V mestskej časti Grinava na štátnej ceste II/502 zaznamenávame
každý rok viacero dopravných
nehôd. Najčastejšie sú ich účastníkmi chodci a bicyklisti, po stretoch s motorovými vozidlami
skončia v nemocnici s ťažkými
zraneniami alebo v tom horšom
prípade zaplatia životom. Je ve ľa
dôvodov na to, aby sa s týmto neúnosným stavom čosi urobilo.
V čom vidíme príčiny kolízií?
– komunikácia má parametre
štvorprúdovej cesty;
– dopravné značky sú zanedbané a neaktualizované, osobitne
vodorovné – priechody pre chodcov sú sotva viditeľné, s chýbajúcimi odbočovacími pruhmi na
miestne komunikácie;
– viacerí vodičia jazdia agresívne, sú arogantní a bezoh ľadní;
– obrovsky narástol po čet motorových vozidiel prichádzajúcich
od Limbachu, z Modry, Bratislavy i
samotného Pezinka;
– komunikácia sa často využíva
na prepravu ústavných činiteľov
SR, diplomatického zboru a zahraničných návštev;
– ceste nevenujú dostato čnú pozornosť štátna polícia, mestská
polícia, orgány Mesta Pezinka,
obvodný cestný úrad v Pezinku a
Bratislavský samosprávny kraj.
Ako to vyzerá s lokálnymi
televíziami na Slovensku a
aká je pozícia TV PEZINOK
medzi nimi?
Peter Bittner: Na Slovensku
existuje združenie lokálnych
televízií – LOToS, ktoré má v
súčasnosti viac ako 40 členov.
Naša televízia sa snaží byť aktívnou lokálnou TV. Svedčí o
tom aj naše zastúpenie v najvyššom orgáne združenia –
Rade. Participujeme na rôznych celoslovenských projektoch, neustále prinášame podnety na skvalitnenie spolupráce
medzi lokálnymi televíziami. O
kvalite našej práce svedčia ocenenia na slovenských a česko-slovenských a medzinárodných festivaloch televíznej tvorby. Najväčším úspechom je
však spokojnosť domácich divákov. V duchu nášho nového sloganu UVIDÍTE, ŽE SA UVIDÍTE
sa tešíme na to, že pre vás
zostaneme aj naďalej médiom,
ktoré sa oplatí sledovať.

značky, urobiť odbočovacie pruhy,
napr. pri odbočovaní do Slovenského Grobu v smere od Bratislavy a na Štúrovu ulicu, upraviť
odbočovací pruh v smere od Bratislavy do Glejovky, aby nebola možnosť vrátenia sa do priameho
pruhu v smere do Pezinka;
– okamžite obnoviť vodorovné
dopravné značky – súčasné sú
sotva viditeľné pre vodičov i chodcov.

V dôsledku toho je tu nespočetné množstvo dopravných
nehôd, ktoré spôsobujú škody na
majetku, zdraví a životoch, často
nevinných obetí. V poslednom
čase to boli kolízie a vyhasnuté
životy dvoch policajtov a usmrtenie študentky, ktorú na priechode
zrazil vodič služobného vozidla
OSN.
Vodiči i chodci sú vystavovaní
každodenným stresovým situáciam, najmä v čase od 6.30 do
8.30 hod. a 14.30 – 17.30 hod.

UVIDÍTE, ŽE SA UVIDÍTE –
tento slogan by pokojne mohol
charakterizovať uplynulých osem
rokov TV PEZINOK. Momenty zo
života Pezinčanov, množstvo aktuálnych informácií a snaha o zvýšenie informovanosti obyvateľov
mesta – za tým sa skrývajú dni a
noci práce celého tímu. Ten v
súčasnosti (okrem externistov –
Barbory Budayovej, Ľubice Mackovej a Petra Čermáka) tvoria redaktorky Zuzana Sandtnerová,
Elena Šteineckerová, asistentka
Petra Tichá, grafik Rudo Kujovič,
kameramani a strihači Robo Vagač, Marcel Riegl a konate ľriaditeľ Peter Bittner.
História TV PEZINOK v skratke:
16. 10. 1998 – prvé obrazové vysielanie – relácia Týždeň v Pezinku, do 4000 domácností v káblovom rozvode;
jún 2001 – vybudovanie terestriálneho vysielača (55. kanál), možnosť sledovania vysielania pre 35
tisíc domácností v Pezinku a okolí;
september 2002 – zásadné
zmeny najmä v programovej, dramaturgickej a marketingovej oblasti:
– nový vizuál videotextového vysielania TELEnovín;

Osobitne zlá situácia je v piatok
od 14.30 do 18.00 hod.
Na odstránenie problémov
navrhujeme:
Okamžité opatrenia
– pravidelne monitorovať dodržiavanie predpisov cestnej premávky
na spomínanom úseku, najmä v
kritickom čase;
– pred každým priechodom pre
chodcov osadiť tabuľu avizujúcu
priechod pre chodcov a urobiť tzv.
optický brzdič;
– prehodnotiť súčasné vodorovné

– nová videoklipová rubrika Kvinta;
– relácia Týždeň, moderovaný
spravodajský magazín s pevnou
štruktúrou rubrík, ako Otázka
týždňa, Pezinčania, Z kalendára,
Bez komentára;
– relácia Téma – dynamickejšie
riešenie v inovovanom štúdiu s
väčším počtom hostí, tém a informácií;
– nová rubrika ...a predsa sa točí –
priestor pre tvorbu mladých začínajúcich autorov;
– vysielanie kompletných záznamov z rokovaní mestského zastupiteľstva.
16. 10. 2004
– obrazové vysielanie každú celú
hodinu od 16.00 až do 1. hod. v
noci;
– nové relácie Radi poradíme –
rubriky Vareška, O zdraví, Kam na
výlet;
– nový formát Okénko pezinčiny
se strýcem Lajem.
január 2005
– spustenie internetového portálu
www.pknet.sk;
– zabezpečenie vysielania v káblovom rozvode v Limbachu.
Rok 2006
– rozšírenie obrazového vysiela-

Strednodobé opatrenia
– vybudovať kruhový objazd na
križovatke – odbočka na Limbach;
– hľadať riešenie na zamedzenie
prejazdu motorových vozidiel po
miestnych komunikáciach, napr.
zjednosmernením niektorých
ciest v Grinave alebo vytvorením
tzv. slepých ulíc.
Dlhodobé opatrenia
– vybudovať cestný obchvat Pezinka.
Treba si uvedomiť, že neriešenie
tohto neúnosného stavu alebo
jeho vedomé obchádzanie, môže
mať nepriaznivé dôsledky najmä
pred blížiacimi sa komunálnymi
voľbami. Navyše je tu reálne riziko, že dôjde aj k nejakej forme protestu poškodených a ostatných
občanov mesta.
JUDr. Štefan Noskovič
Ing. Ján Satko, CSc.

nia, prvá relácia sa začína o 6.00
hodine ráno, posledná o 3. hod. v
noci. Relácie majú každý deň rovnaké vysielacie časy;
– Správy od susedov – novinky
spoza hraníc Pezinka;
– v spolupráci s občianskym
združením Cieľ – Integrovaná
Európa sa podieľame na budovaní
partnerstva medzi bratislavským
VÚC, Dolným Rakúskom a Burgenlandom;
– vyrobili sme reláciu Alkohol – najdostupnejšia droga, ktorá sa bude
vysielať vo všetkých lokálnych TV
na Slovensku.
Peter Bittner

