
Nahrávka 1/4 – PREPIS, Kaufland, polícia, Spišská Nová Ves , 6.12.2020 

                                                            (V Kauflande) 

 

Mama. Vysvetľuje, že sa nemôžem zdržiavať kvôli ležiacej susede, o ktorú sa aktuálne musím 

starať. Počuť záver o prebaľovaní. Ďalej už z videa: 

Policajt Valigura:  Dobre. Keby ste mali to rúško, nemuseli by sme tu byť ani my ani SBS-kár. 

Mama:                   A Vy, Vy riešite toto protizákonne. 

Policajt Valigura:  Dobre, dobre, ale nariadenia sú platné. 

Mama:                   Nariadenia koho? 

Policajt Oravec:    Nariadenia vlády. 

Policajt Valigura:  No, nariadenia vlády. No tak koho. 

Mama:                   Nariadenie nie je zákon. Môžeme robiť všetko to, ....  

Policajt Valigura:  (skočil do reči). (Vzdych) No dobre. Poďte , ideme vonku. A potom sa               

                                budeme rozprávať, dúfam.                   

SBS-kár:                 (medzitým rozpráva, ako treba nariadenia dodržiavať) 

Policajt Oravec:    Vyzývame Vás, aby ste opustili predajňu. Poďte von! 

Mama:                       Ešte raz. Z akého dôvodu? 

Policajt Valigura:     Nošak, poďte vonku Vám vysvetlíme. 

Policajt Oravec:       Na predajni je vyvesené upozornenie, ktoré máte rešpektovať, aby ste si nasadili       

                                   rúško, keď chcete vstúpiť do predajne. 

Mama:                      Poprosím Vás, poprosím Vás, rozhodnutie poslať domov na adresu, podľa čoho  

                                   ďalej ...  

SBS-kár:                    (skočil do reči) Keď vchádzate do tohto objektu ... 

Policajt Valigura:     (doplnil ho) Pred vstupom do obchodu máte to nalepené, takže museli ste to  

                                   vidieť. Takisto ste bola na to upozornená od toho chlapca, čo sedí pri vstupe  

                                   a taktiež od pána SBS-kára. 

Policajt Oravec:       Takisto je to vyvesené aj na dverách. 

Dcéra:                        My chceme počuť zákon. 

Mama:                      Ale zákon, podľa ktorého, nie toto, čo je tam. 

Policajt Valigura:     No dobre, poďte vonku, šak si pozrieme tam, čo majú tam napísané, či to je  



                                   pravda. 

Policajt Oravec:      Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, § 32, ods. 1. 

Mama:                    Ale vy obmedzujete moje, moje práva ...  

SBS-kár:                  ... Ja sa bojím, že vy ma nakazíte. Ja viem, či ste nejaká infekčná? 

Dcéra:                     Tak si dajte na ten náhubok ešte jeden. 

SBS-kár:                  Ste infekčná? 

Dcéra:                    Nie, nie sme. 

SBS-kár:                 Jak viem? 

Dcéra:                    No, to je Váš problém. 

SBS-kár:                 ...a ostatní ľudia sa na to ako budú pozerať? Ste vy nakazení, nie ste. 

Mama:                  Ja nie som, ja som zdravá. Ja vám potvrdím, že som zdravá. 

Policajt Oravec:   ... Dobre, poďte, opustite predajňu. Poďte s nami, poďte s nami vonku. 

SBS-kár:                 Hej, hej, ale sa mi nezdá. Ja neviem, ale ja neviem. Ako to mám ja vedieť. 

Mama:                  Mne sa zdá, že vy všetci nie ste. 

Mama:                  Tak som doma, ako doteraz . 

SBS-kár:                A ostatní ľudia, chcú byť tuna v bezpečí... 

Dcéra:                   Teraz nám tá pani povedala, že máme pravdu. 

SBS-kár:                 No áno, jasné ... 

Policajti:                Poďte vonku s nami. Musíme to tam poriešiť. Nebudeme tu medzi ostatnými. 

Policajt Oravec:   Zoberte si svoje osobné veci, ktoré máte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nahrávka 2/4– PREPIS, Kaufland, polícia, Spišská Nová Ves , 6.12.2020 

                                                (pred Kauflandom) 

 

Mama:                 Vy konáte protizákonne. 

Policajt Valigura: Dobre, v poriadku. My sme tu neprišli z vlastnej iniciatívy ... No šak, my sme   

                               tiež len v robote. A musíme sa riadiť tým, čo nám povedia, takže tak. 

Dcéra:                   Ale konáte protizákonne. To ste si vedomí... 

Policajt Valigura: Bohužiaľ, no ... Tak asi všetci tak konáme potom. Vy konáte protizákonne,     

                               my konáme protizákonne. 

Mama:                  ... a ešte ďalšia vec. Nedostal Sulík, nedostal Matovič. Prečo máme niečo    

                              dostať my.  Ale pošlite to na adresu, na základe čoho ... 

Dcéra:                   Ale ten doklad bude požitý proti Vám. 

Policajt Valigura: Jaký doklad? 

Dcéra:                   To rozhodnutie o pokute. 

Policajt Valigura: Dobre, v poriadku. 

Mama:                   ... to už máme šiestich. 

Dcéra:                    ... to už máme šiestich. 

Policajt Valigura: Šiestich? 

Dcéra:                    Nie ste prví, nebojte sa. 

Policajt Valigura: Aha, že už máte aj z minulosti. Hej? 

Dcéra:                   Hej, heeej. 

Dcéra:                     ... Už štyroch na nás poslali.  

Policajt Valigura: To je jedno, ne, koľkí prídeme. 

Mama:                   Hej, hej. Jedno, isteže. 

Policajt Valigura: Keby prišiel jeden, alebo šiesti. To je tak asi nastejnak. 

Dcéra:                   A vrátime sa po svoj nákup. 

Mama:                  Pôjdeme s ním ďalej. Nie? 

Policajt Valigura: Neviem, môžu vám zamedziť vstup. 



Dcéra:                      ... A konajú proti našim právam. 

Policajt Valigura:    Treba si nájsť iný obchod, treba skúsiť inde. Keď vás tu nepustia, tak ... 

Policajt (niektorý): Alebo rešpektovať nariadenia, ktoré ste ... 

Dcéra:                      Alebo trestné oznámenie za nátlak ...  

Policajt Valigura:   Môžte skúsiť to, ale to neznamená to, že vám bude umožnené nakúpiť. 

Dcéra:                     Ale áno, znamená, my sme dobre informovaní. 

Policajt Oravec:    Páči sa, občiansky preukaz. Takže na mieste Vám hrozí bloková pokuta. 

Mama:                   To nie... Nezaplatíme.  

Policajt Oravec:    Takže odmietate, nezaplatíte, dobre. Tým pádom pôjdete s nami na  

obvodné oddelenie za účelom podania vysvetlenia priestupku, ktorého 

ste  sa dopustili. 

Mama, dcéra:       Nedopustili sme sa žiadneho priestupku. 

Policajt Oravec:    Dopustili ste sa priestupku. 

Mama:                   Nedopustili sme sa žiadneho priestupku. 

Policajt Oravec:    Dopúšťate sa stále priestupku. 

Mama:                   Nedopúšťame sa priestupku. 

Policajt Oravec:    Stále sa dopúšťate priestupku, áno. 

Mama:                   V záujme zdravia si nebudeme zakrývať dýchacie cesty. Veď si niečo  

                                prečítajte od neurológov ... 

Policajt Oravec:    Takže pôjdete s nami na obvodné oddelenie, budete predvedená za  

                                účelom podania vysvetlenia ku priestupku. Dobre? 

Mama:                   Môžeme sa dohodnúť na iný termín? 

Policajt Oravec:    Nie, teraz pôjdete s nami za účelom vysvetlenia podania ku priestupku.  

                                Pôjdete s nami teraz na obvodné oddelenie. 

Dcéra:                    Poprosím vás vašu menovku. 

Policajt Bobko:     Prosím? 

Dcéra:                    Preukážte sa.  

Policajt Bobko:     Ja som s vami ani nerozprával, takže kľudne si točte, čo chcete. 

Dcéra:                    Ale ste tu. 

Policajt Bobko:      Ja som tu, ja môžem byť, kde chcem ja. 



 

 

Nahrávka 3/4 – PREPIS, Kaufland, polícia, Spišská Nová Ves , 6.12.2020 

                                                (na policajnom oddelení) 

 

Mama: ...a ešte raz, moment...,  

Policajt Valigura: Nemôžte nahrávať, ...a ja s Vami nebudem rozprávať (a matke tresol 

okienkom na stálej službe).  

 

 

NA ZÁKLADE TOHO, ŽE LAURA NAHRÁVALA POLICAJTA, DOŠLO K JEJ ZADRŽANIU NA 

POLICAJNEJ STANICI, A 2,5 HODINOVEJ „SNAHE“ POLICAJTOV O JEJ VÝSLUCH BEZ MATKY, 

NAPRIEK 

TOMU, ŽE MATKA SA ÚKONU DOŽADOVALA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


