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Krajské riaditeľstvo  
Odbor kriminálnej polície  
2. oddelenie vyšetrovania  
Fučíkova 2 
080 01 Prešov      ČVS:KRP-64/2-VYS-PO-2020  
  

       Poprad 17. 8. 2020 
 

 Sťažnosť proti uzneseniu ČVS:KRP-64/2-VYS-PO-2020 zo dňa 29. 7. 2020 
 
Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z trestného činu pretože  
štátny orgán alebo osoba, ktorá osvedčí právny záujem, nepodala v zmysle zákona 
o neziskových organizáciách návrh súdu na  zrušenie neziskovej organizácie a o jej 
likvidácii, ak nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené 
v základnej listine alebo v štatúte dlhšie ako 12 mesiacov.  
 

V stanovenej  lehote podávame sťažnosť proti uzneseniu vyššie uvedenej spisovej 
značky,  vo veci zaslania listu ministrovi vnútra zo dňa 26. 3. 2020 v mene Svetového združenia 
bývalých politických väzňov (ďalej le SZBPV) označeného ako „Gratulácia k nástupu do 
funkcie Ministra vnútra a informácia o aktivitách  Svetového združenia bývalých politických 
väzňov  týkajúcich sa ekonomickej a inej trestnej činnosti“ a dodatku zo dňa 28. 4. 2020 
označeného ako „Doplnenie k   informácii o aktivitách  Svetového združenia bývalých 
politických väzňov  týkajúcich sa ekonomickej a inej trestnej činnosti zo dňa 26. 3. 2020 (Nové 
skutočnosti k prípadu podvodnej likvidácie a krádeže  Špecializovanej nemocnice respiračných 
chorôb Poprad – Kvetnica)“. 
 

 Uvedené listy boli odstúpené  Prezídiom policajného zboru  NAKA odbor Východ pod č. 
PPZ-NKA-OV 658-002/2020-PZ zo dňa 02.06.2020 po vypočutí predsedu SZBPV a pod č. PPZ-
NKA-OV-658-004/2020 –PZ zo dňa 04.08.2020 Krajskému riaditeľstvu PZ v Prešove Odbor 
kriminálnej polície, ktoré dňa 29. 7. 2020 vydalo uznesenie  ČVS:KRP-64/2-VYS-PO-2020 
o odmietnutí   trestného oznámenia vo veci  podozrenia zo spáchania obzvlášť závažného zločinu 
porušovania povinností pri správe cudzieho majetku  podľa § 237 a obzvlášť závažného  
podvodu podľa § 221 Tr. Zák., v zmysle  § 197 ods. 1 písm. d/ Trestného poriadku nakoľko nie 
je dôvod na začatie trestného stíhania alebo postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.  

 
Odôvodnenie 

 
 Sťažnosť proti uzneseniu podávame napriek tomu, že nám bolo doručené zmätočne a 
v rozpore s § 197 ods. 3 Trestného poriadku hoci sme neboli oznamovateľom ani poškodeným, 
ktorí môžu proti uzneseniu podať sťažnosť. Teda v skutočnosti sme nepodávali trestné 
oznámenie vo veci uvedených trestných činov ale len listom informovali nového ministra vnútra, 
ktorého sme žiadali o prijatie.  
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Vyšetrovateľ NAKA odbor Východ, na základe  zápisnice o výsluchu štatutára SZBPV  
v informácii o odstúpení veci KR PZ Prešov zo dňa 4. 8. 2020 účelovo a tendenčne uviedol, že 
z obsahu výpovede vyplývalo možné podozrenie zo spáchania trestných činov podvodu podľa § 
221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona, prípadne porušovania povinnosti pri správe 
cudzieho majetku  podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona.  Vyšetrovateľ vytrhol 
z kontextu len niektoré trestné činy z pôvodného trestného oznámenia podaného GP SR 
v minulosti, pričom nevykonal žiadne dokazovanie v zmysle dodatku zo dňa 28. 4. 2020, 
vrátane vypočutia  navrhovanej svedkyne Zuzany Tököly o nových skutočnostiach vo veci, 
ktorá by týmto bola v pozícii oznamovateľa. Hoci požiadal o telefonicky kontakt na ňu, 
nevypočul ju a následne vec predčasne odstúpil KR PZ Prešov s konštatovaním, že  
z obsahu informácie  nevyplýva žiadne podozrenie z trestnej činnosti spadajúcej do vecnej 
príslušnosti Národnej kriminálnej agentúry.  

Hoci ako dokazuje informácia o postupe vo veciach –odstúpenie NAKA odbor východ zo 
dňa 4. 8. 2020 vyšetrovateľka KR PZ  Prešov vydala uznesenie pred týmto dátumom teda 29. 7. 
2020, pričom  dospela k záveru, že sa jedná o trestné oznámenie a uznesenie zaslala 
neoprávnenej osobe, ktorá nebola oznamovateľom ani poškodeným.  
Dôkaz:  

1. Gratulácia k nástupu do funkcie Ministra vnútra a informácia o aktivitách  Svetového 
združenia bývalých politických väzňov  týkajúcich sa ekonomickej a inej trestnej 
činnosti“ zo dňa 26. 3. 2020 

2.  Doplnenie k   informácii o aktivitách  Svetového združenia bývalých politických väzňov  
týkajúcich sa ekonomickej a inej trestnej činnosti zo dňa 28. 4. 2020 (Nové skutočnosti k 
prípadu podvodnej likvidácie a krádeže  Špecializovanej nemocnice respiračných chorôb 
Poprad – Kvetnica)“. 

3. Informácia o postupe vo veciach-odstúpenie zo dňa 4. 8. 2020 
 

 Uznesenie vyšetrovateľa je jednostranné v prospech podozrivých, tendenčné, vydané 
predčasne bez vykonania základných vyšetrovacích úkonov  a vykazujúce znaky konzultácie 
priamo s podnikateľom Jánom Byncom  v duchu  „kradlo a podvádzalo sa v súlade so 
zákonom“, tak ako od zmeny politickej situácie v novembri 1989 polícia a prokuratúra 
umožňuje legalizáciu bývalého štátneho majetku, medzi ktorý patrila aj najväčšia nemocnica na 
liečbu TBC v bývalom Československu. 

 
Vyšetrovateľka v uznesení neuviedla s akým výsledkom skončilo konanie pod č. ČVS: 

KRP-65/2-VYS-PO-2019 vo veci odpredaja nehnuteľného majetku neziskovej organizácie –
Odborný liečebný a sociálny ústav  n.o. , Jilemnického 4, Prešov, IČO: 42092396, v roku 2019, 
za 1 mil. Eur. V prípade, žeby bola vypočutá  Zuzana Tököly potvrdila, by že v zmysle 
zákona nezisková organizácia nemôže predávať prioritný majetok a v danom prípade išlo 
o pokus trestného činu podvodu.  

 
Rovnako neuviedla s akým výsledkom  bolo OR PZ Poprad preskúmané  podozrenie zo 

všeobecného ohrozenia a šírenia nákazlivej choroby, po prepustení pacientov z nemocnice 
v Kvetnici po jej zrušení.  

 
V odôvodnení uznesenia vyšetrovateľka uvádza: , že súd na návrh  štátneho orgánu alebo 

osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodne o zrušení neziskovej organizácie a o jej likvidácii, 
ak nezisková organizácia neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v základnej listine 
alebo v štatúte dlhšie ako 12 mesiacov.  

Zo zabezpečovacej  správy Okresného úradu Bolo zistené, že v období  od 2. 6. 2009 do 
30. 5. 2019 neevidujú žiadne konanie, návrh štátneho orgánu alebo osoby, ktorá osvedčí 
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správny záujem, na zrušenie neziskovej organizácie Odborný liečebný a sociálny ústav n.o. 
Jilemnického 4, Prešov, IČO: 42092396.  

Vyšetrovateľka účelovo neuviedla, že od vzniku  účelovej neziskovej organizácie  
Blumental –Ústav sociálnej , komunitnej a zdravotnej starostlivosti n.o. , Jilemnického 4, Prešov, 
IČO 52427170, dňa  17.5. 2019 táto nezisková organizácia porušuje zákon o neziskových 
organizáciách keďže už viac ako 12 mesiacov neposkytuje  všeobecne prospešné služby uvedené 
v základnej listine alebo v štatúte.  

Na základe uvedených dôvodov preto podávam trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa pre podozrenie z trestného činu pretože  štátny orgán alebo osoba, ktorá osvedčí 
právny záujem, nepodala v zmysle zákona o neziskových organizáciách návrh súdu na 
 zrušenie neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak nezisková organizácia neposkytuje 
všeobecne prospešné služby uvedené v základnej listine alebo v štatúte dlhšie ako 12 
mesiacov.  

 
Postup vyšetrovateľky nesie znaky nadržiavania a podozrenia z marenia vyšetrovania, 

nakoľko  KR PZ Prešov po viacerých podaniach, ktoré boli v minulosti zamietnuté a po 
medializovaní prepojenia bývalých najvyšších funkcionárov s osobami spájanými 
s organizovaným zločinom, nie je zárukou dôveryhodnosti a vyšetrovanie bez zasahovania do 
nezávislosti OČTK, ako potvrdzuje článok týždenníka Plus  7 dní s názvom Ježko: Muž 
prepojený na podtatranské podsvetie ktorého si vraj najvyššie postavený kriminalista v 
Prešovskom samosprávnom kraji vybral dokonca za svedka na svojej nedávnej svadbe. 
Škodná v polícii: Šéf krajskej kriminálky z Prešova je čerstvý ženáč, na svadbe hostil aj človeka 
spájaného s podtatranským podsvetím 
https://plus7dni.pluska.sk/kauzy/skodna-policii-sef-krajskej-kriminalky-presova-je-cerstvy-
zenac-svadbe-hostil-aj-cloveka-spajaneho-podtatranskym-podsvetim 
 

Na základe uvedených dôvodov preto podávam námietku a navrhujem, aby  trestné 
oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z trestného činu za to, že  štátny orgán alebo 
osoba, ktorá osvedčí právny záujem, nepodala v zmysle zákona o neziskových organizáciách 
návrh súdu na  zrušenie neziskovej organizácie a o jej likvidácii, ak nezisková organizácia 
neposkytuje všeobecne prospešné služby uvedené v základnej listine alebo v štatúte dlhšie ako 
12 mesiacov, bolo odňaté  KR PZ Prešov, kde má sídlo n.o. Blumental a spoločnosti podnikateľa 
Jána Bynca, a aby bolo prikázané  inému Krajskému riaditeľstvu.  
 

 
 
 

    Za Svetové združenie bývalých politických väzňov 
              
        František Bednár 
                          predseda   
 
Príloha:  

1. Informácia o postupe vo veciach-odstúpenie zo dňa 4. 8. 2020 
 

Na vedomie: 
 
Kancelária ministra vnútra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 


