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Bratislava, 11. 1. 2018
Vážený pán prezident,
dovoľte nám vyjadriť naše potešenie z výberu osobností, ktorých prácu a príspevok k vývoju a budúcnosti Slovenska ste sa rozhodli 1. januára 2018 oceniť štátnymi vyznamenaniami. Za roky sme si zvykli na postupnú devalváciu hodnoty týchto vyznamenaní, ktoré politici často používali ako nástroj na odmeňovanie lojality odmeňovaných k moci: výberom osobností, ktoré sa opakovane vzopreli voči vôli vládnucich garnitúr a nedali sa nimi skorumpovať ste vykročili správnym smerom. Vieme, že to vyžadovalo z Vašej strany odvahu vystaviť sa kritike časti slovenskej verejnosti a túto Vašu odvahu si vážime rovnako, ako výber ocenených.
Ako ľudí, ktorí sa v mnohých prípadoch desaťročia angažujú v zápase o ochranu a niekedy záchranu slovenskej prírody, krajiny a etických hodnôt, nás osobitne potešilo, že medzi ocenenými sa po prvý raz od Novembra 1989 zjavili aj viacerí ochranári. 30 rokov po uverejnení v dejinách Slovenska prelomového dokumentu Bratislava/nahlas ste ocenili hneď troch jej spoluautorov – Mikuláša Hubu, Juraja Flamika a Fedora Gála. 
Zuzanu Kronerovú ste ocenili ako herečku, ale pre nás je to aj mnohoročná ochranárka a občianska aktivistka. Jozef Kroner bol nielen vynikajúci herec, ale aj milovník prírody a ochranca našich riek. Ako publicistu a novinára ste vyznamenali (aj) podporovateľa rozličných ochranárskych aktivít Martina Milana Šimečku. Vyznamenaný Ilja Zeljenka patril aj k verejným podporovateľom Bratislavy/nahlas, úcta k ľudovej kultúre a úsilie o zachovanie kultúrneho dedičstva nás spája s dielom Jána Lazorníka, Marta Kubišová je všeobecne známa podporou iniciatív na záchranu zvierat. Všetci z uvedených sa tejto problematike venujú na dobrovoľníckej báze, podobne ako Vami vyznamenaný Marián Čaučík alebo pani Eva Kováčová.
Títo a ďalší ľudia, ktorých ste 1. januára 2018 vyznamenali, neboli a nie sú prvoplánoví tlieskači aktuálnym politickým prúdom. 
Mnohí z nich ale boli a sú tí, ktorí významnou mierou pomohli vytrhnúť krajinu z temna komunizmu ničiaceho našu krajinu aj dušu. 
Tí, ktorí po roku 1992 pomohli zvrátiť smerovanie Slovenska na Balkán a pád našej vlasti do ruského područia a pomohli našu vlasť nasmerovať do západnej civilizácie, ktorej sme historicky súčasťou. 
Tí, čo desiatky rokov vytrvalo usilovali a usilujú o lepšie Slovensko v lepšom svete – často k nevôli mocných a dnes už aj bohatých.
Práve takíto ľudia urobili zo Slovenska krajinu, ktorá síce za vyspelým svetom stále v mnohom – vrátane úcty k prírode, kultúrnemu dedičstvu či vzdelanosti – zaostáva, ale dá sa v nej stále slušným spôsobom žiť. 
Mnoho zápasov prehrali, ale zápas o lepšie Slovensko a lepší svet nikdy nevzdali.
Nikto z nich nerobil to, čo robil a nežil tak, ako žil očakávajúc, že ho niekedy predstavitelia štátu za to ocenia. 

O to viac si vážime, že Vy ste to urobili a ďakujeme Vám za to. Ceníme si aj to, že ste ocenili aj osobnosti, ktoré ani vo vzťahu k Vašej osobe neboli vždy nekritické. Výber ocenených chápeme aj ako prejav Vášho zvýšeného záujmu o environmentálny rozmer našej minulosti, súčasnosti a budúcnosti, čo je dôležitý signál pre celú spoločnosť.
Dovoľte zaželať Vám na záver nášho listu všetko dobré do roku 2018 a veľa správnych rozhodnutí, ktoré od Vás ako občania Slovenska očakávame.
S úctou,
Dušan Bevilaqua
Ladislav Bíro
Zuzana Čaputová
Patrícia Černáková
Miroslav Demko
Tomáš Derka
Ján Dobšovič
Viera Dubačová
Elena Fatulová
Karol Fröhlich
Fedor Gömöry
Fero Guldan
Ján Hanušin
Ladislav Hegyi
Boris Hochel
Dionýz Hochel
Martin Hojsík (nečlen S-O-S)
Zuzana Homolová
Kristína Hudeková
Zuzana Hudeková
Vladimír Ira
Ján Kadlečík
Zuzana Kierulfová
Peter Klučka
Ľubica Kolková
Eva Kováčechová
Mária Kozová
Ján Lacika
Milan Lichý
Branislav Líška
Richard Medal
Juraj Mesík (kontaktná osoba)
Ján Mičovský
Vladimír Mokráň
Samuel Pačenovský
Soňa Párnická
Daniel Pastirčák
Martina B. Paulíková
Tomáš Peciar
Henrich Pifko
Vladimír Pirošík
Ľudmila Priehodová
Koloman Prónay
Juraj Rizman
Samo Smetana
Eva Stanková
Andrej Steiner
Boris Strečanský
Štefan Szabó
Ján Szőllős
Jozef Šibík
Jaromír Šíbl
Katarína Šimončičová
Pavel Šremer
Lucia Štasselová
Eulalia Štefanová
Peter Tatár
Ľubica Trubíniová
Marcel Uhrin
Alexander Vágner
Marcel Zajac
Anna Zemanová


