti, ktorí e te mô u a chcú pracova 
navzájom pomohli a nezi tne za ali kona v prospech veci násilne odvle ených a tak ako sa nám 
podarilo postavi prvý Pamätník obetiam okupácie roku 1968 v Poprade a Pamätník usmrtených na 
hraniciach v Ke marku, rovnako o nejaký as doká eme vráti dobré meno organizácii násilne 
odvle ených a o rok si ur ite budeme ma o poveda .  

M. Dudinský reagoval na otázky z diskusie a povedal, e lenovia SANO sa rozhodli  pre 
integráciu so SZ PV preto, lebo táto organizácia má k SANO najbli ie. On sám bol za bývalého 
re imu ako politický väze  vo väzení so sú asným predsedom SZ PV a pozná ho. Uviedol, e jeho 
príbuzný bol odvle ený do Vorkuty a ke v 60.- tých rokoch umrel rodina nedostala iadne 
od kodnenie. Na otázku pani Endressovej odpovedal, e tí ktorí chcú pokra ova v SANO nech si ho 
nechajú, ale aj s dlhmi ktoré nech si sami vyrovnajú, nako ko my nemô eme robi nie o o nie sme 
schopní splni . Hovoril tie , e M. Kni kovú viackrát kritizoval a upozor oval na jej konanie, o táto 
ignorovala. Uviedol, e rokoval aj s KPVS a ZPKO, kde mu oznámili, e SANO zoberú ale a po 
vyrovnaní dl ôb a s ur itými podmienkami. Ako najvhodnej ie a najprijate nej ie rie enie navrhol 
vstup lenov SANA a jeho revitalizáciu vstupom lenov SANO do existujúcej Sekcie násilne 
odvle ených Svetového zdru enia bývalých sl. politických väz ov.  

Ú astníci v diskusii nemali výhrady vo i podaniu projektu na rok 2007 a zabezpe enie 
financovania z prostriedkov t. rozpo tu. Rovnako nemali výhradu k návrhu kandidátov na funkciu 
predsedu Správnej rady ÚPN Emila veca a Mariána Dudinského. Pani Denisa Zamoyska sa 
kandidatúry vzdala z osobných dôvodov. 
(Audio záznam diskusie je archivovaný v kancelárii SZ PV)                   

     k bodu 8 
Ú astníci vo vo bách hlasovali o návrhu na integráciu SANO a SZ PV pod zastre ením Svetového 
zdru enia bývalých sl. politických väz ov a návrhu  na vstup lenov SANO do existujúcej sekcie 
násilne odvle ených.  
Za prestup  do Sekcie násilne odvle ených hlasovalo 126 delegátov SANO,  proti 1, zdr ali sa 2.   
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      k bodu 9 
Ú astníci schválili vý ku l. príspevku symbolických 100 Sk. od roku 2008. Vä inou hlasov an 
blok zvolili 10 lenov výboru za SNO do 17 lenného výkonného výboru SZ PV a 5 lennú 
kontrolnú a revíznu komisiu.  
Do výkonného výboru boli zvolení : Za Sekciu násilne odvle ených: Za 100, proti nikto, zdr al sa 1. 

1. Marián Dudinský, Bratislava 
2. MUDr. Agnesa iffalovi ová, Bratislava 
3. Alica Pavliková, Ko ice 
4. Klára Fuhrmanová, Ko ice 
5. MUDr. Mária Ba ová, Ko ice 
6. Elvíra Kru inská, Poprad 
7. Franti ek Kozák, Banská Bystrica 
8. Helena Ferencová, Fintice 
9. Ing. Gabriela Hlô ková, Tlma e 
10. Mgr. Mária Recktenwald, Chme nica 

           Do kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení: Za 100, proti nikto, zdr al sa nikto. 
1. Mgr. Elena Harmaniaková, Banská Bystrica 
2. Ing. Augustín Frantz, Gánovce 
3. Anna Malá, Hôrka 
4. Ing. Jozef Hadbavník, Ko ice 
5. Ján Hanobík,  Pre ov 

Ako lobista pre styk z vládnymi in titúciami, NR SR a politickými predstavite mi bol ur ený Ing. 
Peter Lipa z Bratislavy, po novembri 1989 býv. Vedúci úradu vlády SFR   

      k bodu 11 a 12 
Ú astníci schválili program al ej innosti na rok 2007, zmenu stanov v bode periodicity zvolávania 
snemy raz za 4 roky, Deklaráciu na podporu sociálnej orientácie novej vlády SR. a návrh uznesenia, 
ktoré pre ítal M. Dudinský.  
Za prijatie deklarácie 89, proti 1. (pani Endresssová), zdr ali sa 2.  
Za prijatie uznesenia 89, proti 0), zdr ali sa 0.  
Po prestávke a ob erstvení predsedníctvo zvolilo za predsedu Sekcie násilne odvle ených Mariána 
Dudinského, za hlasovali 8, zdr al sa 1, proti 1. 
Za podpredsedu Sekcie násilne odvle ených bola jednohlasne zvolená pani Ing. Gabriela Hlô ková 
a tajomní ku pani  Klára Fuhrmanová. Novozvolený predseda SNO odovzdal 400 ks. známok na 
preukazy: 100 ks. prevzala pani Pavliková, 100ks., pani Recktenwaldová, 100ks. pani Fuhrmanová, 
100ks Franti ek Bednár.  
(Text deklarácie a uznesenie je sú as ou prílohy zápisnice).        

       k bodu  13 
Výkonný výbor sa dohodol, e sa stretne prvej výborovej schôdzi v januári 2007 v priestoroch kde sa 
nachádza Hlavná kancelária SZ PV: Nám. sv. Egídia 124 OD Prior v Poprade. Na záver predseda 
SZ PV Franti ek Bednár po akoval prítomným za ú as a poprial v etkým pokojné pre itie 
viano ných sviatkov.    

Zápisnica napísaná d a 11.12.2006   Franti ek Bednár ml. 
                                                 
Overil : Franti ek Bednár st.   

 

predseda SZ PV                                                          
                                                                                                        


