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P E T Í C I A / P E T Í C I Ó 
 
My, obyvatelia mesta Kráľovský Chlmec a okolitých obcí 
Medzibodrožia a Použia žiadame Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky o prehodnotenie 
zámeru preradenia Nemocnice s poliklinikou n.o. 
Kráľovský Chlmec v rámci OSN na komunitnú úroveň. 
Zatvorením základných oddelení ako interné, 
gynekologicko-pôrodnické, detské a neonatologické, 
chirurgické oddelenie  zásadne nesúhlasíme a to hlavne 
z dôvodu geografického postavenia nemocnice s ohľadom 
na dojazdový čas až 80 min. s prítomnosťou železničných 
priecestí do najbližších nemocníc, čím by došlo k 
ohrozeniu života a zdravia obyvateľov regiónu. Jedná sa 
o región s vysokou mierou nezamestnanosti, vysokým 
podielom ekonomicky slabších a marginalizovaných 
komunít a s existenciou jazykovej bariéry. V prípade 
preradenia nemocnice na úroveň komunitnej nemocnice 
by hrozilo hromadné prepúšťanie zamestnancov a bola by 
ohrozená aj kritická infraštruktúra v prípade hromadnej 
havárie.  
                                                                                                                                                                                                                                                                   

Mi, Királyhelmec és a bodrogközi, valamint az Ung-vidéki  
települések lakosai a Szlovák Köztársaság Egészségügyi 
Minisztériumát arra kérjük, hogy értékelje át döntését, 
miszerint a Királyhelmeci Kórházat az általános 
szolgáltatásokat nyújtó kórházak közé sorolják be. Nem 
értünk egyet a belgyógyászati, a szülészeti-
nőgyógyászati, az újszülött- csecsemő- és 
gyermekosztály, valamint a sebészeti osztály bezárásával. 
A  kórház aktív osztályainak megszüntetése súlyosan 
sértené az érintett lakosság esélyegyenlőségét. A 
legközelebbi kórház 80 percre található, megközelítése 
időigényes, vasúti átjárókkal keresztezve, mindez sürgős 
helyzetben mentési-ellátási problémákat vethet fel. A 
régió magas munkanélküliséggel küzd, lakosságának nagy 
része gazdaságilag és szociálisan is hátrányos helyzetben 
él, továbbá gyakran merülnek fel nyelvi korlátok is. A 
kórház leépítése magával hozná a munkahelyek 
megszüntetését is, ami a vészhelyzetek kezelésében 
további problémákat vetne fel.   

 
Vyplňte, prosím, čitateľne paličkovým písmom podľa 
občianskeho preukazu. 

Kérjük, az ívet olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki 
a személyi igazolványa alapján! 
 

 Meno a priezvisko 
Utónév és családi név 

Trvalý pobyt (PSČ, obec, ulica, číslo  domu) 
Lakcím (irányítószám, község, utca, házszám) 

Podpis 
Aláírás 
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Petičný výbor / Petíciós bizottság: Ing. Karol Pataky, L.Kossutha 609/69, 07701 Kráľovský Chlmec - osoba určená na zastupovanie v 
styku s orgánom verejnej moci /a  közigazgatási szervvel való kapcsolattartással megbízott személy/, Furik Csaba, Szenczi M.A. 12/1 
Malý Horeš 076 52, , Ing. Marta Vozáriková, Záhradná 193/13, 07643 Čierna nad Tisou , PaedDr. Petrikán Peter, POH 33/38, 07901 
Veľké Kapušany, Mgr. Jakab Elemér, 07675 Veľké Raškovce 8, Varga Tibor, 07901 Kapušianské Kľačany, 10 MUDr. Judita 
Chachaľáková, MBA, Nemocničná 892/5, 077 01 Kráľovský Chlmec, MUDr. Pavol Karakó, MBA, M. Bela 15, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Vyplnené petičné hárky zasielajte, prosím, na adresu / A kitöltött petíciós íveket az alábbi címre kérjük elküldeni: 
Mestský úrad, Ul. L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec 

 


