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KOMU POTRAVINOVÉ BALÍKY?
Potravinová pomoc ¾uïom v
hmotnej núdzi pokraèuje v našom okrese aj tento týždeò.
Celkovo má by& rozdaných 3904
potravinových balíkov a 2052
hygienických balíèkov. Distribútori upresnili termíny nasledovne: Dnes 31. októbra medzi 10.
a 16.30 hodinou Bystré, Pavlovce, Petrovce, Prosaèov, Matiaška a Ruská Vo¾a, v stredu 2.
novembra K. Poruba, Cabov, S.
Polianka, Saèurov a Dlhé Klèovo, vo štvrtok 3. novembra Banské a Hlinné, v piatok 4. novembra N. Hrušov, Poša, N. Hrabovec a Hencovce, v pondelok 7.
novembra Vranov (Rodinná oblas), Budovate¾ská ulica a Èemerné), v stredu 9. novembra
Hanušovce, Babie, Ïurïoš, Vlaèa a Èierne nad Top¾ou. Doterajšie poznatky ukazujú, že nieSlovenská katolícka charita doruèila minulý týždeò potravinové ktorí ¾udia sa domáhajú pobalíky a hygienické balíèky aj takmer 200 obyvate¾om obce So¾. travinových balíkov preto, lebo

v prvej vlne ich dostali. Tu je
potrebné poznamena&, že zoznam osôb v hmotnej núdzi aktualizuje ústredie práce k urèitému dátumu pod¾a informácií z
okresov. Všetci príjemcovia obdržia písomné alebo telefonické
vyrozumenie o mieste a èase
výdaja. O tom, èi sú alebo nie
sú zaradení do zoznamu, sa
môžu informova& v pracovných
dòoch od 8. do 15. hodiny na
telefónnom èísle 0910 842 576.

ZATVORILI ŠKOLY
V uplynulom týždni bolo v našom okrese hlásených 700 akútnych respiraèných ochorení,
èo znamená týždenný pokles o
155 ochorení. Približne o polovicu klesol aj poèet chrípkových
ochorení (zo 61 na 30). Kvôli
zvýšenému výskytu ochorení
boli boli zatvorené MŠ Hanušovce n. T. a ZŠ Dlhé Klèovo.

POLICAJTOVU FACKU VYŠETRUJE INŠPEKCIA MV
V sobotu v noci 22. októbra o
3. hodine došlo v centre Vranova ku konfliktu medzi skupinou
mládencov vracajúcich sa z
noèného klubu a policajtmi. Policajti najprv skupinku sledovali
z auta a potom si zavolali na
pomoc ïalšiu hliadku. Jedného
z mládencov zadržali a posadili
do služobného auta. To sa nepáèilo inému mládencovi. Zaèal na hliadku vykrikova&: Hééj,
páni, héééj! Preèo ho beriete?
Niè nespravil! Preèo ho beriete? Héééj, preèo ho beriete?
Héééééj! Preèo ho beriete? Niè
nespravil! Situáciu nahral na
mobil jeden z úèastníkov a umiestnil ju na sociálnu sie&. To
za krátky èas vyvolalo širokú
diskusiu stoviek ¾udí s protichodnými názormi najmä preto,
lebo vykrikujúci mládenec dostal od policajta facku.
Èas& diskutujúcich po zhliadnutí videa sa zastavala chlapcov, èas& obhajovala policajtov.
Vo štvrtok 27. októbra sa k prípadu vyjadril riadite¾ KR PZ v
Prešove Dušan Sabol. Uviedol,
že policajná hliadka poèas
služby zaregistrovala pred noèným klubom v centre Vranova
skupinu mladíkov, medzi ktorými došlo k potýèkam. Hliadka
ich vyzvala, aby sa prestali napáda& a ruši& noèný k¾ud. Policajti preventívne zotrvali na
mieste a monitorovali situáciu.
V tom èase vyšiel z noèného
klubu J. G., ktorý sa správal vulgárne a provokoval policajtov,
preto ho vyzvali, aby predložil

doklad totožnosti, èo odmietol.
Policajti mali vozidlo na prepravu služobných psov, preto privolali inú hliadku, aby mladíka mohli predvies& na vypoèutie. Ten
sa im postavil do cesty a bránil
v prejazde. Keï jeho správanie
videli mladíci, ktorí neskorší incident pri aute komentovali a
kamerovali, krièali na neho, aby
zostal stá&, že sú zvedaví, èo
policajti urobia. Vtedy sa mladík
pred policajným autom zastavil
asi na 20 sekúnd, ruky si založil
na hrudi a èakal. Pretože uvedená osoba odmietala preukáza& svoju totožnos&, správala sa
arogantne, vulgárne, odmietala
ustúpi& a provokatívne bránila
vozidlu v jeho prejazde, hliadka
sa rozhodla o jej predvedenie
na obvodné oddelenie. Na miesto sa dostavila druhá policajná
hliadka, ktorá J. G. vyzvala, aby
nastúpil do vozidla. Keïže to
odmietol, policajti použili silové
hmaty. K vozidlu na to pristúpil
ïalší mladík R. A., ktorý krièal
na policajtov a snažil sa otvori&
zadné dvere, zároveò povzbudzoval zadržaného, aby vystúpil z auta. Policajti to vyhodnotili ako protiprávne konanie a
chceli ho legitimova&. Jeden z
policajtov vystúpil z vozidla a
snažil sa zabezpeèi& dvere auta.
Vtedy sa dostal do potýèky s R.
A., ktorý mu bránil v služobnom
zákroku. V snahe spacifikova&
ho padla aj osudná facka.
Prípad vyšetruje Úrad inšpekènej služby Ministerstva vnútra
SR a kontrolná skupina Kraj-

ského riadite¾stva PZ v Prešove.
Pod¾a hovorkyne Prezídia Policajného zboru SR Andrey Dobiášovej, inšpekcia mnisterstva
vnútra sa bude vecou zaobera&,
pretože z videa sa dá usúdi&, že
by mohlo ís& o podozrenie z
trestného èinu zneužitia právomoci verejného èinite¾a. V prípade zistenia pochybenia bude
voèi policajtovi vyvodená zodpovednos&. Pod¾a našich informácií policajt je zatia¾ v riadnom služobnom pomere.
Video na sociálnej sieti nezaznamenáva celý priebeh konfliktu, avšak je z neho zrete¾né,
že jeden z policajtov mládencom vysvet¾oval, že dotyèného
berú na stanicu na výsluch a
vyzval ich slovami: Nebráòte
výkonu právomoci. Jeden z mladíkov stále krièal: Èo spravil?
Niè nespravil. Preèo ho beriete? Preèo ho beriete? S týmito
slovami prišiel pred policajtov
stojacich pri policajnom aute.
Zastal bezprostredne pred jedným z policajtov, svoje výkriky
opakoval a pomaly sa približoval k policajtovi. Na poslednú
otázku Èo spravil, mu policajt
odpovedal: Tebe ch...j potym!
Mladík vykrikol: Òe ch...j potym!
Policajt mu najprv uhýbal, ale
potom ho ¾avou rukou udrel do
spánkovej èasti hlavy. Po údere
mladík spadol na zem, kde bol
spacifikovaný. Policajti odviedli
na policajnú stanicu celkom
štyri osoby. Videozáznam už
má aj inšpekcia ministerstva
vnútra, ktorá už zaèala aj kona&.

Krajský policajný vyšetrovate¾
uviedol, že v poslednom èase
sa množia nerešpektovania výzvy policajtov. Naša redakcia
zaslala Krajskému aj Okresnému riadite¾stvu PZ žiados&, aby
verejnosti vysvetlili, aké sú dôvody na zadržanie obèana a
ako sa má správa& policajt poèas kontroly a zadržania obèanov (výzvy, postup zadržania,
použitie hmatov…), ale tiež to,
ako sa má správa& obèan, ak je
policajtom vyzvaný, aby nebránil policajnému zákroku a pod.
Urèite by to vnieslo viac svetla
nielen na daný konflikt, ale predovšetkým na to, ako sa majú
¾udia pri policajnom zásahu
správa&. Pod¾a hovorcu KR PZ
Daniela Džobanika, je to ve¾mi
jednoduché. Každý je povinný
uposlúchnu& výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpie& výkon jeho oprávnení (§ 34 Zákona o Policajnom
zbore). Pod¾a riadite¾a OR PZ
vo Vranove je táto odpoveï absolútne dostatoèná a nie je k
nej potrebné niè dodáva&. Každý má vo¾ný prístup k zákonu è.
171/1993 o Policajnom zbore a
v òom sú uvedené tak povinnosti a oprávnenia policajta,
ako aj obèanov poèas výkonu
právomoci policajtov. Ak si to
situácia a okolnosti vyžadujú,
policajt je oprávnený udrie& osobu aj do tváre, dokonca je
oprávnený použi& aj zbraò a v
nevyhnutných špecifických prípadoch osobu aj zneškodni& jej
usmrtením. (krpz, in, dž, sa, re)

