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Vec:

otvorený list Slovenskej asociácie hydrogeológov – ponuka na spoluprácu

Vážený pán minister,
v uplynulých dňoch zaujala našich členov Vaša aktívna intervencia v celej oblasti životného prostredia,
predovšetkým však na poli environmentálnych záťaží. Viackrát ste sa v tejto súvislosti vyjadrili, že
podporujete a budete podporovať kvalitné riešenia prekonzultované odborníkmi. Je to vzácne vyjadrenie
v časoch, keď členovia Slovenskej asociácie hydrogeológov (SAH), profesijne celoživotne zameraní na
podzemnú vodu, pociťujú mediálny pretlak polovičatých informácií, zjednodušujúcich tvrdení alebo aj
očividných dezinformácií súvisiacich s podzemnou vodou, jej kvalitou a spôsobmi jej ochrany. Nie vždy
boli dôsledne presadzované zásady environmentálne prijateľného riešenia dopadov ľudskej činnosti na
vodu a boli sme aj svedkami zakrývania environmentálnych hrozieb rámcom právnických floskúl.
Vami deklarovaný aktívny postoj vzbudzuje v našich členoch nádej, že po slovách ktoré odzneli dôjde
aj ku konkrétnym činom podporujúcim ochranu a zachovanie nášho podzemného vodného bohatstva.
Z iniciatívy členov SAH vychádza aj tento otvorený list s ponukou na spoluprácu pri podpore
zmieňovaných riešení. Slovenská asociácia hydrogeológov je profesijným združením spájajúcim
odborníkov z akademickej sféry, verejných inštitúcií, odborných organizácií ako aj súkromného sektora,
ktorých zjednocuje záujem o podzemnú vodu. Na poli jej poznania, ochrany či sanácie, kde naši
členovia každodenne pôsobia, vidíme platformu pre diskusiu vedúcu ku kvalitným odborne fundovaným
praktickým riešeniam, ale aj k príprave legislatívnych a usmerňujúcich dokumentov ministerstva, ktoré
by prispeli k riešeniu problémov.
Environmentálne škody, ktoré väčšina našej spoločnosti začína intenzívnejšie pociťovať len
v posledných rokoch, majú svoje korene v dlhodobom zanedbávaní environmentálnej výchovy
a utlmovaní prírodovedných predmetov vo výučbe. Dnes viac ako inokedy pociťujeme dôsledky slabého
záujmu o štúdium geovedných disciplín, keď sa priestor pod zemským povrchom a jeho možné
ovplyvnenie ľudskou činnosťou akoby úplne stratil z očí verejnosti. Budeme veľmi radi, ak sa vo Vašich
prejavoch zmienite aj o potrebe zodpovednej odbornej výchovy špecialistov – hydrogeológov
schopných postaviť sa zoči-voči environmentálnym problémom kopiacim sa pod zemským povrchom.
V prípade Vášho ďalšieho záujmu si Vám týmto otvoreným listom dovoľujeme ponúknuť aj naše
odborné názory na aktuálne témy týkajúce sa využívania podzemných vôd, ich ochrany alebo
problematiky súvisiacej s riešením environmentálnych problémov v oblasti podzemných vôd a starých
environmentálnych záťaží. Pre vecné konzultácie a odbornú spoluprácu budeme z našej strany stále
otvorení.
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