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Kontaminácia Žitného ostrova je zločin proti prírode i proti ľudskosti

Otvorený list Slovenského ochranárskeho snemu predsedovi vlády, 
ministrovi životného prostredia, ministrovi zdravotníctva a ďalším kompetentným

Vzápätí po tom, ako do sa médií dostala kauza vrakunskej skládky nebezpečného odpadu, o ktorej sa roky mlčalo, objavili sa aj informácie a správy (čiastočne už aj medializované) o kontaminácii využívaných vodárenských zdrojov toxickým atrazínom. V dôsledku toho obyvatelia šiestich obcí na Žitnom ostrove zostali pred Vianocami 2017 bez pitnej vody. Pre cca 5000 ľudí to predstavuje nielen stratu komfortného prístupu k základnému existenčnému zdroju, ale predovšetkým odôvodnený dôvod na obavy zo zdravotných dôsledkov z dlhodobého používania vysoko kontaminovanej vody otrávenej nebezpečným pesticídom. Prevádzkovateľ namontoval filtre na zníženie koncentrácie znečisťujúcej látky, dostane pokutu a tým to pre neho pravdepodobne končí. Ale to nie je skutočné riešenie problému!
Už to nie sú len obavy ochranárov, ktorí od čias vydania Bratislavy/nahlas (1987) opakovane a veľmi intenzívne upozorňovali na zanedbávanie reálnej ochrany vôd a varovali pred jej hroziacou devastáciou, ohrozujúcou zdravie obyvateľov i prírody. Sama príroda teraz usvedčila štátne orgány zo zlyhania pri zabezpečovaní ochrany vody, prírody a zdravia ľudí. A to priamo na území nášho najvýznamnejšieho prirodzeného rezervoáru donedávna kvalitných podzemných vôd, predstavujúceho národné bohatstvo medzinárodného významu! Pre obyvateľov dotknutého regiónu i pre zvyšok Slovenska to znamená koniec nádejam, že vďaka prírodnému rezervoáru pod Žitným ostrovom máme dostatok kvalitných zdrojov pitnej vody pre niekoľko miliónov obyvateľov aj do budúcnosti.
Aj laikovi, ktorý nepozná prírodné procesy a zákonitosti šírenia znečistenia, musí byť jasné, že ku kontaminácii pitnej vody nemohlo dôjsť zo dňa na deň. Ide o dlhodobé procesy prenikania znečisťujúcich látok zvodneným prostredím. Skutočnosť, že kontaminácia pitnej vody atrazínom sa zistila až „na kohútiku“ u spotrebiteľov, dokazuje, že štát de facto stratil kontrolu nad kvalitou podzemnej vody Žitného ostrova. Obávame sa, že podobná situácia panuje aj v prípade vodných zdrojov v iných vodohospodársky významných a zraniteľných regiónoch Slovenska.
Ak by si príslušné rezorty a všetky relevantné zložky v tomto štáte riadne plnili svoje úlohy, k znečisteniu pitnej vody vo vodárenských zdrojoch Žitného ostrova, k dlhodobej neinformovanosti a k ohrozeniu zdravia ľudí by nemohlo dôjsť. V procese prípravy aktuálneho Vodného plánu Slovenska desiatky expertov dlhodobo a opakovane žiadali Sekciu vôd Ministerstva životného prostredia SR o dopracovanie programu opatrení. Osobitne upozorňovali na chýbajúce opatrenia v oblastiach s významnými zásobami pitnej vody (najmä na Žitnom ostrove, ale tiež v ďalších vodohospodársky významných lokalitách). Opakovane vyjadrili obavy aj z kontinuálneho zhoršovania potenciálu samočistenia, zmien výšky hladiny a smeru prúdenia podzemných vôd, ako aj zmenšovania brehovej infiltrácie vôd Dunaja v dôsledku ukladania dnových sedimentov a následnej kolmatácie dna a brehov zdrže VD Gabčíkovo. Tým zároveň narastá podiel zrážkových vôd infiltrujúcich cez poľnohospodársky využívanú pôdu, čo ďalej zvyšuje riziko kontaminácie podzemných vôd atrazínom a ďalšími agrochemikáliami. 
Vzhľadom na závažnosť problému plošného znečistenia vôd Žitného ostrova a ohrozovania zdravia ľudí, ktorí sú neraz odkázaní na vodu z domových studní, nás veľmi znepokojujú vyhlásenia ministerstva a samotného šéfa rezortu na margo tohto prípadu. Nielenže si ministerstvo nepripúšťa svoju zodpovednosť za znehodnotenie vodárenských zdrojov, ale zavádza verejnosť tvrdením, že daný problém sa ho vraj ani netýka, keďže ide nad rámec jeho kompetencií!!! Je priam šokujúce, že MŽP SR odmieta zodpovednosť za znečistenie Žitného ostrova, hoci má informácie o výskyte atrazínu v podzemnej vode už od roku 2009! Pritom plošný rozsah preukázaného výskytu tohto dokázateľného jedu zaberá dnes už viac ako polovicu územia Žitného ostrova a miestami prenikol už do hĺbky viac ako 80 metrov! Namiesto okamžitých opatrení, vrátane vyvodenia personálnej zodpovednosti za súčasný alarmujúci stav ministerstvo podsúva verejnosti zavádzajúce informácie o iba lokálnom charaktere znečistenia, ktoré vraj nie je potrebné považovať za významné. Ohrozenie zdravia obyvateľstva i hrozba trvalého znehodnotenie životodarného prírodného zdroja by pritom mali bezodkladne mobilizovať všetky sily na realizáciu účinných opatrení.
Mlčí aj ministerstvo zdravotníctva a jeho úrady verejného zdravotníctva, ktoré dopustili, že ľudia dlhodobo používali zdraviu škodlivú vodu z verejných vodovodov. Svedčí to o nedostatočnom zdravotnom dozore a systémovom zlyhaní rezortu. Za najväčší problém považujeme neinformovanosť ľudí o kvalite pitnej vody, ktorá sa im dodáva z verejných vodovodov. Je to jedna z povinností štátnych orgánov, zakotvená v európskej smernici o pitnej vode, ktorá sa však na Slovensku ignoruje. Zároveň je treba zdôrazniť, že takéto (ne)konanie je aj porušením ústavného práva občanov na pravdivé a aktuálne informácie o stave životného prostredia.
Napokon, minimálne od chvíle, ako boli úrady životného prostredia integrované pod ministerstvo vnútra, je aj tento rezort spoluzodpovedný za vzniknutú situáciu a jej riešenie.
Odhalený prípad znečistenia vodárenských zdrojov na Žitnom ostrove je výzvou pre ústredné orgány, vládu, príslušné ministerstvá, inšpekčné a ďalšie orgány, aby konečne pristúpili k prijatiu razantných opatrení a vykonaniu nevyhnutných zmien v práci, zameraní a fungovaní svojich rezortov. Ak sa tak nestane, je viac ako pravdepodobné, že v krátkej dobe budeme svedkami ďalších prípadov kontaminácie vodárenských zdrojov a podobných ekologických katastrof. Keďže terapia/sanácia, ako je známe, je vždy náročnejšia a nákladnejšia ako prevencia, budú náklady na liečbu, ale i následné technické opatrenia na čistenie vody veľmi vysoké. 
Vyzývame preto na prijatie okamžitých opatrení, ktorými sa zabráni hroziacej devastácii celého Žitného ostrova. Tá by mohla mať katastrofálne dopady na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou nielen tam, ale vo viacerých regiónoch Slovenska. 
Zároveň sa týmto pripájame k výzve, ktorú svojím podpisom pod petíciu Za živé rieky a čistú vodu podporilo takmer 20 000 ľudí, a vyzývame ministerstvo životného prostredia na zásadnú zmenu vodnej politiky a naštartovanie procesov systémovej a reálnej ochrany vôd podľa pravidiel a požiadaviek Rámcovej smernice o vode.
Dôrazne žiadame preveriť kvalitu využívaných vodárenských zdrojov na Žitnom ostrove i v ostatných vodárensky významných regiónoch Slovenska a výsledky bezodkladne a v zrozumiteľnej podobe sprístupniť verejnosti. Niektoré domácnosti nemajú verejný vodovod a využívajú na zásobovanie vodou vlastné studne. Pre ochranu zdravia ľudí je nevyhnutné zistiť rozsah znečistenia Žitného ostrova a jeho príčiny a v opodstatnených prípadoch zakázať používanie kontaminovanej vody pre ľudskú spotrebu. Zdroje a príčiny znečistenia, jeho stav i očakávané trendy žiadame urýchlene identifikovať a presne pomenovať a následne dôsledne riešiť všetky staré environmentálne záťaže a aktívne zdroje znečistenia, ohrozujúce vody (vrátane aktívnej sanácie vrakunskej skládky). Žiadame aktívne uplatňovať princíp znečisťovateľ platí aj pre znečistenie vôd, napr. rezíduami pesticídov, a aktívne ovplyvňovať tvorbu strategických dokumentov súvisiacich s pesticídmi a ďalšími potenciálnymi zdrojmi znečistenia. V tejto súvislosti žiadame tiež posilnenie kontrolnej funkcie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 
Vyzývame aj ministerstvo zdravotníctva, aby spoloène s ministerstvom životného prostredia špecifikovali chyby v systéme ochrany pitnej vody a aby bez výnimiek a alibizmu zabezpeèili ochranu ¾udského zdravia pred nepriaznivými úèinkami akejko¾vek kontaminácie vody urèenej na ¾udskú spotrebu.
V zmysle uznesenia vlády bol Žitný ostrov vyhlásený za chránenú vodohospodársku oblas�. Keïže ide zároveò aj o intenzívne využívanú po¾nohospodársku oblas�, je potrebné, aby sa tu zaviedla prísna kontrola agrochemikálií a minimalizovala ich aplikácia. Žiadame preto ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby zabezpeèilo taký spôsob po¾nohospodárskej výroby (i lesného hospodárstva), ktorý nebude ohrozova� vodné zdroje ani pôdu èi biotu a ich zranite¾nos�. Žiadame ministerstvo, aby formulovalo merate¾né ciele a nástroje na znižovanie používania pesticídov, ako aj na zavedenie a zabezpeèenie podpory a nezávislého poradenstva so zameraním na predchádzanie používania pesticídov. Tak rezort ochrany životného prostredia, ako aj rezort pôdohospodárstva musia prija� úèinné opatrenia na znižovanie agrochemického za�aženia pôdy. Aktuálne Slovensko reviduje Národný akèný plán na dosiahnutie udržate¾ného používania pesticídov, ktorý bol od roku 2012 iba formálnym dokumentom bez konkrétnych a merate¾ných cie¾ov. 
Podzemné vody a vodné zdroje ohrozujú aj ïalšie èinnosti súvisiace s hospodárskou èinnos�ou, dopravou, skladovaním, odpadovým hospodárstvom a pod. Vyzývame preto všetky hospodárske a iné subjekty, pôsobiace v tomto citlivom území, aby svoju aktivitu prispôsobili požiadavkám ochrany vody.
Pod¾a vodného zákona je voda nielen prírodné bohatstvo, ale aj nenahradite¾ná životodarná surovina, ktorá má strategický význam pre bezpeènos� štátu a ktorej nedostatok môže spôsobi� ohrozenie života a zdravia obyvate¾stva alebo ohrozi� plnenie základných funkcií štátu. Vyzývame preto predsedu Vlády Slovenskej republiky, aby zvolal Bezpeènostnú radu Slovenskej republiky, ktorá vyhodnotí bezpeènostné riziko z h¾adiska ohrozenia zásobovania obyvate¾stva pitnou vodou z dôvodu možného vyradenia ve¾kokapacitných vodárenských zdrojov Žitného ostrova z prevádzky.
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