Akékoľvek ohrozenie zdrojov pitnej vody je neakceptovateľné
Pokiaľ otvorený list, ktorý som v mene Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS)
adresoval rakúskej verejnosti, opätovne otvoril a posunul diskusiu o neprijateľnosti
ropovodu, ktorý má viesť ponad zdroje pitnej vody BVS (čiže cez Žitný ostrov), splnil svoj
účel.
Treba si však uvedomiť, že Rakúsko a rakúska verejnosť nie sú tí praví adresáti. Listom
som ich iba informoval, čo sa tu u nás na Slovensku vlastne deje. Pretože – a to je podstatné
– nie Rakúšania, ale naše Ministerstvo hospodárstva a náš Transpetrol svojho času bez
diskusie ponúkli rakúskym partnerom, že ropovod Bratislava – Schwechat môže na
slovenskej strane viesť cez pásmo, kde sa nachádzajú prakticky všetky zdroje pitnej vody pre
Bratislavu a podstatnú časť západného Slovenska.
Na mnohých fórach som v uplynulých mesiacoch v mene BVS opakoval, že takýto plán
je pre nás neakceptovateľný. Ako spoločnosť, ktorej zmysel a podstata je skrytá v tom, že
zásobuje obyvateľstvo hlavného mesta pitnou vodou, nemôžeme postupovať inak.
Nemôžeme sa potichu a mlčky prizerať, ako sa bod po bode a potichu napĺňa plán, ktorý
počíta s tým, že ropovod cez Žitný ostrov naozaj pôjde.
Vzhľadom na to, že sme už X krát počuli, že existujú aj varianty, ktoré z trasy
ropovodu Žitný ostrov vylučujú a najmä vzhľadom na to, že nikto nikdy neukázal, aké to
varianty sú, si myslím, že dozrel čas na to, aby nám ich niekto ukázal. A zahájil o nich
zodpovedajúcu verejnú diskusiu.
Z hľadiska BVS sme už povedali a urobili všetko, čo sa urobiť dá. Nie je v našej moci
ovplyvňovať politiku MHSR a zaoberať sa obchodnými plánmi Transpetrolu. Postavili sme sa
proti ich plánu, pretože ich plán v sebe obsahuje potenciál fatálneho ohrozenie zdroja pitnej
vody pre Bratislavu a okolie. Zúčastnili sme sa všetkých fór a diskusií, kde mnohé organizácie
vyjadrili rovnaký postoj ako my. V týchto aktivitách budeme pokračovať, ale viac sa urobiť
nedá.
Na rade sú podľa môjho názoru politici – vláda, parlament a bratislavskí mestskí
zástupcovia. Mali by zaujať jasné stanovisko a povedať, či je plán ropovodu, ktorý má
prechádzať ponad zdroje pitnej vody hlavného mesta akceptovateľný, alebo nie. Vnímam to
ako pomerne jednoduchú otázku, ktorá ponúka aj jednoduchú odpoveď: Áno, alebo Nie.
Z pohľadu BVS si odpoveď „Áno“ neviem predstaviť a preto sa ňou ani nechcem
zaoberať. Pokiaľ však bude odpoveď znieť „Nie“, zaznie z Rakúska oprávnená otázka: „Tak
kade teda budeme ropovod viesť?“. Táto otázka bude o to oprávnenejšia, že naši rakúski
priatelia už raz dostali odpoveď „Áno“.
O to viac platí, že zverejnenie plánu na alternatívnu trasu (trasy) sa stáva nanajvýš
aktuálnym. Predovšetkým o ňom musíme začať diskutovať tu na Slovensku a v neposlednom
rade je to seriózne aj voči naším rakúskym partnerom. Pretože oni si trasu vedúcu cez Žitný
ostrov nevymysleli – bola im ponúknutá.
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