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Vec: Otvorený list
Radi by sme Vám v stručnosti predstavili OZ Za našu vodu, informovali Vás o našej aktuálnej
iniciatíve „TU vodu nepi!” a týmto listom podali našu pomocnú ruku na spoluprácu pri ochrane
podzemnej vody, ako hlavného zdroja pitnej vody.
Naše OZ vzniklo spontánne, ako nepolitická skupina odborníkov, aktivistov, angažovaných
občanov aj entuziastov. Sme ľudia, ktorí už nedokážu len so znepokojením sledovať kauzy,
ktoré začali odhaľovať zanedbávanie základných povinností štátu vo veci ochrany životného
prostredia. Sme ľudia, ktorí sa rozhodli aktívne konať.
Ústava Slovenskej republiky hovorí o povinnosti štátu zabezpečovať pre občanov priaznivé
životné prostredie a poskytovať verejnosti včasné a úplné informácie o stave životného prostredia
a o príčinách a následkoch tohto stavu. Napriek tejto deklarácii sa stalo, že časť podzemnej vody
Žitného ostrova, ako zdroja pitnej vody, je preukázateľne znečistená. Šesť obcí v okolí Dunajskej
Stredy koncom roka 2017 pilo vodu z vodovodu, v ktorej bolo niekoľkonásobne prekročené
povolené množstvo pesticídu – atrazín. Jasnou aj keď starou kauzou s devastačným efektom na
Žitný ostrov je skládka chemického odpadu vo Vrakuni, Bratislava. Ďalším príkladom je devastácia
lesných porastov na brehoch vodnej nádrže Starina, spôsobujúce znehodnocovanie tohoto zdroja
pitnej vody na východnom Slovensku.
Vzhľadom na závažnosť situácie, Slovenský ochranársky snem už začiatkom roka 2018
požiadal predsedu vlády SR listom o riešenie, dodnes bez odozvy. Cieľom našej iniciatívy „TU
vodu nepi!” je mobilizovať občanov, aby svojou podporou iniciovali akútne riešenia vyššie
uvedeného stavu. Taktiež chceme občanom pomôcť pri analýzach ich pitnej vody, aby sme si
mohli byť všetci istí, že z kohútikov pijeme skutočne nezávadnú pitnú vodu.
V OZ Za našu vodu sme pripravení zasadnúť za spoločný stôl s predstaviteľmi ministerstiev
životného prostredia, zdravotníctva, poľnohospodárstva aj vnútra, vodární a tiež Úradu verejného
zdravotníctva, aby sme spolu definovali prioritné oblasti, sfunkčnili mechanizmus ochrany
a dôsledne kontrolovali výsledky opatrení. Našou motiváciou nie je hľadanie vinníkov, ale hlavným
záujmom je účinná ochrana a kontrola podzemnej vody, ako zdroja našej spoločnej pitnej vody.
Ak máte záujem o spoluprácu s nami, prosíme o Vaše písomné stanovisko.
S pozdravom,
Tatiana Kratochvílová
Komunikácia a PR
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