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Vec: Výzva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v
Poprade – Kvetnici
Vážený pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, gratulujem v mene strany NAJ
k zvoleniu do funkcie predsedu PSK a prajem Vám, aby ste nesklamal dôveru občanov, ktorí
Vám dali vo voľbách do VÚC svoj hlas. Iste veľmi dobre viete, že jednou zo základných
povinností VÚC je zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov bez
rozdielu a výnimiek. Vo verejnom záujme občanov Slovenskej republiky a ich ústavou
garantovaného práva na dostupnú zdravotnú starostlivosť si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste
podnikli v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva SR, všetky dostupné kroky k obnoveniu
prevádzky Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb Poprad – Kvetnica, ktorá bola
zrušená v dôsledku chybného a zrejme aj nezákonného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva a
Všeobecnej zdravotnej poisťovne po voľbách v roku 2006. V prílohe Vám zároveň predkladám
oznámenie o podozrení z trestnej činnosti ku ktorej došlo v súvislosti s prevodom areálu
nemocnice na účelovo zriadenú neziskovú organizáciu stavebnej spoločnosti PKB Invest, s.r.o.
Jána Bynca, podané Generálnemu prokurátorovi SR ako aj výzvu odoslanú ministrovi
zdravotníctva.
Z týchto podaní je zrejme, že za nečinnosti Vášho predchodcu, predsedu PSK MUDr.
Petra Chudíka, došlo k bezprecedentnej likvidácii špecializovanej nemocnice na liečbu TBC, za
ktorú na Slovenku neexistuje adekvátna náhrada. Týmto došlo nielen k závažnej ekonomickej
trestnej činnosti, keďže areál sa dostal do rúk špekulantov s vysokou pravdepodobnosťou
prepojených s bývalým predsedom PSK ale aj k všeobecnému ohrozeniu na zdraví a živote
občanov.
Nemocnica v Kvetnici pri Poprade založená v roku 1920, ktorá sa špecializovala na
pacientov s TBC a pľúcnymi chorobami, patrila medzi najznámejšie v bývalom Československu
a po osamostatnení na Slovensku. Nemocnica mala svoje nezastupiteľné postavenie, pretože
kvôli nižšej nadmorskej výške bola vhodná aj pre pacientov s kardiovaskulárnymi ťažkosťami,
ktorí nemohli byť hospitalizovaný v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a
hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch u ktorých nie je vhodné liečenie vo vysokohorskej
polohe.
Je evidentné, že nezisková organizácia bola zriadené účelovo a špekulatívne so zámerom
získať areál nemocnice s pozemkami čo jednoznačne potvrdzuje skutočnosť, že nemocnica už 9
rokov chátra bez akéhokoľvek využitia v rozpore s predmetom činnosti neziskovej organizácie.
Spoločnosť PKB Invest s.r.o. nemá v predmete činnosti poskytovanie zdravotníckych ani
sociálnych služieb a zjavne ide o porušovanie viacerých zákonov.
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Nakoľko TBC je nebezpečnou nákazlivou chorobou, evidentne došlo aj k spáchaniu
trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa resp. všeobecnému
ohrozeniu tým, že nemocnica bola pred 9 rokmi zrušená a bacilonosiči s TBC z radov ľudí
v sociálnej núdzi dnes ohrozujú zdravie verejnosti, keďže ich nikto nelieči. V tejto súvislosti
poukazujem na obnovenie výskytu tzv. choroby chudobných –TBC na východnom Slovensku
kde sa už v roku 2014 potvrdil výskyt TBC vo vyše 400 prípadoch z toho bolo 38 detí. Vo
viacerých azylových domoch, vrátane azylového domu farára Mariána Kufu, je množstvo ľudí
v sociálnej núdzi u ktorých je riziko výskytu TBC, keďže povinné vyšetrenia röntgenu pľúc sa
už dávno nevykonávajú a chorí ľudia z týchto skupín k lekárovi buď nechodia vôbec alebo sú
ošetrovaný keď u nich choroba už prepukne a na liečbu je neskoro.
Vyzývam Vás preto vo verejnom záujme, keďže ako predseda budete môcť rozhodovať
o prideľovaní stavebných zákaziek pre PSK, ktorých dodávateľom je spoločnosť PKB Invest,
s.r.o. Jána Bynca, ktorého nezisková organizácia vlastní areál bývalej nemocnice v Kvetnici,
aby ste podnikli všetky právne kroky k zrušenia podvodného vlastníctva nemocnice v Kvetnici
neziskovou organizáciou založenou konateľom PKB Invest, s.r.o.:
Prvým krokom by mal byť návrh dohody, v súčinnosti s ministerstvom
zdravotníctva, aby nezisková organizácia darovacou zmluvou previedla celý areál
nemocnice na VÚC alebo ministerstvo zdravotníctva.
Pokiaľ to Ján Bync odmietne ukončí s ním PSK všetky zmluvy na stavebné zákazky
k čomu by ste mal vyzvať aj predsedu Košického samosprávneho kraja. Vo veci je už stranou
NAJ podaný podnet Generálnej prokuratúre SR, keďže nezisková organizácia s predmetom
činnosti zdravotné a sociálne služby tieto neposkytuje z čoho je zrejme, že sa jednalo o podvod
so zámerom získať nemocnici do vlastníctva a po čase, keď ľudia zabudnú, ju využiť na
podnikateľské účely pod zásterkou poskytovania sociálnych služieb. Je všeobecne známe, že
v Kvetnici už zariadenie na poskytovanie služieb Seniorpark n.o. existuje a pre tento účel sa dá
využiť už roky chátrajúca bývalá administratívna a správna budova nemocnice.
PSK v zmysle svojej povinnosti zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre
občanov nevyhnutné potrebuje, aby bola v nemocnici v Kvetnici obnovená riadna činnosť
pre účel liečenia TBC a pľúcnych chorôb pre ktorý bola nemocnica zriadená. Toto malo byť
už dávno psou povinnosťou predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka, ak by mu išlo skutočne
o záujmy občanov a nie o kšefty a klientelizmus s ním spriaznených podnikateľov.
Upozorňujem aj na to, že v súvislosti s avizovaným podaním trestného oznámenia boli
odvysielané 2. 11. 2017 TA3 a 10. 11. 2007 RTVS účelové a zavádzajúce reportáže
s pravdepodobnosťou rovnajúcej sa istote na podnet konateľa neziskovej organizácie Jána
Bynca, ktoré mali verejnosť presvedčiť, že ide o bývalé kúpele z ktorých sa má stať sociálne
zariadenie a nie o nemocnicu, čo sa nezakladá na pravde. Skutočnosť, že objekt nemocnice bol
zaradený na zoznam chránených pamiatok ešte 12. 1. 2016, bola verejnosti prezentovaná ako
aktuálna informácia. Z tohto dôvodu bola podaná Rade pre vysielanie a retransmisii sťažnosť pre
porušenie zákona č. 380/2000 Z.z.

Vážený pán predseda PSK, verím, že výzva strany NAJ k obnoveniu činnosti
Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade – Kvetnici bude Vami akceptovaná
vo verejnom záujme občanov s osobitným zreteľom a v primeranom čase nakoľko sa jedná
o následky, ktoré ohrozujú zdravie a životy slovenských občanov.
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Prílohy:
1. Oznámenie o podozrení zo spáchania trestnej činnosti podané GP SR
2. Výzva k obnoveniu činnosti Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb v Poprade –
Kvetnici podaná ministrovi zdravotníctva SR
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