SLOVENSKÝ OCHRANÁRSKY SNEM
Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava
www.ochranari.sk, e-mail: mikulas.huba2@gmail.com


Vivat Zuzana!

Slovenský ochranársky snem reaguje na zvolenie Zuzany Čaputovej 
za prezidentku SR



Bratislava, 2. 4. 2019


S pocitom veľkej radosti a zadosťučinenia sme prijali správu o zvolení Zuzany Čaputovej za prezidentku Slovenskej republiky. Zuzana sa v uplynulých týždňoch a mesiacoch stala nositeľkou nádeje, tvárou slušnejšieho, lepšieho a spravodlivejšieho Slovenska a celkovo prísľubom dlho očakávanej pozitívnej zmeny.

My – slovenskí ochranári a ochranárky – máme však dvojnásobný dôvod na radosť. Zuzana je totiž jednou z nás. Preslávil ju najmä dlhoročný a napokon úspešný zápas proti zdravotnej a environmentálnej hrozbe v podobe veľkokapacitnej pezinskej skládky a následne Goldmanova environmentálna cena globálneho významu. Ale ako advokátka a aktivistka sa Zuzana zaoberala aj viacerými inými problémami, týkajúcimi sa životného prostredia a environmentálnej spravodlivosti. Nie náhodou ju viaceré svetové médiá charakterizujú ako environmentálnu aktivistku. 

Pred štyrmi rokmi bola ochranárskou komunitou na Slovensku spontánne zvolená za jednu zo zakladajúcich členiek Slovenského ochranárskeho snemu – neformálneho združenia osobností zasadzujúcich sa za lepšie životné prostredie pre nás i pre našich nasledovníkov a nasledovníčky. 

To všetko viedlo k tomu, že keď sa rozhodla uchádzať o post hlavy štátu, za jeden z troch pilierov svojej volebnej kampane si celkom prirodzene zvolila ochranu životného prostredia. Niečo podobné sa na Slovensku stalo po prvý raz, aj keď slovenskí ochranári vstupujú do celospoločenského diskurzu už celé desaťročia – minimálne od čias Bratislavy/nahlas či prvých zápasov o Tatry, Dunaj, ovzdušie, podzemné vody, lesy, rastliny a živočíchy, pamiatky a ďalšie ohrozené prírodné i kultúrne hodnoty. Už v roku 1989 sa zdalo, že ozelenenie Slovenska bude témou dňa, jednou zo spoločenských priorít a logickou ambíciou osvietených lídrov krajiny. Napokon tieto očakávania spomedzi najvyšších ústavných činiteľov splnil – aspoň čiastočne – vari len Václav Havel. A po rozpade spoločného štátu sme si museli počkať viac ako štvrťstoročie až do poslednej tohtoročnej marcovej soboty, kým sa z vôle ľudu na najvyšší ústavný post dostane niekto, kto v plnom rozsahu chápe, čo sú kľúčové problémy a výzvy 21. storočia.

Uvedomujeme si, že právomoci prezidenta v zmysle našej ústavy sú obmedzené. Ale na druhej strane, jeho – v tomto prípade jej – možnosti inšpirovať, podporovať a pomáhať meniť veci k lepšiemu sú takmer neobmedzené. Je na nás všetkých, aby sme k tomu v rámci svojich možností prispeli. Radi/rady tak urobíme.

S nádejou a s prianím odvahy, sily a vytrvalosti v úsilí o lepšie, spravodlivejšie, tolerantnejšie, zdravšie, krajšie a zelenšie Slovensko i ostatný svet, 
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