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J. BARBORÁK, moderátor:
"Bratislavčanov včera neskoro v noci rušil hluk z multižánrového hudobného festivalu na Tyršovom
nábreží v Petržalke. Na mestskú políciu sa sťažovalo niekoľko desiatok ľudí aj z odľahlejších
mestských častí. Samospráva sa bráni, že dôverovala organizátorovi, že na tradičnom mieste
koncertov dodrží prípustné hladiny hluku. Podľa všetkého sa tak ale nestalo."
M. KUKELKA, redaktor:
"Hudobnú produkciu z nábrežia si vypočuli ľudia zo širokého okolia, a to aj bez toho, aby si kúpili
lístok, a to priamo vo svojich bytoch. Hovorca mestskej polície Peter PLEVA potvrdil, že hudbu bolo
počuť aj do odľahlejších mestských častí."
P. PLEVA:
"Mestská polícia zaznamenala niekoľko desiatok telefonátov od občanov z mestských častí Staré
Mesto, Ružinov, Vajnory, Nové Mesto na rušenie nočného pokoja. Bola upozornená aj
organizátorka tohto koncertu s tým, aby hudobnú produkciu znížila na prijateľnú úroveň."
M. KUKELKA:
"Neprimeraná hlasitosť koncertu rušila predovšetkým obyvateľov Starého Mesta na druhom brehu
Dunaja."
Anketa:
"Bývame na... kríži a ja som to počula v mojom byte. Sa mi to nepáči, to sa nemá stať jednoducho."
"Tu som nameral 80 decibelov. Včera bol koncert Slovenskej filharmónie, ja tu pracujem ako
zvukár a keď skončil koncert, tak som vyšiel, jak som počul ten rámus, tak som si doniesol merací
prístroj a som to odmeral. Bývam v Ružinove a tam som to tiež počul. No ja neviem, kto to vôbec
povolil."
M. KUKELKA:
"Koncert povolil Miestny úrad v Petržalke. Jeho hovorkyňa Michaela PLATZNEROVÁ."
M. PLATZNEROVÁ:
"Žiaľ, tentokrát bol hluk z podujatia neúnosný, a to najmä pre obyvateľov Starého Mesta.
Petržalka sa týmto ospravedlňuje. Urobíme všetko preto, aby sa situácia neopakovala."
M. KUKELKA:
"Koncert má pokračovať aj dnes. Riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír ANDRASSY sľubuje, že
už bude všetko v poriadku."
Ľ. ANDRASSY:
"Dnes bude koncert povolený len do 22. hodiny a ja mestská polícia a štátna polícia dohliadne na
to, aby po 22. hodine nedochádzalo k hlasitej hudobnej reprodukcii."
M. KUKELKA:
"Hlavný organizátor koncertu spoločnosť Kuul Fabrik poskytla Slovenskému rozhlasu len písomné
stanovisko, z ktorého vyberáme."
Stanovisko spoločnosti Kuul Fabrik:
"Zaznamenali sme aj negatívne reakcie na hluk za bránami festivalu. Na základe týchto podnetov
sme sa rozhodli program dnešného dňa upraviť. Hudobné vystúpenia na hlavnom open air pódiu budú
ukončené v skorších hodinách."
M. KUKELKA:
"Podľa noriem zverejnených na stránke Úradu verejného zdravotníctva sú prípustné hodnoty hluku
večer v obytnom území povolené do 45 decibelov."

