Vážení zástupcovia našich občanov,
dovoľte, aby sme Vás touto formou informovali o problematike zavádzania 5G, ktorá je predo
dvermi. Prezentuje sa ako obrovská vymoženosť pre občanov, pričom všetky potenciálne
negatíva s tým spojené sú označené ako konšpirácie. Média informujú jednostranne
a cenzurujú všetky informácie, ktoré sú z iného zdroja ako z oficiálnych politických
kruhov.
Už v súčasnosti sú existujúce vysielače 4G siete budované podľa neefektívnych a
podhodnotených hraničných limitov expozície, ktoré sú jedny z najbenevolentnejších
v Európe, pričom pri ich výstavbe dochádzalo a neustále dochádza k porušovaniu mnohých
technických a stavebných noriem.
Existuje viac ako 10 000 štúdií, ktoré poukazujú na riziká spojené s rádiofrekvenčným
žiarením. Ohrozenie zdravia nastúpilo už s predošlými generáciami vysielačov a kompetentní
ignorujú, že už dnes máme ľudí s EHS (elektrohypersenzibilitou) v dôsledku tohto vysielania.
S príchodom 5G množstvo poškodených ľudí porastie, pričom neexistuje žiadna primeraná
ochrana. Pred elektrosmogom sa nedá ujsť! V ohrození sú VŠETCI! Ani bohatstvo nás
neochráni! Iba spoločná obrana pred rozhodnutiami, za ktorými stojí obrovský nadnárodný
kapitál.
Normou pre človeka má byť prirodzené prostredie, bez akejkoľvek civilizačnej záťaže.
Čokoľvek chceme oproti tomuto stavu zmeniť, malo by to prejsť prísnym posúdením a
nastavením limitov, ktoré sú neustále kontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované.
Proces prísnej kontroly funguje napr. u liekov, ale hoci aj u cigariet, či alkoholu. Vie sa o ich
väčšej či menšej škodlivosti a sú prísne nastavené kritéria, pre koho je to nebezpečné a
neodporúčané (deti, tehotné ženy) a u koho je to tolerované po zvážení vlastného rizika,
pričom je o tom dostatočne informovaný, ale najmä: každý má možnosť voľby. Pri žiarení
možnosť voľby nie je.
Pri jednaní nášho petičného výboru bola naša misia na Ministerstve dopravy i zdravotníctva
jednoznačná: Najprv dokážte, že vysielanie 5G ľuďom neškodí, až potom toto vysielanie
zaveďte! Oni toto odmietajú – chcú, aby občania dokazovali škodlivosť vysielania po
zavedení!!! Dokonca aj na Ministerstve zdravotníctva uprednostňujú potreby priemyslu
pred zdravím občanov (pozri zápisnice zo stretnutí https://slovenskobez5g.org/ )
Hoci máme na Slovensku špičkových odborníkov na túto problematiku, ani im nebolo
umožnené prezentovať svoj názor v médiách hlavného prúdu. Preto sme vďačne prijali ponuku
časopisu Zem&Vek, ktorý tejto téme venoval augustové číslo na vysokej odbornej úrovni
(strany 32 - 65). Tiež s veľkou vďakou prijímame ich veľkorysý dar remitendy, ktorý akceptovali
na našu prosbu, aby sa tieto závažné informácie mohli šíriť medzi kompetentnými.
Nechceme sa nijako vyjadrovať ku ostatným článkom tohto časopisu, na to vplyv nemáme.
Sme apolitickí a vďační za akýkoľvek mediálny priestor, ktorý dostaneme, nakoľko sme
zistili, že cenzúra je skutočne obrovská.
Vážení zástupcovia občanov, týmto vás naliehavo žiadame:

Zaujímajte sa o túto problematiku

Žiadajte od kompetentných, aby svoje rozhodnutia konzultovali so skutočnými
odborníkmi, aby boli do diskusie zahrnuté rovnocennou mierou aj oponentské hlasy.

Pokiaľ nemáte dôkaz o ich bezpečnosti, odmietajte 5G a nové generácie vysielania!
Regulujte vo Vašich mestách a obciach výstavbu vysielačov – sú často prehustené a príliš
blízko ľudských obydlí!

Projekt Smart City - sú nové technológie hodné poškodenia ľudského zdravia?

Trvajte na prísnejších normách a zónach bez elektrosmogu.
Vy ste naša nádej, budúcnosť je vo Vašich rukách.
Zástupcovia petičného výboru Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku, 27.9.2020

Články o 5G z časopisu Zem a Vek, 08/20 - elektronicky
-

https://slovenskobez5g.org/Zem-a-Vek-5G

Dôležité stránky
https://slovenskobez5g.org/
všetky dôležité info ohľadom 5G a rokovaní zástupcov petície, či iných odborníkov
s kompetentnými orgánmi
- slovenská petícia
peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku
-

európska petícia
http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal a
-

celosvetová petícia
https://www.5gspaceappeal.org
-

problematika elektromagnetického žiarenia:
http://www.regulaciavysielacov.sk/
http://elektrosmog.voxo.eu/
https://sk.geovital.com/
-

Zoznam expertov na RF žiarenie a problematiku mobilných vysielačov
Ministerstvu zdravotníctva i telekomunikácii sme poskytli zoznam expertov na RF žiarenie
a problematiku mobilných vysielačov, ktorí sú ochotní spolupodieľať sa na hľadaní riešení
problémov pri zavádzaní mobilného vysielania - a to najmä zo zdravotného, ale i technického,
príp. legislatívneho hľadiska. Ak sa potrebujete poradiť aj vy, zoznam nájdete:
-

https://slovenskobez5g.org/zoznam-expertov

Tepelné a netepelné účinky
Slovenská republika prevzala odporúčania vytvorené nezávislým Medzinárodným výborom na
ochranu pred neionizujúcim žiarením (skrátene smernice ICNIRP), ktoré vychádzajú z
predpokladu, že nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné (rádiofrekvenčné a mikrovlnné)
elektromagnetické žiarenie má len tepelné účinky na tkanivá živých organizmov. Vyhláška MZ
SR č. 534/2007 Z.z. o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity
expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí stanovuje iba
minimálne požiadavky na ochranu zdravia ľudí a vychádza len z tepelných účinkov
elektromagnetického žiarenia, pričom je preukázané, že okrem tepelných účinkov, má
elektromagnetické žiarenie aj biologické (netepelné) účinky, ktoré priamo ovplyvňujú chemické
a biologické procesy v organizme človeka, živočíchov i rastlín a nie sú v nej stanovené žiadne
preventívne požiadavky na zdroje elektromagnetického žiarenia pri ich možnom dlhodobom
vplyve na zdravie, napriek jej cieľu predchádzať rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznikať v
súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu. Tieto odporúčané preventívne limity
stanovené vedeckou komunitou však existujú a v mnohých krajinách ako napr. Rakúsko sa aj
uplatňujú.
Limitná hodnota expozície
Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje
elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu
v životnom prostredí je v rozpore s § 28 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia, nakoľko limitná hodnota expozície stanovená nie je. Následkom
toho prevádzkovatelia zdrojov EMP nemôžu dodržať ani nedodržať ustanovenie § 28 zák. č.
355/2007 Z.z. Vo vyhláške sú uvedené iba akčné hodnoty expozície, pričom vzájomný vzťah
medzi limitnou hodnotou a akčnou hodnotou chýba.

