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Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 
 
z členskej schôdze Svetového združenia bývalých politických väzňov –SZBV, ktorá sa konala dňa 4. 
6. 2022 v Poprade  v zasadačke  Mestského úradu v Poprade. 
Začiatok: o 11.00 hod.                   Ukončenie: o 13.30.hod. 
 
P r o g r a m:  
 
PREZENTÁCIA  od 10.30 hod do 11.00 hod. 
 

1. Zahájenie schôdze, privítanie prítomných, minúta ticha za zosnulých a odsúhlasenie    
      programu čl. schôdze a jeho    doplnenie o návrh na zmenu stanov.   

           2.   voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie  
3. informácia o  poskytovaní  dotácií za roky 2020-2021, podaní antidiskriminačnej žaloby 

proti MV SR  a stave hospodárenia  
4. informácia o činnosti SZBPV za roky 2020-2021 a problémoch pri vybavovaní žiadosti 

Ústavom pamäti národa  v súvislosti s novelou zákona o priznaní príplatku k dôchodku pre 
politických väzňov. Ponuka Ing. Karola Rosenberga z KPVS na zastupovanie vo veci 
zamietnutia žiadosti a prieťahov zo stany ÚPN na základe splnomocnenia zdarma, bez 

nároku na akúkoľvek odmenu  
5. hlasovanie o návrhu na zmenu stanov tak, aby sa členská schôdza konala namiesto dvoch 

rokov každé tri roky 
6. voľba predsedníctva SZBPV, členov revíznej a kontrolnej komisie a hospodára 
7. hlasovanie o návrhu na spojenie  SZBPV s Konfederáciou politických väzňov Slovenska 

v prípade ak o to  KPVS prejaví záujem 
8. prestávka a občerstvenie 
9.   vyhlásenie výsledkov volieb  predsedníctva SZBPV, členov revíznej a kontrolnej komisie     
      hospodára a vyhlásenie  výsledku hlasovania o spojení občianskych združení 

          10.  voľba predsedu a podpredsedov novozvoleným predsedníctvom podľa stanov SZBPV 
          11.  vyhlásenie výsledku volieb predsedu a podpredsedov SZBPV a schválenie uznesenia 
          12. diskusia 
          13.  záver rokovania členskej schôdze 

 
Prítomní podľa  prezenčnej listiny v počte 49,  ospravedlnení 81 -zaslali hlasovacie lístky 

v zatvorenej obálke alebo elektronicky 81. 
 

 Po privítaní účastníkov a minúte ticha  za zosnulých  členov, členskú schôdzu zahájila členka 
výboru Elena Bačkorová. Program bol účastníkmi jednomyseľne schválený.  
Následne bola zvolená návrhová, mandátová a volebná komisia v tomto zložení: 
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Návrhová komisia : 
      1. Klára Fuhrmanová – predsedníčka, 2. Mariana Bartošová, 3. Anna Malá 

Mandátová a volebná komisia: 
1. MVDr. Mária Bačová- predsedníčka,  2. Rudolf Schmidt,  3. Mgr. Mária Tureková 

 

 
               k bodu 3  
 
Predseda  SZBPV František Bednár   predniesol správu o o  poskytovaní  dotácií za roky 2020-2021, 
podaní antidiskriminačnej žaloby proti MV SR  a stave hospodárenia 

                                                                         
k bodu 4 
 
 

František Bednár informoval o činnosti SZBPV za roky 2020-2021 a problémoch pri vybavovaní 
žiadosti Ústavom pamäti národa  v súvislosti s novelou zákona o priznaní príplatku k dôchodku pre 
politických väzňov. Ponuka Ing. Karola Rosenberga z KPVS na zastupovanie vo veci 
zamietnutia žiadosti a prieťahov zo stany ÚPN na základe splnomocnenia zdarma, bez 

nároku na akúkoľvek odmenu. 
 

k bodu 5  
 

Členská schôdza hlasovala o návrhu na zmenu  stanov tak, aby sa členská schôdza konala namiesto 
dvoch rokov každé tri roky. 
 

k bodu 6  
 

Následne prebehla voľba 13 členov  predsedníctva SZBPV, členov revíznej a kontrolnej komisie 
a hospodára. 
      
      k bodu 7 
Členská schôdza hlasovala o návrhu na spojenie  SZBPV s Konfederáciou politických väzňov 
Slovenska v prípade ak o to  KPVS prejaví záujem s tým, že o  podmienkach spojenia bude v prípade 
spojenia rokovať predsedníctvo SZBPV.  
 
      k bodu 8 a 9 
V čase prestávky volebná komisia vyhodnotila výsledky hlasovania.  Predsedníčka  volebnej komisie 
po spočítaní hlasov volebnou komisiou oboznámila delegátov s výsledkom volieb. Počet platných 
hlasovacích lístkov 130.  

- návrh na zmenu stanov bol  jednomyseľne schválený,  členská schôdza sa bude konať každé 
tri roky 

-     za členov predsedníctva SZBPV  boli 130 hlasmi zvolení: 
 

1. Elena Bačkorová,   nar. 28.5.1946 
2. MVDr. Mária Bačová,  nar. 18.4.1945 
3. František Bednár, nar. 15.2.1957   
4. Marek Duda, nar. 6.3.1982 
5. Klára Fuhrmanová, nar. 9.9.1942 
6. Jozef Horvath, nar. 20.2.1949 
7. Eleonóra Kručinská 20.6.1945  
8. Dr. Augustin Koteles 27.8.1940 
9. Peter Klyučkovič  12.7.1956 
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10. Štefan Lazorišák 25.10.1959 
11. Štefan Martoš  26.2.1952 
12. Mgr. Mária Tureková 8.2.1944 
13. Ondrej Meltzer  6.5.1944  
 
Revízna  a kontrolná komisia SZBPV: 
1. Rudolf Schmidt, nar. 7.6.1965 
2. Mariana Bartošová, nar. 3.2.1969 
3. Aurélia Čarnoká, nar. 26.4.1949 
 
Hospodár SZBPV 
František Bednár nar. 15.2.1957 

 
     k bodu  10 a 11 
 
 Novozvolené 13 členné predsedníctvo  jedenástimi hlasmi ( jeden člen PN, druhý na akcii 
v Prahe) zvolilo predsedu a podpredsedov v zmysle stanov združenia. Člen predsedníctva Peter 
Klyučkovič navrhol ako  štvrtého podpredsedu Štefana Lazorišáka. Predsedníčka  volebnej komisie 
po spočítaní hlasov volebnou komisiou oboznámila delegátov s výsledkom volieb: 
       František Bednár         predseda SZBPV nar. 15.02.1957, bytom Nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad 

Dr. Augustín Köteles   I. podpredseda SZBPV 
Klára  Fuhrmanová      II. podpredseda SZBPV a súčasne predsedníčka Sekcie násilne odvlečených 
Marek Duda                 III. podpredseda SZBPV - sekcia Podpora demokracie   
Štefan Lazorišák          IV. podpredseda SZBPV - sekcia Podpora demokracie   
 

Následne  predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia a vyhlásenia, ktoré delegáti 
jednomyseľne schválili a sú prílohou zápisnice. 
 
     K bodu 12 a 13 
 

V diskusii odzneli kritické pripomienky k dehonestujúcemu a zdĺhavému postupu Ústavu 
pamäti pri vybavované žiadostí o priznanie štatútu veterána protikomunistického odboja po  prijatí 
zákona č 365/2020 Z.z.  ktorým sa menil  zákon č. 274/2007  o príplatku k dôchodku politickým 
väzňom čo bolo zahrnuté aj v prijatom uznesení.  
Podpredseda SZBPV a spoluautor publikácie August 1968 a Košice Štefan Lazorišák informoval 
o získaní ceny Najkrajšie knihy Slovenska 2021 za túto knihu. Na slávnostnom odovzdaní ceny sa 9. 
júna 2021 v Dvorane Ministerstva kultúry SR zúčastnia autori a za vydavateľa cenu preberie členka 
výboru SZBPV Elena Bačkorová.  
  Predseda združenia poprial zvoleným členom  veľa zdaru a poďakoval všetkým prítomným za 
účasť a rozlúčil sa s nimi s prianím, aby sa spoločnými silami podarilo splniť všetky  predsavzatia a 
ciele. 
 
Prílohy: 

1. Správa o činnosti SZBPV za roky 2020-2021 
2. Uznesenie 

  
Zápisnica napísaná dňa 4. 6. 2022 
 
                                                    
Overil : Elena Bačkorová    František Bednár 
  
členka predsedníctva SZBPV              predseda SZBPV  


