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Svetového združenia bývalých politických väzňov,
Ročník 2017
Sekcie násilne odvlečených
a Sekcie FCL(príbuzní príslušníkov Francúzskej cudzineckej légie)
Tlač - HANSMAN Prevádzka Svit, SNP 264/3, 05921 Svit

NEPREDAJNÉ

Poštová adresa: Nám. Sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad, e-mail: szcpv@szcpv.org, http://www.szcpv.org
Tel: +421 903142 771, +421 52 7722626, Skype szcpv1.
Hlavná kancelária: Nám. sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad, každý piatok 9.30 - 11.30 h. Kancelária pre Sekciu
násilne odvlečených v Košiciach (kancelária PV ZPKO), Hlavná č. 68, 4. poschodie, každý štvrtok od 8.30 - 10.30 h.
Vážení členovia Svetového združenia bývalých politických väzňov, oslovujeme vás šiestym číslom nášho spravodaja,
ktorým by sme chceli poskytnúť členom, ktorí nemajú možnosť navštíviť našu internetovú stránku www.szcpv.org,
aktuálne informácie o dianí v našej organizácii.

Žiadosť o jednorazové odškodnenie občanov Slovenskej republiky, ktorí boli násilne
odvlečení NKVD do pracovných táborov v rokoch 1944-1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
President of Russia. Vladimir Putin 23, Brežneva a sme presvedčení, že boľševický experiment v roku
Ilyinka Street, Moscow, 103132, Russia
1917 bol rovnako ako dnešný „Majdan“ na Ukrajine financovaný
tými istými silami, ktoré sú zodpovedné za permanentný svetový
Poprad 31. 07. 2017
chaos a novú hrozbu svetového vojnového konfliktu. Nezdieľame
názor, že Ruská federácia je hrozbou pre Európu a súčasnú
mediálnu protiruskú hystériu považujeme za kontraproduktívnu
Žiadosť o posúdenie návrhu na symbolické a poškodzujúcu ekonomické záujmy EÚ a Slovenska.

Vec:
jednorazové odškodnenie občanov Slovenskej republiky, Keďže Nemecká spolková republika schválila v roku 2016 zákon
ktorí boli násilne odvlečení NKVD do pracovných táborov v podľa ktorého má byť poskytnutý jednorazový finančný príspevok
rokoch 1944-1945.
občanom nemeckej národnosti násilne odvlečeným a nasadeným
Vaša Excelencia, prezident Ruskej federácie, dovolili sme si Vás na nútené práce, ktorý sa vzťahoval aj na občanov nemeckej
osloviť v mene členov Svetového združenia bývalých politických národnosti žijúcich na Slovensku a ich priamych príbuzných.
väzňov s posúdením návrhu na symbolické jednorazové (Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke organizácie
der
Vertriebenen(BDV).
http://www.bund-derodškodnenie občanov Slovenskej republiky, ktorí boli násilne Bund
vertriebenen.de/)
V
tejto
súvislosti
sme
si
dovolili
predložiť návrh
odvlečení NKVD do pracovných táborov v rokoch 1944-1945.
na symbolické gesto zo strany Ruskej federácie, ktorým by bolo
História našich bratských slovanských národov bola často podobné jednorazové odškodnenie zhruba 1000 oprávnených
bolestná a tragická. Bola poznačená prvou a druhou svetovo osôb z radov priamych príbuzných občanov, ktorí boli odvlečení
vojnou, ktoré zmenili geopolitické usporiadanie sveta. Obdobie do pracovných táboroch na území v rokoch 1944-1945.
stalinizmu postihlo mnoho občanov Ruska a v čase oslobodenia
bývalého Československa Červenou armádou aj našich občanov, Doposiaľ boli zo strany Ruskej federácie odškodnení len občania
ktorých po dohode vtedajšieho prezidenta Beneša so Stalinom, žujúci na území Ruskej federácie, symbolické odškodnenie
NKVD násilne odvliekla do sovietskych pracovných táborov pod občanov Slovenskej republiky by bolo vysoko ľudským
správou GULAG a GUPVI. Medzi vojnovými zajatcami bolo aj rozhodnutím s politickým aspektom v napätej súčasnej medzi
približne 7000 civilov, ktorí boli čiastočne odškodnení prijatím Západom a Ruskou federáciou, ktoré by nikto zo strany
zákona č. 319/91 Zb., ktorý schválila Národná rada Slovenskej Ruskej federácie neočakával.
republiky v roku 1991. Odškodnenie vo výške približne 80 eur za Vaša Excelencia, prezident Ruskej federácie, v prípade záujmu
mesiac pobytu v pracovnom tábore, dostali žijúce oprávnené
o poskytnutie bližších informácii, Vám ich naše združenie
civilné osoby, ktoré neboli vojakmi Slovenskej alebo Maďarskej ochotne poskytne.
armády. Ak už nežili, odškodnenie dostali vdovy alebo deti v
priamom pokolení. Naša organizácie eviduje vyše 600 osôb, ktoré
sa z pracovných táborov nevrátili a ostali po nich vdovy a siroty.
V súčasnosti evidujeme do 1000 našich členov- v prevažne už S úctou
len priamych príbuzných násilne odvlečených, nakoľko väčšina
František Bednár
z nich už zomrela.
Tak ako sme nazývali veci pravým menom počas bývalého zastupujúci predseda SZBPV
režimu, za čo nás väznili, rovnako nazývame veci pravým menom
aj dnes. Súčasné Rusko nepovažujeme za bývalý ZSSR z čias http://www.szcpv.org/17/rf.html
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ŽIADOSŤ O POMOC VO VECI DEDIČSTVA -NEVYPLATENÝCH ŽOLDOV PO PADLÝCH,
NEZVESTNÝCH A VÄZNENÝCH PRÍSLUŠNÍKOCH FRANCÚZSKEJ CUDZINECKEJ LÉGIE
V ROKOCH 1946-1954
Monsieur le Président Emmanuel JeanMichel Frédéric Macron Présidence de la
République francaise Palais de l’ Elysée,
F - 75000 Paris

Naša zn. SZ-44/17
Poprad 19. 7. 2017
VEC: ŽIADOSŤ O POMOC VO VECI DEDIČSTVA NEVYPLATENÝCH ŽOLDOV PO PADLÝCH, NEZVESTNÝCH
A VÄZNENÝCH PRÍSLUŠNÍKOCH FRANCÚZSKEJ
CUDZINECKEJ LÉGIE V ROKOCH 1946-1954
Vážený pán prezident! Dovoľte, aby sme Vám v mene členov
Svetového združenia bývalých politických väzňov srdečne
blahoželali k víťazstvu v prezidentských voľbách a nástupu do
funkcie hlavy štátu.
Súčasťou našej organizácie je aj sekcia bývalých príslušníkov
Francúzskej cudzineckej légie a ich príbuzných. Pred a po
komunistickom prevrate v Československu (ČSR) v roku 1948,
mnohí naši občania emigrovali a boli naverbovaní do
Francúzskej cudzineckej légie kde bojovali za záujmy
Francúzska počas vojny v Indočíne v rokoch 1946-1954. Ich
osudy boli veľmi tragické, mnohí v bojoch padli, zomreli na
následky chorôb v neľudských podmienkach zajateckých
táboroch vo Vietname, Číne a stalinských Gulagoch, alebo boli
repatriovaní a dostali sa do rúk komunistickej tajnej polície, kde
boli mučení a odsúdení k dlhoročným trestom v najhorších
komunistických väzniciach. Len niekoľkým sa podarilo prežiť a
poskytnúť svoje svedectvá našej organizácii.

komunistického režimu v bývalom Československu, ktorý účasť
svojich občanov v FCL klasifikoval ako vlastizradu z čoho je
zrejme, že akékoľvek oficiálne domáhanie sa vysporiadania
dedičstva po padlých a nezvestných nebolo v tomto období
možné. Vážený pán prezident, veríme, že sa ako svetom
uznávaná autorita zasadíte o to aby bol tento nespravodlivý
postup zo strany Francúzskych úradov v súlade s morálku a
kódexom samotnej FCL odstránený a že Francúzsko nezabudne
na svojich hrdinov, ktorí obetovali svoje životy za jeho záujmy a
ocení ich minimálne aspoň tak ako Veľká Británia, ktorá každý
rok pozýva na svoj zastupiteľský úrad vojnových veteránov a ich
príbuzných, ktorých oceňuje morálne a aj finančne. Vážený pán
prezident, v prípade padlých, nezvestných a väznených
legionárov sa nejedná o odškodnenie ako v prípade obetí
holokaustu. Jedná sa o peniaze občanov Československá, ktoré
dostali za svoju službu Francúzskej republike a je preto krajne
nespravodlivé, ak táto republika im za najvyššie prinesené obete
ešte odrátava z týchto peňazí náklady na výzbroj a výstroj a
navyše všetko prepadne v prospech štátu z dôvodu zámienky v
podobe 30. ročnej lehoty na vysporiadanie týchto nárokov, čo v
danom období nebolo možné z dôvodu politickej situácie v
bývalom Československu.
Veríme, že dedičstvo–bankové vklady našich občanov,
príslušníkov FCL, ktoré prepadli v prospech štátu, budú v súlade
s ochranou dedičského práva, ktoré je nepremlčateľné, vyplatené
oprávneným osobám -dedičom po padlých, nezvestných a
väznených legionároch o ktoré sa títo bezúspešne domáhajú
už dlhé roky a že sa ich oprávnené osoby dožijú ešte počas
svojho života.
Príloha.

Vo veci nespravodlivého postupu francúzskych úradov, ktoré
po 30. rokoch všetky uložené peniaze padlých, nezvestných a
väznených legionárov pochádzajúcich z bývalého
Československa, teda dedičstvo na ktoré mali nárok ich
príbuzní, nechali prepadnúť v prospech štátu sme sa na
bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho listom ešte zo dňa 22.
4. 2007 na ktorý sme nedostali priamu odpoveď.
Korešpondencia s prezidentom a francúzskymi úradmi je
uverejnená
na
našej
internetovej
stránke.
http://www.szcpv.org/fcl/prezident.html

1. Odpoveď na list prezidentovi Nocolasovi Sarkozymu zo dňa
4. 4. 2008

Ako vyplýva z odpovede Ministerstva obrany FR č. DEF/EMAT/
BRI/REPETRAN/16 zo dňa 21.2.2002, postup prepadnutia
peňazí legionárov po 30. ročnej lehote je nesprávny a zjavne
poškodzuje dedičov a príbuzných legionárov, ktorých
Francúzske úrady ako je dokázateľné, počas tejto lehoty o ich
finančných nárokoch nikdy písomne nevyrozumeli. Francúzske
úrady absolútne ignorujú aj historický fakt právnej prekážky pre
uplatnenie nárokov dedičov z dôvodu existencie totalitného

Ambasade de France en Slovaquie Hlavné námestie 7, 81228
Bratislava - Staré Mesto

2. Odpoveď Ministerstva obrany FR zo dňa 21.2.2002 3.
Zoznam evidovaných oprávnených osôb
Svetové združenie bývalých politických väzňov
zastupujúci predseda František Bednár
Na vedomie:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži-Francúzsko, 125,
Rue du Ranelagh, 75016 Paríž
http://www.szcpv.org/fcl/prezident9.html
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Sťažnosť na postup pri poskytovaní dotácii občianskym združeniam Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a pokračujúcu diskrimináciu Svetového združenia
bývalých politických väzňov
Secretariat-General European Commission
Vážený pán predseda
Jean-Claude Juncker Rue de la Loi 200/ Wetstraat 200
1049 Bruxelles/Brussel Belgium
Poprad 19. 7. 2017 Naše číslo sz 46/17

vydaní Československým úradom, niektorí vyšetrovaní
orgánmi ŠtB a odsúdení za službu v cudzej armáde. - Svetové
združenie bývalých politických väzňov spolupracovalo s
organizáciami v USA a bolo nápomocné pri pátraní po
nezvestných občanoch USA, z ktorých sa vyše 25 000
doposiaľ nevrátilo zo zajateckých táborov, špeciálnych gulagov
zriadených na území v bývalom ZSSR.

Vec:
Sťažnosť na postup pri poskytovaní dotácii
občianskym združeniam Ministerstvom vnútra Slovenskej Napriek tomu je združenie dlhodobo diskriminované pre kritické
republiky a pokračujúcu diskrimináciu Svetového združenia postoje voči politikom, ktorí nedostatočne presadzujú práva
bývalých politických väzňov
obetí stalinizmu a komunizmu, v porovnaní s vládami Českej
republiky, Poľska alebo Maďarska.
Vážený pán Predseda Európskej komisie, obraciame sa na Vás
so sťažnosťou na postup Ministerstva vnútra Slovenskej MV SR poskytuje dotácie týmto štyrom združeniam: údaje o
republiky, ďalej len (MV SR) pri poskytovaní dotácii občianskym poskytovaných dotáciách sú uverejnené na webovej stránke
združeniam zastupujúcich účastníkov protifašistického odboja, Sekcie verejnej správy MV SR. http://www.minv.sk/?dotacie
bývalých politických väzňov a účastníkov protikomunistického
odboja, na ktoré majú tieto združenia nárok podľa zákona č. Súčasná vláda Smeru-SD dlhodobo zvýhodňuje organizáciu
526/2010 Z. z. Upozorňujeme na diskrimináciu Svetového Slovenský zväz protifašistických bojovníkov SZPB, ktorá
združenia bývalých politických väzňov (SZBPV), ktorému je od bola privilegovaná aj za bývalého komunistického režimu. Výška
roku 2006 poskytovaná na činnosť dotácia MVSR, výška ktorej dotácie na rok 2017 - 350 000 eur. Okrem toho samostatné
nás diskriminuje v porovnaní s inými združeniami a neumožňuje dotácie a oslavy Slovenského národného povstania
plnohodnotne vykonávať činnosť pri zachovaní pamäti národa poskytované vládou SR. Výška dotácie pre tri organizácie
ako odkazu pre mladú generáciu a formovaní jej myslenia, najmä zastupujúce politických väzňov dosahuje len polovicu výšky
z ohľadom na súčasný nárast extrémizmu a reminiscencii dotácie poskytovanej Slovenskému zväzu protifašistických
neonacizmu. SZBPV je organizáciou, v ktorej je najviac členov bojovníkov (SZPVB). Tento nepomer nastal po vstupe do
násilne odvlečených NKVD do pracovných stalinských vlády stranu SMER-SD Roberta Fica. Dotácie poskytované
pracovných táborov v bývalom ZSSR (Gulag) a ich príbuzných, predošlými vládami pre protifašistických bojovníkov a
čomu sa v Slovenskej republike nevenuje adekvátny význam. organizácie politických väzňov boli v minulosti na
Dovoľujeme si poukázať na to, že patríme medzí prvých, ktorí Slovensku vyrovnané.
upozorňovali už od roku 2015 na hrozbu extrémizmu a skrytého
Napriek tomu, že združenie SZPB je kritizované zo šírenia
neonacizmu. Neúspešne sme ponúkali osvetu v tejto oblasti, čo
proruskej
propagandy a stavia sa proti západnému
sa žiaľ odzrkadlilo v parlamentných voľbách v roku 2016.
a európskemu smerovaniu Slovenska, ako potvrdzuje viacero
Občianske združenie SZBPV zastupuje:
článkov uverejnených v slovenských médiách, predseda vlády
Robert Fico vyhlásil pre časopis združenia Bojovník č. 2. 2011.
- bývalých politických väzňov z rokov 1948-1989,
citujeme:“ „Zo SZPVB musíme urobiť oficiálnu súčasť štátnej
rehabilitovaných podľa zákona č. 119/1990 Z. Z.
politiky“.
- príslušníkov vojenských táborov nútených prác Dôkaz:
pomocných technických práporov (ďalej len VTNP - PTP).
-https://domov.sme.sk/c/20527036/casopis-bojovnik-siri- v Sekcii násilne odvlečených, žijúcich násilne odvlečených do prorusku-propagandu.html#axzz4mJwQBqBM Časopis zväzu
sovietskych pracovných táborov v bývalom ZSSR aj ich
odbojárov šíri proruskú propagandu
príbuzných v zmysle zákona č. 319/91 Z.z.
-http://www.hlavnespravy.sk/dennik-sme-vyzyva-ministerstvoZdruženie zastupuje najviac členov z radov násilne
aby-zastavilo-prispevky-pre-casopisy-protifasistickych-bojovnikovodvlečených a je jedinou organizáciou, ktorá podala žalobu vo politickych-vaznov-maju-sirit-rusku-propagandu-na-ktoru-sa-takveci poskytovania príplatku k dôchodku aj pre siroty po našich sklada-cela-spolocnost/1057330
občanoch, ktorí zahynuli v ZSSR a žiada, aby tieto obete
odškodnila Ruská Federácia ako nástupnícky štát bývalého
Denník SME vyzýva ministerstvo, aby zastavilo príspevky
Sovietskeho zväzu.
pre časopisy protifašistických bojovníkov a politických
- v Sekcii FCL zastupuje príbuzných našich občanov, ktorí po väzňov. Majú šíriť ruskú propagandu, na ktorú sa tak
nástupe komunizmu vo februári 1948 emigrovali a ako
skladá celá spoločnosť
príslušníci Francúzskej cudzineckej légie, sa zúčastnili bojov
Bratislava 3. júla 2017
proti komunistickej expanzii v Indočíne. Časť z nich sa dostala
do zajatia a do sovietskych pracovných táborov, odkiaľ boli po Ministerstvo vnútra, len veľmi slabo kontroluje, ako sa
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využívajú jeho dotácie pre občianske združenia. Aj preto
idú desaťtisíce eur zo štátneho rozpočtu na časopisy, ktoré
otvorene podporujú extrémizmus a šíria ruskú propagandu,
píše denník SME, ktorý preto upozornil ministerstvo na
časopis Bojovník, Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a časopis Svedectvo, ktorý vydávajú Politický
väzni-Zväz protikomunistického odboja.

2017

nedostatočnej výške dotácii, sme vydali niekoľko publikácii
o stalinských gulagoch a politických väzňoch.
Sme jediným združením, ktoré nemá peniaze na
vydávanie svojho časopisu.
Vážený pán predseda Európskej komisie, obraciame
sa na Európsku komisiu v mene obete stalinizmu a komunizmu
so žiadosťou o pomoc a odporučenie koho máme požiadať
o finančnú podporu, pretože vláda Slovenskej republiky síce
navonok proklamuje európske hodnoty a boj proti extrémizmu,
no v protiklade s tým finančne podporuje združenia, ktoré tieto
hodnoty otvorene popierajú a hlásia sa k obdobiu fašistického
slovenského štátu alebo tolerujú a rehabilitujú totalitný
komunistický režim.

MV SR poskytuje dotácie týmto trom združeniam
zastupujúcich
politických väzňov a účastníkov
protikomunistického odboja:
1. Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS)
. Výška dotácie na rok 2017- 67000 eur.
2. Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja
Výška dotácia na rok 2017- 76000 eur.
3. Svetové združenie bývalých politických väzňov
S úctou
výška dotácie na rok 2017 – 7 000 eur. Oproti roku 2016
František Bednár
znížená o 1000 eur.
zastupujúci predseda SZBPV
V prílohe pripájame žiadosti o dotácie na rok 2016 a2017,
ktoré neboli akceptované a rovnako sme nedostali odpoveď ani
Prílohy:
na žiadosť odoslanú predsedovi vlády R. Ficovi.
SZBPV od začiatku činnosti a registrácie v Slovenskej
republike v roku 2001 inštalovalo niekoľko pamätníkov, medzi
ktoré patrí Pamätník obetiam okupácie v roku 1968 v Poprade,
Pamätník usmrteným na hraniciach v rokoch 1948 – 1989
v Kežmarku a pamätník v Liptovskej Tepličke. Tieto pamätníky
si po niekoľkých rokoch už vyžadujú potrebnú údržbu a nutné
opravy, na to sú potrebné finančné náklady. Napriek

1. Denník SME: Časopis zväzu odbojárov šíri proruskú
propagandu
2. Hlavné správy: Denník Sme vyzýva ministerstvo, aby
zastavilo príspevky pre časopisy protifašistických
bojovníkov a politických väzňov, majú šíriť ruskú
propagandu na ktorú sa rak skladá celá spoločnosť.
3. Časopis SZPB Bojovník, č. 2. 2011: R. Fico: Zo SZPVB
musíme urobiť oficiálnu súčasť štátnej politiky.

Pietna spomienka pri pamätníku usmrtených na hraniciach v r. 1948-1989 v
Kežmarku 22. 6. 2017
13 rokov po odhalení Pamätníka usmrtených na hraniciach v rokoch
1948 -1989 sa uskutočnila v Kežmarku každoročná pietna spomienka
venovaná vyše 400 obetiam na hraniciach, ktorú pripravilo Svetové
združenie bývalých politických väzňov. Obete komunizmu si
položením vencov k pamätníku uctili aj príbuzní Ondreja Brejku a
prítomní zástupcovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a
organizácie Politickí väzni Slovenska Zväz protikomunistického
odboja. Účasť na dnešnej pietnej spomienke prisľúbil primátor mesta
Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, ktorý sa žiaľ kvôli zmene termínu
zasadania mestského zastupiteľstva nemohol zúčastniť a ospravedlnil
svoju neúčasť. Ako hostia sa na pietnej spomienke zúčastnili a v
príhovoroch vystúpili: Mgr. Ján Endrödi, riaditeľ sekcie dokumentácie
Ústavu pamäti národa a predseda strany Nezávislosť a jednota, Ing.
Viktor Béreš. Vyslovujeme touto cestou vrelé poďakovanie vedeniu
Základnej školy s materskou školou Svätého kríža v Kežmarku, a jej
riaditeľovi pánu PaedDr. Pavlovi Krajčimu, za nezištnú pomoc pri
zabezpečení 5 žiakov školy, ktorí sa zúčastnili ako vlajkonosiči na
pietnej spomienke. Za účasť na pietnej spomienke ďakujeme aj
vedeniu Hotelovej akadémie v Kežmarku a početnému zastúpeniu jej
študentov. Pietna spomienka bola ukončená hymnami štátov z ktorých
pochádzali obete. Pietna spomienka bola ukončená hymnami štátov
z ktorých pochádzali obete.
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Pietna spomienka v Poprade pri príležitosti 49. výročia okupácie 21. augusta 1968
Vyhlásenie Svetového združenia bývalých politických väzňov k 49.
výročiu okupácie Československa 21. augusta 1968
Popradský pamätník je na Slovensku stále jediný so štatistikou obetí. Toto
smutné výročie na Slovensku, na rozdiel od Českej republiky, nie je ani len
pamätným dňom, za čo by sme sa mali hanbiť. Pripomeňme si preto, že
Husákov normalizačný režim označil pokus o socializmus s ľudskou tvárou
Alexandra Dubčeka za kontrarevolúciu. Tak ako nebola žiadúca ľudská tvár
systému rovnako nebola žiadúca pre Brežnevov režim ani neutralita bývalého
Československa, za ktorú občania vtedy podpisovali petície. Najväčšou
tragédiou augusta 1968 bolo, že nás zradili vlastní spojenci a Západ nás
obetoval rovnako ako v Mníchove v roku 1938. Nikdy sa už neobnovili
hranice ČSR spred Mníchovskej zrady, pretože po porážke Nacistického
Nemecka Beneš daroval Podkarpatskú rus Stalinovi ako vojnovú korisť spolu
s tisícmi našich občanov, ktorí skončili ako otroci v Gulagoch.
Rovnako ani po zamatovom prevrate v Novembri 1989 sa
nenašiel žiadny politik, ktorý by sa usiloval o spoločenský systém
s ľudskou tvárou a nezávislosť, ktorá by priniesla skutočný
prospech všetkým občanom. Pripomeňme si, že po porážke
nacistického Nemecka sa bývalé Československo po dohode
víťazných mocností USA, ZSSR a Veľkej Británie na Jalte a
Postupimi dostalo do sféry Sovietskeho vplyvu. Medzi dvoma
svetovými vojnami patrilo medzi 10 priemyselne najvyspelejších
štátov sveta. Len za odpad z uránovej rudy, nám Amerika
ponúkala výstavbu diaľnice od Ašu až po Čiernu nad Tisou.
Paradoxne dnes nemáme diaľnicu ešte ani z Bratislavy do Košíc.
Aj to je následok odmietnutia Marshallovho plánu, ktorý z
porazeného Nemecka urobil ekonomickú veľmoc a z občanov
Slovenska gastarbeitrov. Ešte v roku 1966 bolo Československo
ekonomicky na úrovni Rakúska. S nástupom Alexandra Dubčeka
nastalo po slatinských represiách obdobie uvoľnenia. Reforma
komunistického režimu a socializmus s ľudskou tvárou boli však
neprijateľné neostalinistu Brežneva, ktorý vydal príkaz potlačiť,
za pomoci pozývacieho listu domácich zradcov a kolaborantov
poľudštenie komunistického systému aj za cenu ľudských obetí a
porušenia medzinárodných dohovorov.V noci z 20 na 21. augusta
1968 prepadli Československo vojská Varšavskej zmluvy, ktoré
obsadili bývalú Československú socialistickú republiku. V meste
Poprad, na námestí, dňa 21. augusta 1968 o 13,00 hod, vojaci
sovietskych vojsk, nachádzajúci sa na tankoch č.622 a 638,
spustili streľbu do protestujúcich občanov. Pri streľbe bol guľkou
sovietskych vojakov usmrtený Jozef BONK, rodák z Hôrky, v tom
čase iba 19-ročný. Pri obsadzovaní mesta Poprad okupačnými
vojskami bolo ťažko zranených 6 osôb, ľahko zranených 8 osôb.
Namiesto ľudskej tváre a spravodlivejšieho systému, našu krajinu
po odchode Sovietskych vojsk však ovládli iní okupanti, finančná
oligarchia z radov prisluhovačov komunistického režimu, Štátnej
bezpečnosti a ich potomkov.Títo vymenili lásku na večné veky k
Sovietskemu zväzu za večnú lásku k svojim majetkom a
blahobytu, ktorý si vybudovali na úkor biedy vlastných občanov.
Pre nich ostal 21. august 1968 aj naďalej výkričníkom na ich
svedomí.Títo okupanti namiesto uniforiem majú značkové obleky
a luxusné hodinky a namiesto vojakov a tankov ovládajú všetky
tzv. štandardné politické strany z ktorých si urobili svoje

eseročky.Títo okupanti už do protestujúcich ľudí nemusia strieľať,
pretože ich môžu ekonomicky likvidovať Títo okupanti sa nám
dnes drzo a arogantne vysmievajú zo svojich luxusných rezidencií.
Podarilo sa im ľudí znechutiť a zmanipulovať až do takej miery,
že obete týchto okupantov, či už sú to tisíce tzv. sociálnych
samovrážd alebo tisíce obetí tzv. odvrátiteľnej úmrtnosti, čiže ľudí,
ktorí by nezomreli v nemocniciach keby sa nerozkrádali peniaze
v zdravotníctve, považujú za súčasť nevyhnutných ekonomických
reforiem. Ak sa im podarí nás úplne znechutiť a budeme
rezignovane prijímať všetko čo si voči nám dovolia, pripravíme
tým o dôstojný život nielen seba ale aj naše deti, ktoré nám to
nikdy neodpustia. Dnes nám títo okupanti zvýšili vek odchodu do
dôchodku a za problém považujú, že starí ľudia žijú dlhšie, zajtra
nám, ak príde ďalšia z ekonomických kríz nám znížia dôchodky
a zvýšia dane. Z úst oklamaných a frustrovaných ľudí často počuť,
že keby neprišli vojská Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968,
nezamestnanosť, chudoba, sociálne samovraždy, zlikvidované
poľnohospodárstvo a rozpredané strategické podniky to všetko
by prišlo už vtedy. Hlavným dôvodom prečo by sa v roku 1968
nestalo to čo v roku 1989, bola ale morálna kvalita politikov a ľudí
v riadiacich funkciách v čase „Pražskej jari“. Československo
stratilo najkvalitnejších ľudí v dvoch vlnách emigrácie. Politici ako
Dubček, a ďalší by si nikdy nedovolili budovať svoj osobný
blahobyt na úkor biedy vlastných občanov, nikdy by nedopustili,
aby Slovensko ovládli oligarchovia prepojení s justičnými a
konkurznými mafiami, nikdy by nedopustili milióny exekúcii nikdy
by nedopustili, aby ľudia umierali zamrznutí na uliciach a nikdy by
nedopustili, aby boli zo zúfalstva doháňaní k sociálnym
samovraždám.Preto by sme nemali zabúdať na odkaz 21. augusta
a dať súčasnému politickému systému ľudskú tvár. Aby to bolo
vôbec možné musíme oslobodiť Slovensko od politickej mafie.
Budeme mať k tomu príležitosť vo voľbách. Z úcty k obetiam 21.
augusta 1968 a ľuďom, ktorí boli ochotní za spravodlivejšiu
spoločnosť obetovať aj svoj život, je našou morálnou povinnosťou,
aby sme na nich nikdy nezabudli. Česť ich pamiatke!
(krátené) http://www.szcpv.org/17/21august.html
Svetové združenia bývalých politických väzňov
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DOZVIEME SA KOĽKO NAŠICH OBČANOV BOLO ODVLEČENÝCH NKVD A
KOĽKO Z NICH TAM ZAHYNULO?
mimosúdnych rehabilitácií zo dňa 11. júla 1991 č. 319/1991 Zb.,
ktorým priznal odškodnenie oprávneným osobám, teda civilom,
ktorí neboli vojakmi Slovenskej a Maďarskej armády.

V roku 2010 Svetové združenie bývalých Československých
politických väzňov, ktoré zastupuje najviac členov z radov
násilne odvlečených do sovietskych pracovných táborov a
ich príbuzných na Slovensku, zaslalo výzvu Ústavu Pamäti
národa, Slovenskému historickému ústavu SAV a
Slovenskému historickému ústavu Matice slovenskej, aby si
plnili svoju povinnosť a venovali sa výskumu deportácii
našich občanov do pracovných táborov v bývalom
Sovietskom zväze rovnako dôsledne ako SNP a deportáciám
židovského obyvateľstva zo Slovenska v období II. sv. vojny.
Výzva bola uverejnená na našej webovej stránke
http://www.szcpv.org/10/gulag.html pod názvom Koľko
našich občanov bolo násilne odvlečených NKVD?(Výzva pre
Ústav pamäti národa, Slovenský historický ústav SAV a
Slovenský historický ústav Matice slovenskej)
Ako informovali viaceré média ako aj Ústav pamäti národa, 26.
apríla 2017 sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea
Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila
prezentácia dosiahnutých výsledkov osemročného výskumu o
Slovákoch v zajateckých táboroch NKVD v rokoch 1939-1956,
ktorý ukončilo Múzeum SNP a rovnako bol ukončený projekt OZ
Krásny Spiš s názvom „Lepšie neskoro ako nikdy", ktorý prebiehal
od roku 2015 súbežne s archívnym výskumom. Naše združenie
a jeho členovia privítali, že naša výzva nebola zbytočná a rovnako
sme privítali ústretový prístup Ruskej federácie, ktorá umožnila
sprístupnenie archívov a ich prevoz na Slovensko. S poľutovaním
sme však prijali spôsob akým bol výskum tohto temného obdobia
našej histórie a zločinov Stalinizmu prezentovaný verejnosti.
Verejnosť sa dozvedela len to, že v priebehu tohto výskumu sa
ukázalo, že sa v Ruskom štátnom vojenskom archíve (archív
RGVA) nachádza niekoľko tisíc záznamov obyvateľov bývalého
Československa, ktorí prešli systémom GUPVI (Hlavná správa
vojenských zajatcov a internovaných). Systém fungoval nezávisle
na u nás známom systéme GULAG. O niekoľkých tisícov
verejnosť a príbuzní násilne odvlečených vedeli ešte pred začatím
tohto výskumu. Odbor rehabilitácii vydal 6973 rozhodnutí podľa
zákona o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o
pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti

V našej výzve sme uvádzali, že M.S. Ďurica vo svojej knihe Dejiny
Slovenska a Slovákov sa odvoláva na fakty a údaje priamo z
obdobia rokov 1944-1945, konkrétne aj na výpoveď Dr. Jozefa
Mikulu pred kongresovým výborom USA v ktorej sa uvádza, že
iba v prvom mesiaci po obsadení Sovieti odvliekli 38 000
Slovákov. NKVD spolu so sov. vojskom na našom území robili
"očisťovacie" akcie: Od októbra 1944 do júna 1945 takto
deportovali do ZSSR 40 000 až 60 000 slovenských občanov.
JUDr. Dárius Rusnák ktorý túto otázku študoval v Moskve zistil,
že v archívoch NKVD je evidovaných 69 000 občanov zo
Slovenska zajatých na Slovensku a odvlečených do ZSSR
/1944-1945/ Vladimír Bystrov vo svoje publikácii -Únosy
československých
občanů
do
Sovětského
svazu
http://www.szcpv.org/10/unosy.pdf hovorí o 60 až 120 000
občanoch odvezených zo Slovenska. Pýtame sa preto, kto má
záujem, aby sa slovenská verejnosť a príbuzní odvlečených do
pracovných táborov nedozvedeli koľko našich občanov skončilo
v stalinských koncentračných táboroch a koľkí tam našli svoju
smrť a koľko to je niekoľkotisíc záznamov?
O zistených počtoch sa totiž mohol dozvedieť len ten, kto sa
zúčastnil 26. apríla na prezentácii výskumov alebo od
zamestnancov ÚPN. Na webovej stránke Múzea
http://www.muzeumsnp.sk/kalendar-podujati/ však o tom
nenájdete ani zmienku. Márne by ste hľadali aj video z
prezentácie.
Skutočne sa potvrdilo, že údaje o počte deportovaných sa zhodujú
s údajmi JUDr. Dariusa Rusnáka. Ruská federácia sprístupnila 38
000 záznamov a ďalších 40 000 sa pripravuje. Teda sa jedná o
vyše 70 000 občanov z ktorých sa tisíce domov už nevrátili a ich
príbuzní ani nevedia kde sú ich telesné pozostatky.
Svetové združenie bývalých politických väzňov, zastupujúce v
prevažnej miere obete stalinských represií, v mene týchto obetí
vyslovuje nesúhlas zo spôsobom akým sa verejnosti prezentujú
údaje o temnom období stalinizmu, ktorému sa neprikladá náležitý
význam, čoho dôsledkom je absencia tohto obdobia na školách
v učebných osnovách a v konečnom dôsledku aj nárast
extrémizmu a nostalgie za totalitnými režimami, či už fašizmu
alebo komunizmu, medzi ktorými bola vždy tenká čiara.
Naša organizácia odoslala žiadosť adresovanú prezidentovi
Ruskej federácie Vladimírovi Putinovi s požiadavkou poskytnutia
finančného odškodnenia priamym príbuzným násilne odvlečených
do pracovných táborov v bývalom Sovietskom zväze, ako prejavu
dobrej vôle a hrubou čiarou za týmito zločinmi, keďže zákon prijatý
v Ruskej federácii sa vzťahoval len na občanov Ruskej federácie.
http://www.szcpv.org/17/deportacie.html
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INFORMÁCIE PRE ČLENOV
Na sneme v roku 2015 zvolený
predseda SZBPV Ing. Imrich Body
sa vzdal funkcie. V zmysle stanov
predsedu zastupuje do najbližšej
lenskej schôdze podpredseda
František Bednár. V roku 2018
preto pripravíme mimoriadnu
členskú schôdzu. V súčasnosti
prebieha výmena členských preukazov. Pre členov v Košiciach

v racionálnej kancelárii, pre ostatných v kancelárii v Poprade.
Nové preukazy budú zasielané poštou so známkami na rok 2018
a bude potrebné si do nich nalepiť len fotografie. Výška členského
ostáva nezmenená 3,30 eur pre členov nad 70 rokov a 6,60 eur
pre členov do 70 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali
2% z dane.
Do konca roka vydáme knihu nášho zosnulého člena Juraja
Radziwilla Anoškina Melancholické fragmenty, ktorú si
záujemcovia môžu u nás objednať.

VOĽBY DO VÚC 4. NOVEMBRA 2017
Naša organizácia nadviazala spoluprácu s novovzniknutou
stranou Nezávislosť a jednota NAJ, ktorá ako jediná na Slovensku
chce presadiť minimálny dôchodok 550 eur a obnoviť právny štát.
Od novembra 2017 presadila SNS zvýšenie príplatkov
k dôchodku pre účastníkov protifašistického odboja a ich
pozostalým o polovicu a na nás sa opäť zabudlo. Pokiaľ naši
členovia nebudú kandidovať na poslancov, či už v regionálnych
voľbách alebo vo voľbách do NR SR, politici pre obete komunizmu
neurobia nič. Obraciame sa preto na Vás, aby ste vo voľbách do
VÚC volili kandidátov za strana NAJ. Na predsedu a poslanca

Prešovského samosprávneho kraja kandiduje zastupujúci
predseda SZBPV František Bednár. Na poslanca Košického
samosprávneho kraja kandiduje člen výboru SZBPV Dr. Ing.
Augustín Köteles. Obráťte sa aj na Vašich príbuzných, aby vstúpili
do NAJ, ktorá im umožní kandidovať na komunálnej úrovní v roku
2018. V Prešove a ďalších mestách nám zrušili bezplatné
cestovné, jediný spôsob ako presadiť naše požiadavky je vstúpiť
do politiky. Na poslednej strane nájdete Desatoro NAJ, ktoré šírte
vo vašom okolí, aby sa NAJ vo voľbách v roku 2020 dostala do
parlamentu a mohla presadiť naše oprávnené požiadavky.

Kandidáti strany NAJ - VÚC 2017 : Voľby do VÚC 4. novembra 2017
KOŠICKÝ KRAJ kandidát na župana - Ing. Adam Šepetka
Kandidáti na poslancov: vol. obvod miesto
1 Ing.Adam Šepetka
1
Košice
2 Mgr.Jozef Kmeťko
1
Košice
3 Mgr.Miroslav Pilčík
2
Košice
4 Tibor Ferko
4
Košice
5 Peter Kocai
5
Čečejovce
6 Ervín Kompuš
5
Jasov
7 Dr. Augustín Köteles
5
Moldava nad Bodvou
8 Mgr.Viliam Brandis
7
Michalovce
9 Jozef Jambor
7
Kaluža, okr. Michalovce
10 Jozef Onda
7
Markovce
11 Marta Hermannová
7
Michalovce
12 Marek Misár
7
Kaluža, okr. Michalovce
13 Ing.Mikuláš Kiš
7
Veľké Kapušany
14 Monika Ovádová
9
Ostrov, okres Sobrance
15 Mgr.Adrian Haraszti 11 Kráľovský Chlmec, okres TV
16 Ing. Alexander Kis- Géczi 11 Svätuše, okres Trebišov
TRENČIANSKY KRAJ
Kandidáti na poslancov: vol. obvod
1 Mgr. Rastislav Turčík
2
2 Bc. Marek Behan
2
3 Miroslav Švehlík
5

miesto
Ilava
Dubnica nad Váhom
Partizánske

NITRIANSKÝ KRAJ
Kandidáti na poslancov: vol. obvod
1 Jozef Lehotkai
1
2 Milan Šuch
1
3 Jozef Jakubec
1
4 Mgr.Lýdia Siposová
1

miesto
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno

PREŠOVSKÝ KRAJ kandidát na župana - František Bednár
Kandidáti na poslancov: vol. obvod miesto
1 František Palka
1
Bardejov
2 Stanislav Hančár
2
Humenné
3 Dušan Hrabec
2
Humenné
4 Miroslav Gajdoš
2
Humenné
5 František Bednár
6
Poprad
6 Marek Duda
6
Poprad-Matejovce
7 Ing.Ján Kriššák
6
Poprad
8 Ivana Padarasová
6
Poprad
9 Ing.Ľubomír Safko
7
Prešov
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ kand. na župana - Ing.Zdenek
Očovan
Kandidáti na poslancov: vol. obvod miesto
1 Ing.Zdenek Očovan
9
Rimavská Píla, okres RS
2 Ľubomir Kuracina
4
Banská Bystrica
TRNAVSKÝ KRAJ
Kandidáti na poslancov: vol. obvod miesto
1 Mgr.Emília Danišová
1
Šamorín
2 Iveta Fajnorová
1
Šamorín
3 Mgr.Kristína Chudá
5
Senica
4 Mgr. Miroslav Mihál
6
Gbely
5 Mgr. Igor Černin
6
Skalica
6 Roman Hílek
6
Kopčany, okres Skalica
7 Rudolf Šulek
7
Trnava
8 Marián Semáč
7
Dlhá, okres Trnava
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Kandidáti na poslancov: vol. obvod miesto
1 Erika Reinoldová
2
Bratislava
2 Juliana Kozáková
2
Bratislava

