Stretnutie petičného výboru na Ministerstve dopravy a výstavby,
2.7.2020
1. prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF - EMP, kým nezávislé
vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené
RF - EMP nie sú škodlivé pre občanov SR, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy,
rovnako ako pre životné prostredie
 Chceme vidieť nové vedecké dôkazy, že smernice sú podložené relevantnými zdravotnými
štúdiami. Normou je životné prostredie bez záťaže, nie opačne! Nie oneskorené
dokazovanie škodlivosti, ale preventívne dokázanie zdravotnej bezpečnosti.
 Vyčlenie grantov na vedecké štúdie, predovšetkým na strategické štúdie, napríklad
prostredníctvom podpory Európskym štrukturálnym fondom (ESF). Správna vedecká
oponentúra, nie diskriminácia opačného názoru.
 Nie sú doriešené doterajšie zákony a vyhlášky - ako chceme pokračovať pri 5G? Zmluvné
vzťahy s prenajímateľom (ani nie operátorom) sú zdrapom papiera, vysielače zostávajú na
svojich miestach vraj vo verejnom záujme. Zvyšujú svoj výkon bez súhlasu prenajímateľov.
Ako to bude s výstavbou vysielačov pre 5G? Už ani fiktívne zmluvy nebudú? Postavia sa
všade a nikoho sa nebudú pýtať?
 Pravne hľadisko.
o Legislatíva nezohľadňuje najnovšie vedecké poznanie, prihliada len na názor ICNIRP a
nezávisle vedecké štúdie ignoruje!
o stavebný zákon umožňuje povolenie len ohlásením stavby, pritom vysielač má vždy
dopad na okolie a nie je možné pri ohlásení sa k nemu vyjadriť
o telekomunikačný zákon zjednodušuje procesy operátorom, kompetentné orgány
neprihliadajú na zdravie ľudí, dopad na zdravie sa nevyhodnocuje.
o Je porušované ústavné právo na priaznivé životne prostredie a právo na pohodu
bývania v mene vyššieho tzv. ”verejného záujmu”
o Individuálne právo na účasť v konaniach je obchádzané.
o Obce nemôžu regulovať v územných plánoch výstavbu vysielačov na svojom území.
2. uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto
bezdrôtových pripojení
 regulácia vysielačov – rozmiestnenie, výkony, počet operátorov..
 optické káble ako priorita štátu
3. žiadame informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách
spôsobených RF - EMP
 vyhláška stanovuje len minimálnu ochranu (chýba ochrana deti, mládeže, chorých, starých
a elektrohypersenzibilnych (EHS) osôb). Maximálne obmedzenia pri výstavbe vysielačov
v okolí školských zariadení a ohrozených ľudí
 vzdelávanie v školách a lekárov o rizikách RF, ako sa chrániť. V školách žiadne wifi, ale
káblové napojenia pre mobily - deti musíme chrániť a naučiť, ako využívať moderné
technológie, ale bezpečne.
 Uznať diagnózu EHS osôb, umožniť jej zisťovanie a určiť na to pracovisko. Uznávanie
invalidity. Vyčlenenie oblastí bez EMG záťaže natrvalo. Zabezpečiť tam pevné
komunikačné spojenie. Zabezpečenie ochranných prostriedkov. Odškodnenie za škodu na
zdraví, sociálnom a pracovnom živote spôsobenú štátom. Toto riešiť z fondu, do ktorého by
povinne prispievali operátori, nie z peňazí občanov!
 Zabezpečene máp elektromagnetickej záťaže na umožnenie pohybu a cestovaniu osôb
s EHS a ich dopravy - vo vlakoch vyčleniť aspoň jeden vagón so zákazom používať
mobilné zariadenia, zakázať wifi v autobusoch a MHD.
 Chýba akákoľvek osveta a kontrola zo strany MZSR
 Obrovské riziko neplodnosti!

