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SPRÁVA PREDSEDU POLIT ICKEJ KOMISI E SKS
PRE GENER ÁLNE Z HROMAŽ DENIE SKS,
KONAJÚCE SA V B RATISL AVE 16 .- 19. M ÁJA 1993
Drahí bratia a sestry!

Politická komisia SKS bola zvolená v máji 1990, v Toronte, v tomto zložení:
predseda - Jerry Jaroslav Krúpa, New Jersey, USA;
tajomníci: Lýdia Demková, New York, USA;
Viktor A. Freudenfels, California, USA;
Edward A. Garba, New York, USA;
John Hvasta, Virginia, USA
Ladislav Littrich, N.S.W., Austrália
Roman Vrba, Ontario, Canada
Pán Littrich a pán Hvasta sa vôbec nezú astnili na práci PK, ani nereagovali
na listy.
Za

lenov PK sa prihlásili: Anton Brchnel, New York, USA;
Rudolf Greguš, New York, USA;
Dr. Matúš Stanek, Ontario, Canada;
Ing. Jozef Vrba, Ontario, Canada

Externý pracovník PK:

Dr. Jozef Krúpa, Bratislava, Slovensko.

Okrem dvoch menovaných ne inných tajomníkov, všetci ostatní sa zú ast ovali na
politickej práci SKS ve mi intenzívne. Hne na za iatku správy im vyslovujem
úprimnú v aku!
HLAVNÝ CIE , PRE KTORÝ BOL ZALOŽENÝ SKS, TO JE SAMOSTATNÝ ŠTÁT PRE SLOVENSKÝ
NÁROD, BOL 1.1.1993 DOSIAHNUTÝ. NIET PRE NÁS VÄ ŠEJ ODMENY NA TOMTO SVETE ZA
NAŠU DLHORO NÚ POLITICKÚ PRÁCU! NÁROD JE SLOBODNÝ! NECH SA VŠETKÝM M TVYM I
ŽIVÝM BOJOVNÍKOM ZA SLOBODU SLOVENSKA VECNÁ V AKA VZDÁVA! A NECH SÚ POTOMCI
VE NE PAMÄTLIVÍ!

NA Ú VOD.
Politická komisia hne

od zvolenia, v má ji 1990, v Toronte dala sa

do prá ce so zápalom. Vykonali sme ve a užito nej prace. Moje správy
z minulých období sú celkom det ailné , preto sa dnes sú stredí m na
najdôležitejšie akcie PK. Hne

na za iatku správy musí m zdô razni ,

ž e PK nedostala od vedenia SKS ani jeden

ervený cent na jej ve mi

dôležitú prá cu , v historicky najdôležitejšom období života s lovenského
národa. Zdôraz ujem, ž e predseda SKS Marián

astný bol zvolený do jeho

funkcie tak, ž e s ú bil dva(2) milióny dolárov pre SKS. A

lenovia SKS

jeho s ubom uverili. Tý m finan ne prakticky odzbrojil celý SKS!
K

PK za ala vo febr. 1992 vlastnú zbierku,

astný exekutívnym

rozkazom žiadal predsedu PK zbierku okamžite zastavi . Mnohé jeho
iny považujeme za ne

astné pre SKS.

tiež s ú benej lotérii, kde

Nebudeme sa rozš irova

o jeho

lenovia i ne lenovia stratili ve a pe azí ,

lebo znova z obrali jeho s ub váž ne. Peniaze nie sú takou stratou,
a kou je ve ká strata, ktorú sme utrpeli na cti n áš ho mena, lebo sme za

astné ho "garantovanú" lotériu agitovali a rozširovali sme ju. Nech
objektí vni historici posúdia každého prá cu , rozhodnutia a

iny!

Váž ení bratia a sestry!
1. Základná ideová práca PK je obsiahnutá v Rezolúcii z Quebeck u
(3.-4.XI. 1990). Tá to rezolúcia skonkretizovala

innos

SKS, upriamila

ju na dosiahnutie nezávislosti Slovenska bez váhania.
Tento

in PK nenechal nikoho na pochybách kam SKS smeruje.

innos

bývalého Gen. tajomníka Dušana Tó tha od 17. nov. 1989 smerovala ku
spolupráci s

eskými miniimperialistami, ktorí krá ali v

apajá ch

podvodov Masaryka a Beneš a.
Dr. Arnold, výkonný podpredseda, najlepšie charakterizuje zmenu pomeru
slovenského exilu k SKS po presadení Konkrétnych krokov PK v SKS: "V aka
rezolúciám novembrového zasadania v Quebecku ... SKS má dnes podporu
západoeurópskych Slovákov ako nikdy doteraz...".

2. PK nadviazala kontakty s národne orientovanými stranami a
organizáciami ako Štúrova spolo nos , Národnodemokratické hnutie,
Slovenská národná strana, Korene, Iniciatíva 61 krokov a podobne.
V

š ina Slovákov v zahrani í sa spo iatku orientovala na KDH.

Ke

vš ak KDH odmietlo národný program, ktorý by smeroval k samostatnosti

Slovenska, alebo aspo

nejakej forme vymanenia sa Slovenska z drá pov

eského kolonializmu, slovenské zahrani ie sa preorientovalo na
Slovenskú národnú stranu /KSU, HZDS a SLS.
3. Publicistická
ako

innos : PK,

lá nky, výzvy, prednášky, prejavy a letáky boli dôležitou

formou prace PK. Celá komisia, po nú c predsedom zú astnila sa publika nej
prace v rôznych publikáciách na Slovensku i v zahrani í .
Predseda PK mal prejavy k zhromaždeniam Ukrajincov, Chorvátov, S lovincov
pred OSN v New Yorku, k Slovákom po tri roky k 14. marcu.
PK nechala vytla i

80 tisí c letákov a 20 tisí c plagátov v Mati nej

tla iarni, pod názvom "Aby národ bol plne produktívny, musí byt
samostatný". Tieto boli rozdané národne orientovaným stranám a lepili
sa po celom Slovensku pred vo bami 1 992.
Viaceré noviny na Slovensku uverejnili VÝ ZVU NÁRODU PK v o któbri 91,
DEKLARÁCIU NEW YORKSKÝ CH SLOVÁKOV v marci 92, v ktorých sa národ vyzýva
k dôstojnému nezávislému životu vo vlastnom š tá te. Viacerí

lenovia PK

sa priamo zú astnili predvolebnej kampane '92 na Slovensku ( J. Vrba, R.
Vrba, J. J. Krú pa, M. Stanek, J. Krú pa).

4. Koreš pon dencia a listová kampa

hlavám vlá d dôležitých krajín .

PK korešpondovala s viacerými • politickými a kultúrnymi a vládnymi
orgá nmi a organizáciami na Slovensku a vo svete.
J. J. Krú pa, eš te ako tajomní k PK, v lete 1989 vypracoval piktogram
pyramí dy, nazvaný DESA KROKOV K NÁRODNEJ DÔSTOJNOSTI, s desiatym schodom
na vrchole piktogramu - Nezávislá SR l en Spojenej Európy. Tento postupný
návod k dosiahnutiu slobody SR poslal v auguste 89 na Slovensko cez Viede
a mimo iného, v decembri 89 ho poslal dr. J.

arnogurské mu, ako podnet

k práci za slobodu SR.
Korešpondenciu PK viedla s Ministerstvami SR: Kultúry, Zahrani ia a s
NR SR a predsedom vlády SR.
Dôležitú prá cu PK vykonala listovou kampa ou pred vo bami.
Poslali sme listy Gen. taj. OSN a všetkým najdôležitejším hlavám
š tá tov sveta, susedmi Slovenska po í najú c. V tejto kampani PK vysvet uje

vierolomnos

politických predstavite ov

eska, boj Slovákov za

samostatnos

a národnú dô stojnos , po nú c 19. sept. 1848 a ž iados

na

tieto vlády aby rýchlo uznali SR, ke

po vo bá ch sa dopracuje k š tá tnej

nezávislosti.
Oslovili sme Moravský národ a predpovedali, ž e primitivizmus a ostrie
eského

imperializmu,

po

osamostatnení

Slovenska,

sa

zameria

na

otravovanie života Moravanom. Moravania majú naš u podporu.
5. Osobné styky

lenov PK s politickými a kultúrnymi

Slovensku boli ve mi dôležité.

inovníkmi na

lenovia PK nadviazali ve a vzácnych

známosti a priate stiev a politickej spolupráce na Slovensku a tak mohla
PK ovplyv ova
proti

a vzájomne sa informova , dodáva

si entuziazmu v boji

eskému kolonializmu.

PK iniciovala tiež vyu ovanie nem iny a angli tiny na SNS.

VŠEOBECNE

POZNÁMKY.

Nedostato ná propagácia záujmov a cie ov SR a Slovákov vôbec spôsobila,
že svet nedostato ne rozumie motivácii a túžbam Slovákov. Áno, máme
silných protivníkov. Ale zo Slovenska za celé polstoro ie sa málo
hovorilo (podobne zahrani ní Slováci) a písalo v zrozumite nej
terminológii, ktorá sa používa v OSN, na ktorú je svet zvyknutý, a ktorej
rozumie. Preto Slováci získali doteraz malo sympatii vo svete. Svet
nevie,

o

echoslovakizmus je. Nerozumie, pre o

nechce sa nazýva

lovek z Czechoslovakia

Czechoslovák. Ale svet rozumie, ak Slovak povie, že

esi sú kolonialisti a imperialisti a Slováci sa snažili a snažia

eli

eskému imperializmu a kolonializmu.
Aj dnes si stale mnohí Slov

kovia namýš ajú, že esi nie sú imperialisti,

že spoluvládli s echmi... Slovenské vyslanectvá by si mali osvoji túto
terminológiu. Vtedy nám svet bude rozumie .
Podobne je tomu s Ma armi. Fakt je taký, že Slovensko bola jediná krajina
v Európe, ktorú skolonializoval národ z ÁZIE, Ma ari, na vyše tisíc rokov.
A títo ma arskí imperialisti a kolonialisti robia protislovenskú
politiku znova. Slovenskí politici by si mali osvoji

terminológiu

afrických bývalých kolónii, tak im svet bude rozumie . Tak Slováci
získajú vo svete MORÁLNU PREVAHU nad protivníkmi!!! Avšak, bývalí
služobníci

eských imperialistov, ktorí sú na najdôležitejších

vyslaneckých postoch SR túto službu národu robi

nebudú. Na vyslanecké

miesta musia byt menovaní Slováci a nie renegáti!

NA ZÁVER. Zdá sa, že v

šina

lenov SKS si želá pokra ovanie SKS

v novej forme. Ak sa tak stane, Politická komisia nedoporu uje pána
Mariána

astného do žiadnej exekutívnej pozície v novom SKS.

PK je toho presved enia, že M.

astný nemá ani osobné ani exekutívne

schopnosti viest dobrovo ných pracovníkov. M. Š astný mal by sa venova
slovenské mu hokeju, ktorý jeho športové a tre né rske schopnosti
môž e využ i

ve mi dobre. Ak by priviedol slovenský hokej na svetovú

triedu, vzdávala by sa mu vecná v aka.
SKS musí by

nezávislou organizáciou zahr. Slovákov.

PROSBA K SLOVENSKÉMU NÁRODU.
PK prosí celý slovenský národ a ob anov SR: Bu te jednotní pre vlastné
dobro a pre dobro celej SR. Celý svet je v ekonomických
nemôže vykona

ažkostiach. SR

zázraky za par mesiacov. SR je kone ne Váš majetok.

Podporujte slobodne zvolených predstavite ov SR. Žiadajte od nich, aby
boli služobníkmi (nie sluhami) ob anov, aby vždy konali demokraticky a
v zá ujme SR. Slováci sú jeden z najvzdelanejších a najschopnejších
národov sveta. To dosved ujú skúsenosti Slovákov v zahrani í. Dovo te
nám parafrázova

amerického prezidenta Kennedyho: NEMYSLI NA TO

SLOVENSKO MÔŽ E PRE TEBA UROBI , MYSLI NA TO

O TY MÔŽEŠ UROBI

O
PRE

SLOVENSKO! Tak bude Slovensko prosperova . Nech Boh žehná slovenský
národ!
Želám Generálnemu zhromaždeniu SKS v Bratislave (GZ sa predsa malo kona
v New Yorku!) plný úspech a myslíme si, že najlepší u dia do predsedníckej
funkcie sú Mr. Danihels, alebo Dr. J. Karch. Obidvaja vš ak by mali ma
ved a seba skúseného a pracovitého a vzdelaného tajomníka.

P.S.
Do vedúcich pozícií v novom SKS doporu ujeme Ing. Jozefa Vrbu, Dr. Matúš a
Staneka a za spolupracovníka na Slovensku Dr. Jozefa Krú pu.

