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4 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. 
  

Podávame podnet na   vykonanie finančnej kontroly použitia  dotácie na rok 2020 vo výške 
415 000 eur ako aj  dotácii poskytnutých od roku 2015 občianskemu združeniu Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) a   podozrenia zo zneužitia finančných  prostriedkov 
z dotácie na  tlač výrobu a  vydávanie preukazov na bezplatnú prepravu v MHD neoprávneným 
osobám, čím  bola spôsobená škoda značného  rozsahu dopravným  podnikom v Bratislave, 
Košiciach, Nitre, Trnave.  Mesto Prešov   z dôvodu zneužívania bezplatnej prepravy  členmi SZPB 
bezplatnú prepravu zrušilo v roku 2015. 
          Na zneužívanie dotácie SZPB sme upozorňovali 19. 7. 2017 v sťažnosti  na postup pri 
 poskytovaní dotácii  občianskym združeniam Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
a pokračujúcu diskrimináciu Svetového združenia bývalých politických väzňov, odoslanej Rade 
Európy a  predsedovi Európskej komisie.  

   V sťažnosti  sme poukazovali na  zneužívanie dotácie organizáciou, ktorá bola privilegovaná  
za bývalého komunistického režimu a ktorú vláda Smeru-SD  dlhodobo zvýhodňovala pri 
poskytovaní dotácii. Výška dotácie na rok  2017 bola 350 000 eur. Okrem toho samostatné dotácie 
na oslavy Slovenského národného povstania  poskytované vládou SR.  

    Výška dotácii pre tri organizácie zastupujúce politických väzňov dosahovala len polovicu 
výšky dotácie poskytovanej SZPB. Tento nepomer sa neskôr ešte prehĺbil. V roku 2020 bola 
SZPB poskytnutá dotácia vo výške 415 000 eur zatiaľ čo tri združenia zastupujúce politických 
väzňov dostali len 163 000 eur. Dotácie poskytované predošlými vládami pre SZPB 
a organizáciu KPVS, ktorá bola do roku 1999 jednotná   boli približne v rovnakej výške.  

   Napriek tomu, že združenie SZPB je kritizované  zo šírenia proruskej propagandy a stavia sa 
proti západnému a európskemu smerovaniu Slovenska, ako potvrdzuje viacero článkov uverejnených 
v slovenských médiách, predseda vlády Robert Fico vyhlásil pre časopis združenia Bojovník č. 2. 
2011. citujeme:“ „Zo SZPB musíme urobiť oficiálnu súčasť štátnej politiky“. 

   Uvedené dôvody sa neskôr potvrdili ako potvrdzuje článok internetového portálu 
https://www.aktuality.sk/clanok/842981/kontroverzny-bojovnik-dostal-dalsiu-dotaciu-jeho-
sefredaktorom-bude-dlhorocny-politik-smeru/  ministerstvo vnútra prestalo financovať časopis SZPB 
Bojovník, ktorého šéfredaktorom   je v súčasnosti   exposlanec Smeru Branislav Ondruš.  
Dvojtýždenník však dostal financie od rezortu kultúry. Státisíce od ministerstiev získal vydavateľ 
sporného periodika SZPB aj z eurofondu schváleného ministerstvom školstva na čele s Branislavom 
Gröhlingom (SaS).  Vydavateľ časopisu SZPB Bojovník získal  čiastku prevyšujúcu 152-tisíc eur na 
projekt Zlepšovanie kompetencií žiakov v oblasti ľudských práv a hodnôt prostredníctvom 
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mimoškolskej edukačnej činnosti pričom paradoxne  žiakov v oblasti ľudských práv vzdeláva práve 
zväz, ktorý sa v Bojovníkovi prezentuje výstupmi z Hlavných správ či Sputnika. 
 
 Po tom, čo  viaceré krajské mestá začali rušiť úľavy na cestovnom v MHD pre obete 
komunistického režimu, z radov bývalých politických väzňov, násilne odvlečených NKVD do 
pracovných táborov v bývalom ZSSR a príslušníkov PTP sme zistili, že dôvodom malo byť 
zneužívanie bezplatného cestovného pre oprávnené osoby, v Bratislave, Košiciach a Prešove, ktorým 
boli vydané preukazy na bezplatnú prepravu.  
 Keďže prevažná časť členov  troch združení zastupujúcich politických väzňov je už vo veku 
nad 70 rokov, čím už má nárok podľa dopravnej tarify na bezplatné cestovné, pracovníkmi 
dopravných podnikov nám bolo povedané, že revízori evidujú množstvo mladých ľudí, ktorí majú 
preukazy na bezplatnú dopravu  vydané SZPB. Zoznamy oprávnených osôb z radov priamych 
príbuzných, ktorí ešte nemajú 70 rokov sme poskytli dopravným podnikov a naše združenie ho aj 
uverejnilo na svojej webovej stránke http://www.szcpv.org/sno06/snoMHD.html 

Napriek tomu po zrušené bezplatnej prepravy v MHD k obnoveniu obnovenie bezplatnej 
prepravy v Prešove už nedošlo a v súčasnosti platí s podmienkou trvalého pobytu už len v Bratislave, 
Košiciach, Trnave a Nitre. 
 Združenia zastupujúce bývalých politických väzňov doplatili týmto na nezákonné 
praktiky SZPB, ktorý údajne získavanie nových členov robil formou prísľubu bezplatného 
cestovného v MHD. V roku 2018  SZPB uvádzal  na svojej webovej stránke, že má 18 500 
členov a ich počet sa údajne stále zvyšoval.  
 Štatutár  Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Sandtner, ma v telefonickom 
rozhovore  informoval, že právnička   Dopravného podniku Košice  mu povedala, že údajne  SZPB v 
Košiciach robil nábor nových členov za prísľub bezplatného cestovného na preukaz SZPB.  
 V Bratislave podľa jeho vyjadrenia bolo údajne  vydaných 5000 preukazov na bezplatnú 
prepravu čo bolo dôvodom dočasného zrušenia.  Až po opakovaných žiadostiach bolo bezplatné 
cestovné obnovené ale už za sprísnených podmienok, čo môže potvrdiť bývalý poslanec mestského 
zastupiteľstva v Bratislave Ján Budaj, ktorý sa zasadil o obnovenie bezplatnej prepravy pre 
oprávnené osoby.  Preukaz na bezplatnú prepravu môže byť vydaný občianskym združením len 
deťom politického väzňa narodeným do 17. 11. 1989 a deťom účastníkov protifašistického odboja 
narodeným do konca vojny teda do 9. mája 1945. Zoznamy oprávnených osôb by mali  združenia 
predkladať dopravným podnikom  
 Na základe uvedených dôvodov existuje dôvodné podozrenie, že SZPB zneužíval finančné 
prostriedky z dotácií poskytovaných MV SR na tlač a vydávanie preukazov na bezplatnú prepravu 
v MHD. 
 Týmto konaním SZPB spôsobil dopravným podnikom v Bratislave, Košiciach, Nitre, Trnave 
a Prešove škodu značného rozsahu čo by malo byť dôvodom na postúpenie veci miestne príslušným 
prokuratúram.  Rozsah tejto škody je možné vyčísliť len vyžiadaním podkladov od SZPB 
a v súčinnosti s dopravnými podnikmi zistiť, koľkým  členov SZPB bol neoprávnene  vydaný 
preukaz na bezplatnú prepravu. 
Príloha:  

1. Sťažnosť  na postup pri  poskytovaní dotácii  občianskym združeniam Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky a pokračujúcu diskrimináciu Svetového združenia bývalých politických 
väzňov zo dňa 19. 7. 2017  
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