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INICIATÍVA: Stopnite výstavbu garáží na Bratislavskom hrade
23.2.2015    Spravodajstvo SITA    str. 00    Domáci
    tm;bl        
Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad a odborníci nechcú na Bratislavskom hrade garáže a obávajú sa aj o osud vzácnych pamiatok, čo sa tu našli
BRATISLAVA 23. februára (SITA) – Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad a odborníci hľadajú možnosti, aby sa im podarilo pozastaviť výstavbu garáží a prehodnotiť projekt garáží na Bratislavskom hrade. V tejto veci oslovili premiéra aj predsedu parlamentu. Unikátne keltské pamiatky na Bratislavskom hrade sa musia prezentovať celej verejnosti, tvrdí Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Ako ďalej konštatovala na dnešnej tlačovej besede predstaviteľov občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, Spolku architektov Slovenska (SAS) a ďalších odborníkov, “pamiatky treba chrániť a myslieť na to, aby sa na ne nezabudlo“.
	Prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann prezentoval otvorený list predsedovi Národnej rady SR Petrovi Pellegrinimu, v ktorom ho 18. februára SAS v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu. Iniciatíva SAS nie je zameraná proti niekomu, je to iniciatíva za Bratislavský hrad, konštatoval na tlačovej besede Hermann. Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu. "Neviem si predstaviť, či by niekoho napadlo budovať garáže na Pražskom hrade,“ tvrdí Hermann, ktorý verí, že stavebník urobil všetko pre to, aby sa pamiatky nepoškodili. Obáva sa však, že sa ozvali neskoro - jama pre garáže je už prakticky vykopaná. V tejto situácii sa treba sústrediť na pamiatky. Nikto zároveň podľa prezidenta SAS nechce, aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč. Projekt by sa však mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky. “Na hrady sa vstupuje hradnými bránami a nie vjazdom do garáží,“ dodal. Podľa generálneho projektanta stavby Ivana Masára sa projekt dá využiť aj na iný účel, nielen na garáže. “Samozrejme, vždy je všetko možné, otázka je len, nakoľko to niečo iné bude dávať zmysel a aký bude z toho osoh,“ povedal pre médiá Masár. Pýta sa, kde boli kritické hlasy v rokoch 2008 – 2009, keď  projekt po prvý raz predstavili verejnosti. Podľa Jána Madarasa z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý na Hrade robil geologický prieskum, plocha, kde sú plánované garáže, bola v stredoveku kameňolomom. Geológovia ešte vlani vyzývali, aby sa časť lomu predstavila v rámci budúcej barokovej záhrady. Už to však možné nie je, keďže na mieste lomu sa budujú garáže.
	Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa minulý týždeň obrátili na premiéra Roberta Fica s občianskou výzvou na pozastavenie výstavby garáží, jazdiarne a záhrady na bratislavskom hradnom kopci dovtedy, “kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok“. Ak sa práce dočasne nezastavia najneskôr 28. februára, tak avizujú v lokalite nálezov protesty. Občianska iniciatíva prehlasuje, že nekoná pod vplyvom politických či ekonomických záujmov. 
	NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže. Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení. Pellegrini to povedal 3. februára po stretnutí s bratislavským primátorom Ivom Nesrovnalom, ktorý sa zaujímal o zachovanie historických pamiatok na Hrade. Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch. Premiestnili ho na bezpečné miesto. Ostatné stavebné zásahy nezasahujú do ďalších nálezov, ktoré podľa šéfa NR SR zostávajú na pôvodných miestach. Pellegrini tiež avizoval, že vo februári pribudnú na stavenisku webkamery, ktoré budú zaznamenávať priebeh výstavby. "Obrázky a fotografie budú zverejňované na webe, aby občania mohli kontrolovať, ako bežia stavebné procesy." Po rekonštrukcii bude môcť reprezentačné priestory zimnej jazdiarne na Hrade využívať aj mesto. Bratislavský primátor požiadal, aby sa cenné nálezy zachovali pre turistický ruch. Archeologický prieskum ukončili v júli a odvtedy Kancelária NR SR viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok. Pamiatkari nariadili Kancelárii NR SR zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu. Časť nálezov sa zakonzervuje a zasype sa zemou. Ich objav označí na povrchu nielen informačná tabuľa, ale napríklad i model usporiadania muriva.
	Koncom novembra 2014 sa na predsedu NR SR obrátili niektorí odborníci s výzvou o záchranu archeologických pamiatok na Bratislavskom hrade. Podľa nich garáže na Hrad nepatria a žiadali vytvorenie komisie so zastúpením odborníkov a verejnosti, ktorá by preskúmala, či stavebné riešenie rešpektuje kultúrne a historické záujmy. "Ide o najstaršie murované stavby v strednej Európe, staršie ako slávne neďaleké rakúske Carnuntum," upozorňujú. Pod otvorenú výzvu na internete http://www.peticie.com/otvorena_vyzva_predsedovi_nrsr sa k dnešnému dňu podpísalo viac ako 8 800 ľudí. Koordinátori výzvy ju 1. decembra odovzdali NR SR a v tom čase sa pod ňu podpísalo približne 6 000 ľudí. Jej autori na svoje požiadavky verejne upozornili 3. decembra 2014 počas pokojného protestu pred NR SR pri múroch Bratislavského hradu. Podľa nich sa unikátne archeologické pamiatky z čias Rímskej ríše nemajú zasypávať a ani premiestňovať, ale majú sa zrekonštruovať a sprístupniť odbornej aj laickej verejnosti. Na proteste zazneli aj obavy z následkov, ktoré môže mať stavba garáží pre celý hradný vrch, napríklad aj pre statiku tunela pod hradným kopcom. 
	Unikátne stavby, ktoré si dali postaviť rímskymi staviteľmi Kelti, objavili archeológovia na severnej terase Hradu pod bývalou Zimnou jazdiarňou z čias Márie Terézie, v okolí bývalej barokovej záhrady. Takéto stavby mimo územia Rímskej ríše doteraz neobjavili. Zachovali sa tu dvetisíc rokov staré múry, fragmenty zdobenej dlážky, ucelená liata dlážka, interiérová omietka. Výskum odkryl vzácne zlaté a strieborné keltské mince, rímske mince z 1. storočia p. n. l. a ďalšie artefakty. Objavy rímskych stavieb z obdobia ešte pred vznikom hranice Rímskej ríše, Limes Romanus, sú natoľko dôležité že sa naši archeológovia s nimi zapojili do Európskeho projektu Danube Limes Brand. V oblasti náleziska plánujú obnoviť barokovú záhradu s artefaktmi z minulosti a pod jej úrovňou vzniknú podzemné garáže. Garáže vznikajú v priestore kameňolomu, ktorý tu v minulosti tiež bol.
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Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad žiadajú pozastavenie výstavby garáží na Hrade, obávajú sa o unikátne pamiatky
BRATISLAVA 23. februára (SITA) - Výstavba garáží na Bratislavskom hrade je plne v kompetencii Národnej rady SR a nie Úradu vlády SR. Preto akékoľvek otázky alebo výzvy je potrebné adresovať priamo kancelárii predsedu NR SR, pre agentúru SITA to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Reagoval tak na dnešnú tlačovú besedu predstaviteľov občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, Spolku architektov Slovenska a ďalších odborníkov k záchrane pamiatok na Hrade, pozastaveniu a následnej zmene projektu podzemných garáží, čo sa tu stavajú. Tí dnes informovali, že v tejto veci oslovili premiéra aj predsedu parlamentu. Chcú garanciu ochrany unikátnych keltských pamiatok na Hrade a žiadajú ich dôstojnú prezentáciu verejnosti.
	Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa minulý týždeň obrátili na premiéra Roberta Fica s občianskou výzvou na pozastavenie výstavby garáží, jazdiarne a záhrady na bratislavskom hradnom kopci dovtedy, kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok. Ak sa práce dočasne nezastavia najneskôr 28. februára, tak avizujú v lokalite nálezov protesty. Občianska iniciatíva prehlasuje, že nekoná pod vplyvom politických či ekonomických záujmov. 
	Na predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho sa v otvorenom liste 18. februára obrátil prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann. Šéfa parlamentu v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu. Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu. Nikto podľa prezidenta SAS nechce, aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč. Projekt by sa však mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky.
	NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže. Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení. Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch. Premiestnili ho na bezpečné miesto. Ostatné stavebné zásahy nezasahujú do ďalších nálezov, ktoré podľa šéfa NR SR zostávajú na pôvodných miestach. Archeologický prieskum ukončili vlani v júli a odvtedy Kancelária NR SR viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok. Pamiatkari nariadili Kancelárii NR SR zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu. Časť nálezov sa zakonzervuje a zasype sa zemou. Ich objav označí na povrchu nielen informačná tabuľa, ale napríklad i model usporiadania muriva.
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KISKA: Na Ukrajine vedia o rozdielnych vyhláseniach k sankciám
Na Ukrajine podľa prezidenta SR Andreja Kisku vedia, že vyhlásenia k sankciám proti Rusku sú na Slovensku niekedy rozdielne, ale oceňujú, že sme sa k nim vždy pridali. Ako povedal Kiska novinárom po návrate z Kyjeva, ukrajinskí predstavitelia tiež oceňujú, že Slovensko vyjadrilo plnú podporu Ukrajine. „Slovenská podpora Ukrajine je jasná. Na rozdiel od iných krajín je táto pomoc nielen slovná, ale aj praktická,“ vyhlásil prezident s tým, že ide najmä o reverzný tok plynu na Ukrajinu, čo ocenil ukrajinský prezident Peter Porošenko, s ktorým Kiska v nedeľu večer rokoval. Podľa Kisku to ocenil aj ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk. Prezident sa v nedeľu v Kyjeve zúčastnil na Pochode dôstojnosti, ktorým si Ukrajinci pripomínali prvé výročie demonštrácií na Majdane. Podľa slovenského prezidenta Porošenko vyjadril veľkú obavu, či dohody z Minska budú platné a vydržia. „Ruský prezident Vladimir Putin akoby ukazoval, že on už viac nemôže a že s tým nič nemá, čo nie je pravda,“ povedal Kiska. S partnerom hovoril aj o situácii, ktorá by nastala, ak by konflikt pokračoval. 

RADIČOVÁ: Eurokomisárke bude radiť v boji s korupciou
Expremiérka Iveta Radičová sa stala "špeciálnym poradcom" Európskej komisie. Radiť má komisárke pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věre Jourovej z Českej republiky. Dôvodom je využitie poznatkov a realizácie programu Ivety Radičovej "Iniciatíva pre otvorené vládnutie" na Slovensku. Ako povedala Radičová pre agentúru SITA, iniciatíva otvoreného vládnutia obsahovala napríklad aj protikorupčné opatrenia. „Ide o ich možné uplatnenie na úrovni EÚ. Cieľom je zvýšenie vymáhateľnosti práva, zlepšenie podnikateľského prostredia, konkurencieschopnosti EÚ a ochrany spotrebiteľa,“ uviedla. Súčasťou agendy sú však podľa Radičovej aj citlivé otázky rodovej rovnosti so zameraním na dorovnávanie práv žien v krajinách EÚ. Radičová bola premiérkou v rokoch 2010 až 2012. Tento rok vo februári prijala členstvo v Madridskom klube, čo je prestížne zoskupenie, ktoré si anonymne hlasovaním vyberá členov a oslovuje ich. Expremiérka dostala pozvanie za člena klubu v mene viac ako 100 bývalých prezidentov a premiérov, ktorých klub združuje. Madridský klub, ktorý presadzuje demokraciu, je najväčším fórom bývalých politikov ochotných zdieľať svoje skúsenosti. 

PRIESKUM: Smer by mal skoro 37 percent, SMK a SaS by boli mimo NR SR
Ak by boli parlamentné voľby tento mesiac, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 36,8 percenta hlasov. Druhá by bola Sieť s výsledkom 10,1 percenta. Most-Híd by skončil na treťom mieste s 8,6 percenta, štvrté by bolo KDH s podporou 7,3 percenta. SNS by volilo 7,2 percenta ľudí a za hnutie OĽaNO by hlasovalo 6,7 percenta opýtaných. Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý robila agentúra Polis Slovakia od 9. do 18. februára 2015 pre agentúru SITA na vzorke 1 472 respondentov starších ako 18 rokov na území celej republiky. Do národnej rady by sa podľa prieskumu nedostala SMK (4,6 %), ani SaS (4,2 %), SDKÚ-DS (3,1 %) a hnutie NOVA (3,1%). Preferencie vyrátali zo 62-percentnej účasti. Nerozhodnutých bolo 24 percent respondentov, voliť by nešlo 14 percent opýtaných. Polis skúmal aj pohyb voličov medzi stranami od posledných parlamentných volieb v roku 2012. Zo súčasných podporovateľov strany Smer-SD vtedy volilo inú stranu 2,7 percenta a 5,6 percenta sú nevoliči z roku 2012. Takmer štvrtina (24,4 %) aktuálnych voličov strany Sieť hlasovala v posledných parlamentných voľbách za SDKÚ-DS. Smer-SD vtedy podporili 18,4 % dnešných podporovateľov strany Radoslava Procházku. SNS volili v posledných voľbách do NR SR 44,4 percenta jej súčasných podporovateľov. Za Smer-SD vtedy hlasovalo 26,7 percenta ľudí, ktorí by dnes dali hlas SNS, 13,3 percenta vtedy podporili KDH. Takmer polovica (47,1 %) súčasných voličov OĽaNO podporila hnutie Igora Matoviča aj v roku 2012. Za SDKÚ-DS a SaS vtedy zhodne hlasovalo 11,8 percenta dnešných voličov OĽaNO.

NR SR: Droba a Kadúc chcú chrániť spotrebiteľov pred obťažovaním
 Povinnosť predávajúceho pri predaji tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu oznámiť už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom spôsob získania jeho telefónneho čísla, ako aj zákaz šíriť reklamu telefónom bez predchádzajúceho súhlasu spotrebiteľa, navrhujú poslanci Miroslav Kadúc (OĽaNO) a Juraj Droba (SaS). Novelou zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku chcú zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa a jeho informovanosti a predchádzať prípadom, keď sa pri komunikácii na diaľku nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov spotrebiteľa. „Návrh zákona vychádza z platnej legislatívy Európskej únie, ktorá sa odvoláva na čl. 8 a 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z dôvodu rešpektovania práva spotrebiteľa na súkromie,“ argumentujú Kadúc a Droba. Okrem ďalších povinností, ako napríklad povinnosť oznámiť svoje identifikačné údaje, bude mať predávajúci voči spotrebiteľovi povinnosť uviesť, akým spôsobom získal jeho telefónne číslo, a to už na začiatku telefonickej komunikácie. Ak to predávajúci neurobí, orgán dozoru bude oprávnený predávajúcemu za porušenie tejto povinnosti uložiť pokutu až do výšky 10 000 eur. Návrhom sa bude parlament zaoberať na marcovej schôdzi. 

NR SR: Nicholsonová chce povinnú škôlku pre sociálne znevýhodnených
Zavedenie povinného nástupu do materskej školy pre deti od troch rokov, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, navrhuje v novele školského zákona poslankyňa za SaS Lucia Nicholsonová. Povinnou škôlkou sa podľa opozičnej poslankyne týmto deťom umožní postupná a plynulá adaptácia na školské prostredie. Terajšiu úpravu predškolskej dochádzky považuje Nicholsonová za jednu z príčin existencie nultých ročníkov, pri ktorých k prirodzenému kontaktu s väčšinovým prostredím prichádza neskoro. „Nulté ročníky navrhujem zrušiť, keďže ich socializačné funkcie by v dostatočnom časovom predstihu plnila povinná návšteva materskej školy od troch rokov veku dieťaťa,“ vysvetľuje poslankyňa. Pripomína, že šesťročný žiak nultého ročníka je už vo výraznejšej miere formovaný prostredím, v ktorom žil, a je ťažšie „tvarovateľný“ novým prostredím, než trojročné dieťa. „Väčšina tých detí bez škôlok nikdy nezvládne vzdelávací systém a štát bez prijatia tohto návrhu bude naďalej podporovať rozrastanie armády nevzdelaných ľudí, ktorí sa nikdy nebudú schopní uplatniť,“ konštatuje Nicholsonová. Zároveň presadzuje, aby sa pre žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl, s výnimkou cirkevných škôl, zaviedol predmet výchova k zodpovednému rodičovstvu. Upozorňuje, že je čoraz viac detí, ktoré majú deti a učitelia v školách si s tým nevedia poradiť. Novelou sa bude parlament zaoberať na marcovej schôdzi. 

NOVA: Chce vylepšiť novelu infozákona
Vylepšiť novelu infozákona vypracovanú rezortom spravodlivosti chce NOVA Daniela Lipšica. Ten oceňuje, že niektoré opatrenia z novely posúvajú zákon dobrým smerom – ide napríklad o definovanie informácií, ktoré budú musieť mestá a obce automaticky zverejňovať, alebo centralizovanie zmlúv, keďže po novom by sa zmluvy obcí, vyšších územných celkov a ich rozpočtových a príspevkových organizácií mali zverejňovať aj v Centrálnom registri zmlúv. Okrem plusov však novela podľa Lipšica prináša aj mínusy, ktoré môžu infozákon obmedziť. Za také označil ustanovenie, ktoré umožní vláde cez vládne nariadenie zúžiť rozsah zverejňovania faktúr miest a obcí. „Vláda bude môcť povedať, že do istej sumy sa faktúry zverejňovať nebudú,“ konštatoval Lipšic. NOVA bude presadzovať, aby sa toto ustanovenie z novely vypustilo. Podľa viceprimátora Šale Jozefa Mečiara by sa mohol rozšíriť zoznam informácií, ktoré musia obce povinne zverejňovať, o oblasť hospodárenia a rozpočtu obcí. Lipšic a Mečiar navrhujú, aby evidencia infožiadostí bola zverejnená na internete, teda kto sa pýtal, a ako mu obec odpovedala, respektíve, že žiadosť o odpoveď zamietla. Občania by tak na mnohé otázky našli odpoveď na internete, a nemuseli by klásť žiadosti s rovnakými otázkami. Kompromisná novela infozákona je už hotová a rezort spravodlivosti ju dáva do pripomienkového konania. Novela spresňuje, kto podľa zákona poskytuje informácie a aké, tiež definuje pojem informácia.

ŠKOLSTVO: Učitelia chcú, aby rezort zabránil prepúšťaniu cez prázdniny
Učitelia žiadajú ministra školstva Juraja Draxlera, aby urobil kroky predchádzajúce prázdninovému prepúšťaniu učiteľov. Parlament už síce novelizoval Zákon o pedagogických zamestnancoch, podľa ktorého bude možné pracovný pomer na určitý čas dohodnúť s pedagogickým zamestnancom najkratšie do 31. augusta, novela však vstúpi do platnosti až 1. marca, čiže sa nevzťahuje na pedagógov, ktorí uzatvorili pracovné pomery na určitý čas pred týmto dátumom. Slovenská komora učiteľov teraz v spolupráci s Novými školskými odbormi žiada, aby minister oslovil riaditeľov škôl s tým, aby zmluvy s pedagógmi a odbornými zamestnancami na dobu určitú do 30. júna, uzatvorené pred 1. marcom 2015, predĺžili do 31. augusta, informoval viceprezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman. Komora učiteľov s Novými školskými odbormi zároveň navrhuje, aby minister školstva navrhovanú výzvu riaditeľom aj zverejnil a požiadal učiteľov, ktorým riaditelia zmluvy nepredĺžia, aby ministerstvo školstva o tejto skutočnosti informovali. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler povedal, že aktivity stavovských organizácií víta a treba vytvárať tlak na riaditeľov škôl, aby sa správali zodpovedne. Podotkol však, že zákon nemôže byť retroaktívny. "Napriek tomu vyzývam riaditeľov škôl, ktorí majú podpísané zmluvy do konca júna, aby ich predĺžili o ďalšie dva mesiace. Takýto spôsob zamestnávania je nemorálny," povedal Draxler s tým, že riaditelia musia dávať učiteľom takú podporu, akú si za svoju tvrdú a náročnú prácu zaslúžia. 

SÚDNA RADA: Nevyriešili otázku, či mohli sudcovia radiť prezidentovi
Súdna rada nevyriešila otázku, či dvaja sudcovia - sudkyňa Najvyššieho súdu SR Zuzana Ďurišová a banskobystrický krajský sudca Juraj Babjak mohli byť v poradnom orgáne prezidenta, ktorý posudzoval kandidátov na ústavných sudcov. O zaujatie stanoviska ich požiadal minister spravodlivosti Tomáš Borec, na ktorého sa obrátil jeden z neúspešných kandidátov na ústavného sudcu Ján Bernát. Ten chce, aby minister posúdil, či sa obaja nedopustili závažného disciplinárneho previnenia tým, že pracovali pre výkonnú moc. Rada chce v tejto veci rozhodnúť až po zadovážení podkladov a zároveň na ďalšie rokovanie si chce pozvať oboch sudcov. Člen Súdnej rady SR Igor Burger vyhlásil, že je to vec, v ktorej by mali mať sudcovia jasno, či členstvo v takýchto poradných orgánoch je alebo nie je zlučiteľné s ich funkciou. Obdobný názor má aj Ľuboš Sádovský. Nemali by sme len alibisticky odpovedať ministrovi, ale vypočuť ich a konať aj do budúcnosti, zdôraznil. Elena Berthótyová upozornila, že sudcovia sú bežne členmi rôznych komisií a nielen u nás, ale aj v zahraničí. „Prezident mohol a nemusel vychádzať z ich hodnotenia,“ dodala. Štyria členovia rady boli pri rokovaní v pozícii, že sa ich téma osobne dotýka. Dvaja členovia prezidentovi pri výbere radili (Ján Kľučka, Jozef  Vozár) a dvaja neúspešní kandidáti sa obrátili na Ústavný súd SR (Eva Fulcová a Imrich Volkai).

INICIATÍVA: Stopnite výstavbu garáží na Bratislavskom hrade
Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad a odborníci hľadajú možnosti, aby sa im podarilo na Bratislavskom hrade pozastaviť výstavbu garáží a prehodnotiť projekt. V tejto veci oslovili premiéra aj predsedu parlamentu. Unikátne keltské pamiatky na Bratislavskom hrade sa musia prezentovať celej verejnosti, konštatovala Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave na tlačovej besede predstaviteľov občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, Spolku architektov Slovenska (SAS) a ďalších odborníkov. Prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann prezentoval otvorený list predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu, v ktorom ho 18. februára SAS v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu. Iniciatíva SAS nie je zameraná proti niekomu, je to iniciatíva za Bratislavský hrad, konštatoval. Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu. Obáva sa však, že sa ozvali neskoro - jama pre garáže je už prakticky vykopaná. V tejto situácii sa treba sústrediť na pamiatky. Projekt by sa mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky. Podľa generálneho projektanta stavby Ivana Masára sa projekt dá využiť aj na iný účel, nielen na garáže. “Samozrejme, vždy je všetko možné, otázka je len, nakoľko to niečo iné bude dávať zmysel a aký bude z toho osoh,“ povedal. NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. 

SÚDY: Disciplinárku s ružomberskou sudkyňou preložili na apríl
Ružomberská sudkyňa Miriam P., ktorá nevzala do väzby Ivana Š. a ten potom vraždil v Liptovskej Lúžnej, sa nepostavila pred disciplinárny senát Najvyššieho súdu SR. Návrh na stíhanie tejto sudkyne dal minister spravodlivosti Tomáš Borec. Navrhuje jej zníženie platu o 70 percent na jeden rok. Podľa Boreca sudkyňa pochybila, rozhodnúť o tom ale musí disciplinárny súd. Sudkyňa Miriam P. sa ospravedlnila, keďže na súd nemôže prísť jej obhajca, ktorý je sudcom na Krajskom súde v Žiline a má pracovnú pohotovosť. Predsedníčka žilinského krajského súdu nevyhovela jeho žiadosti o uvoľnenie na dnešný deň. Sudkyňa Miriam P. zároveň trvala na jeho účasti, pričom nevyužila právo zvoliť si iného obhajcu. Pojednávanie odročili na 17. apríla. 	Ivan Š. 18. augusta 2014 zavraždil v obci Liptovská Lúžna v okrese Ružomberok bývalú 45-ročnú družku a jej 65-ročnú matku. Pri miestnom obchode našli potom zastreleného aj 42-ročného Ivana Š. Ivan Š. čelil obžalobe z nebezpečného vyhrážania sa bývalej družke, ktorú napokon pripravil o život. Generálna prokuratúra upozornila, že ružomberská sudkyňa nerozhodla o jeho vzatí do väzby ani na hlavnom pojednávaní 28. júla 2014 a ponechala ho na slobode. Dozorujúca prokurátorka vraj upozornila telefonicky súd na to, že Ivana Š. treba vziať do väzby. Krajský súd v Žiline tvrdí, že o tom nie je žiadny záznam, sudkyňa telefonické upozornenie poprela.

NR SR: Predseda parlamentu sa zaoberá výzvou od SOS Bratislavský hrad
23.2.2015    Spravodajstvo SITA    str. 00    Domáci
    ts;bl        
Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad žiadajú pozastavenie výstavby garáží na Hrade, obávajú sa o unikátne pamiatky
BRATISLAVA 23. februára (SITA) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini dnes popoludní dostal otvorenú výzvu občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad pozastaviť výstavbu garáží na Hrade, s výzvou sa oboznamuje a začal sa ňou zaoberať. Rovnako požiadal spolupracovníkov Kancelárie NR SR, aby si vyžiadali ďalšie stanoviská expertov, povedal pre agentúru SITA hovorca predsedu NR SR Pavel Chovanec. Na predsedu NR SR Petra Pellegriniho sa v otvorenom liste 18. februára obrátil aj prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann. Šéfa parlamentu v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu. Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu. Nikto podľa prezidenta SAS nechce, aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč. Projekt by sa však mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky.
	Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa minulý týždeň obrátili aj na premiéra Roberta Fica s občianskou výzvou na pozastavenie výstavby garáží, jazdiarne a záhrady na bratislavskom hradnom kopci dovtedy, kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok. Ak sa práce dočasne nezastavia najneskôr 28. februára, tak avizujú v lokalite nálezov protesty. Občianska iniciatíva prehlasuje, že nekoná pod vplyvom politických či ekonomických záujmov. Podľa Úradu vlády SR výstavba garáží na Bratislavskom hrade je plne v kompetencii Národnej rady SR. "Preto akékoľvek otázky alebo výzvy je potrebné adresovať priamo kancelárii predsedu NR SR," pre agentúru SITA to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. 
	NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže. Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení. Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch. Premiestnili ho na bezpečné miesto. Ostatné stavebné zásahy nezasahujú do ďalších nálezov, ktoré podľa šéfa NR SR zostávajú na pôvodných miestach. Archeologický prieskum ukončili vlani v júli a odvtedy Kancelária NR SR viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok. Pamiatkari nariadili Kancelárii NR SR zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu.

Garáže na hrade chcú zmeniť na múzeum
23.2.2015    STV1    str. 14    16:00 Správy RTVS
            
Simona SIMANOVÁ, moderátorka
--------------------
A poďme aj na vážnejšie témy. Aktivisti žiadajú vedenie Národnej rady, aby zastavilo výstavbu garáží v priestoroch hradu. Chcú tak ochrániť pamiatky, ktoré sa našli počas archeologického výskumu. Chcú, aby hrad nespravoval parlament, ale Slovenské národné múzeum. To ale o iniciatíve aktivistov nič nevie.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Definitívne rozhodnutie o rozostavanom projekte by podľa signatárov petície občianskeho združenia SOS Bratislavský hrad, malo padnúť  až po celospoločenskej dohode.

Matej FABŠIČ, SOS Bratislavský hrad
--------------------
Ide nám o pozastavenie stavby a hľadanie toho ideálneho riešenia.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Jamu, ktorá už na mieste je, nechcú zakopať. Garáže však hrad podľa nich nepotrebuje.

Juraj HERMANN, predseda Spolku architektov Slovenska
--------------------
No, ja si myslím, že by tam na mieste boli nejaké priestory pre kultúrnu funkciu, ktorá na hrad patrí teda, nejké-ký dvojpodlažný výstavný priestor napríklad, kde by sa mohli prezentovať archeologické nálezy, ktoré nemáme kde odprezentovať.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Občianske združenie si navyše myslí, že vedenie Národnej rady nie je dobrým správcom Bratislavského hradu.

Michal KIČA, právny zástupca OZ SOS Bratislavský hrad
--------------------
Navrhujeme návrh na zmenu v osobe správcu nehnuteľného majetku štátu, ktorým je národná kultúrna pamiatka Bratislavský hrad a to tak, že táto prejde zo správy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky do správy Slovenského národného múzea.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Vedenie Slovenského národného múzea však o tejto iniciatíve nič netuší. Občianske združenie chce týmto krokom ochrániť pamiatky, ktoré sa na hrade počas archeologického výskumu našli. Ich iniciatíva by ale podľa odborníkov mohla spôsobiť presný opak.

Ivan MASÁR, architekt
--------------------
Mám len trošku obavy, že akonáhle by sa táto činnosť teraz prerušila, zastavila, tak mohlo by to znamenať prerušenie na relatívne dlhú dobu a s neblahým dôsledkom, práve na tie veci, ktoré, ktoré chceme ochrániť. No.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Výstavba garáží na Bratislavskom hrade sa začala vlani na jeseň. Projekt by mali dokončiť tak, aby sa mohol hrad využiť na rôzne podujatia už počas slovenského predsedníctva v Rade Európy, v druhej polovici roku 2016. Ivan Janko, RTVS.

Garáže na Hrade chcú zmeniť na múzeum
23.2.2015    STV1    str. 10    19:00 Správy RTVS
            
Ľubomír BAJANÍK, moderátor
--------------------
Nevôľa ku garážam na Bratislavskom hrade. Občianske združenie ESO Bratislavský hrad žiada vedenie parlamentu, aby stavbu okamžite pozastavilo. Aktivisti chcú ochrániť vzácne archeologické nálezy. Navyše si myslia, že by Hrad nemal spravovať parlament, ale Slovenské národné múzeum.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Definitívne rozhodnutie o tom, či na Bratislavskom hrade budú garáže, by malo podľa signatárov petície SOS Bratislavský hrad padnúť až po celospoločenskej dohode.

Matej FABŠIČ, OZ SOS Bratislavský hrad
--------------------
Nám ide o pozastavenie stavby. Vo výzve je to tak aj uvedené. Ide nám o pozastavenie stavby a hľadanie toho ideálneho riešenia.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Na výzvu aktivistov zareagoval aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

Pavol CHOVANEC, hovorca Národnej rady SR
--------------------
Oboznamuje sa s ňou a začal sa ňou intenzívne a vážne zaoberať. Rovnako požiadal spolupracovníkov Kancelárie Národnej rady SR, aby si vyžiadali ďalšie stanoviská expertov.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Občianske združenie chce pozastavením prác ochrániť pamiatky, ktoré sa našli počas archeologického výskumu.

Ivan MASÁR, architekt garáži na Bratislavskom hrade
--------------------
Akonáhle by sa táto činnosť teraz prerušila, zastavila, tak mohlo by to znamenať prerušenie na relatívne dlhú dobu s neblahým dôsledkom práve na tie veci, ktoré chceme ochrániť.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Aktivisti sa navyše myslia, že vedenie Národnej rady nie je dobrým správcom Hradu, a preto žiadajú zmenu.

Michal KIČA, právny zástupca OZ SOS Bratislavský hrad
--------------------
A to tak, že prejde zo správy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky do správy Slovenského národného múzea.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Vedenie Slovenského národného múzea však o iniciatíve občianskeho združenia SOS Bratislavský hrad nič nevie. O spravovaní Hradu navyše ani len neuvažuje.

Silvia TURNEROVÁ, hovorkyňa Slovenského národného múzea
--------------------
Správa a fungovanie objektu, akým je Bratislavský hrad, je veľmi finančne náročné a Slovenské národné múzeum nemá v súčasnosti na to podmienky.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Proti výstavbe garáží na Bratislavskom hrade už vzniklo niekoľko petícií. Zhotoviteľ stavby priznal, že aj na podnet aktivistov zachovajú aj časť historického kameňolomu.

Ivan MASÁR, architekt garáži na Bratislavskom hrade
--------------------
Jeho steny ostávajú nedotknuté a na základe dohody v podstate s tými signatármi tej prvej petície sme sa dohodli, že v malom úseku stena toho kameňolomu bude dokonca prezentovaná, čo je dosť neobvyklé, neštandardné.

Ivan JANKO, redaktor
--------------------
Na Bratislavskom hrade sa počas archeologického výskumu našlo niekoľko častí keltsko-rímskych stavieb z prvého storočia pred naším letopočtom. Výstavba garáží sa začala vlani na jeseň a projekt by mali dokončiť tak, aby sa mohol Hrad využiť na rôzne podujatia už počas slovenského predsedníctva Rady Európy v druhej polovici roka 2016.

Oprava
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Janette ŠTEFÁNKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ešte jedna oprava. V dnešných správach, v príspevku redaktora Ivana Janka sme povedali, že garáže na Bratislavskom hrade by mali dokončiť tak, aby sa mohol Hrad využiť počas slovenského predsedníctva Rady Európy. Slovensko bude v druhej polovici roka 2016 predsedať Rade Európskej únie. Za chybu sa ospravedlňujeme.

Pre garáže na hrade padajú výzvy, aktivisti chcú obmedziť práce
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Aktivisti však ani pri týchto dvoch podaniach nekončia. Členovia iniciatívy dnes plánujú tiež podať podnet aj na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Foto: TASR 

Bratislava 23. februára (TASR) – Stavebnú činnosť v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu treba dočasne obmedziť. Takúto výzvu dnes podáva občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad, ktorá bojuje proti výstavbe garáží v areáli hradu, na Krajský pamiatkový úrad v Bratislave. Aktivisti rovnako žiadajú, aby areál zmenil svojho správcu. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii.

Správcom areálu hradu je dnes kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, vlastníkom je štát. Občianska iniciatíva žiada, aby sa správca zmenil a o areál sa staralo Slovenské národné múzeum (SNM). "Domnievame sa, že je to práve SNM, ktoré disponuje lepšími odbornými predpokladmi na to, aby vykonávalo takúto relatívne zložitú činnosť, spočívajúcu v správe tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky," vysvetlil advokát Michal Kiča.

Treba si podľa neho uvedomiť, že Kancelária NR SR je zákonom zriadená inštitúcia, ktorej úlohou je poskytovanie určitého servisu pre činnosť zákonodarného zboru. Iniciatíva tak dnes preto plánuje podať podnet Ministerstvu financií SR, aby pripravilo návrh na zmenu v osobe správcu tohto štátneho majetku.

Kancelária predsedu NR SR potvrdila, že výzvu od občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad dnes dostali. "Predseda NR SR Peter Pellegrini dnes popoludní dostal otvorenú výzvu občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, s ktorou sa oboznamuje a začal sa s ňou intenzívne a vážne zaoberať. Rovnako požiadal spolupracovníkov Kancelárie NR SR, aby si vyžiadali ďalšie stanoviská expertov," uviedol hovorca predsedu parlamentu Pavel Chovanec.

Aktivisti však ani pri týchto dvoch podaniach nekončia. Členovia iniciatívy dnes plánujú tiež podať podnet aj na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten by zase mal podľa nich preskúmať záväzné stanoviská a rozhodnutia podriadeného Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktoré vydal vo veci rekonštrukcie a obnovy hradu. "Je potrebné, aby sa najmä o obmedzení prác v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov rozhodlo bez zbytočného odkladu," myslí si Kiča.

Na Bratislavskom hrade pokračuje ďalšia etapa rekonštrukcie hradného areálu s výstavbou repliky zimnej jazdiarne, čo má byť priestor aj pre bály, prezentácie, štátne aktivity či aktivity mesta. Má sa tiež zrekonštruovať aj Baroková záhrada. Ale medzi obyvateľmi i odborníkmi sa zdvihla vzbura pre výstavbu garáží. Projekt žiadajú prehodnotiť, v areáli sa totiž našli rímsko-keltské nálezy.

Bietec a Nonnos, po prvýkrát v histórii na Slovensku

Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave vysvetľuje, že výskum priniesol popri rade nálezov z iných historických období predovšetkým objav komplexu murovaných architektúr so zachovanými omietkami a rôznymi typmi brúsených maltových dlážok podľa rímskych stavebných predlôh. "Tento významný objav prekonal všetky očakávania a zásadne mení pohľad nielen na históriu Bratislavy a juhozápadného Slovenska, ale aj vývoja stredoeurópskeho priestoru v období 1. storočia pred Kristom," podotkla.

Okrem murovanej architektúry sa podarilo podľa Musilovej objaviť niekoľko tisíc fragmentov rímskych amfor, ktoré dokazujú čulý obchod na križovatke Jantárovej a Podunajskej obchodnej cesty. "Zvlášť významný bol nález pokladu 15 zlatých keltských statérov: Bietecov a Nonnosov, po prvýkrát v histórii na Slovensku, a sedem strieborných mincí – štyri tetradrachmy bratislavského typu a tri simmeringy v zimnej jazdiarni," vysvetlila Musilová. Takýto vzácny poklad mincí keltského oppida sa dosiaľ na území Bratislavy podľa jej slov nenašiel.
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FOTO Unikátny nález na Bratislavskom hrade: Aktivisti žiadajú odobrať stavbu politikom!
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BRATISLAVA - Stavebnú činnosť v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu treba dočasne obmedziť. Takúto výzvu dnes podáva občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad, ktorá bojuje proti výstavbe garáží v areáli hradu, na Krajský pamiatkový úrad v Bratislave. Aktivisti rovnako žiadajú, aby areál zmenil svojho správcu. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii.

Správcom areálu hradu je dnes kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, vlastníkom je štát. Občianska iniciatíva žiada, aby sa správca zmenil a o areál sa staralo Slovenské národné múzeum (SNM). "Domnievame sa, že je to práve SNM, ktoré disponuje lepšími odbornými predpokladmi na to, aby vykonávalo takúto relatívne zložitú činnosť, spočívajúcu v správe tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky," vysvetlil advokát Michal Kiča.

Treba si podľa neho uvedomiť, že Kancelária NR SR je zákonom zriadená inštitúcia, ktorej úlohou je poskytovanie určitého servisu pre činnosť zákonodarného zboru. Iniciatíva tak dnes preto plánuje podať podnet Ministerstvu financií SR, aby pripravilo návrh na zmenu v osobe správcu tohto štátneho majetku.

Kancelária predsedu NR SR potvrdila, že výzvu od občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad dnes dostali. "Predseda NR SR Peter Pellegrini dnes popoludní dostal otvorenú výzvu občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, s ktorou sa oboznamuje a začal sa s ňou intenzívne a vážne zaoberať. Rovnako požiadal spolupracovníkov Kancelárie NR SR, aby si vyžiadali ďalšie stanoviská expertov," uviedol hovorca predsedu parlamentu Pavel Chovanec.

Aktivisti však ani pri týchto dvoch podaniach nekončia. Členovia iniciatívy dnes plánujú tiež podať podnet aj na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten by zase mal podľa nich preskúmať záväzné stanoviská a rozhodnutia podriadeného Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktoré vydal vo veci rekonštrukcie a obnovy hradu. "Je potrebné, aby sa najmä o obmedzení prác v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov rozhodlo bez zbytočného odkladu," myslí si Kiča.

Na Bratislavskom hrade pokračuje ďalšia etapa rekonštrukcie hradného areálu s výstavbou repliky zimnej jazdiarne, čo má byť priestor aj pre bály, prezentácie, štátne aktivity či aktivity mesta. Má sa tiež zrekonštruovať aj Baroková záhrada. Ale medzi obyvateľmi i odborníkmi sa zdvihla vzbura pre výstavbu garáží. Projekt žiadajú prehodnotiť, v areáli sa totiž našli rímsko-keltské nálezy.

Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave vysvetľuje, že výskum priniesol popri rade nálezov z iných historických období predovšetkým objav komplexu murovaných architektúr so zachovanými omietkami a rôznymi typmi brúsených maltových dlážok podľa rímskych stavebných predlôh. "Tento významný objav prekonal všetky očakávania a zásadne mení pohľad nielen na históriu Bratislavy a juhozápadného Slovenska, ale aj vývoja stredoeurópskeho priestoru v období 1. storočia pred Kristom," podotkla.

Okrem murovanej architektúry sa podarilo podľa Musilovej objaviť niekoľko tisíc fragmentov rímskych amfor, ktoré dokazujú čulý obchod na križovatke Jantárovej a Podunajskej obchodnej cesty. "Zvlášť významný bol nález pokladu 15 zlatých keltských statérov: Bietecov a Nonnosov, po prvýkrát v histórii na Slovensku, a sedem strieborných mincí – štyri tetradrachmy bratislavského typu a tri simmeringy v zimnej jazdiarni," vysvetlila Musilová. Takýto vzácny poklad mincí keltského oppida sa dosiaľ na území Bratislavy podľa jej slov nenašiel.

TASR
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SOS Bratislavský hrad: Pre výstavbu garáží sa zdvihla vzbura
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Plánovaná výstavba garáží pod Bratislavským hradom priniesla vlnu nevôle a kritiky z radov občanov aj aktivistov. Tí si pripravili aj niekoľko výziev, ktorými chcú stavbe zabrániť.

Garáže pod Hradom sa nepáčia obyvateľom ani aktivistom.

Autor: ilustračné, TASR

Stavebnú činnosť v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu treba dočasne obmedziť. Takúto výzvu v pondelok podáva občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad, ktorá bojuje proti výstavbe garáží v areáli hradu, na Krajský pamiatkový úrad v Bratislave. Aktivisti rovnako žiadajú, aby areál zmenil svojho správcu. Informovali o tom na tlačovej konferencii.

Žiadajú zmenu správcu

Správcom areálu hradu je dnes kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, vlastníkom je štát. Občianska iniciatíva žiada, aby sa správca zmenil a o areál sa staralo Slovenské národné múzeum (SNM). "Domnievame sa, že je to práve SNM, ktoré disponuje lepšími odbornými predpokladmi na to, aby vykonávalo takúto relatívne zložitú činnosť, spočívajúcu v správe tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky," vysvetlil advokát Michal Kiča.

Treba si podľa neho uvedomiť, že Kancelária NR SR je zákonom zriadená inštitúcia, ktorej úlohou je poskytovanie určitého servisu pre činnosť zákonodarného zboru. Iniciatíva preto v pondelok plánuje podať podnet Ministerstvu financií SR, aby pripravilo návrh na zmenu v osobe správcu tohto štátneho majetku.

Rozhodnúť treba čo najskôr

Aktivisti však ani pri týchto dvoch podaniach nekončia. Členovia iniciatívy plánujú tiež podať podnet aj na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten by zase mal podľa nich preskúmať záväzné stanoviská a rozhodnutia podriadeného Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktoré vydal vo veci rekonštrukcie a obnovy hradu.

"Je potrebné, aby sa najmä o obmedzení prác v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov rozhodlo bez zbytočného odkladu," myslí si Kiča.

Čítajte viac

Lokalita pri Hrade je zničená. Kontroverzné garáže budú ešte drahšie

Vzbura pre výstavbu garáží

Na Bratislavskom hrade pokračuje ďalšia etapa rekonštrukcie hradného areálu s výstavbou repliky zimnej jazdiarne, čo má byť priestor aj pre bály, prezentácie, štátne aktivity či aktivity mesta. Má sa tiež zrekonštruovať aj Baroková záhrada. Ale medzi obyvateľmi i odborníkmi sa zdvihla vzbura pre výstavbu garáží. Projekt žiadajú prehodnotiť, v areáli sa totiž našli rímsko-keltské nálezy.

Objav mení pohľad na históriu Bratislavy

Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave vysvetľuje, že výskum priniesol popri rade nálezov z iných historických období predovšetkým objav komplexu murovaných architektúr so zachovanými omietkami a rôznymi typmi brúsených maltových dlážok podľa rímskych stavebných predlôh.

"Tento významný objav prekonal všetky očakávania a zásadne mení pohľad nielen na históriu Bratislavy a juhozápadného Slovenska, ale aj vývoja stredoeurópskeho priestoru v období 1. storočia pred Kristom," podotkla.

Okrem murovanej architektúry sa podarilo podľa Musilovej objaviť niekoľko tisíc fragmentov rímskych amfor, ktoré dokazujú čulý obchod na križovatke Jantárovej a Podunajskej obchodnej cesty.

"Zvlášť významný bol nález pokladu 15 zlatých keltských statérov: Bietecov a Nonnosov, po prvýkrát v histórii na Slovensku, a sedem strieborných mincí – štyri tetradrachmy bratislavského typu a tri simmeringy v zimnej jazdiarni," vysvetlila Musilová. Takýto vzácny poklad mincí keltského oppida sa dosiaľ na území Bratislavy podľa jej slov nenašiel.

ASR
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Aktivisti a odborníci: Stopnite garáže na Bratislavskom hrade
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Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad a odborníci hľadajú možnosti, aby sa im podarilo pozastaviť výstavbu garáží a prehodnotiť projekt garáží na Bratislavskom hrade. V tejto veci oslovili premiéra aj predsedu parlamentu.

Unikátne keltské pamiatky na Bratislavskom hrade sa musia prezentovať celej verejnosti, tvrdí Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Ako ďalej konštatovala na pondelkovej tlačovej besede predstaviteľov občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, Spolku architektov Slovenska (SAS) a ďalších odborníkov, “pamiatky treba chrániť a myslieť na to, aby sa na ne nezabudlo“.

Prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann prezentoval otvorený list predsedovi Národnej rady SR Petrovi Pellegrinimu, v ktorom ho 18. februára SAS v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu.

Iniciatíva SAS nie je zameraná proti niekomu, je to iniciatíva za Bratislavský hrad, konštatoval na tlačovej besede Hermann. Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu.

"Neviem si predstaviť, či by niekoho napadlo budovať garáže na Pražskom hrade,“ tvrdí Hermann, ktorý verí, že stavebník urobil všetko pre to, aby sa pamiatky nepoškodili. Obáva sa však, že sa ozvali neskoro – jama pre garáže je už prakticky vykopaná.

V tejto situácii sa treba sústrediť na pamiatky. Nikto zároveň podľa prezidenta SAS nechce, aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč. Projekt by sa však mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky.

“Na hrady sa vstupuje hradnými bránami a nie vjazdom do garáží,“ dodal. Podľa generálneho projektanta stavby Ivana Masára sa projekt dá využiť aj na iný účel, nielen na garáže.

“Samozrejme, vždy je všetko možné, otázka je len, nakoľko to niečo iné bude dávať zmysel a aký bude z toho osoh,“ povedal pre médiá Masár. Pýta sa, kde boli kritické hlasy v rokoch 2008 – 2009, keď projekt po prvý raz predstavili verejnosti.

Podľa Jána Madarasa z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý na Hrade robil geologický prieskum, plocha, kde sú plánované garáže, bola v stredoveku kameňolomom.

Geológovia ešte vlani vyzývali, aby sa časť lomu predstavila v rámci budúcej barokovej záhrady. Už to však možné nie je, keďže na mieste lomu sa budujú garáže.

Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa minulý týždeň obrátili na premiéra Roberta Fica s občianskou výzvou na pozastavenie výstavby garáží, jazdiarne a záhrady na bratislavskom hradnom kopci dovtedy, “kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok“.

Ak sa práce dočasne nezastavia najneskôr 28. februára, tak avizujú v lokalite nálezov protesty. Občianska iniciatíva prehlasuje, že nekoná pod vplyvom politických či ekonomických záujmov.

NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže. Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení.

Pellegrini to povedal 3. februára po stretnutí s bratislavským primátorom Ivom Nesrovnalom, ktorý sa zaujímal o zachovanie historických pamiatok na Hrade. Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch.

Premiestnili ho na bezpečné miesto. Ostatné stavebné zásahy nezasahujú do ďalších nálezov, ktoré podľa šéfa NR SR zostávajú na pôvodných miestach. Pellegrini tiež avizoval, že vo februári pribudnú na stavenisku webkamery, ktoré budú zaznamenávať priebeh výstavby.

„Obrázky a fotografie budú zverejňované na webe, aby občania mohli kontrolovať, ako bežia stavebné procesy.“ Po rekonštrukcii bude môcť reprezentačné priestory zimnej jazdiarne na Hrade využívať aj mesto.

Bratislavský primátor požiadal, aby sa cenné nálezy zachovali pre turistický ruch. Archeologický prieskum ukončili v júli a odvtedy Kancelária NR SR viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok.

Pamiatkari nariadili Kancelárii NR SR zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu. Časť nálezov sa zakonzervuje a zasype sa zemou. Ich objav označí na povrchu nielen informačná tabuľa, ale napríklad i model usporiadania muriva.

Koncom novembra 2014 sa na predsedu NR SR obrátili niektorí odborníci s výzvou o záchranu archeologických pamiatok na Bratislavskom hrade. Podľa nich garáže na Hrad nepatria a žiadali vytvorenie komisie so zastúpením odborníkov a verejnosti, ktorá by preskúmala, či stavebné riešenie rešpektuje kultúrne a historické záujmy.

„Ide o najstaršie murované stavby v strednej Európe, staršie ako slávne neďaleké rakúske Carnuntum,“ upozorňujú. Pod otvorenú výzvu na internete http://www.peticie.com/…dsedovi_nrsr sa doteraz podpísalo viac ako 8 800 ľudí. Koordinátori výzvy ju 1. decembra odovzdali NR SR a v tom čase sa pod ňu podpísalo približne 6 000 ľudí.

Jej autori na svoje požiadavky verejne upozornili 3. decembra 2014 počas pokojného protestu pred NR SR pri múroch Bratislavského hradu. Podľa nich sa unikátne archeologické pamiatky z čias Rímskej ríše nemajú zasypávať a ani premiestňovať, ale majú sa zrekonštruovať a sprístupniť odbornej aj laickej verejnosti.

Na proteste zazneli aj obavy z následkov, ktoré môže mať stavba garáží pre celý hradný vrch, napríklad aj pre statiku tunela pod hradným kopcom.

Unikátne stavby, ktoré si dali postaviť rímskymi staviteľmi Kelti, objavili archeológovia na severnej terase Hradu pod bývalou Zimnou jazdiarňou z čias Márie Terézie, v okolí bývalej barokovej záhrady.

Takéto stavby mimo územia Rímskej ríše doteraz neobjavili. Zachovali sa tu dvetisíc rokov staré múry, fragmenty zdobenej dlážky, ucelená liata dlážka, interiérová omietka. Výskum odkryl vzácne zlaté a strieborné keltské mince, rímske mince z 1. storočia p. n. l. a ďalšie artefakty.

Objavy rímskych stavieb z obdobia ešte pred vznikom hranice Rímskej ríše, Limes Romanus, sú natoľko dôležité že sa naši archeológovia s nimi zapojili do Európskeho projektu Danube Limes Brand.

V oblasti náleziska plánujú obnoviť barokovú záhradu s artefaktmi z minulosti a pod jej úrovňou vzniknú podzemné garáže. Garáže vznikajú v priestore kameňolomu, ktorý tu v minulosti tiež bol.
Úrad vlády: Téma garáží na Bratislavskom hrade patrí NR SR, nie vláde

Výstavba garáží na Bratislavskom hrade je plne v kompetencii Národnej rady SR a nie Úradu vlády SR. „Preto akékoľvek otázky alebo výzvy je potrebné adresovať priamo kancelárii predsedu NR SR,“ uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.


URL| http://r2.pravda.sk/r.ashx?r=newton&url=http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/346554-aktivisti-a-odbornici-stopnite-stavbu-garazi-na-bratislavskom-hrade/

SOS Bratislavský hrad
23.2.2015    Rádio Expres    str. 01    17:00 Infoexpres
            
Tomáš ŠKARBA, moderátor
--------------------
Občianski aktivisti chcú urýchlene zastaviť výstavbu garáží v areáli bratislavského hradu. Upozornili, že kancelária Národnej rady nie je vlastníkom areálu, ale jeho správcom. Občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad preto žiada aj zmenu správcu. Chcú, aby sa o areál staralo Slovenské národné múzeum, ktoré pre túto prácu disponuje lepšími odbornými predpokladmi. Pokračuje advokát Michal Kiča.

Michal KIČA, advokát
--------------------
Dnes podávame výzvu na Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, aby rozhodol o dočasnom obmedzení stavebnej činnosti v bezprostrednej blízkosti týchto významných archeologických nálezov na severnej trase Bratislavského hradu.

Tomáš ŠKARBA, moderátor
--------------------
Archeológovia totiž objavili v priestoroch areálu pamiatky, ktoré prekonali ich očakávania. Téme sa budeme na Exprese venovať aj v zajtrajšej relácii Braňo Závodský Naživo. V štúdiu privítame šéfku občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad Lele Zembovú.

Aktivisti chcú obmedziť stavbu
23.2.2015    Rádio Lumen    str. 06    17:30 Infolumen
            
Monika MAJEROVÁ, moderátorka
--------------------
Stavebnú činnosť v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu, treba dočasne obmedziť. Takúto výzvu dnes podala na Krajský pamiatkový úrad v hlavnom meste občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad. Tá bojuje proti výstavbe garáží v areáli hradu. Aktivisti rovnako žiadajú, aby areál zmenil svojho správcu.

Michal KIČA, advokát
--------------------
Aby rozhodol o dočasnom obmedzení stavebnej činnosti v bezprostrednej blízkosti týchto významných archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu. Domnievame sa, že je potrebné, aby rozhodol bez zbytočného odkladu.

redaktorka
--------------------
Správcom areálu hradu je kancelária Národnej rady a vlastníkom je štát. Občianska iniciatíva žiada, aby sa o areál postaralo Slovenské národné múzeum. Opäť advokát Michal Kiča.

Michal KIČA, advokát
--------------------
Domnievame sa, že je to práve Slovenské národné múzeum, ktoré disponuje lepšími odbornými predpokladmi na to, aby vykonávalo takúto relatívne teda zložitú činnosť spočívajúcu v správe tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. Je potrebné si uvedomiť, že kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je zákonom zriadená inštitúcia, ktorej úlohou je poskytovanie určitého servisu pre činnosť zákonodárneho zboru.

redaktorka
--------------------
Iniciatíva plánuje podať podnet na ministerstvo financií, aby pripravilo návrh na zmenu v osobe správcu tohto štátneho majetku. Podnet chcú podať aj na Pamiatkový úrad.

Architekti žiadajú zmenu projektu garáží na Bratislavskom hrade
23.2.2015    Rádio Regina    str. 01    17:00 Žurnál Rádia Regina
            
Stano LAŽO, moderátor
--------------------
Občianske združenie SOS Bratislavský hrad žiada pamiatkový úrad, aby dočasne pozastavil výstavbu podzemných garáží v areáli národnej kultúrnej pamiatky. Dôvodom má byť ochrana archeologických nálezov. Slovenský spolok architektov vyzýva na zmenu projektu podzemnej stavby. Odborníci ale zároveň upokojujú, že na hrade sa žiadna pamiatka doteraz nezničila.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Na hrady sa vchádza bránami a nie garážami. Aj takáto kritika zaznieva na pokračujúcu výstavbu podzemných garáží pri Bratislavskom hrade. Architekti žiadajú zmenu projektu podzemnej stavby. Prezident Spolku slovenských architektov Juraj Herman.

Juraj HERMAN, prezident  Spolku slovenských architektov
--------------------
Ten objekt garáž by sa dal ešte preprojektovať, napríklad vynechaním dvoch stropov by tam mohli vzniknúť dva veľké priestory výstavného charakteru.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Reaguje hlavný projektant rekonštrukcie Bratislavského hradu Ivan Masár.

Ivan MASÁR, hlavný projektant Bratislavského hradu
--------------------
Nebránime sa my debate o čomkoľvek, mne je len dosť ľúto, že v roku 2008, 2009, keď tento zámer bol prvý raz prezentovaný, tieto informácie nikoho nezaujali a začínajú teraz aktivity v momente, keď prakticky je stavba odpoly hotová.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Aktivisti, ktorí medzičasom založili občianske združenie SOS Bratislavský hrad, opakovane projekt kritizujú aj z pohľadu budúcich generácií, ktoré podľa nich oberá štát o kultúrne dedičstvo. Zároveň podávajú podnet na krajský pamiatkový úrad. Právny zástupca združenia Michal Kiča.

Michal KIČA, právny zástupca občianskeho združenia SOS Bratislavský hrad
--------------------
Aby dočasne obmedzi výkon stavebnej činnosti v bezprostrednej blízkosti týchto významných archeologických nálezísk a zároveň podávame podnet na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, aby ako nadriadený orgán preskúmal doterajšiu rozhodovaciu činnosť.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Ničenie pamiatok ale odmietli všetci oslovení odborníci. Dôrazne sa voči takýmto informáciám ohradil aj vedúci archeologického výskumu v rokoch 2013-2014 Milan Horňák.

Milan HORŇÁK, vedúci archeologického výskumu v rokoch  2013-2014
--------------------
Počas archeologického výskumu vlastne stavby neboli zničené. Samozrejme boli preskúmané, bol navrhnutý režim ochrany. Gréckorímske stavby sú mimo zásahu garáží. Tam kde bola kolízia, tam bolo vlastne prijaté opatrenie tak, že bol rímsky múr spevnený.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Na možné riziká znehodnotenia pamiatok počas výstavby nákladnými autami upozornil Ján Madarás z Geologického ústavu SAV. Oslovili sme aj Kanceláriu Národnej rady, ktorá je objednávateľom stavby. Do vysielania príspevku ale stanovisko neposkytli. Marián Kukelka, RTVS.

Protesty proti garážam
23.2.2015    Rádio Slovensko    str. 16    18:00 Rádiožurnál
            
Elena KORIČANSKÁ, moderátorka
--------------------
Občianske združenie SOS Bratislavský hrad  žiada Pamiatkový úrad, aby dočasne pozastavil výstavbu podzemných garáží v areáli tejto národnej kultúrnej pamiatky. Dôvodom má byť ochrana archeologických nálezov, Slovenský spolok architektov vyzýva na zmenu projektu podzemnej stavby. Odborníci ale zároveň upokojujú, že na hrade sa žiadna pamiatka doteraz nezničila.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Architekti žiadajú zmenu projektu podzemnej stavby, prezident Spolku slovenských architektov Juraj Herman.

Juraj HERMAN, prezident Spolku slovenských architektov
--------------------
Ten objekt garáží by sa dal ešte preprojektovať, napríklad vynechaním dvoch stropov by tam mohli vzniknúť dva veľké priestory výstavného charakteru.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Reaguje hlavný projektant rekonštrukcie Bratislavského hradu Ivan Masár.

Ivan MASÁR, hlavný projektant rekonštrukcie Bratislavského hradu
--------------------
Nebránime sa my debate o čomkoľvek a mne je len dosť ľúto v roku 2008, 2009, keď tento zámer bol prvý raz prezentovaný tieto informácie nikoho nezaujali. A začínajú teraz aktivity v momente, keď prakticky je stavba odpoly hotová.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Aktivisti, ktorí medzičasom založili občianske združenie SOS Bratislavský hrad opakovane projekt kritizujú aj z pohľadu budúcich generácií, ktoré podľa nich oberá štát o kultúrne dedičstvo. Zároveň podávajú podnet na Krajský pamiatkový úrad, ničenie pamiatok ale odmietli všetci oslovení odborníci. Dôrazne sa voči takýmto informáciám ohradil aj vedúci archeologického výskumu v rokoch 2013-2014 Milan Horňák.

Milan HORŇÁK, vedúci archeologického výskumu v rokoch 2013-2014
--------------------
Počas archeologického výskumu vlastne stavby ako neboli zničené, samozrejme boli preskúmané, bol navrhnutý režim ochrany. Keltsko-rímske stavby sú mimo zásahu garáží.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Na aktuálnu situáciu reaguje z Národnej rady Pavel Chovanec.

Pavel CHOVANEC, hovorca Národnej rady SR
--------------------
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dnes popoludní dostal otvorenú výzvu, oboznamuje sa s ňou a začal sa ňou intenzívne a vážne zaoberať.

Marián KUKELKA, redaktor
--------------------
Aktuálne stavebné práce v areáli Bratislavského hradu budú onedlho sledovať aj webové kamery. Marián Kukelka, RTVS.

Tab: Prehľad udalostí očakávaných v pondelok 23. februára
23.2.2015    Spravodajstvo SITA    str. 00    Domáci
    mt        
BRATISLAVA

* 09:30	Ústne pojednávanie disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu SR s ružomberskou sudkyňou Miriam P.
	Najvyšší súd SR, miestn. P20, (2. posch.), Nám. SNP 28

* # 10:00	TB o duálnom vzdelávaní - šanca na zníženie nezamestnanosti mladých 
	P.ú.: predseda Výboru pre odborné vzdelávanie SNOPK Roman Nosko, minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a člen predstavenstva SNOPK Peter Lazar
	priestory Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, Suché mýto 1

  * 10:30	Zasadnutie Súdnej rady SR
	Najvyšší súd SR, zasadačka 477, (4. posch.), Župné nám. 13

11:00	TB o medzinárodnom festivale AnimeSHOW 2015 a Game Expo 2015 
	priestory iHryska, Trenčianska 47 

   * # F 11:00	TK o situácii na Bratislavskom hrade v súvislosti s výstavbou podzemných garáží
	Hostia: Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok, Ján Madaras z Geologického ústavu SAV, Ľudovít Urban zo Spolku architektov Slovenska, Matej Fabšič za SOS Bratislavský hrad
	miestnosť Ambasádor, hotel Devín, Riečna ulica 162/4, Bratislava

 11:00 - 14:00	Konferencia EKO-manažér
	Téma: Konferencia EKO-manažér je organizovaná v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce
	Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 150/20, Bratislava

* 14:00	TK Stavovských a profesijných organizácií združených v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu
	Téma: Zabezpečenie odborného vzdelávania v praxi z pohľadu zamestnávateľov
	City Hotel Bratislava, Seberíniho 9

15:00	Podpredseda NR SR Miroslav Číž prijme poslanca parlamentu Kazašskej republiky Kuanysha Sultanova 
	Národná rada SR, miestnosť 183, Nám. A. Dubčeka 1

15:45	Róbert Madej, predseda Skupiny priateľstva NR SR s Bieloruskou, Moldavskou, Arménskou, Azerbajdžanskou, Kazašskou, Kirgizskou, Tadžickou a Uzbeckou republikou, Turkménskom a Gruzínskom prijme špeciálneho vyslanca prezidenta Kazašskej republiky a člena Senátu Parlamentu Kazašskej republiky Kuanysha Sultanova
	Národná rada SR, miestn. 150, Námestie A. Dubčeka 1

18:00	Vernisáž fotografií ruského fotografa Andreja Stenina Donbas, ktorý tragicky zahynul pri výkone svojho povolania
	TB 17:00
	foyer, hotel Kempinski, Dvořákovo nábr. 6

REGIÓNY

08:30	Pojednávanie vo veci diskriminačnej žaloby otca maloletého dieťaťa proti kolíznemu opatrovníkovi maloletého dieťaťa (ÚPSVR SR)
	Okresný súd, miestn. 123, Piaristická 27, Trenčín

* 10:00	Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
	Úrad ŽSK, kongresová sála, Komenského 48, Žilina

11:00-15:00	Prezentácia projektu Hrad Ľupča - obnova horného nádvoria - otváracia konferencia 
	P.ú.: veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, gen. riad. Sekcie bilaterálnych finančných zdrojov Úradu vlády SR Ján Krak, gen. riad. Železiarní Podbrezová, a.s. Vladimír Soták 
	spoločenská sála, Ľupčiansky hrad, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica 

ZAHRANIČIE
	Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák na dvojdňovej oficiálnej návšteve Filipín (22.-23.2.)
	Filipíny

	Domáca redakcia SITA 
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Akcie označené * domáca a regionálna redakcia agentúry SITA spravodajsky pokrýva
K akciám označeným # pripravuje agentúra SITA zvukovú správu
F - udalosť pokrýva fotoreportér SITA

FOTO Unikátny nález na Bratislavskom hrade: Aktivisti žiadajú odobrať stavbu politikom!
23.2.2015    bleskovky.sk    str. 00    
    TASR        
pred 14 minútami

BRATISLAVA - Stavebnú činnosť v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu treba dočasne obmedziť. Takúto výzvu dnes podáva občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad, ktorá bojuje proti výstavbe garáží v areáli hradu, na Krajský pamiatkový úrad v Bratislave. Aktivisti rovnako žiadajú, aby areál zmenil svojho správcu. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii.

Správcom areálu hradu je dnes kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, vlastníkom je štát. Občianska iniciatíva žiada, aby sa správca zmenil a o areál sa staralo Slovenské národné múzeum (SNM). "Domnievame sa, že je to práve SNM, ktoré disponuje lepšími odbornými predpokladmi na to, aby vykonávalo takúto relatívne zložitú činnosť, spočívajúcu v správe tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky," vysvetlil advokát Michal Kiča.

Treba si podľa neho uvedomiť, že Kancelária NR SR je zákonom zriadená inštitúcia, ktorej úlohou je poskytovanie určitého servisu pre činnosť zákonodarného zboru. Iniciatíva tak dnes preto plánuje podať podnet Ministerstvu financií SR, aby pripravilo návrh na zmenu v osobe správcu tohto štátneho majetku.

Kancelária predsedu NR SR potvrdila, že výzvu od občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad dnes dostali. "Predseda NR SR Peter Pellegrini dnes popoludní dostal otvorenú výzvu občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, s ktorou sa oboznamuje a začal sa s ňou intenzívne a vážne zaoberať. Rovnako požiadal spolupracovníkov Kancelárie NR SR, aby si vyžiadali ďalšie stanoviská expertov," uviedol hovorca predsedu parlamentu Pavel Chovanec.

Aktivisti však ani pri týchto dvoch podaniach nekončia. Členovia iniciatívy dnes plánujú tiež podať podnet aj na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten by zase mal podľa nich preskúmať záväzné stanoviská a rozhodnutia podriadeného Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktoré vydal vo veci rekonštrukcie a obnovy hradu. "Je potrebné, aby sa najmä o obmedzení prác v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov rozhodlo bez zbytočného odkladu," myslí si Kiča.

Na Bratislavskom hrade pokračuje ďalšia etapa rekonštrukcie hradného areálu s výstavbou repliky zimnej jazdiarne, čo má byť priestor aj pre bály, prezentácie, štátne aktivity či aktivity mesta. Má sa tiež zrekonštruovať aj Baroková záhrada. Ale medzi obyvateľmi i odborníkmi sa zdvihla vzbura pre výstavbu garáží. Projekt žiadajú prehodnotiť, v areáli sa totiž našli rímsko-keltské nálezy.

Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave vysvetľuje, že výskum priniesol popri rade nálezov z iných historických období predovšetkým objav komplexu murovaných architektúr so zachovanými omietkami a rôznymi typmi brúsených maltových dlážok podľa rímskych stavebných predlôh. "Tento významný objav prekonal všetky očakávania a zásadne mení pohľad nielen na históriu Bratislavy a juhozápadného Slovenska, ale aj vývoja stredoeurópskeho priestoru v období 1. storočia pred Kristom," podotkla.

Okrem murovanej architektúry sa podarilo podľa Musilovej objaviť niekoľko tisíc fragmentov rímskych amfor, ktoré dokazujú čulý obchod na križovatke Jantárovej a Podunajskej obchodnej cesty. "Zvlášť významný bol nález pokladu 15 zlatých keltských statérov: Bietecov a Nonnosov, po prvýkrát v histórii na Slovensku, a sedem strieborných mincí – štyri tetradrachmy bratislavského typu a tri simmeringy v zimnej jazdiarni," vysvetlila Musilová. Takýto vzácny poklad mincí keltského oppida sa dosiaľ na území Bratislavy podľa jej slov nenašiel.

TASR


URL| http://www.topky.sk/cl/10/1458481/FOTO-Unikatny-nalez-na-Bratislavskom-hrade--Aktivisti-ziadaju-odobrat-stavbu-politikom-

Kontroverzné garáže na Bratislavskom hrade: Aktivisti poslali predsedovi parlamentu výzvu
23.2.2015    cas.sk    str. 00    
    SITA        
Pellegrini sa výzvou zaoberá. Autor: fab, anc

dnes, 19:25 / Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad žiadajú pozastavenie výstavby garáží na Hrade, obávajú sa o unikátne pamiatky.

Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini v pondelok popoludní dostal otvorenú výzvu občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad pozastaviť výstavbu garáží na Hrade, s výzvou sa oboznamuje a začal sa ňou zaoberať. "Rovnako požiadal spolupracovníkov Kancelárie NR SR, aby si vyžiadali ďalšie stanoviská expertov," povedal pre agentúru SITA hovorca predsedu NR SR Pavel Chovanec. Na predsedu NR SR Petra Pellegriniho sa v otvorenom liste 18. februára obrátil aj prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann. Šéfa parlamentu v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu. Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu. Nikto podľa prezidenta SAS nechce, aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč. Projekt by sa však mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky.

Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa minulý týždeň obrátili aj na premiéra Roberta Fica s občianskou výzvou na pozastavenie výstavby garáží, jazdiarne a záhrady na bratislavskom hradnom kopci dovtedy, kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok. Ak sa práce dočasne nezastavia najneskôr 28. februára, tak avizujú v lokalite nálezov protesty. Občianska iniciatíva prehlasuje, že nekoná pod vplyvom politických či ekonomických záujmov. Podľa Úradu vlády SR výstavba garáží na Bratislavskom hrade je plne v kompetencii Národnej rady SR. "Preto akékoľvek otázky alebo výzvy je potrebné adresovať priamo kancelárii predsedu NR SR," pre agentúru SITA to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže. Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení. Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch. Premiestnili ho na bezpečné miesto. Ostatné stavebné zásahy nezasahujú do ďalších nálezov, ktoré podľa šéfa NR SR zostávajú na pôvodných miestach. Archeologický prieskum ukončili vlani v júli a odvtedy Kancelária NR SR viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok. Pamiatkari nariadili Kancelárii NR SR zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu.

SITA


URL| http://www.cas.sk/clanok/308939/kontroverzne-garaze-na-bratislavskom-hrade-aktivisti-poslali-predsedovi-parlamentu-vyzvu.html

Aktivisti v boji s garážami pritvrdili, chcú vymeniť správcu: Zoberte parlamentu areál Bratislavského hradu!
23.2.2015    dnes.sk    str. 00    
    Veronika Cosculluela        
Dnes 14:57

Veronika Cosculluela BRATISLAVA - Boj sa garážami, ktoré vyrastajú pod keltskými pamiatkami na Bratislavskom hrade sa vyostruje. Aktivisti bijú na poplach. Pre parkovacie miesta totiž môžu vzácne pamiatky utrpieť nenapraviteľné škody. Občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad navrhuje, aby už areál nespravovala kancelária parlamentu, ale múzeum. 

Stavebnú činnosť v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu treba dočasne obmedziť, vyzýva opakovane občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad. Okrem toho aktivisti žiadajú, aby areál zmenil svojho správcu.

Tým je dnes kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, vlastníkom je štát. Aktivisti navrhujú,aby sa o areál staralo Slovenské národné múzeum (SNM). "Domnievame sa, že je to práve SNM, ktoré disponuje lepšími odbornými predpokladmi na to, aby vykonávalo takúto relatívne zložitú činnosť, spočívajúcu v správe tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky," vysvetlil advokát Michal Kiča.

V okolí parlamentu, na hradnom vŕšku v Bratislave vidieť v týchto dňoch autá Váhostavu, ako sa na prácach rušne striedajú. Namiesto toho, aby sa kancelária parlamentu rozhodla postaviť na nádvorí Bratislavského hradu archeologický park, unikátny svojho druhu v strednej Európe, vyrastie tam baroková záhrada, zimná jazdiareň a najspornejšia časť, ktorú povolili - podzemná garáž.

Aktivisti a umelci sú proti

Tento týždeň zverejnila parlamentná kancelária vizualizáciu a treba priznať, že rekonštrukčné plány za 27 miliónov na nej vyzerajú naozaj príťažlivo. Garáže budú stáť vyše 11 miliónov eur. Proti nim sa už začali angažovať aj osobnosti kultúry, nielen hŕsta pamiatkarov. Vznikla občianska výzva na pozastavenie výstavby na hradnom kopci adresovaná premiérovi.

„V súvislosti s plánovanou výstavbou podzemných garáží, záhrady a jazdiarne v lokalite Bratislavského hradu boli počas archeologických prieskumov a výkopových prác odkryté nesmierne vzácne artefakty, ktoré svojim historickým významom presahujú hranice Slovenskej republiky,“ píše sa v liste, pod ktorý sa podpísali napríklad herečka Danica Jurčová, či speváčka Lucia Šoralová.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

„Z doterajšieho priebehu stavebných prác a ani z prístupu Národnej rady Slovenskej republiky sme žiaľ nenadobudli istotu, že bude zabezpečená skutočne dôstojná a významu nálezov zodpovedajúca prezentácia. Ani nedávna zmena projektu, ktorej cieľom bolo prispôsobenie stavieb nálezom, nepriniesla riešenie, ktoré by obstálo v konfrontácii s modernými poznatkami a prístupmi k prezentácii takto významných nálezov. Riešenie, ktoré počíta s opätovným zasypaním miesta nálezu a jeho povrchovým pripomenutím považujeme za absolútne nevhodné a ignorujúce unikátny význam celej lokality. Rovnako pílenie oporných stĺpov a múrov a sťahovanie nálezov z pôvodnej lokality výskytu sú v tejto situácii úplne neprijateľné,“ pokračujú v liste a zároveň žiadajú, aby bezpečnosť prác pre pamiatky posúdili aj odborníci zo zahraničia.

Parlament uisťuje, že pamiatky chránia dostatočne

Na list odpovedal šéf Národnej rady Peter Pellegrini. Ubezpečuje, že je aj v ich najlepšom záujme pamiatky chrániť. Zdôraznil, že plánovaná výstavba podzemných garáží neohrozí pamiatky z keltských dôb, je však faktom, že niektoré z nich budú opätovne zasypané. Argumentuje aj tým, že všetko – jazdiareň, záhrada aj garáže budú slúžiť verejnosti.

"Chcem vás ubezpečiť, že jednotlivé formy prezentácie nálezov, sú výsledkom mnohých rokovaní s Krajským pamiatkovým úradom, ako aj s archeológmi MÚOP, ktorí realizovali predchádzajúci prieskum," napísal v liste viceprimátorke Bratislavy Ivete Plšekovej, ktorá je pod iniciatívu na zastavenie prác tiež podpísaná.

Zdroj: TASR

„Skúsenosti, ako zaobchádzame s pamiatkami na Slovensku, nie sú najlepšie. A tieto nálezy na Bratislavskom hrade nám zoslali nebesia. Chýbala mi tu odborná diskusia,“ konštatoval pre denník Pravda šéf Archeologického ústavu SAV v Nitre Karol Pieta.

Niektorí poslanci na čele s Alojzom Hlinom pripomínajú aj to, že drahej investícii, ktorá má ešte potenciál ešte navýšiť požadované zdroje, nepredchádzala verejná diskusia. Ten, kto si teda myslí, že garáže na hrad nepatria, má smolu. Všetko je už odklepnuté. Firma podnikateľa Juraja Širokého, Váhostav získala okrem stavebných prác aj zákazku na sprístupnenie pamiatok formou prezentácie.


URL| http://aktualne.atlas.sk/nalezy-na-bratislavskom-hrade-nam-zoslali-nebesia-architekti-varuju-aby-sme-ich-neposkodili/slovensko/spolocnost/

Aktivisti sa nevzdávajú! Výstavbu garáží v areáli Bratislavského hradu treba obmedziť
23.2.2015    dnes24.sk    str. 00    
    Tomáš Stupavský        
Stavebnú činnosť v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu treba dočasne obmedziť. Takúto výzvu dnes podáva občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad, ktorá bojuje proti výstavbe garáží v areáli hradu, na Krajský pamiatkový úrad v Bratislave.

23. február 2015 Tomáš Stupavský

Foto: Tomáš Stupavský / Zdroj: Dnes24.sk

Aktivisti rovnako žiadajú, aby areál zmenil svojho správcu. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii.

O areál sa musí starať Slovenské národné múzeum

Správcom areálu hradu je dnes kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, vlastníkom je štát. Občianska iniciatíva žiada, aby sa správca zmenil a o areál sa staralo Slovenské národné múzeum (SNM).

„Domnievame sa, že je to práve SNM, ktoré disponuje lepšími odbornými predpokladmi na to, aby vykonávalo takúto relatívne zložitú činnosť, spočívajúcu v správe tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,“ vysvetlil advokát Michal Kiča.

Treba si podľa neho uvedomiť, že Kancelária NR SR je zákonom zriadená inštitúcia, ktorej úlohou je poskytovanie určitého servisu pre činnosť zákonodarného zboru. Iniciatíva tak dnes preto plánuje podať podnet Ministerstvu financií SR, aby pripravilo návrh na zmenu v osobe správcu tohto štátneho majetku.

Prečítajte si tiež: Hlinovi sa nepáči výstavba garáží na Bratislavskom hrade. Obrátil sa na prokuratúru

Aktivisti však ani pri týchto dvoch podaniach nekončia. Členovia iniciatívy dnes plánujú tiež podať podnet aj na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten by zase mal podľa nich preskúmať záväzné stanoviská a rozhodnutia podriadeného Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktoré vydal vo veci rekonštrukcie a obnovy hradu. „Je potrebné, aby sa najmä o obmedzení prác v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov rozhodlo bez zbytočného odkladu,“ myslí si Kiča.

Na Bratislavskom hrade pokračuje ďalšia etapa rekonštrukcie hradného areálu s výstavbou repliky zimnej jazdiarne, čo má byť priestor aj pre bály, prezentácie, štátne aktivity či aktivity mesta. Má sa tiež zrekonštruovať aj Baroková záhrada. Ale medzi obyvateľmi i odborníkmi sa zdvihla vzbura pre výstavbu garáží. Projekt žiadajú prehodnotiť, v areáli sa totiž našli rímsko-keltské nálezy.

Množstvo vzácnych pamiatok

Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave vysvetľuje, že výskum priniesol popri rade nálezov z iných historických období predovšetkým objav komplexu murovaných architektúr so zachovanými omietkami a rôznymi typmi brúsených maltových dlážok podľa rímskych stavebných predlôh.

„Tento významný objav prekonal všetky očakávania a zásadne mení pohľad nielen na históriu Bratislavy a juhozápadného Slovenska, ale aj vývoja stredoeurópskeho priestoru v období 1. storočia pred Kristom,“ podotkla.

Okrem murovanej architektúry sa podarilo podľa Musilovej objaviť niekoľko tisíc fragmentov rímskych amfor, ktoré dokazujú čulý obchod na križovatke Jantárovej a Podunajskej obchodnej cesty.

„Zvlášť významný bol nález pokladu 15 zlatých keltských statérov: Bietecov a Nonnosov, po prvýkrát v histórii na Slovensku, a sedem strieborných mincí – štyri tetradrachmy bratislavského typu a tri simmeringy v zimnej jazdiarni,“ vysvetlila Musilová. Takýto vzácny poklad mincí keltského oppida sa dosiaľ na území Bratislavy podľa jej slov nenašiel.

Prečítajte si tiež: ROZHOVOR: Architekt Ferdinand Milučký: Výstavba garáží na hrade je surovosť najvyššieho stupňa


URL| http://bratislava.dnes24.sk/aktivisti-sa-nevzdavaju-vystavbu-garazi-v-areali-bratislavskeho-hradu-treba-obmedzit-198465

MINÚTA PO MINÚTE
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Radičovú berie eurokomisárka 

Bývalá premiérka Iveta Radičová má nový angažmán. Bude poradkyňou Věry Jourovej, českej eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. Informovala o tom agentúra Sita. Radičová hovorí, že Brusel zaujíma jej „Iniciatíva pre otvorené vládnutie“. 

Na Hrade žiadajú múzeum 

Bratislavský hrad nepatrí do rúk vedeniu Národnej rady, vyhlásili aktivisti iniciatívy SOS Bratislavský hrad, ktorá bojuje za zastavenie výstavby podzemných garáží. Žiadajú, aby správu Hrad odobrali predsedovi Národnej rady Petrovi Pellegrinimu. Ich výzvu podporili aj vedci, umelci a herci. 
	Pod Hradom má byť namiesto garáží rozsiahle múzeum, vyhlásil zasa prezident Spolku architektov Slovenska Juraj Hermann. 

Sberbank chce aj Penta 

Ruská banka Sberbank predáva dve divízie - na Slovensku a v Maďarsku, informovala agentúra Reuters. O slovenskú časť majú podľa informácií Denníka N záujem Prima banka, ktorú vlastní Penta, a OTP Banka, dcéra maďarskej OTP. 

Učitelia nechcú letné výpovede 

Minister školstva Juraj Draxler vyzval riaditeľov škôl, aby učiteľom predĺžili zmluvy aj na leto. Učitelia sa sťažovali, že na letné prázdniny zostávajú bez práce. 

SNS má šancu na návrat 

Slovenská národná strana potvrdzuje, že bez Jána Slotu sa môže vrátiť do parlamentu. V novom prieskume agentúry Polis pre Situ sa opäť drží nad hranicou zvoliteľnosti. Tentokrát má 7,2 percenta. Smer by mal 36,8 percenta hlasov opýtaných, druhá Sieť trochu viac ako 10 percent. Do parlamentu 

10,18,6 

Netflix potvrdil, že príde na SK a CZ trh v priebehu 2016. Grr, včera bolo neskoro. 
Juraj Hladký Dobrá správa pre všetkých, čo im už lezú na nervy navyšované faktúry a nespoľahlivé služby. 
Jakub Krupa 

by sa nedostali SMK, SaS, SDKÚ ani Nova. 

Leto už bude s Wizz Airom 

Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air plánuje otvoriť svoju základňu v Košiciach už 5. júna, teda o tri mesiace skôr, ako pôvodne plánovala. Od začiatku budú aerolinky dvakrát lietať do Milána, od 7. júna aj na sever Anglicka do Sheffieldu. 

Apple objavil Európu 

Americká spoločnosť Apple postaví dve dátové centrá v Írsku a v Dánsku spolu za 1,7 miliardy eur. Ide o jej najväčšiu investíciu v Európe. Centrá majú poskytovať Európe internetové služby ako iTunes či App Store, pracovať majú od roku 2017. 

Osýpky zabíjajú 

V Berlíne zomrelo 18-mesačné dieťa na osýpky. V meste sa v posledných mesiacoch nakazilo 500 detí. Úrady chcú viac tlačiť na očkovanie. 
	V Česku zasa Ústavný súd rozhodol, že štát môže aj ďalej dávať za vyhýbanie sa očkovaniu aj pokutu do výšky 10-tisíc korún. 

Francúzi naháňajú džihádistov 

Vo Francúzsku včera zadržali pasy najmenej štyridsiatim občanom, podľa agentúry AFP ich podozrievajú z plánu pridať sa k džihádistom v Sýrii a Iraku. 

Foto popis| Na obnovu horného nádvoria hradu v Slovenskej Ľupči získalo Slovensko na tento rok 450-tisíc eur najmä z nórskych fondov. 
Foto autor| FOTO - TASR

Hrad chcú zobrať poslancom
24.2.2015    Nový čas    str. 10    Slovensko
    šve        
Aktivisti: Lepším správcom by bolo SNM 

BRATISLAVA  Ľudia sa búria, ale, žiaľ, neskoro. Občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad v pondelok podala podnet na Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) s cieľom pozastaviť výstavbu garáží na území kultúrnej pamiatky. Žiadosť prišla takpovediac päť minút po dvanástej, keďže o výstavbe sa rozhodovalo ešte v roku 2008. Okrem toho chcú občianski aktivisti vymeniť správcu Hradu, ktorým je NR SR. 
Podľa advokáta Michala Kiču lepším správcom Hradu by bolo Slovenské národné múzeum (SNM). „Podávame podnet na ministerstvo financií, aby pripravilo návrh na zmenu v osobe správcu majetku na SNM. Domnievame sa, že SNM disponuje lepšími odbornými predpokladmi na výkon nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,“ uviedol Kiča. V kompetencii rezortu financií však nie je možnosť presúvať pôsobnosť v tejto veci. „Muselo by s tým súhlasiť aj SNM, ktoré by na to muselo mať finančné prostriedky,“ informovala Alexandra Gogová, hovorkyňa ministerstva. Občianski iniciátori sa obrátili aj na Krajský pamiatkový úrad (KPÚ), ktorý by mal pozastaviť výstavbu garáží. „Ak KPÚ zistí v priebehu obnovy a úpravy nehnuteľnosti nedostatky, ktorých následkom by mohlo byť ohrozenie, poškodenie alebo zničenie pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia, tak práce zastaví,“ uviedol riaditeľ KPÚ Peter Jurkovič. Dodal, že všetky nájdené artefakty boli ošetrené a KPÚ určil spôsob ochrany jednotlivých miest. 

Foto popis| Na Hrade našli dvetisícročné keltskorímske pamiatky. 
Foto autor| Foto: anc

Podarí sa im pozastaviť ťažké mechanizmy?
24.2.2015    Plus jeden deň    str. 08    Slovensko
    (ak)        
Architekti bijú pre garáže na Hrade na poplach 

BRATISLAVA - Pozastavte bezhlavú výstavbu podzemných garáží na Bratislavskom hrade. To najnovšie žiadajú architekti aj aktivisti. Podľa nich sa však viaceré pamiatky už nedajú zachrániť, zničili ich ťažké stroje. 

Výstavba garáží pokračuje i napriek tomu, že ide o archeologické nálezisko. „Napísali sme list predsedovi Národnej rady, v ktorom žiadame, aby prehodnotil projekt. Garáže do tohto priestoru nepatria,“ povedal prezident Spolku architektov Juraj Herman. Ideálne by bolo podľa odborníkov vybudovať archeopark, kde by pamiatky vystavili pre turistov. Namiesto toho je pod Hradom obrovská jama pre garáž. 

Čo zničili? 

Z pamiatok podľa odborníkov ťažké mechanizmy už znižili artefakty z konca Moravy a raného stredoveku ako kosti, črepy či drevené trámy. „Neexistujú už ani vojenské domčeky z 18. storočia,“ povedal Ján Madarás z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Preto sa vynárajú obavy, že aj ďalšie pamiatky, ktoré tam objavili, môžu byť poškodené. „Navrhneme dočasné obmedzenie stavebnej činnosti v blízkosti týchto nálezov,“ povedal právnik Michal Kiča z občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad. „Zatiaľ sa pokračuje podľa nariadení Krajského pamiatkového úradu,“ povedal predseda NR SR Peter Pellegrini. Podľa neho stavebné zásahy nezasahujú do pozícií ďalších nálezov. 

Toto tam našli 

V tejto lokaliet identifikovali 7 murovaných antických stavieb. Neskôr objavili ďalšie múry, ktoré potvrdzujú vyspelosť antickej urbanistickej koncepcie na lokalite Bratislavského hradu ako významného sídla panovníkov. Objavili tiež niekoľko tisíc fragmentov rímskych amfor, poklad 15 zlatých keltských statérov a 7 strieborných mincí. 

Foto popis| NOVé garáže: Architekti chcú, aby sa stavba pozastavila. 
Foto popis| NOVÁ PODOBA: Takto bude Hrad s garážami vyzerať. 
Foto autor| Foto: MATEJ KALINA, sita

Garáže preč z Hradu? Aktivisti ďalej bojujú
24.2.2015    Pravda    str. 07    Správy/Slovensko
    Lucia Krbatová        
Bratislava Na hrady sa vstupuje hradnými bránami a nie vjazdom do garáží, tvrdia aktivisti a viacerí architekti. Občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad a Spolok architektov Slovenska sa nevzdávajú nádeje, že stavebné práce na garážach sa zastavia, hoci v areáli je dnes vyhĺbená takmer celá jama pre nových 222 parkovacích miest. Bratislavských krajských pamiatkarov žiadajú, aby výstavbu obmedzili, pretože garáže na Hrade sú dehonestujúce. Ich požiadavky však pravdepodobne zostanú nevypočuté. 
	Archeológovia z Mestského úradu ochrany pamiatok Bratislava a spoločnosť Via Magna počas prieskumu na severnej terase Hradu, ktorý trval od roku 2008 do 2014, odkryli unikátne keltsko–rímske pamiatky z 1. storočia pred naším letopočtom. Medzi najvzácnejšie nálezy patria dva rímske objekty s dlažbou, základy pilierov, 16,5–metrový rímsky múr a rímsky pilier. Kancelária Národnej rady ako správca Hradu však odklepla na severnej terase výstavbu štvorpodlažných garáží. To vyvolalo medzi verejnosťou pohoršenie. 
Prezident Spolku architektov Slovenska Juraj Hermann pripustil, že je už neskoro zastaviť výstavbu garáží úplne. Jama pre ich vznik je vybudovaná takmer celá. Upozornil však, že projekt by sa dal upraviť. Ak by sa podľa neho vynechal každý druhý strop, vznikne zaujímavý výstavný priestor pre rôzne expozície. Podľa architekta je to lepšia voľba ako garáže. 
	Právny zástupca členov občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad advokát Michal Kiča uviedol, že včera podali podnet na Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, aby rozhodol o dočasnom obmedzení stavebnej činnosti v blízkosti archeologických nálezov. „Domnievame sa, že takému defi-nitívnemu rozhodnutiu o využití tejto kultúrnej pamiatky by mal predchádzať širší spoločenský a odborný konsenzus,“ povedal. Aktivisti podajú podnet aj na Pamiatkový úrad SR, aby preskúmal, či krajskí pamiatkari zohľadnili záujmy pamiatkovej ochrany pri výstavbe garáží. Ďalší podnet adresujú na ministerstvo financií s cieľom, aby pripravilo návrh na zmenu správcu Bratislavského hradu. Tým je v súčasnosti Kancelária Národnej rady. Aktivisti chcú, aby správa prešla do rúk Slovenského národného múzea (SNM). 
	Bratislavskí krajskí pamiatkari na výstavbe podzemného parkoviska trvajú a odmietajú, že by boli pamiatky poškodzované. Riaditeľ Peter Jurkovič výstavbu odôvodňuje tým, že bola súčasťou obnovy Hradu už od roku 2008. „Zásadná väčšina nálezov zvyškov rímskych stavieb bude odborne ošetrená a prezentovaná,“ ubezpečil. Jurkovič dodal, že ak pri obnove zistia v pamiatkovom území nedostatky, ktoré by mohli pamiatky ohroziť, práce okamžite zastavia. 
	Riaditeľka pamiatkového úradu Katarína Kosová potvrdila, že podnetom aktivistov sa budú zaoberať, pretože je to ich povinnosťou. Z rezortu financií uviedli, že nie je v ich kompetencii rozhodnúť vo veci zmeny správcovstva Hradu. 
	Generálny riaditeľ SNM Viktor Jasaň netušil, že občianska iniciatíva chce správcovstvo previesť na nich. „Je trochu povážlivé, že táto občianska iniciatíva nás o svojom zámere vôbec neinformovala,“ skonštatoval. Prioritou SNM je podľa neho vytvoriť expozíciu v priestoroch Hradu do roku 2016, keď Slovensko bude predsedať Rade EÚ. Jasaň dodal, že záujem o prebratie správcovstva nemajú. 
	Otvorenou výzvou občianskej iniciatívy sa bude zaoberať aj predseda parlamentu Peter Pellegrini. „Požiadal spolupracovníkov Kancelárie NR SR, aby si vyžiadali ďalšie stanoviská expertov,“ odkázal jeho hovorca Pavel Chovanec. 
	Súčasťou rekonštrukcie severnej terasy Bratislavského hradu má byť baroková záhrada a zimná jazdiareň z čias Márie Terézie. Stihnúť by sa mala do prvej polovice roka 2016. Výstavba garáží by mala stáť vyše desať miliónov eur. Sprístupnenie pamiatok formou prezentácie bude stáť ďalšie asi dva milióny eur. Obe zákazky zabezpečuje spoločnosť Váhostav. 

***

” Definitívnemu rozhodnutiu o využití tejto kultúrnej pamiatky by mal predchádzať širší spoločenský a odborný konsenzus. 

Michal Kiča občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad

Foto popis| V areáli Bratislavského hradu je už vyhĺbená takmer celá jama pre nových 222 parkovacích miest. 
Foto autor| FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKÝ © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Pre garáže na hrade padajú výzvy, aktivisti chcú obmedziť práce
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Stavebnú činnosť v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu treba dočasne obmedziť. Takúto výzvu dnes podáva občianska iniciatíva SOS ...

Foto: TASR

Bratislava 23. februára (TASR) – Stavebnú činnosť v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu treba dočasne obmedziť. Takúto výzvu dnes podáva občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad, ktorá bojuje proti výstavbe garáží v areáli hradu, na Krajský pamiatkový úrad v Bratislave. Aktivisti rovnako žiadajú, aby areál zmenil svojho správcu. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii. 

Správcom areálu hradu je dnes kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, vlastníkom je štát. Občianska iniciatíva žiada, aby sa správca zmenil a o areál sa staralo Slovenské národné múzeum (SNM). "Domnievame sa, že je to práve SNM, ktoré disponuje lepšími odbornými predpokladmi na to, aby vykonávalo takúto relatívne zložitú činnosť, spočívajúcu v správe tejto nehnuteľnej kultúrnej pamiatky," vysvetlil advokát Michal Kiča. 

Treba si podľa neho uvedomiť, že Kancelária NR SR je zákonom zriadená inštitúcia, ktorej úlohou je poskytovanie určitého servisu pre činnosť zákonodarného zboru. Iniciatíva tak dnes preto plánuje podať podnet Ministerstvu financií SR, aby pripravilo návrh na zmenu v osobe správcu tohto štátneho majetku.

Aktivisti však ani pri týchto dvoch podaniach nekončia. Členovia iniciatívy dnes plánujú tiež podať podnet aj na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ten by zase mal podľa nich preskúmať záväzné stanoviská a rozhodnutia podriadeného Krajského pamiatkového úradu v Bratislave, ktoré vydal vo veci rekonštrukcie a obnovy hradu. "Je potrebné, aby sa najmä o obmedzení prác v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov rozhodlo bez zbytočného odkladu," myslí si Kiča.

Na Bratislavskom hrade pokračuje ďalšia etapa rekonštrukcie hradného areálu s výstavbou repliky zimnej jazdiarne, čo má byť priestor aj pre bály, prezentácie, štátne aktivity či aktivity mesta. Má sa tiež zrekonštruovať aj Baroková záhrada. Ale medzi obyvateľmi i odborníkmi sa zdvihla vzbura pre výstavbu garáží. Projekt žiadajú prehodnotiť, v areáli sa totiž našli rímsko-keltské nálezy.

Bietec a Nonnos, po prvýkrát v histórii na Slovensku

Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave vysvetľuje, že výskum priniesol popri rade nálezov z iných historických období predovšetkým objav komplexu murovaných architektúr so zachovanými omietkami a rôznymi typmi brúsených maltových dlážok podľa rímskych stavebných predlôh. "Tento významný objav prekonal všetky očakávania a zásadne mení pohľad nielen na históriu Bratislavy a juhozápadného Slovenska, ale aj vývoja stredoeurópskeho priestoru v období 1. storočia pred Kristom," podotkla.

Okrem murovanej architektúry sa podarilo podľa Musilovej objaviť niekoľko tisíc fragmentov rímskych amfor, ktoré dokazujú čulý obchod na križovatke Jantárovej a Podunajskej obchodnej cesty. "Zvlášť významný bol nález pokladu 15 zlatých keltských statérov: Bietecov a Nonnosov, po prvýkrát v histórii na Slovensku, a sedem strieborných mincí – štyri tetradrachmy bratislavského typu a tri simmeringy v zimnej jazdiarni," vysvetlila Musilová. Takýto vzácny poklad mincí keltského oppida sa dosiaľ na území Bratislavy podľa jej slov nenašiel. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad a odborníci hľadajú možnosti, aby sa im podarilo pozastaviť výstavbu garáží a prehodnotiť projekt garáží na Bratislavskom hrade.

V tejto veci oslovili premiéra aj predsedu parlamentu. Unikátne keltské pamiatky na Bratislavskom hrade sa musia prezentovať celej verejnosti, tvrdí Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Ako ďalej konštatovala na dnešnej tlačovej besede predstaviteľov občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, Spolku architektov Slovenska (SAS) a ďalších odborníkov, “pamiatky treba chrániť a myslieť na to, aby sa na ne nezabudlo“.

Prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann prezentoval otvorený list predsedovi Národnej rady SR Petrovi Pellegrinimu, v ktorom ho 18. februára SAS v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu. Iniciatíva SAS nie je zameraná proti niekomu, je to iniciatíva za Bratislavský hrad, konštatoval na tlačovej besede Hermann. Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu. "Neviem si predstaviť, či by niekoho napadlo budovať garáže na Pražskom hrade,“ tvrdí Hermann, ktorý verí, že stavebník urobil všetko pre to, aby sa pamiatky nepoškodili. Obáva sa však, že sa ozvali neskoro - jama pre garáže je už prakticky vykopaná. V tejto situácii sa treba sústrediť na pamiatky. Nikto zároveň podľa prezidenta SAS nechce, aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč. Projekt by sa však mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky. “Na hrady sa vstupuje hradnými bránami a nie vjazdom do garáží,“ dodal. Podľa generálneho projektanta stavby Ivana Masára sa projekt dá využiť aj na iný účel, nielen na garáže. “Samozrejme, vždy je všetko možné, otázka je len, nakoľko to niečo iné bude dávať zmysel a aký bude z toho osoh,“ povedal pre médiá Masár. Pýta sa, kde boli kritické hlasy v rokoch 2008 – 2009, keď projekt po prvý raz predstavili verejnosti. Podľa Jána Madarasa z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý na Hrade robil geologický prieskum, plocha, kde sú plánované garáže, bola v stredoveku kameňolomom. Geológovia ešte vlani vyzývali, aby sa časť lomu predstavila v rámci budúcej barokovej záhrady. Už to však možné nie je, keďže na mieste lomu sa budujú garáže.

Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa minulý týždeň obrátili na premiéra Roberta Fica s občianskou výzvou na pozastavenie výstavby garáží, jazdiarne a záhrady na bratislavskom hradnom kopci dovtedy, “kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok“. Ak sa práce dočasne nezastavia najneskôr 28. februára, tak avizujú v lokalite nálezov protesty. Občianska iniciatíva prehlasuje, že nekoná pod vplyvom politických či ekonomických záujmov. 

NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže. Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení. Pellegrini to povedal 3. februára po stretnutí s bratislavským primátorom Ivom Nesrovnalom, ktorý sa zaujímal o zachovanie historických pamiatok na Hrade. Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch. Premiestnili ho na bezpečné miesto. Ostatné stavebné zásahy nezasahujú do ďalších nálezov, ktoré podľa šéfa NR SR zostávajú na pôvodných miestach. Pellegrini tiež avizoval, že vo februári pribudnú na stavenisku webkamery, ktoré budú zaznamenávať priebeh výstavby. "Obrázky a fotografie budú zverejňované na webe, aby občania mohli kontrolovať, ako bežia stavebné procesy." Po rekonštrukcii bude môcť reprezentačné priestory zimnej jazdiarne na Hrade využívať aj mesto. Bratislavský primátor požiadal, aby sa cenné nálezy zachovali pre turistický ruch. Archeologický prieskum ukončili v júli a odvtedy Kancelária NR SR viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok. Pamiatkari nariadili Kancelárii NR SR zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu. Časť nálezov sa zakonzervuje a zasype sa zemou. Ich objav označí na povrchu nielen informačná tabuľa, ale napríklad i model usporiadania muriva.

Koncom novembra 2014 sa na predsedu NR SR obrátili niektorí odborníci s výzvou o záchranu archeologických pamiatok na Bratislavskom hrade. Podľa nich garáže na Hrad nepatria a žiadali vytvorenie komisie so zastúpením odborníkov a verejnosti, ktorá by preskúmala, či stavebné riešenie rešpektuje kultúrne a historické záujmy. "Ide o najstaršie murované stavby v strednej Európe, staršie ako slávne neďaleké rakúske Carnuntum," upozorňujú. Pod otvorenú výzvu na internete http://www.peticie.com/otvorena_vyzva_predsedovi_nrsr sa k dnešnému dňu podpísalo viac ako 8 800 ľudí. Koordinátori výzvy ju 1. decembra odovzdali NR SR a v tom čase sa pod ňu podpísalo približne 6 000 ľudí. Jej autori na svoje požiadavky verejne upozornili 3. decembra 2014 počas pokojného protestu pred NR SR pri múroch Bratislavského hradu. Podľa nich sa unikátne archeologické pamiatky z čias Rímskej ríše nemajú zasypávať a ani premiestňovať, ale majú sa zrekonštruovať a sprístupniť odbornej aj laickej verejnosti. Na proteste zazneli aj obavy z následkov, ktoré môže mať stavba garáží pre celý hradný vrch, napríklad aj pre statiku tunela pod hradným kopcom. 

Unikátne stavby, ktoré si dali postaviť rímskymi staviteľmi Kelti, objavili archeológovia na severnej terase Hradu pod bývalou Zimnou jazdiarňou z čias Márie Terézie, v okolí bývalej barokovej záhrady. Takéto stavby mimo územia Rímskej ríše doteraz neobjavili. Zachovali sa tu dvetisíc rokov staré múry, fragmenty zdobenej dlážky, ucelená liata dlážka, interiérová omietka. Výskum odkryl vzácne zlaté a strieborné keltské mince, rímske mince z 1. storočia p. n. l. a ďalšie artefakty. Objavy rímskych stavieb z obdobia ešte pred vznikom hranice Rímskej ríše, Limes Romanus, sú natoľko dôležité že sa naši archeológovia s nimi zapojili do Európskeho projektu Danube Limes Brand. V oblasti náleziska plánujú obnoviť barokovú záhradu s artefaktmi z minulosti a pod jej úrovňou vzniknú podzemné garáže. Garáže vznikajú v priestore kameňolomu, ktorý tu v minulosti tiež bol.
(SITA)
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Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini dnes popoludní dostal otvorenú výzvu občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad pozastaviť výstavbu garáží na Hrade, s výzvou sa oboznamuje a začal sa ňou zaoberať.

"Rovnako požiadal spolupracovníkov Kancelárie NR SR, aby si vyžiadali ďalšie stanoviská expertov," povedal pre agentúru SITA hovorca predsedu NR SR Pavel Chovanec. Na predsedu NR SR Petra Pellegriniho sa v otvorenom liste 18. februára obrátil aj prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann. Šéfa parlamentu v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu. Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu. Nikto podľa prezidenta SAS nechce, aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč. Projekt by sa však mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky.

Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa minulý týždeň obrátili aj na premiéra Roberta Fica s občianskou výzvou na pozastavenie výstavby garáží, jazdiarne a záhrady na bratislavskom hradnom kopci dovtedy, kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok. Ak sa práce dočasne nezastavia najneskôr 28. februára, tak avizujú v lokalite nálezov protesty. Občianska iniciatíva prehlasuje, že nekoná pod vplyvom politických či ekonomických záujmov. Podľa Úradu vlády SR výstavba garáží na Bratislavskom hrade je plne v kompetencii Národnej rady SR. "Preto akékoľvek otázky alebo výzvy je potrebné adresovať priamo kancelárii predsedu NR SR," pre agentúru SITA to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. 

NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže. Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení. Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch. Premiestnili ho na bezpečné miesto. Ostatné stavebné zásahy nezasahujú do ďalších nálezov, ktoré podľa šéfa NR SR zostávajú na pôvodných miestach. Archeologický prieskum ukončili vlani v júli a odvtedy Kancelária NR SR viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok. Pamiatkari nariadili Kancelárii NR SR zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu.

(SITA)
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Ľuboš SARNOVSKÝ, moderátor
--------------------
Architekti v otvorenej výzve opäť žiadajú predsedu parlamentu a premiéra, aby bola zastavená výstavba podzemných parkovísk pod Bratislavským hradom. Archeológovia sa obávajú, že bagre a žeriavy by mohli poškodiť vzácne pamiatky.

Klaudia SUCHOMEL GUZOVÁ, redaktorka
--------------------
To, čo sa deje za týmto plotom, dvíha zo stoličiek archeológov, architektov, aj pamiatkárov. Tam, kde pred tisíckami rokov stáli dôležité, významné stavby, je dnes obrovská jama plná štrku a ťažké pracujúce mechanizmy.

Ján MADARÁS, geológ SAV
--------------------
Nemôžeme to späť zasypať, jednoducho je už ten priestor daný.

Klaudia SUCHOMEL GUZOVÁ, redaktorka
--------------------
Archeológovia žiadajú výstavbu podzemného parkoviska zastaviť. Predsedovi parlamentu Pellegrinimu a premiérovi Ficovi adresovali otvorenú výzvu, v ktorej žiadajú, aby sa namiesto garáží vybudovalo múzeum prístupné verejnosti.

Juraj HERMANN, prezident Spolku architektov Slovenska
--------------------
Aby teda bola odtiaľ odstránená z nášho pohľadu nevhodná funkcia garáží, ktoré na hrade nemajú čo hľadať a ten objem, ktorý tam vzniká pre garáže, že by bol zmenený na nejaký iný kultúrny účel.

Klaudia SUCHOMEL GUZOVÁ, redaktorka
--------------------
Jama na garáže je už prakticky vykopaná. Archeológovia sa teraz obávajú o budúcnosť vzácnych pamiatok, ktoré tu objavili. Trvajú na tom, že sa musia chrániť.

Ján MADARÁS, geológ SAV
--------------------
Sú tak významné, že si tú prezentáciu zaslúžia.

Klaudia SUCHOMEL GUZOVÁ, redaktorka
--------------------
Nejde pritom o fazuľky. Plocha, kde sa dnes budujú garáže, bola v stredoveku kameňolomom.

Pavol CHOVANEC, hovorca predsedu NR SR
--------------------
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dnes popoludní dostal otvorenú výzvu, oboznamuje sa s ňou a začal sa ňou intenzívne a vážne zaoberať. Rovnako požiadal spolupracovníkov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, aby si vyžiadali ďalšie stanoviská expertov.

Klaudia SUCHOMEL GUZOVÁ, redaktorka
--------------------
Odborníci, ktorí sú presvedčení, že garáže na hrad jednoducho nepatria, trvajú na vytvorení odbornej komisie, ktorá preskúma situáciu a vyhodnotí, či má prednosť história alebo podzemná garáž.

Juraj HERMANN, prezident Spolku architektov Slovenska
--------------------
Našla by nejaký vhodný postup a vhodné odporúčania pre investora, ako ďalej s touto stavbou.

Klaudia SUCHOMEL GUZOVÁ, redaktorka
--------------------
Ak práce na stavbe budú pokračovať ešte aj v marci, občianska iniciatíva nevylučuje štrajk. Klaudia Suchomel Guzová, Televízia JOJ.

Garáže pod paľbou
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Patrik ŠVAJDA, moderátor
--------------------
Okolo výstavby podzemných garáží na Bratislavskom hrade je stále veľa emócií a nepravdivých tvrdení. Aktivisti a niektorí odborníci najnovšie vyzývajú zastaviť ich výstavbu.

Zlatica PUŠKÁROVÁ, moderátorka
--------------------
Garáže by sa pritom mali podľa plánu dokončiť do polovice budúceho roka. Teda vtedy, keď bude Slovensko predsedať Európskej únii.

Radoslav IGAZ, redaktor
--------------------
Garáže na hrade nepotrebujeme. Parkovacích miest je tam už teraz dosť. To je argument odporcov garáží. Tam sa dokončujú garáže pod hradom, tu majú už poslanci parlamentu svoje garáže a o pár desiatok metrov ďalej sú podzemné garáže určené pre verejnosť.

Juraj HERMANN, architekt - SOS Bratislavský hrad
--------------------
Neviem si predstaviť, či by niekoho napadlo na Pražskom hrade budovať 4-podzemné podlažné garáže.

Peter PELLEGRINI, predseda Národnej rady SR /Smer-SD/ /archív/
--------------------
Je predsa vhodné, aby hostia, či už Bratislavčania alebo občania z celého Slovenska, aj z iných krajín prídu do areálu hradu, aby mali kde zaparkovať.

Radoslav IGAZ, redaktor
--------------------
Hlavným argumentom odporcov garáží je však snaha zachrániť 2-tisíc rokov staré keltsko-rímske stavby, ktoré sa našli na Bratislavskom hrade a ktoré vraj výstavba podzemných garáží ohrozuje.

Monika KOZELOVÁ, aktivistka SOS - Bratislavský hrad
--------------------
je to nezvratné, tie pamiatky, ktoré už ľahli popolom vďaka bagrom.

Radoslav IGAZ, redaktor
--------------------
Odborníci, ktorých sme oslovili my, to však s ohrozením pamiatok na hrade kvôli garážam ani zďaleka tak hrozivo nevidia.

Ivan MASÁR, architekt rekonštrukcie Bratislavského hradu
--------------------
Všetky tie kľúčové nálezy sú zachované. V podstate s tou garážou nie sú v kolízii.

Milan HORŇÁK, riaditeľ archeologického prieskumu na hrade
--------------------
Keltsko-rímske stavby sú mimo vlastne zásahu garáží.

Radoslav IGAZ, redaktor
--------------------
Každopádne aktivisti dnes prijali výzvu, v ktorej okrem iného žiadajú obmedziť práce v bezprostrednej blízkosti archeologických nálezov.

Margaréta MUSILOVÁ, archeológ - SOS Bratislavský hrad
--------------------
Tou stavebnou činnosťou môže dôjsť aj tými otrasmi vlastne k ohrozeniu týchto stavieb a preto treba byť proste na pozore.

Pavol CHOVANEC, hovorca predsedu parlamentu
--------------------
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dnes popoludní dostal otvorenú výzvu. Oboznamuje sa s ňou.

Ivan MASÁR, architekt rekonštrukcie Bratislavského hradu
--------------------
Raz sa tá vec zastaví. Môže sa stať, že roky rokúce to ostane tam stáť v tomto stave, v akom to je a potom len hrozí riziko, že tie nálezy sa skutočne zlikvidujú.

Radoslav IGAZ, redaktor
--------------------
Rado Igaz, Televízia Markíza.

Garáže pod paľbou
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Patrik ŠVAJDA, moderátor
--------------------
Okolo výstavby podzemných garáží na Bratislavskom hrade je stále veľa emócií a nepravdivých tvrdení. Aktivisti najnovšie žiadajú dočasne zastaviť ich výstavbu. Na garážach sa ale aj dnes horúčkovito pracovalo.

Radoslav IGAZ, redaktor
--------------------
Garáže na hrade nepotrebujeme. Parkovacích miest je tam už teraz dosť. To je argument odporcov garáží. Tam sa dokončujú garáže pod hradom, tu majú už poslanci parlamentu svoje garáže a o pár desiatok metrov ďalej sú podzemné garáže určené pre verejnosť.

Juraj HERMANN, prezident Spolku architektov Slovenska
--------------------
Neviem si predstaviť, či by niekoho napadlo na Pražskom hrade budovať štvorpodzemné podlažné garáže.

Radoslav IGAZ, redaktor
--------------------
Hlavným argumentom odporcov garáží je však snaha zachrániť 2 tisíc rokov staré keltsko-rímske stavby, ktoré sa našli na Bratislavskom hrade a ktoré vraj výstavba podzemných garáží ohrozuje.

Monika KOZELOVÁ, aktivistka SOS Bratislavský hrad
--------------------
Ako odborníci hovoria, je to nezvratné. Tie pamiatky, ktoré už ľahli popolom vďaka bagrom.

Radoslav IGAZ, redaktor
--------------------
Odborníci, ktorých sme oslovili my, to však s ohrozením pamiatok na hrade kvôli garážam ani zďaleka tak hrozivo nevidia.

Ivan MASÁR, architekt rekonštrukcie Bratislavského hradu
--------------------
Všetky tie kľúčové nálezy sú zachované, v podstate s tou garážou nie sú v kolízii.

Milan HORŇÁK, riaditeľ archeologického prieskumu na hrade
--------------------
Súčasný stav je taký, že keltsko-rímske stavby sú mimo vlastne zásahu garáží.

Margaréta MUSILOVÁ, Mestský úrad ochrany pamiatok v Bratislave
--------------------
Tou stavebnou činnosťou môže dôjsť, aj tými otrasmi, vlastne k ohrozeniu týchto stavieb a preto treba byť proste na pozore.

Radoslav IGAZ, redaktor
--------------------
Reakciu predsedu parlamentu sa pokúsime priniesť vo večernom spravodajstve. Rado Igaz, Televízia Markíza.

Slováci chcú stopnúť výstavbu garáží na Bratislavskom hrade
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Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad a odborníci nechcú na Bratislavskom hrade garáže a obávajú sa aj o osud vzácnych pamiatok, čo sa tu našli.

Práce na výstavbe podzemných garáží pod severnou časťou areálu Bratislavského hradu. Bratislava, 23. február 2015. Foto: SITA/Ján Slovák

BRATISLAVA 23. februára (WEBNOVINY) – Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad a odborníci hľadajú možnosti, aby sa im podarilo pozastaviť výstavbu garáží a prehodnotiť projekt garáží na Bratislavskom hrade. V tejto veci oslovili premiéra aj predsedu parlamentu.

Odporúčame:

Výstavbu garáží na Bratislavskom hrade budú strážiť kamery

Unikátne keltské pamiatky na Bratislavskom hrade sa musia prezentovať celej verejnosti, tvrdí Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Ako ďalej konštatovala na pondelkovej tlačovej besede predstaviteľov občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, Spolku architektov Slovenska (SAS) a ďalších odborníkov, "pamiatky treba chrániť a myslieť na to, aby sa na ne nezabudlo".

Hermann prezentoval otvorený list Pellegrinimu

Prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann prezentoval otvorený list predsedovi Národnej rady SR Petrovi Pellegrinimu, v ktorom ho 18. februára SAS v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu. Iniciatíva SAS nie je zameraná proti niekomu, je to iniciatíva za Bratislavský hrad, konštatoval na tlačovej besede Hermann.

Obrazom: Výstavba garáží na hrade

Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu. "Neviem si predstaviť, či by niekoho napadlo budovať garáže na Pražskom hrade," tvrdí Hermann, ktorý verí, že stavebník urobil všetko pre to, aby sa pamiatky nepoškodili. Obáva sa však, že sa ozvali neskoro - jama pre garáže je už prakticky vykopaná. V tejto situácii sa treba sústrediť na pamiatky.

Nikto nechce aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč, tvrdí Hermann

Nikto zároveň podľa prezidenta SAS nechce, aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč. Projekt by sa však mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky. "Na hrady sa vstupuje hradnými bránami a nie vjazdom do garáží," dodal.

Podľa generálneho projektanta stavby Ivana Masára sa projekt dá využiť aj na iný účel, nielen na garáže. "Samozrejme, vždy je všetko možné, otázka je len, nakoľko to niečo iné bude dávať zmysel a aký bude z toho osoh," povedal pre médiá Masár. Pýta sa, kde boli kritické hlasy v rokoch 2008 – 2009, keď projekt po prvý raz predstavili verejnosti.

Podľa Jána Madarasa z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý na Hrade robil geologický prieskum, plocha, kde sú plánované garáže, bola v stredoveku kameňolomom. Geológovia ešte vlani vyzývali, aby sa časť lomu predstavila v rámci budúcej barokovej záhrady. Už to však možné nie je, keďže na mieste lomu sa budujú garáže.

Práce na výstavbe podzemných garáží pod severnou časťou areálu Bratislavského hradu. Bratislava, 23. február 2015. Foto: SITA/Ján Slovák

Predstavitelia SOS Bratislavský hrad sa obrátili na Fica

Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa minulý týždeň obrátili na premiéra Roberta Fica s občianskou výzvou na pozastavenie výstavby garáží, jazdiarne a záhrady na bratislavskom hradnom kopci dovtedy, "kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok". Ak sa práce dočasne nezastavia najneskôr 28. februára, tak avizujú v lokalite nálezov protesty. Občianska iniciatíva prehlasuje, že nekoná pod vplyvom politických či ekonomických záujmov.

Obrazom: Obhliadka prác v areáli Bratislavského hradu

NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže. Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení. Pellegrini to povedal 3. februára po stretnutí s bratislavským primátorom Ivom Nesrovnalom, ktorý sa zaujímal o zachovanie historických pamiatok na Hrade.

Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo piliera

Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch. Premiestnili ho na bezpečné miesto. Ostatné stavebné zásahy nezasahujú do ďalších nálezov, ktoré podľa šéfa NR SR zostávajú na pôvodných miestach. Pellegrini tiež avizoval, že vo februári pribudnú na stavenisku webkamery, ktoré budú zaznamenávať priebeh výstavby. "Obrázky a fotografie budú zverejňované na webe, aby občania mohli kontrolovať, ako bežia stavebné procesy."

Po rekonštrukcii bude môcť reprezentačné priestory zimnej jazdiarne na Hrade využívať aj mesto. Bratislavský primátor požiadal, aby sa cenné nálezy zachovali pre turistický ruch. Archeologický prieskum ukončili v júli a odvtedy Kancelária NR SR viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok.

Pamiatkari nariadili Kancelárii NR SR zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu. Časť nálezov sa zakonzervuje a zasype sa zemou. Ich objav označí na povrchu nielen informačná tabuľa, ale napríklad i model usporiadania muriva.

Garáže na Hrad nepatria, tvrdia niektorí odborníci

Koncom novembra 2014 sa na predsedu NR SR obrátili niektorí odborníci s výzvou o záchranu archeologických pamiatok na Bratislavskom hrade. Podľa nich garáže na Hrad nepatria a žiadali vytvorenie komisie so zastúpením odborníkov a verejnosti, ktorá by preskúmala, či stavebné riešenie rešpektuje kultúrne a historické záujmy. "Ide o najstaršie murované stavby v strednej Európe, staršie ako slávne neďaleké rakúske Carnuntum," upozorňujú.

Pod otvorenú výzvu na internete http://www.peticie.com/otvorena_vyzva_predsedovi_nrsr sa k pondelku podpísalo viac ako 8 800 ľudí. Koordinátori výzvy ju 1. decembra odovzdali NR SR a v tom čase sa pod ňu podpísalo približne šesťtisíc ľudí. Jej autori na svoje požiadavky verejne upozornili 3. decembra 2014 počas pokojného protestu pred NR SR pri múroch Bratislavského hradu.

Podľa nich sa unikátne archeologické pamiatky z čias Rímskej ríše nemajú zasypávať a ani premiestňovať, ale majú sa zrekonštruovať a sprístupniť odbornej aj laickej verejnosti. Na proteste zazneli aj obavy z následkov, ktoré môže mať stavba garáží pre celý hradný vrch, napríklad aj pre statiku tunela pod hradným kopcom.

Práce na výstavbe podzemných garáží pod severnou časťou areálu Bratislavského hradu. Bratislava, 23. február 2015. Foto: SITA/Ján Slovák

Unikátne stavby objavili archeológovia na severnej terase Hradu

Unikátne stavby, ktoré si dali postaviť rímskymi staviteľmi Kelti, objavili archeológovia na severnej terase Hradu pod bývalou Zimnou jazdiarňou z čias Márie Terézie, v okolí bývalej barokovej záhrady. Takéto stavby mimo územia Rímskej ríše doteraz neobjavili. Zachovali sa tu dvetisíc rokov staré múry, fragmenty zdobenej dlážky, ucelená liata dlážka, interiérová omietka.

Výskum odkryl vzácne zlaté a strieborné keltské mince, rímske mince z 1. storočia p. n. l. a ďalšie artefakty. Objavy rímskych stavieb z obdobia ešte pred vznikom hranice Rímskej ríše, Limes Romanus, sú natoľko dôležité že sa naši archeológovia s nimi zapojili do Európskeho projektu Danube Limes Brand. V oblasti náleziska plánujú obnoviť barokovú záhradu s artefaktmi z minulosti a pod jej úrovňou vzniknú podzemné garáže. Garáže vznikajú v priestore kameňolomu, ktorý tu v minulosti tiež bol.

Práce na výstavbe podzemných garáží pod severnou časťou areálu Bratislavského hradu. Bratislava, 23. február 2015. Foto: SITA/Ján Slovák
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Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad a odborníci nechcú na Bratislavskom hrade garáže a obávajú sa aj o osud vzácnych pamiatok, čo sa tu našli.

Práce na výstavbe podzemných garáží pod severnou časťou areálu Bratislavského hradu. Bratislava, 23. február 2015. Foto: SITA/Ján Slovák

BRATISLAVA 23. februára (WEBNOVINY) – Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad a odborníci hľadajú možnosti, aby sa im podarilo pozastaviť výstavbu garáží a prehodnotiť projekt garáží na Bratislavskom hrade. V tejto veci oslovili premiéra aj predsedu parlamentu.

Odporúčame:

Výstavbu garáží na Bratislavskom hrade budú strážiť kamery

Unikátne keltské pamiatky na Bratislavskom hrade sa musia prezentovať celej verejnosti, tvrdí Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Ako ďalej konštatovala na pondelkovej tlačovej besede predstaviteľov občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad, Spolku architektov Slovenska (SAS) a ďalších odborníkov, "pamiatky treba chrániť a myslieť na to, aby sa na ne nezabudlo".

Hermann prezentoval otvorený list Pellegrinimu

Prezident Spolku architektov Slovenska (SAS) Juraj Hermann prezentoval otvorený list predsedovi Národnej rady SR Petrovi Pellegrinimu, v ktorom ho 18. februára SAS v záujme ochrany pamiatok požiadal o prehodnotenie projektu. Iniciatíva SAS nie je zameraná proti niekomu, je to iniciatíva za Bratislavský hrad, konštatoval na tlačovej besede Hermann.

Obrazom: Výstavba garáží na hrade

Garáže podľa SAS do areálu hradu nepatria, túto potrebu vyriešili garáže oproti Hradu, v národnej rade a pod západnou terasou Hradu. "Neviem si predstaviť, či by niekoho napadlo budovať garáže na Pražskom hrade," tvrdí Hermann, ktorý verí, že stavebník urobil všetko pre to, aby sa pamiatky nepoškodili. Obáva sa však, že sa ozvali neskoro - jama pre garáže je už prakticky vykopaná. V tejto situácii sa treba sústrediť na pamiatky.

Nikto nechce aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč, tvrdí Hermann

Nikto zároveň podľa prezidenta SAS nechce, aby sa jama zasypala a doterajšia práca vyšla navnivoč. Projekt by sa však mohol upraviť a aspoň čiastočne slúžiť na kultúrne účely, mohli by sa tam prezentovať i nájdené pamiatky. "Na hrady sa vstupuje hradnými bránami a nie vjazdom do garáží," dodal.

Podľa generálneho projektanta stavby Ivana Masára sa projekt dá využiť aj na iný účel, nielen na garáže. "Samozrejme, vždy je všetko možné, otázka je len, nakoľko to niečo iné bude dávať zmysel a aký bude z toho osoh," povedal pre médiá Masár. Pýta sa, kde boli kritické hlasy v rokoch 2008 – 2009, keď projekt po prvý raz predstavili verejnosti.

Podľa Jána Madarasa z Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý na Hrade robil geologický prieskum, plocha, kde sú plánované garáže, bola v stredoveku kameňolomom. Geológovia ešte vlani vyzývali, aby sa časť lomu predstavila v rámci budúcej barokovej záhrady. Už to však možné nie je, keďže na mieste lomu sa budujú garáže.

Práce na výstavbe podzemných garáží pod severnou časťou areálu Bratislavského hradu. Bratislava, 23. február 2015. Foto: SITA/Ján Slovák

Predstavitelia SOS Bratislavský hrad sa obrátili na Fica

Predstavitelia občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa minulý týždeň obrátili na premiéra Roberta Fica s občianskou výzvou na pozastavenie výstavby garáží, jazdiarne a záhrady na bratislavskom hradnom kopci dovtedy, "kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok". Ak sa práce dočasne nezastavia najneskôr 28. februára, tak avizujú v lokalite nálezov protesty. Občianska iniciatíva prehlasuje, že nekoná pod vplyvom politických či ekonomických záujmov.

Obrazom: Obhliadka prác v areáli Bratislavského hradu

NR SR dlhodobo tvrdí, že jedinečné pamiatky z keltských dôb objavené na severnej terase Bratislavského hradu výstavba podzemných garáží neohrozí. Pre ochranu pamiatok sa posunul vjazd do garáže. Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho sa národná rada musí riadiť nariadením Krajského pamiatkového úradu a pokračuje podľa týchto nariadení. Pellegrini to povedal 3. februára po stretnutí s bratislavským primátorom Ivom Nesrovnalom, ktorý sa zaujímal o zachovanie historických pamiatok na Hrade.

Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo piliera

Pellegrini tvrdí, že problémom je len torzo jedného podzemného piliera, ktorý bol zdevastovaný v 80-tych rokoch. Premiestnili ho na bezpečné miesto. Ostatné stavebné zásahy nezasahujú do ďalších nálezov, ktoré podľa šéfa NR SR zostávajú na pôvodných miestach. Pellegrini tiež avizoval, že vo februári pribudnú na stavenisku webkamery, ktoré budú zaznamenávať priebeh výstavby. "Obrázky a fotografie budú zverejňované na webe, aby občania mohli kontrolovať, ako bežia stavebné procesy."

Po rekonštrukcii bude môcť reprezentačné priestory zimnej jazdiarne na Hrade využívať aj mesto. Bratislavský primátor požiadal, aby sa cenné nálezy zachovali pre turistický ruch. Archeologický prieskum ukončili v júli a odvtedy Kancelária NR SR viackrát rokovala s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave o spôsoboch prezentácie objavených pamiatok.

Pamiatkari nariadili Kancelárii NR SR zabezpečiť ochranu pamiatok objavených počas archeologických vykopávok na severnej terase hradu. Časť nálezov sa zakonzervuje a zasype sa zemou. Ich objav označí na povrchu nielen informačná tabuľa, ale napríklad i model usporiadania muriva.

Garáže na Hrad nepatria, tvrdia niektorí odborníci

Koncom novembra 2014 sa na predsedu NR SR obrátili niektorí odborníci s výzvou o záchranu archeologických pamiatok na Bratislavskom hrade. Podľa nich garáže na Hrad nepatria a žiadali vytvorenie komisie so zastúpením odborníkov a verejnosti, ktorá by preskúmala, či stavebné riešenie rešpektuje kultúrne a historické záujmy. "Ide o najstaršie murované stavby v strednej Európe, staršie ako slávne neďaleké rakúske Carnuntum," upozorňujú.

Pod otvorenú výzvu na internete http://www.peticie.com/otvorena_vyzva_predsedovi_nrsr sa k pondelku podpísalo viac ako 8 800 ľudí. Koordinátori výzvy ju 1. decembra odovzdali NR SR a v tom čase sa pod ňu podpísalo približne šesťtisíc ľudí. Jej autori na svoje požiadavky verejne upozornili 3. decembra 2014 počas pokojného protestu pred NR SR pri múroch Bratislavského hradu.

Podľa nich sa unikátne archeologické pamiatky z čias Rímskej ríše nemajú zasypávať a ani premiestňovať, ale majú sa zrekonštruovať a sprístupniť odbornej aj laickej verejnosti. Na proteste zazneli aj obavy z následkov, ktoré môže mať stavba garáží pre celý hradný vrch, napríklad aj pre statiku tunela pod hradným kopcom.

Práce na výstavbe podzemných garáží pod severnou časťou areálu Bratislavského hradu. Bratislava, 23. február 2015. Foto: SITA/Ján Slovák

Unikátne stavby objavili archeológovia na severnej terase Hradu

Unikátne stavby, ktoré si dali postaviť rímskymi staviteľmi Kelti, objavili archeológovia na severnej terase Hradu pod bývalou Zimnou jazdiarňou z čias Márie Terézie, v okolí bývalej barokovej záhrady. Takéto stavby mimo územia Rímskej ríše doteraz neobjavili. Zachovali sa tu dvetisíc rokov staré múry, fragmenty zdobenej dlážky, ucelená liata dlážka, interiérová omietka.

Výskum odkryl vzácne zlaté a strieborné keltské mince, rímske mince z 1. storočia p. n. l. a ďalšie artefakty. Objavy rímskych stavieb z obdobia ešte pred vznikom hranice Rímskej ríše, Limes Romanus, sú natoľko dôležité že sa naši archeológovia s nimi zapojili do Európskeho projektu Danube Limes Brand. V oblasti náleziska plánujú obnoviť barokovú záhradu s artefaktmi z minulosti a pod jej úrovňou vzniknú podzemné garáže. Garáže vznikajú v priestore kameňolomu, ktorý tu v minulosti tiež bol.

Práce na výstavbe podzemných garáží pod severnou časťou areálu Bratislavského hradu. Bratislava, 23. február 2015. Foto: SITA/Ján Slovák


URL| http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/925601-odbornici-a-verejnost-nechcu-garaze-na-bratislavskom-hrade/

Nálezy na Bratislavskom hrade nám zoslali nebesia: Nepoškoďme si ich, varujú architekti
22.2.2015    dnes.sk    str. 00    
    Veronika Cosculluela        
Dnes 00:00

Veronika Cosculluela BRATISLAVA - Garáže pod keltskými pamiatkami na Bratislavskom hrade dostali zelenú aj napriek nesúhlasu aktivistov. Pre parkovacie miesta tak môžu vzácne pamiatky utrpieť nenapraviteľné škody. Stavebné práce navyše môžu vyjsť ešte drahšie ako kancelária Národnej rady predpokladá. Ako tomu bolo napokon už v minulosti pri rekonštrukcii iných častí dominanty Bratislavy. 

V okolí parlamentu, na hradnom vŕšku v Bratislave vidieť v týchto dňoch autá Váhostavu, ako sa na prácach rušne striedajú. Namiesto toho, aby sa kancelária parlamentu rozhodla postaviť na nádvorí Bratislavského hradu archeologický park, unikátny svojho druhu v strednej Európe, vyrastie tam baroková záhrada, zimná jazdiareň a najspornejšia časť, ktorú povolili - podzemná garáž.

Aktivisti a umelci sú proti

Tento týždeň zverejnila parlamentná kancelária vizualizáciu a treba priznať, že rekonštrukčné plány za 27 miliónov na nej vyzerajú naozaj príťažlivo. Garáže budú stáť vyše 11 miliónov eur. Proti nim sa už začali angažovať aj osobnosti kultúry, nielen hŕsta pamiatkarov. Vznikla občianska výzva na pozastavenie výstavby na hradnom kopci adresovaná premiérovi.

„V súvislosti s plánovanou výstavbou podzemných garáží, záhrady a jazdiarne v lokalite Bratislavského hradu boli počas archeologických prieskumov a výkopových prác odkryté nesmierne vzácne artefakty, ktoré svojim historickým významom presahujú hranice Slovenskej republiky,“ píše sa v liste, pod ktorý sa podpísali napríklad herečka Danica Jurčová, či speváčka Lucia Šoralová.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

„Z doterajšieho priebehu stavebných prác a ani z prístupu Národnej rady Slovenskej republiky sme žiaľ nenadobudli istotu, že bude zabezpečená skutočne dôstojná a významu nálezov zodpovedajúca prezentácia. Ani nedávna zmena projektu, ktorej cieľom bolo prispôsobenie stavieb nálezom, nepriniesla riešenie, ktoré by obstálo v konfrontácii s modernými poznatkami a prístupmi k prezentácii takto významných nálezov. Riešenie, ktoré počíta s opätovným zasypaním miesta nálezu a jeho povrchovým pripomenutím považujeme za absolútne nevhodné a ignorujúce unikátny význam celej lokality. Rovnako pílenie oporných stĺpov a múrov a sťahovanie nálezov z pôvodnej lokality výskytu sú v tejto situácii úplne neprijateľné,“ pokračujú v liste a zároveň žiadajú, aby bezpečnosť prác pre pamiatky posúdili aj odborníci zo zahraničia.

Parlament uisťuje, že pamiatky chránia dostatočne

Na list odpovedal šéf Národnej rady Peter Pellegrini. Ubezpečuje, že je aj v ich najlepšom záujme pamiatky chrániť. Zdôraznil, že plánovaná výstavba podzemných garáží neohrozí pamiatky z keltských dôb, je však faktom, že niektoré z nich budú opätovne zasypané. Argumentuje aj tým, že všetko – jazdiareň, záhrada aj garáže budú slúžiť verejnosti.

"Chcem vás ubezpečiť, že jednotlivé formy prezentácie nálezov, sú výsledkom mnohých rokovaní s Krajským pamiatkovým úradom, ako aj s archeológmi MÚOP, ktorí realizovali predchádzajúci prieskum," napísal v liste viceprimátorke Bratislavy Ivete Plšekovej, ktorá je pod iniciatívu na zastavenie prác tiež podpísaná.

Zdroj: TASR

„Skúsenosti, ako zaobchádzame s pamiatkami na Slovensku, nie sú najlepšie. A tieto nálezy na Bratislavskom hrade nám zoslali nebesia. Chýbala mi tu odborná diskusia,“ konštatoval pre denník Pravda šéf Archeologického ústavu SAV v Nitre Karol Pieta.

Niektorí poslanci na čele s Alojzom Hlinom pripomínajú aj to, že drahej investícii, ktorá má ešte potenciál ešte navýšiť požadované zdroje, nepredchádzala verejná diskusia. Ten, kto si teda myslí, že garáže na hrad nepatria, má smolu. Všetko je už odklepnuté. Firma podnikateľa Juraja Širokého, Váhostav získala okrem stavebných prác aj zákazku na sprístupnenie pamiatok formou prezentácie.


URL| http://aktualne.atlas.sk/nalezy-na-bratislavskom-hrade-nam-zoslali-nebesia-architekti-varuju-aby-sme-ich-neposkodili/slovensko/spolocnost/

Tab: Prehľad udalostí očakávaných v pondelok 23. februára
22.2.2015    Spravodajstvo SITA    str. 00    Domáci
    ta        
Predbežný doplnený prehľad
PONDELOK 23. februára

BRATISLAVA

* 09:30	Ústne pojednávanie disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu SR s ružomberskou sudkyňou Miriam P.
	Najvyšší súd SR, miestn. P20, (2. posch.), Nám. SNP 28

* 10:00	TB o duálnom vzdelávaní - šanca na zníženie nezamestnanosti mladých 
	P.ú.: predseda Výboru pre odborné vzdelávanie SNOPK Roman Nosko, minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a člen predstavenstva SNOPK Peter Lazar
	priestory Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, Suché mýto 1

  * 10:30	Zasadnutie Súdnej rady SR
	Najvyšší súd SR, zasadačka 477, (4. posch.), Župné nám. 13

11:00	TB o medzinárodnom festivale AnimeSHOW 2015 a Game Expo 2015 
	priestory iHryska, Trenčianska 47 

   11:00	TK o situácii na Bratislavskom hrade v súvislosti s výstavbou podzemných garáží
	Hostia: Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok, Ján Madaras z Geologického ústavu SAV, Ľudovít Urban zo Spolku architektov Slovenska, Matej Fabšič za SOS Bratislavský hrad
	miestnosť Ambasádor, hotel Devín, Riečna ulica 162/4, Bratislava

 11:00 - 14:00	Konferencia EKO-manažér
	Téma: Konferencia EKO-manažér je organizovaná v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce
	Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 150/20, Bratislava

* 14:00	TK Stavovských a profesijných organizácií združených v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu
	Téma: Zabezpečenie odborného vzdelávania v praxi z pohľadu zamestnávateľov
	City Hotel Bratislava, Seberíniho 9

15:00	Podpredseda NR SR Miroslav Číž prijme poslanca parlamentu Kazašskej republiky Kuanysha Sultanova 
	Národná rada SR, miestnosť 183, Nám. A. Dubčeka 1

15:45	Róbert Madej, predseda Skupiny priateľstva NR SR s Bieloruskou, Moldavskou, Arménskou, Azerbajdžanskou, Kazašskou, Kirgizskou, Tadžickou a Uzbeckou republikou, Turkménskom a Gruzínskom prijme špeciálneho vyslanca prezidenta Kazašskej republiky a člena Senátu Parlamentu Kazašskej republiky Kuanysha Sultanova
	Národná rada SR, miestn. 150, Námestie A. Dubčeka 1

18:00	Vernisáž fotografií ruského fotografa Andreja Stenina Donbas, ktorý tragicky zahynul pri výkone svojho povolania
	TB 17:00
	foyer, hotel Kempinski, Dvořákovo nábr. 6

REGIÓNY

08:30	Pojednávanie vo veci diskriminačnej žaloby otca maloletého dieťaťa proti kolíznemu opatrovníkovi maloletého dieťaťa (ÚPSVR SR)
	Okresný súd, miestn. 123, Piaristická 27, Trenčín

* 10:00	Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
	Úrad ŽSK, kongresová sála, Komenského 48, Žilina

11:00-15:00	Prezentácia projektu Hrad Ľupča - obnova horného nádvoria - otváracia konferencia 
	P.ú.: veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, gen. riad. Sekcie bilaterálnych finančných zdrojov Úradu vlády SR Ján Krak, gen. riad. Železiarní Podbrezová, a.s. Vladimír Soták 
	spoločenská sála, Ľupčiansky hrad, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica 

	Domáca redakcia SITA 
	url:   http://www.sita.sk 
	tel.:  2062 0323
Akcie označené * domáca a regionálna redakcia agentúry SITA spravodajsky pokrýva
K akciám označeným # pripravuje agentúra SITA zvukovú správu
F - udalosť pokrýva fotoreportér SITA

Tab: Prehľad udalostí očakávaných v 9. týždni
22.2.2015    Spravodajstvo SITA    str. 00    Domáci
    ta        
Predbežný doplnený prehľad od 23. od 27. februára
PONDELOK 23. februára

BRATISLAVA

* 09:30	Ústne pojednávanie disciplinárneho senátu Najvyššieho súdu SR s ružomberskou sudkyňou Miriam P.
	Najvyšší súd SR, miestn. P20, (2. posch.), Nám. SNP 28

* 10:00	TB o duálnom vzdelávaní - šanca na zníženie nezamestnanosti mladých 
	P.ú.: predseda Výboru pre odborné vzdelávanie SNOPK Roman Nosko, minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a člen predstavenstva SNOPK Peter Lazar
	priestory Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, Suché mýto 1

  * 10:30	Zasadnutie Súdnej rady SR
	Najvyšší súd SR, zasadačka 477, (4. posch.), Župné nám. 13

11:00	TB o medzinárodnom festivale AnimeSHOW 2015 a Game Expo 2015 
	priestory iHryska, Trenčianska 47 

   11:00	TK o situácii na Bratislavskom hrade v súvislosti s výstavbou podzemných garáží
	Hostia: Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok, Ján Madaras z Geologického ústavu SAV, Ľudovít Urban zo Spolku architektov Slovenska, Matej Fabšič za SOS Bratislavský hrad
	miestnosť Ambasádor, hotel Devín, Riečna ulica 162/4, Bratislava

 11:00 - 14:00	Konferencia EKO-manažér
	Téma: Konferencia EKO-manažér je organizovaná v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce
	Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 150/20, Bratislava

* 14:00	TK Stavovských a profesijných organizácií združených v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu
	Téma: Zabezpečenie odborného vzdelávania v praxi z pohľadu zamestnávateľov
	City Hotel Bratislava, Seberíniho 9

15:00	Podpredseda NR SR Miroslav Číž prijme poslanca parlamentu Kazašskej republiky Kuanysha Sultanova 
	Národná rada SR, miestnosť 183, Nám. A. Dubčeka 1

15:45	Róbert Madej, predseda Skupiny priateľstva NR SR s Bieloruskou, Moldavskou, Arménskou, Azerbajdžanskou, Kazašskou, Kirgizskou, Tadžickou a Uzbeckou republikou, Turkménskom a Gruzínskom prijme špeciálneho vyslanca prezidenta Kazašskej republiky a člena Senátu Parlamentu Kazašskej republiky Kuanysha Sultanova
	Národná rada SR, miestn. 150, Námestie A. Dubčeka 1

18:00	Vernisáž fotografií ruského fotografa Andreja Stenina Donbas, ktorý tragicky zahynul pri výkone svojho povolania
	TB 17:00
	foyer, hotel Kempinski, Dvořákovo nábr. 6

REGIÓNY

08:30	Pojednávanie vo veci diskriminačnej žaloby otca maloletého dieťaťa proti kolíznemu opatrovníkovi maloletého dieťaťa (ÚPSVR SR)
	Okresný súd, miestn. 123, Piaristická 27, Trenčín

* 10:00	Zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
	Úrad ŽSK, kongresová sála, Komenského 48, Žilina

11:00-15:00	Prezentácia projektu Hrad Ľupča - obnova horného nádvoria - otváracia konferencia 
	P.ú.: veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad, gen. riad. Sekcie bilaterálnych finančných zdrojov Úradu vlády SR Ján Krak, gen. riad. Železiarní Podbrezová, a.s. Vladimír Soták 
	spoločenská sála, Ľupčiansky hrad, Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica 

	UTOROK 24. februára

BRATISLAVA

08:30-12:00	Dajme veciam druhú šancu, vdýchnime im druhý život! - 3. ročník Olompiády - OLO art otvorí primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal  (24.-26.2.)
	hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A

09:00	Pojednávanie v kauze Harabin vs. Papšová na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy 
	Okresný súd Bratislava IV, miestn. 128, Saratovská 1/a

10:00	Zasadnutie Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
	Program: vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane pred povodňami a o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady o priestupkoch, vládny návrh zákona o odpadoch
	Národná rada SR, miestn. 147a, Námestie A. Dubčeka 1

17:00	Vernisáž Stano Filko - Obaly
	Galéria Linea, Drieňová 34 

   18:00	Vernisáž výstavy Miloša Karáska "Broken Heaven"
	Michalský dvor, Michalská 3, Bratislava

REGIÓNY

08:30	Hlavné pojednávanie s Jánom A., Jánom J., Michalom H. a Petrom Č., obžalovanými z lúpeže väčšieho rozsahu 
	Okresný súd Žilina, miestn. 12, Hviezdoslavova 28, Žilina

09:00	Hlavné pojednávanie s obžal. Františkom K., Ivanom M., Jánom K., Karolom Sz., Petrom Š., Stanislavom P., a Zsoltom B. v kauze vydierania
	Okresný súd Trnava, miestn. 136, Hlavná 49, Trnava

09:30	TB Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene
	Téma: premiéra inscenácie Antonína Procházku Celebrity s.r.o. v réžii Martina Kákoša
	DJGT, Divadelná 3, Zvolen

09:30 - 13:00	Konferencia ROP 2007-2013 v Nitrianskom kraji a príležitosti pre región v rokoch 2014-2020 
	Program: Regionálny operačný program 2007-2013 v Nitrianskom kraji, Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 (stav prípravy, návrh stratégie), Integrovaný prístup k mestskému rozvoju v SR
	Agroinštitút Nitra, kongresová sála, Akademická 4, Nitra

10:00	TK Úradu vlády SR, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR a Biskupstva Nitra Živé pamiatky spojená s prezentáciou deviatich podporených projektov
	(o 13:00 prehliadka jedného z podporených projektov - hradu Nitra)
	Aula Kňazského seminára, Pribinovo nám. 5, Nitra

11:00	Európska iniciatíva Nestlé pre podporu zamestnanosti mladých - predstavenie nového učebného odboru Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
	P.ú.: poslankyňa EP Jana Žitňanská, primátorka Prievidze Katarína Macháčková, štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš, gen. riad. Nestlé Slovensko, s.r.o., Torben Emborg 
	Nestlé Slovensko, Košovská cesta 11, Prievidza

   17:00	Vernisáž výstavy Ivan Szabó - výstava obrazov
	Galéria Fontána, Beethovenova 1, Piešťany

18:00	Vedecká kaviareň so Zuzanou Gažovou (Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach) o proteínoch 
	výmenník programu SPOTs, na sídlisku Terasa, ulica Obrody (oproti panelovému domu č. 5), Košice

	STREDA 25. februára

BRATISLAVA

09:00 - 16:00	Stretnutie zahraničných výborov a výborov pre hospodárske záležitosti parlamentov členských krajín V4
	historická budova NR SR, Župné námestie 12

    9:00	TK Amnesty International Slovensko o Výročnej správe o stave ľudských práv v roku 2014
	Téma: eskalácia konfliktu medzi ozbrojenými skupinami a vládnymi zložkami v Afrike a na Ukrajine, utečenecká kríza v Sýrii, pokračujúca diskriminácia rómskeho obyvateľstva a LGBTI ľudí na Slovensku
	Kaviareň Pulitzer, budova Slovenského syndikátu novinárov, Župné námestie 7

10:00	TB o pripravovanom týždni francúzskeho filmu Créme de la créme II (12.-18.3.2015)
	P.ú.: veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot, riaditeľ Francúzskeho inštitútu Michel Pouchepadass a prezident Film Europe Media Company Ivan Hronec
	Galéria Francúzskeho inštitútu, Sedlárska 7

14:00 - 16:00	Prezentácia Iniciatívy Prognostické centrum pre sociálnu integráciu vo forme odbornej prednášky spojenej s diskusiou
	Téma: Veda a výskum pre spoločenskú integráciu v praxi: Príklad využitia Atlasu rómskych komunít v SR pre tvorbu integračných politík a opatrení
	Malé kongresové centrum VEDA, Štefánikova 3

   17:00	Bratislavský Inštitút humanizmu a Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií pozývajú na diskusiu "Vysoké školstvo na Slovensku - kvalita a uplatnenie absolventov"
	Hostia: bývalý minister školstva a ekonóm Eugen Jurzyca, bývalý minister školstva a pedagóg Milan Ftáčnik, rektor BISLA Samuel Abraham
	Grösslingova 53, Bratislava

REGIÓNY

10:00	Hlavné pojednávanie s Cyrilom T. a Milanom S. obžal. z lúpeže pancierového auta 
	Okresný súd Galanta, miestn. P-1, Mierové námestie 1, Galanta

10:00	Návšteva u majstrov zlievačov - sprievodné podujatie k výstave Hrejivé krásavice - prezentácia odlievania menších častí odliatkov pomocou sadry, vosku alebo cínu do foriem
	Galéria Bašta, Hrnčiarska 7, Košice

   13:00	TK na tému Svetový tenis prichádza do regiónu Vysoké Tatry
	P.ú.: Marián Vajda, Miroslav Mečíř, Branislav Stankovič
	Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

   17:00	Otvorenie výstavy Reportovaná maľba v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
	Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Björnsonova 1, Nové Zámky

	ŠTVRTOK 26. februára

BRATISLAVA

09:00	Hlavné pojednávanie s obžal. Tobiášom L.
	Okresný súd Bratislava I, miestn. 19, Záhradnícka 10 

09:30	Zasadnutie Ústavnoprávneho výboru NR SR  
	Národná rada SR, miestn. 150, Námestie A. Dubčeka 1

10:00	Zasadnutie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť  
	Program: vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok, vládny návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami, návrh Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NR SR o organizácii miestnej štátnej správy, vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane pred povodňami a ktorým sa mení zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady o priestupkoch (vodný zákon) 
	Národná rada SR, miestn. 34, Námestie A. Dubčeka 1

10:00	TB pri príležitosti vernisáže Umenie na hlave/Poľské súčasné umenie
	17:00 - vernisáž 
	výstavné priestory Domu umenia/Kunsthalle, (1. posch.), Nám. SNP 12

11:00	Inaugurácia rektora a dekanov fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave
	Aula UK v Bratislave, (1. posch.), Šafárikovo nám. 6

12:00	TB o Miss Universe Slovenskej republiky 2015 spojenej s voľbou Miss Media 
	showroom Mercedes-Benz, Tuhovská 5

12:00	Deň národnej kuchyne - prezentácia talianskej kuchyne (varí manželka talianskeho veľvyslanca Flavia Bigi)
	P.ú.: veľvyslanci Talianska, Rakúska, Grécka a Česka
	Stredná odborná škola, Farská 9

17:00	Slováci v gulagoch - beseda s publicistom a prozaikom Petrom Juščákom a Tomášom Klubertom (ÚPN) v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa 
	Poľský inštitút, Nám. SNP 27 

18:00	Ochutnávka európskych vín vinárstiev z Rakúska, Slovenska, Francúzska, ochutnávka syrov a francúzskych čokolád
	hotel DoubleTree by Hilton, Trnavská cesta 27/A

19:00	Fórum donorov a ĽudiaĽuďom.sk pozývajú na vyhlásenie výsledkov Top firemný filantrop, Filantrop roka, Fundraiser roka
	Impact HUB Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 20

REGIÓNY

10:00	Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu SR vo veci nevymenovania Jána Bernáta a Imricha Volkaia, navrhnutých Národnou radou SR, do funkcie sudcov Ústavného súdu SR
	Ústavný súd SR, Hlavná ul., Košice

   10:00	Konferencia "Aktivity na lokálnej úrovni v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny" 
	Téma: sprostredkovať informácie, odporúčania a skúsenosti s aktivitami adaptácie na dopady zmeny klímy
	TeleDom, Timonova 27, Košice

10:00-13:30	Aktivity na lokálnej úrovni v súvislosti s dopadmi klimatickej zmeny - na záverečnú konferenciu projektu LOC-CLIM-ACT pozýva Karpatský rozvojový inštitút
	Aula A. Einsteina 208, Teledom, Timonova 27, Košice

10:00-14:30	Odborná konferencia o obnove kultúrnych pamiatok v Žilinskom kraji
	Úrad ŽSK, kongresová sála, Žilina

   10:30	Výjazdové rokovanie výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 
	Téma: oboznámiť sa so zabezpečením stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy
	Súkromná stredná odborná škola, Podbrezová

	PIATOK 27. februára

BRATISLAVA

10:00	Panta Rhei odhalí sochu Excalibru múdrosti
	P.ú.: osobnosti literárneho sveta, herci SND, autori sochy a študenti
	Panta Rhei, Poštová ul.

                     12:00 - 14:00	Konferencia biskupov Slovenska pozýva na pôstnu polievku
	Milosrdní bratia, Námestie SNP 11, Bratislava

13:00	8. ročník medzinárodného festivalu AnimeShow 2015 a 7. ročník medzinárodnej výstavy počítačových, spoločenských a kartových hier Game Expo 2015 (27.2.-1.3.)
	Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28

   17:30	Prednáška Nadácie Aigyptos "Tajomstvá údolia kráľov"
	Červený salón Apponyiho paláca (Múzeum Bratislavy), Radničká 1, Bratislava

REGIÓNY

09:00	Hlavné pojednávanie s Attilom T. st., Attilom T. ml., obžalovanými z vraždy Daniela Horvátha z obce Žihárec
	Okresný súd Trnava, miestn. 149, Hlavná 49, Trnava

18:00	Otvorenie výstavy fotografií Petry Doležovej
	Fotogaléria Trafačka, Janka Kráľa 65, Nitra

	Domáca redakcia SITA 
	url:   http://www.sita.sk 
	tel.:  2062 0323

Na Bratislavskom hrade zničili skôr Veľkú Moravu, no aj Keltov (foto)
20.2.2015    dennikn.sk    str. 00    Slovensko
    Juraj Koník        
Trámy z veľkomoravského domu, chladiareň, ohnisko či odtlačky a základy rímskej stavby už neexistujú. Na ich mieste je jama pre podzemné garáže.

Milujem Rím, odpovedá predseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer) na obavy tisícov ľudí, že pre podzemné garáže zničia vzácne nálezy. Sľubuje, že pamiatky ochráni a čo najviac z nich ukáže.

Z podzemia severnej terasy Bratislavského hradu však už zmizli viaceré staré stavby – ešte pred nástupom Pellegriniho za Pavla Pašku (Smer). Dokazujú to aj zábery z leta minulého roka geológa Jána Madarása, ktorý na Hrade pracoval v čase, keď tam archeológovia robili prieskum.

O nájdených budovách koluje množstvo nepresností a nie je zrejme pravdou, že by bagre vykopali veľkú časť keltsko-rímskych stavieb. Zmizli väčšinou viaceré stavby a pozostatky z čias Veľkej Moravy.

Na mieste budúcej podzemnej garáže však objavili aj pozostatky stavby, ktorú archeológovia nazvali Rím IV. Nemala už múry. Išlo o odtlačky omietky a múrov v zemi, dala sa z nich zistiť štruktúra a tvar omietky. V zemi boli aj základové kamene tejto stavby kladené nasucho, bez malty.

Táto stavba Rím IV však už neexistuje, potvrdila Denníku N archeologička Margaréta Musilová, ktorá robila na mieste archeologický výskum. Kamene zo základov rozobrali archeológovia.
rimska stavbaIVb

Rímska stavba IV – odtlačky v zemi a základové kamene. Tu už je jama. Foto – MÚOP Bratislava

Na mieste jamy bola napríklad aj ľadovňa, diera vysekaná do skaly, upozorňuje geológ Madarás. Tú využívali okolo 18. storočia. Nachádzala sa však v polohe z odbobia neskorej Veľkej Moravy alebo včasného stredoveku, tak ju mohli používať aj skôr.
1504307_10204456963047456_3126430776414929277_o

Ľadovňa z čias stredoveku. Foto – Ján Madarás

Zmizli väčšinou viaceré stavby a pozostatky pravdepodobne z čias Veľkej Moravy až začiatku 11. storočia.
spálené trámy veľkomoravského obydlia - zničené výstavbou garáží

Spálené trámy z čias konca Veľkej Moravy až začiatku 11. storočia. Zvyšky dreva boli po skončení archeologického výskumu zachované, ostatná časť je už zničená výstavbou garáží. Foto – Ján Madarás
ohnisko vo veľkomoravskom obydlí - zničené výstavbou garáží

Ohnisko vo včasnostredovekom obydlí: po zdokumentovaní zničené výstavbou garáží. Foto – Ján Madarás

Váhostav Juraja Širokého pre vedenie Národnej rady na severnej terase buduje repliku tereziánskej Zimnej jazdiarne a barokovej záhrady. Pod zemou majú byť podzemné garáže pre 222 áut.

Pri vykopávkach objavili archeológovia viaceré keltské stavby postavené Rimanmi v druhom storočí pred naším letopočtom. Nálezy podľa archeológov dokazujú vyspelú keltskú kultúru, ktorú rešpektovali aj v antickom Ríme. Išlo v tom čase o jedno z najvýznamnejších hradísk na území dnešnej strednej Európy.

Jednou z objavených stavieb je aj budova so zachovanými dvomi múrmi a dvomi stĺpmi. Popri tejto budove má viesť vjazd do podzemných garáží. Jeden z týchto stĺpov už rozrezali.

Fotografie z leta minulého roka ukazujú, ako vyzeral odkrytý.
keltsko rímsky pilier rozrezaný a prenesený2

Keltsko-rímsky pilier, ktorý rozrezali a odniesli. Foto – Ján Madarás

keltsko rímsky pilier rozrezaný a prenesený

Jediná keltsko-rímska stavba, ktorú plánujú úplne ukázať verejnosti, je pôvodne dvojpodlažná vila so stĺporadím a zachovanou rímskou dlažbou. Po čiastočnom odkrytí archeológmi vyzerala takto.

keltsko - rímsky objekt s pôvodnou dlážkou, pätkami po ôsmych stĺpoch a obvodovým múrom - mimo objektu garáží, zmenená časť pôvodného projektu - má byť prezentovaný

Foto – Ján Madarás

Za zastavenie výstavby garáží vznikla v posledných dňoch už druhá výzva. Podpísali ju napríklad aj herci Danica Jurčová či Róbert Jakab, sochár Jozef Jankovič, či viceprimátorka Bratislavy Iveta Plšeková, spolu desiatky osobností.

Výzvu premiérovi Robertovi Ficovi už odovzdali priamo na Úrade vlády a podpisovať ju ľudia môžu aj na webe. V piatok popoludní mala vyše dve stovky podpisov.

Staršia výzva predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu (Smer) má vyše osemtisíc podpisov.

Video: Letecké zábery na rozkopaný hradný kopec

Foto popis| Unikátny objav keltsko - rímskeho múru v nálezovej podobe čiastočnej deštrukcie. Po vykopaní bol podopretý drevenými trámami. 
Foto autor| Foto - Ján Madarás
URL| https://dennikn.sk/53795/na-bratislavskom-hrade-znicili-skor-velku-moravu-no-aj-keltov-foto/

Do garáží zatiahli Fica
18.2.2015    Denník N    str. 05    Spravodajstvo
    JURAJ KONÍK, MIRO KERN        
Herci, vedci, umelci aj aktivisti hrozia premiérovi protestami na Bratislavskom hrade, ak nezastaví podzemné garáže 

Dali mu čas do konca februára. Potom zasiahnu. Šéfovia parlamentu Pavol Paška a Peter Pellegrini (obaja Smer) výzvy verejnosti nepočúvali. Aktivisti tak žiadajú, aby garáže na Bratislavskom hrade zastavil premiér Robert Fico. 
	Výzvu pre premiéra podpísali umelci, vedci, herci aj historici. „Žiadame vás, pán premiér, aby ste sa celou silou svojej autority zasadili o okamžité pozastavenie výstavby garáží,“ píše sa vo výzve, ktorú podpísali desiatky osobností. 
	Pridali sa napríklad aj herci Eva Pavlíková, Danica Jurčová, Róbert Jakab a Ján Jackuliak, sochár Jozef Jankovič, hudobníčka Lucia Šoralová, architekt Michal Bogár, výtvarník Andrej Rudavský či viceprimátorka Bratislavy Iveta Plšeková. 

PROTEST NA STAVENISKU 

„Vy sám, pán premiér, ste sa v mladosti podieľali na archeologických výskumoch, orientujete sa v téme a veríme, že práve preto vás naša žiadosť nenechá chladným,“ píšu. 
	Ak stavbu premiér nezastaví do 28. februára, hrozia signatári „verejnými protestnými aktivitami“ priamo na Hrade. „Už dnes za nami stoja tisíce podporovateľov a ich počet rýchlo rastie.“ 
	Úrad vlády v pondelok na otázky Denníka N o stavbe odpísal, že sa s nimi máme obrátiť na kanceláriu Národnej rady. Na včerajšie otázky na výzvu už odmietol odpovedať. 
Predseda parlamentu Pellegrini opakuje, že pamiatky chce zachovať. 

PELLEGRINI MILUJE RÍM 

„Tí, ktorí ma poznáte, viete, že moje obľúbené mesto je Rím. Mimoriadne oceňujem ich prístup k ochrane pamiatok,“ napísal včera na svojom Facebooku zrejme ako odkaz na to, že v Ríme pri výstavbe linky metra objavili Hadriánovo auditórium a niekoľko rokov debatovali, či pri ňom môže byť stanica metra. 
	Sľubuje maximálne sprístupnenie pamiatok verejnosti. Už skôr však povedal, že garáže nezastaví, vraj to nejde. 
	Stavbu garáží odobrili krajskí pamiatkári a stavebný úrad bratislavského Starého Mesta. Tam sa vlani zmenil starosta a hovorkyňa radnice Nora Gubková hovorí, že už nemajú zákonné možnosti rozhodnutie zrušiť. Situáciu by mohol riešiť okresný úrad ako odvolací orgán, alebo súd. 
	Na Hrade objavili archeológovia vzácne stavby zrejme z druhého storočia pred naším letopočtom. Pre keltské kniežatá ich podľa nálezov postavili stavitelia z Ríma. 
	Prieskum podľa archeológov Margaréty Musilovej a Branislava Resutíka dokazuje, že na území dnešnej Bratislavy existovala pred viac ako dvetisíc rokmi vyspelá keltská kultúra, ktorú rešpektovali aj v antickom Ríme. Aj podľa rakúskeho archeológa Wernera Jobsta ide o objav kľúčový pre antickú históriu nielen strednej Európy. 

TISÍCE ĽUDÍ NEVYPOČULI 

Kelti mali na dnešnom hradnom vrchu opevnené hradisko a v podhradí vyspelé mesto. Na severnej terase Bratislavského hradu objavili viaceré keltskorímske stavby. Dnes tam Váhostav Juraja Širokého pre vedenie Národnej rady buduje repliku Zimnej jazdiarne z čias Márie Terézie, ktorá má slúžiť ako spoločenská sála, a pri nej podzemné garáže. 
	Proti garážam už existuje otvorená výzva šéfovi parlamentu Pellegrinimu, ktorú podpísalo vyše osemtisíc ľudí. Proti garážam sa postavili aj významní architekti, napríklad Ferdinand Milučký a Igor Marko, ktorý pôsobí v Londýne. 

***

Slovenská republika bude na budúci rok predsedať Európskej únii a bolo by veľmi nešťastné, ak by začala svoj mandát škandálom medzinárodných rozmerov. Neostáva už veľa času a my rozhodne neustúpime. výzva Robertovi Ficovi 

VZÁCNE OBJAVY - DLAŽBA A VILY 
Na severnej terase Bratislavského hradu sú tri významné stavby. Jednu so zachovanou rímskou dlažbou ukážu verejnosti. Rímsku dlažbu našli aj na nádvorí Hradu (na obrázku). Tú prekryli železobetónovou doskou, obmedzený prístup k nej bude z podzemia. 

ZLATÝ POKLAD A BUDOVA POD SÁLOU 
V druhej veľkej stavbe na severnej terase objavili zlatý poklad. Nad ňou chcú postaviť Zimnú jazdiareň a zatiaľ nie je jasné, či a ako ju ukážu verejnosti. Medzi prvú a druhú budovu vtesnali podzemné garáže. 

STLP REZALI, ODTLAČKY ZMIZLI 
Z tretej budovy zostali len múry a stĺpy. Jeden z týchto stĺpov už stavebníci rozrezali na tri časti a majú ho vystaviť inde. Múr zakonzervovali a opevnili. Popri ňom totiž budujú vjazd do budúcej garáže. Na severnej terase objavili aj pozostatky štvrtej rímskej budovy. Išlo najmä o odtlačky múrov a omietky, v spodnej časti našli aj základové kamene. Tento nález už rozobrali. 

Foto popis| Na severnej terase Bratislavského hradu. 
Foto popis| MIRO KERN reportér 
Foto popis| JURAJ KONÍK reportér a editor 
Foto autor| FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

Kto počúva architektov
18.2.2015    TV Markíza    str. 16    19:00 Televízne noviny
            
Mária CHRENEKOVÁ PIETROVÁ, moderátorka
--------------------
Zbavia sa síce strašidla, no celé by to vraj mohlo byť oveľa lepšie. Desaťročia rozostavanú autobusovú stanicu v Banskej Bystrici chce nový investor premeniť na moderný dopravný terminál.

Jaroslav ZÁPALA, moderátor
--------------------
Podľa skupiny miestnych architektov má ale predložený návrh trhliny.

Ľubo FRONKO, redaktor
regionálne štáby
--------------------
Rozostavaná stavba stanice straší už neuveriteľných 30 rokov. Zámer nového investora ja prepojenie autobusovej i blízkej vlakovej dopravy. To všetko pod jednou strechou s obchodno-spoločenským centrom. Skupina 26 architektov si ale myslí, že predložený návrh elegantné riešenie dopravy neprinesie.

Igor TEPLAN, banskobystrický architekt
--------------------
Tá autobusová stanica je situovaná celkom na opačnom konci, ako by podľa nášho názoru mala byť. Čiže vyše 200 metrov od železničnej stanice. Chceme naozaj pomôcť, aby vzniklo kvalitné dielo pre občanov, keď bude kvalitné, tak bude lepšie aj pre samotného investora.

Ivan HLAVÁČEK, spolumajiteľ investorskej spoločnosti
--------------------
Ono to nie je tak jednoduché, umiestniť autobusy niekam tam, kde sa tie autobusy potom nemôžu pohybovať. Vždy je lepšia bezpečná jazda autobusu, než urobiť nejaké kolízne územie.

Ľubo FRONKO, redaktor
regionálne štáby
--------------------
Banskobystrickí architekti dali svoje postrehy na papier, otvorený list adresovali priamo do kancelárie primátora.

Zdenka SEKEREŠOVÁ, hovorkyňa primátora Banskej Bystrice
--------------------
Návrh ešte nie je definitívny a vedenie mesta intenzívne s investorom o prípadných zmenách komunikuje.

Ľubo FRONKO, redaktor
regionálne štáby
--------------------
Iniciatíva odborníkov a ich postrehy je jedna vec, druhá, ako sa u nás berú do úvahy.

Michal KALIŇÁK, expert na samosprávu
--------------------
Zatiaľ nie je zaužívané, aby samosprávy diskutovali o vizuáli verejných priestranstiev a verejných priestorov s klubmi architektov.

Ľubo FRONKO, redaktor
regionálne štáby
--------------------
Pritom podobné diskusie sa pravidelne objavujú, naposledy okolo garáží na Bratislavskom hrade. Podľa člena Cechu architektov však silnejšie, než odborné názory, sú mocenské záujmy. V niektorých mestách sú poslednou zárukou fundovanosti hlavní architekti.

Peter ABONYI, Cech architektov
--------------------
Hlavní architekti na Slovensku nemajú takmer žiadnu moc, pretože sú len odborným poradným orgánom primátora alebo iných mocenských zložiek.

Ľubo FRONKO, redaktor
regionálne štáby
--------------------
Regionálne štáby a Ľubo Fronko, Televízia Markíza.

