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Slovenský ochranársky snem je pobúrený neprimeranými zásahmi 
do korýt vodných tokov v Tatrách

Slovenský ochranársky snem je pobúrený, že pod zámienkou ochrany pred povodňami dochádza vo Vysokých Tatrách a v ich podhorí k neprimeraným zásahom do korýt vodných tokov, a tým k devastácii chránených riečnych ekosystémov európskeho významu. Uvedomujeme si, že v blízkosti tokov sa nachádzajú sídla a komunikácie, a preto boli niektoré povodňové zabezpečovacie práce nevyhnutné. Odstraňovanie starších sedimentov, narušovanie prirodzeného striedania tíšinových a prúdivých úsekov a ďalšie odborne i právne sporné zásahy do korýt však svojím charakterom a rozsahom nezohľadňujú fakt, že ide o toky v chránených územiach, nerešpektujú najlepšie dostupné vedecké poznatky o fungovaní a ochrane riečnych ekosystémov ani požiadavky európskej legislatívy na nezhoršovanie ekologického stavu vodných tokov. Správca toku svojím konaním porušuje nielen ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v oblasti ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov, ochrany biotopov a ochrany mokradí, ale tiež smernicu Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. 
Vzniknutú situáciu považujeme za trestuhodné zneužívanie slabých miest platnej legislatívy, ktoré viac ako mesiac po skončení povodne umožňuje správcom vodných tokov o. i. obchádzať štandardné posudzovanie protipovodňových opatrení orgánmi ochrany prírody a verejnosťou. Neprimeraný rozsah prác zadaných bez riadneho výberového konania navyše vedie k čerpaniu verejných zdrojov aj na zbytočné zásahy, ktoré budú mať dlhodobé negatívne dopady na ekologický stav dotknutých tokov a spoluvytvárajú podmienky na vznik ešte vážnejších povodňových situácií v budúcnosti. 
Oceňujeme krok ministra životného prostredia, ktorý dal preveriť prebiehajúce práce, čo však neznamená ich zastavenie. Vyzývame preto ministra životného prostredia, aby v zmysle ustanovenia § 11 ods. 12 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami odvolal vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity na rieke Belá, ktorý po takmer dvoch mesiacoch od jeho vyhlásenia už dávno stratil svoje opodstatnenie; pričom však je to zároveň dôvod, ktorý formálne oprávňuje správcu vodného toku na vykonávanie  protipovodňových zabezpečovacích prác na rieke Belá. Ministra životného prostredia takisto vyzývame, aby dal okamžite všetky práce, ktoré nesúvisia s nevyhnutným odstraňovaním následkov povodní, zastaviť a vyvodil osobnú zodpovednosť voči osobám, ktoré majú rozhodujúci podiel na vzniknutej situácii. Žiadame Ministerstvo životného prostredia SR, aby zabezpečilo, že obsah a rozsah povodňových zabezpečovacích prác bude odteraz zodpovedať riadne posúdenému riziku ohrozenia obyvateľstva a majetku. Žiadame, aby pri protipovodňových úpravách vodných tokov ich správcovia skoncovali s praktikami devastujúcimi riečne ekosystémy a začali sa riadiť najlepšími dostupnými vedeckými poznatkami a legislatívnymi požiadavkami na nezhoršovanie stavu vodných tokov. 
Zákonodarné orgány žiadame o prijatie zmien v zákone o vodách a v zákone o ochrane pred povodňami a súvisiacich právnych predpisoch, ktoré zabránia zneužívaniu povodňových a podobných mimoriadnych či „katastrofických“ situácií na zjavne neprimerané poškodzovanie prírodného i krajinného dedičstva a plytvanie verejnými zdrojmi.
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