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Žaloba z dôvodu porušenia zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii 
taxatívne vymedzeným občianskym združeniam vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra SR 

(Antidiskriminačná žaloba) 

 
I. Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania - diskriminácia občianskych združení 

zastupujúcich bývalých politických väzňov 

 
          Vo vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR (ďalej len MV SR) je poskytovanie dotácii 
na činnosť občianskych združení, ktorých hlavným poslaním je organizovanie pietnych 
spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov  fašizmu a komunizmu ako aj výskum, 
archivovanie a publikačná činnosť protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom 
komunizmu. Pred zmenou politického systému bola štátna dotácia poskytovaná len občianskemu 
združeniu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB), keďže občianske 
združenia  zastupujúce bývalých politických väzňov neboli povolené. Po páde komunistického 
režimu  MV SR začalo poskytovať dotáciu aj novovzniknutej Konfederácii politických väzňov 
Slovenska (KPVS), ktorá bola zaregistrovaná  2. 9. 1991 pod č. VVS/1-909/90-171.  
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Históriu občianskeho združenia KPVS a vznik dvoch nových združení zastupujúcich 
bývalých politických väzňov v roku 1999 a 2001 uvádzame v prílohe č. 1 
 

 Ako potvrdzujeme v prílohe č. 4, verejne dostupné údaje z webovej stránky MV SR 
o výške poskytovaných dotácií potvrdzujú, že od roku 2002  až do roku 2012 bola  poskytovaná 
združeniam politických väzňov v súhrne vyššia dotácia ako Slovenskému zväzu protifašistických 
bojovníkov.  Po voľbách v roku 2012 a nástupe koalície vedenej politickou stranou Smer–
SD bol princíp doposiaľ zaužívanej parity spravodlivého rozdeľovania dotácii zásadne 
zmenený od roku 2013 v neprospech združení politických väzňov. SZPB začala byť 
poskytovaná  dotácia vyše dvojnásobne prevyšujúca výšku dotácie poskytovanej 
združeniam KPVS, PV ZPKO a od roku 2006 aj SZBPV. Týmto postupom MV SR došlo od 
roku 2013 a naďalej aj v súčasnosti dochádza k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania pri 
poskytovaní dotácii taxatívne vymedzeným občianskym združeniam vo vecnej pôsobnosti 
rozpočtovej kapitoly MV SR  v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1,  Zákona č. 365/2004 Z. z. 
Antidiskriminačný zákon.  Diskrimináciu  združení zastupujúcich  bývalých politických väzňov 
a obete stalinizmu a komunizmu  potvrdzuje skutočnosť, že  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  pre časopis združenia SZPB Bojovník č. 2, ročník 
2011, vyhlásil, citujeme: „Zo SZPVB musíme urobiť oficiálnu súčasť štátnej politiky“.   Na 
diskrimináciu združení zastupujúcich politických väzňov sme upozorňovali opakovane 
vtedajšieho premiéra a ministra vnútra a ako potvrdzujeme v prílohe č. 5  sťažnosťou  zo dňa 19. 
7. 2017 aj Radu Európy a predsedu Európskeho parlamentu.   
 

V diskriminácii združení politických väzňov napriek našim upozorneniam  pokračuje aj 
súčasný minister vnútra Roman Mikulec, ktorý má konečné slovo pri výške poskytovaných 
dotácii, SZPB na rok 2021 odobril  opäť  dvojnásobne vyššiu sumu  akú dostali na činnosť 
združenia KPVS, PV ZPKO a SZBPV.  
Dôkaz:  

- príloha č. 4 prehľad výšky poskytovaných dotácii  za roky 2002 -2021 

- príloha č. 5 sťažnosť odoslaná Rade Európy  zo dňa 19. 7. 2017  
 

II. Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania - diskriminácia Svetového združenia 
bývalých politických väzňov  z dôvodu politického alebo iného zmýšľania 

 
K porušovaniu zásady rovnakého zaobchádzania  pri poskytovaní dotácii taxatívne 

vymedzeným občianskym združeniam vo vecnej pôsobnosti rozpočtovej kapitoly MV SR  
preukázateľne došlo dlhodobo od roku 2006 a aj naďalej dochádza  k diskriminácii SZBPV 
z dôvodu politického alebo iného zmýšľania v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 Zákona č. 
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon, čo potvrdzujeme týmito dôkazmi:  
 
1. Združenie je nástupníckou organizáciou  K 231 a Združenia bývalých politických väzňov 

založených na jar v roku 1968 v čase snahy Alexandra Dubčeka o reformu komunistického 
režimu.  Po okupácii 21. augusta 1968 vtedajšie ministerstvo vnútra  označilo  tieto združenia 
za nástroj západných tajných služieb na rozbitie komunizmu a ich  činnosť zakázalo. V čase 
normalizácie združenia pôsobili v Kanade a vo Švajčiarsku. Vydávali časopis Svědomí 
a Mukl.  SZBPV principiálne háji odkaz svojich predchodcov a ideí  demokratických hodnôt 
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a slobody za ktoré priniesli najväčšie obete politickí väzni. Preukázateľne je jediným 
združením v ktorom vo vedení nepôsobil žiadny  evidovaný spolupracovník ŠtB. Od 
založenia KPVS existovali obavy v radoch politikov prepojených s bývalým režimom a ŠtB, 
aby sa zo združenia s členskou základňou vyše 10 000 členov nestala politická strana, ktorá 
by sa zasadzovala o prešetrenie zločinov komunizmu. Z tohto dôvodu bola KPVS infiltrovaná 
spolupracovníkmi ŠtB o čom môžeme súdu v rámci dokazovania predložiť dôkazy získané 
z archívu MV ČSSR v Prahe, vrátane listinných dôkazov a svedectiev politických väzňov 
preukazujúce  spoluprácu viacerých funkcionárov KPVS s vnútornou ochranou ZVJS  a po 
ich prepustení z väzenia  s ŠtB, čo potvrdzujú aj registračné zväzky vedené Ústavom pamäti 
národa.  Z tohto dôvodu je činnosť SZBPV, ktorého politické presvedčenie a zmýšľanie je iné 
ako zmýšľanie riadiacich funkcionárov MV SR, dlhodobo eliminovaná poskytovaním 
najnižšej  dotácie, ktorá nepostačuje na chod združenia vzhľadom na rozsah vedenia agendy 
a účtovníctva. Keďže po prijatí   Zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 526/2010 Z. z.  má združenie nárok na poskytnutie dotácie už 
bez výzvy vyhlasovanej MV SR, jeho činnosť je eliminovaná  

 

Dôkazom diskriminácie pri poskytovaní dotácie  z dôvodu politického alebo iného 
zmýšľania  sú taktiež aktivity združenia  uvedené v prílohe č. 6.  
 

Dôkaz:  
     -     aktivity združenia uvedené v prílohe č. 6 

- svedecká výpoveď štatutára SZBPV Františka Bednára, bytom, Námestie sv. Egídia 
102/14, 058 01 Poprad 

- svedecká výpoveď Tatjany Šidlovej, bytom, Hôrka 275, 032 12 Dúbrava 
       

2. Združenie je dlhodobo diskriminované oproti združeniam KPVS a PV ZPKO aj tým, že mu 
výška poskytovanej dotácie MV SR znemožňuje vydávať vlastný časopis. PV ZPKO vydáva 
mesačník „Svedectvo“  a KPVS dvojmesačník „Naše svedectvo“. Ako potvrdzuje správa 
z rokovania o nízkej výške dotácie pre SZBPV  poslanca NR SR Kristiána Čekovského 
s riaditeľom Sekcie verejne správy Ministerstva vnútra SR (ďalej len SVS MV SR)  
Adriánom Jenčom zo dňa 18. 3. 2021  v prílohe č. 7, MV SR má problém s tým, že vydávanie 
časopisu a činnosť SZBPV by boli  spolitizované. Stanovisko SVS MV SR vzhľadom na to, 
že ide o združenie politických väzňov je iracionálne a zjavne v rozpore so základným 
právom na slobodu prejavu, ako aj v rozpore s ustanovením § 2 písm. g), Zákona o 
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 526/2010 
Z. z., ktorým je stanovené poskytovanie dotácie na výskum, archivovanie a publikačnú 
činnosť protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom komunizmu. 
Argumentácia MV SR, že na základe negatívnej medializácie nebude poskytovať dotáciu 
SZPV na vydávanie časopisu Bojovník a časopisu PV ZPKO Svedectvo  nemá opodstatnenie, 
pretože negatívna medializácia sa nevzťahovala na aktivity SZBPV.  Skutočnosť, že 
Ministerstvo vnútra  zvýšilo dotáciu poskytnutú v roku 2021 združeniu  KPVS  potvrdzuje 
porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, aj vzhľadom na to, že členom KPVS je minister  
vlády SR Ján Budaj, vedený Ústavom pamäti národa,  v  registračných protokoloch 
agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti  ako  agent, registračné číslo 23214, 
krycie meno „Domovník“.  Doplnením žiadosti o dotáciu na rok 2021 zo dňa 11. 4. 2021 
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odoslanou riaditeľovi SVS MV SR sme žiadali o zvýšenie dotácie hlavne  z dôvodu 
vydávania časopisu „Svedomie“ čo potvrdzujeme v prílohe  č. 8.  

 

Dôkaz:  
-  príloha č.7,  správa z rokovania poslanca NR SR Kristiána Čekovského s riaditeľom Sekcie    
    verejne správy  Ministerstva vnútra SR zo dňa 18. 3. 2021 

-  príloha č. 8,  Doplnenie žiadosti o dotáciu na rok 2021 zo dňa 11. 4. 2021 odoslaná riaditeľovi    
    SVS MV SR 

 
 
3. Porušenie zásady rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní dotácii potvrdzuje postup 

súčasného ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý rozhodoval o návrhu SVS  MV SR v roku 
2021 poskytnúť SZPB dotáciu vo výške 350 000 eur, KPVS vo výške 72 000 eur, PV ZPKO 
vo výške 65 000 eur a SZBPV vo výške 8 000 eur, čo potvrdzuje správa z rokovania poslanca 
NR SR Kristiána Čekovského s riaditeľom SVS MV SR zo dňa 18. 3. 2021. Poskytnuté 
dotácie MV SR boli po posúdení ministrom vnútra však  schválené vo výške pre SZPB 
250 000 eur, pre KPVS 80 000 eur, pre PV ZPKO 40 000 eur a pre SZBPV 4 000 eur.   
Zníženie dotácie pre SZBPV o polovicu  bez uvedenia dôvodu, na podnet ministra vnútra,  
preukážeme súdu viacerými listinnými dôkazmi o komunikácii SZBPV s ministrom, z čoho je 
zrejme, že  zníženie dotácie je jeho reakciou na naše listy, ktoré sme mu odoslali vrátane 
gratulácie k zvoleniu do funkcie zo dňa 26. 3. 2020, v ktorej sme ho žiadali o prijatie vo veci 
nespravodlivého  poskytovania dotácii.  Žiadosť združenia o prijatie kedy sme ho chceli 
dôverne informovať aj o viacerých podozreniach z ekonomickej a inej trestnej činnosti však 
minister vnútra neakceptoval. Časť listu vo veci nemocnice v Poprade -Kvetnici postúpil 
NAKA, ktorá ho zamietla pod koberec bez vypočutia navrhovanej svedkyne a časť týkajúcu 
sa bývalého prezidenta PZ Milana Lučanského a  bývalého riaditeľa NAKA Branislava 
Zuriana postúpil Úradu inšpekčnej služby (ďalej len ÚIS).  Týmto postupom vznikli 
združeniu problémy, nakoľko proti uzneseniu ÚIS štatutár podal 26. 2. 2021 sťažnosť 
z dôvodu nepravdivých tvrdení Branislava  Zuriana pred vyšetrovateľom. O niekoľko dní po 
podaní sťažnosti vydal bývalý riaditeľ ÚIS Adrián Szabó poverenie na vykonanie finančnej 
kontroly  dotácie poskytnutej SZBPV v roku 2020. Účelovosť finančnej kontroly na mieste 
potvrdzuje skutočnosť, že od roku 2007 združeniu ÚIS kontrolu nikdy nerobil.  Uvedené 
skutočnosti vrátane uznesení ÚIS a prokuratúry vzhľadom na rozsah  listinných dôkazov 
môžeme predložiť súdu v rámci dokazovania.  Finančná kontrola po dvoch mesiacoch 
nezistila závažnejšie porušenia, ktoré by boli dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov 
MV SR, čo môžeme preukázať správou z finančnej kontroly. O uvedených skutočnostiach 
sme informovali ministra vnútra v žiadosti o poskytnutie informácie kto dal podnet bývalému 
riaditeľovi ÚIS na vydanie poverenia o vykonaní finančnej kontroly na ktorú minister 
neodpovedal. O výsledku finančnej kontroly sme informovali ministra elektronickou poštou 
14. 6. 2021 čo potvrdzuje príloha č. 9. 

      Ako potvrdzujeme žiadosťou o poskytnutie dotácie  zo dňa 4. 1. 2021, ktorá je prílohou č. 10, 
porušovanie zásady rovnakého zaobchádzania potvrdzuje  skutočnosť, že vydávanie časopisu 
„Svedomie“ a aktivity uvedené v  projekte združenia na rok 2021   zamerané na podporu 
demokracie a dodržiavania princípov právneho štátu, vrátane  podpory súčasnej  vlády 
v proklamovanom boji proti politickej mafii a korupcii  sú pre MV SR nežiaduce, čo je 
paradoxne v rozpore s programovým vyhlásením vlády.   
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Aktivity projektu na ktoré sme v žiadosti o dotáciu na rok 2021 žiadali MV SR  o 
poskytnutie dotácie vo výške 50 000 eur a ktorými sme chceli podporiť súčasnú koalíciu 
v súlade s jej programovým vyhlásením uvádzame v prílohe č. 11.  
 

Všetky nami uvedené návrhy boli pre MV SR nežiaduce, čoho dôkazom je súčasná 

snaha MV SR  o eliminovanie činnosti združenia znížením dotácie s konečným cieľom jeho 

ekonomickej likvidácie a čo zároveň potvrdzuje aj to, že politické presvedčenie a iné 

zmýšľanie členov SZBPV je pre MV SR problematické. 
 
Dôkaz: 

- príloha č. 10  žiadosť o poskytnutie dotácie  zo dňa 4. 1. 2021 
- príloha č. 11 aktivity projektu na rok 2021 
 

MV SR si je vedomé, že činnosť uvedených občianskych združení si vyžaduje finančné 
náklady okrem iného najmä na mzdy titulom náročného vedenia účtovníctva, ktorého kontrolu 
vykonáva ÚIS.  Prevažná časť poskytnutej dotácie je určená na mzdy čo potvrdzuje odpoveď PV 
ZPKO na našu žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám zo dňa 2. 6. 2021, ktorú pripájame v prílohe č. 12.  KPVS žiadosť SZBPV  a 
o poskytnutie informácie o výške nákladov na mzdy odmietla poskytnúť čo potvrdzujeme 
v prílohe č. 13. Žiadosť o poskytnutie informácie o nákladoch na mzdy  predseda KPVS 35 ročný 
Peter Sandtner odmietol poskytnúť aj členovi KPVS Petrovi Klyučkovičovi, hoci podľa stanov 
bol tak povinný urobiť.  Rovnako neakceptoval jeho námietky vo veci  nelegitímnej zmeny 
stavov z novembra 2020 v čase Covidu, kedy ich z tohto dôvodu nemohla schváliť 2/3 väčšina  
valného zhromaždenia tak, že členom predsedníctva môže byť aj člen KPVS, ktorý nebol 
politickým väzňom ani jeho príbuzným a ktorými  bol  znížený počet členov predsedníctva zo 7 
na 3.  Za porušovanie princípu rovnakého zaobchádzania považujeme aj skutočnosť, že MV SR 
stanovy KPVS  zaregistrovalo bez preverovania  legitimity ich schvaľovania, čo potvrdzuje 
zamietnutie podnetu  Petra Klyučkoviča  riaditeľom  SVS MV SR v prílohe č. 14.  Sťažnosť na 
vedenie postup SVS MV SR odmietol bývalý riaditeľ ÚIS Adrián Szabó, čo potvrdzuje príloha č. 
15.  MV SR je preukázateľne pasívne pri porušovaní stanov združením KPVS. Akceptuje 
skutočnosť, že  vedením KPVS je poverený podpredseda, čím je spochybnená funkcia predsedu, 
ktorú vykonáva člen KPVS, ktorý nebol politickým väzňom v rozpore s pôvodnými stanovami 
KPVS. V protiklade s tolerantným prístupom ku KPVS, SVS MV SR vytýka združeniu PV 
ZPKO prezentáciu ich názorov v ich časopise Svedectvo a za problém považuje aktivity SZBPV 
vrátane vydávania časopisu „Svedomie“.  

Dôkaz: 
- príloha č. 13, odmietnutie KPVS  poskytnúť informáciu o nákladoch na mzdy zo dňa 28. 5. 

2021  vrátane odpovede štatutára SZBPV 
- odpoveď riaditeľa SVS MV SR zo dňa 16. 2. 2021 
- oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti ÚIS býv. riaditeľa ÚIS zo dňa 10. 5. 2021 
- vyžiadanie poskytnutia informácie  súdom o výške nákladov na mzdy združenia KPVS 
- svedecká výpoveď štatutára SZBPV Františka Bednára 
- svedecká výpoveď člena KPVS Petra Klyučkoviča, bytom. Kyzmányho 5, 070 01 

Michalovce  
 
Postup MV SR je evidentne v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzťahu 

k občianskym združeniam zastupujúcich politických väzňov.  Táto prax MV SR pokračuje 
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kontinuálne  preukázateľne od roku 1999 kedy došlo k rozdeleniu KPVS z politických dôvodov. 
Princíp poskytovania dotácii bol spolitizovaný podľa toho aká vláda bola pri moci. 

Hlavným kritériom pre výšku poskytovanej dotácie nebol a nie je projekt ani počet členov 

združenia ale politické prepojenie na vedenie občianskeho združenia čo potvrdzuje 
skutočnosť, že predsedom KPVS bol istý čas aj samotný bývalý minister vnútra Ladislav Pittner. 
V týchto praktikách pokračuje MV SR aj pod vedením súčasného ministra vnútra Romana 
Mikulca, ktorý podpísal rozhodnutie o zvýšení dotácie pre KPVS na 80 000 eur, zatiaľ čo 
združeniam PV ZPKO a SZBPV znížil dotáciu o polovicu bez uvedenia dôvodu.  Porušenie 
zásady rovnakého zaobchádzania jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybnosti potvrdzuje 
skutočnosť, že vedením KPVS je poverený prednosta Okresného úradu v Bratislave, spadajúceho 
pod MV SR,  Branislav Borovský, ktorý podľa údajov z Obchodného registra SR figuruje 
v sedemnástich podnikateľských subjektoch. Na konflikt záujmov sme upozornili ministra vnútra 
zaslaním Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle stanov KPVS a zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. zo dňa 26. 5. 2021, ktorá bola odoslaná podateľni 
Okresného úradu v Bratislave čo potvrdzujeme v prílohe č. 16. V lehote 8 dní podľa infozákona  

informácia ku dňu podania žaloby poskytnutá nebola.  

 
Dôkaz: 

- príloha č. 16, Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle stanov KPVS a zákona    
      o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. zo dňa 26. 5. 2021 

 
 

III.  Porušenia zásady rovnakého zaobchádzania  
 

1. V období rokov 2013-2021 bola preukázateľne porušená zásada rovnakého zaobchádzania 
v zmysle antidiskriminačného zákona  pri poskytovaní dotácii občianskym združeniam 
KPVS, PV ZPKO a SZBPV, ktoré boli MV SR diskriminované   poskytovaním dotácii na 
činnosť  v dvojnásobne nižšej sume aká bola poskytovaná občianskemu združeniu SZPB.  
K tejto diskriminácii dochádza aj v súčasnosti. Občianske združenia zastupujúce 
politických väzňov, ktoré vznikli po návrate Slovenskej republiky k demokratickým 
hodnotám  a do spoločenstva európskych národov, majú mať rovnocenné postavenie s 
občianskym  združením  protifašistických bojovníkov, ktoré bolo  privilegované aj v čase  
Komunistického režimu.  

  
2. V období rokov 2006 - 2021 bola preukázateľne porušená zásada rovnakého 

zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona  pri poskytovaní dotácii občianskym 
združeniam KPVS, PV ZPKO a  Svetovému združeniu bývalých československých 
politických väzňov  od roku 2018 s názvom SZBPV, ktorému MV SR poskytovalo 
nepomerne nižšiu dotáciu na činnosť, pričom toto združenie má rovnakú agendu a aktivity 
ako združenia KPVS a PV ZPKO.  

 
3. Pri poskytovaní dotácií na rok 2021 bola MV SR pod vedením ministra vnútra Romana 

Mikulca porušená zásada rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona  
pri poskytovaní dotácii občianskym združeniam KPVS, PV ZPKO a SZBPV. Združeniu 
KPVS, preukázateľne prepojenému so súčasnou vládou ktorého vedením je poverený 
prednosta Okresného úradu v Bratislave, bola poskytnutá dotácia vo výške 80 000 eur, 
pričom združeniu PV ZPKO bola bez uvedenia dôvodu dotácia znížená na polovicu tejto 
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sumy, teda 40 000 eur.  Združeniu SZBPV bola bez uvedenia dôvodu dotácia znížení 
o polovicu sumy poskytnutej v roku 2020  na sumu 4 000 eur, čo je 20-násobne nižšia 
suma aká bola poskytnutá KPVS.  

 
Keďže minister vnútra SR Roman Mikulec  neodpovedal na predžalobnú výzvu – pokus 

o mimosúdny zmier zo dňa 21. 5. 2021, ktorú pripájame v prílohe č. 17  a neodpovedal ani na 
otázku  uvedenú v odpovedi MV SR  na žiadosť  o poskytnutie informácie príloha č. 18 – 
uvedenie dôvodu zníženia dotácie na rok 2021 pre SZBPV o polovicu, nie je preto predpoklad 
dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačného zákona zo strany 
MV SR, ani ochota zo strany súčasného ministra vnútra  odstrániť porušovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania   v súlade  s platným právom Slovenskej republiky, navrhujeme, aby súd po 
preskúmaní uvedených dôkazov  vyniesol nasledovný  
 

r o z s u d o k : 

ŽALOBA Z DÔVODU PORUŠENIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA 

   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  v rokoch 2013-2021 porušilo zásadu 
rovnakého zaobchádzania  pri poskytovaní dotácii tým, že poskytovalo občianskemu 
združeniu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  nepomerne vyššiu dotáciu ako 
občianskym  združeniam zastupujúcich politických väzňov, Konfederácii politických 
väzňov Slovenska, združeniu Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja a Svetovému 
združeniu bývalých československých politických väzňov  od roku 2018 pod názvom 
Svetové združenie bývalých politických väzňov.   

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné upustiť od porušovania zásady 
rovnakého zaobchádzania a poskytovať dotácie na princípe rovnakého zaobchádzania 
spravodlivo v rovnakej  výške tak ako tomu bolo od roku 2002 kedy poskytovalo dotácie  
združeniu Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a združeniu Konfederácia 
politických väzňov Slovenska, ktorá od roku 1990 do roku 2000 ako  jediné združenie 
zastupovala politických väzňov. 
 
   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  v rokoch 2006-2021 porušilo zásadu 
rovnakého zaobchádzania  pri poskytovaní dotácii tým, že poskytovalo občianskym 
združeniam Konfederácia politických väzňov Slovenska a  združeniu Politickí väzni Zväz 
protikomunistického odboja nepomerne vyššiu dotáciu ako občianskemu  združeniu 
Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, od roku 2018 
pod názvom Svetové združenie bývalých politických väzňov.  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné upustiť od porušovania zásady 
rovnakého zaobchádzania a poskytovať dotácie združeniam zastupujúcich politických 
väzňov na princípe rovnakého zaobchádzania   spravodlivo v primeranej  výške.  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je povinné kompenzovať  ujmu, ktorá 
vznikla Svetovému združeniu bývalých politických väzňov  titulom poskytovania dotácie na 
činnosť v nedostatočnej výške primeranou náhradou  podľa zváženia a rozhodnutia súdu.   
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so sídlom, Pribinova2, 812 72 Bratislava 

je povinné nahradiť žalobcovi trovy konania a trovy právneho zastúpenia do 3 dní od 
právoplatnosti tohto rozsudku.“ 

 
V Poprade  dňa 1. 7. 2021 
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Prílohy: 
1.  história občianskych združení 
2.  menovací dekrét  býv. generálneho prokurátora ČSFR  
3.  stanovy SZBPV 

4. prehľad výšky poskytovaných dotácii  za roky 2002 -2021 

5. sťažnosť odoslaná Rade Európy  zo dňa 19. 7. 2017 

6. aktivity združenia  
7. správa z rokovania poslanca NR SR Kristiána Čekovského s riaditeľom Sekcie verejne správy 

Ministerstva vnútra SR zo dňa 18. 3. 2021 
8.  doplnenie žiadosti o dotáciu na rok 2021 zo dňa 11.4. 2021 odoslaná riaditeľovi    
      SVS MV SR 
9.   mail o výsledku finančnej kontroly  odoslaný ministrovi vnútra zo dňa 14. 6. 2021 
10. žiadosť o poskytnutie dotácie  zo dňa 4. 1. 2021 
11. aktivity projektu na rok 2021 
12. odpoveď PV ZPKO na žiadosť o poskytnutie informácie o výške nákladov na mzdy zo dňa 

2. 6. 2021 
13. odmietnutie KPVS o poskytnutí informácii o nákladoch na mzdy zo dňa 28. 5. 2021 
14. odpoveď riaditeľa SVS MV SR zo dňa 16. 2. 2021 
15. oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti ÚIS býv. riaditeľa ÚIS zo dňa 10. 5. 2021 
16. žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle stanov KPVS a zákona    
      o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. zo dňa 26. 5. 2021 
17. predžalobná výzva – pokus o mimosúdny zmier zo dňa 21. 5. 2021 
18. odpoveď MV SR na žiadosť o poskytnutie informácie podľa infozákona zo dňa 29.6.2021 

 
 
plná moc pre advokáta JUDr. Ján Garaj, MBA 
výpis zo zoznamu občianskych združení 
zápisnica z členskej schôdze preukazujúca  zvolenie Františka Bednára za štaturára SZBPV 

 
 
 


