
INICIATÍVA ZA NOVELU VYHLÁŠKY 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 ako aj súvisiacich predpisov v oblasti  ochrany zdravia a životného prostredia. 
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                         MUDr. Peter Bandura, Prešov, mudr.peter.bandura@gmail.com 
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      Ministerstvo zdravotníctva SR 
                                                                                            MUDr. Marek Krajčí, 
                                                                                            minister zdravotníctva Slovenskej republiky 
                                                                                      Limbová 2 
                                                                                            P.O. BOX 52 
                                                                                            837 52 Bratislava 37 
                                                                                                                                                            

                                                                                             

       V Bratislave 25.5.2020 

 

Vec:  TRETIA VÝZVA na novelu vyhlášky 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  ako  aj  súvisiacich  predpisov  a ustanovení  Slovenskej republiky v oblasti  
ochrany zdravia a životného prostredia - zaslanie 

 

 
Váţený pán minister zdravotníctva Slovenskej republiky,  
 
 
v prílohe listu zasielame TRETIU VÝZVU Ministerstvu zdravotníctva SR (ďalej len „VÝZVA“) v 
predmetnej veci a ţiadame Vás, aby ste okrem zaujatia stanoviska k predloţeným tézam, v zmysle 
svojich kompetencií,  iniciovali urýchlene novelizáciu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 
č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o  požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia  a  na 
limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu s cieľom zapracovania najnovších 
vedeckých poznatkov a zabezpečenia účinnejšej ochrany zdravia obyvateľstva s uplatnením princípu 
prevencie, princípu opatrnosti a zabezpečenia tak najniţšej moţnej expozície elektromagnetickému 
ţiareniu v súvislosti  s  dlhodobým vplyvom na zdravie ľudí,  nakoľko uvedená vyhláška nespĺňa 
poţiadavky ust. § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Tak, aby bola v súlade 
aj s cieľmi  Programového vyhlásenia vlády SR vrátane prioritných poţiadaviek na ochranu zdravia  
a ţivotného prostredia. 
 
Ako príklad uvádzame Švajčiarsko, kde  musia všetky rádiové systémy spĺňať rovnaké limitné hodnoty 
ako sú v okolitých krajinách. Je to limit  do  41 aţ 61 V/m, ktorý platí aj na Slovensku. Keďţe tieto limity, 
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podľa najnovších vedeckých výskumov nezohľadňujú netermálne účinky elektromagnetického ţiarenia, 
vo Švajčiarsku sú stanovené aj preventívne hodnoty, ktoré sú  pribliţne 10-krát  niţšie  a dosahujú limit  
4 aţ 6 V/m. Ich dodrţiavanie je sledované na vybraných miestach. Patria sem najmä byty, školy, škôlky, 
nemocnice a detské ihriská, t.j. miesta, kde ľudia trávia dlhú dobu. Tieto niţšie preventívne limity sú 
určené na udrţanie nízkej dlhodobej expozície obyvateľstva, najmä jeho najohrozenejších skupín ako 
sú deti, tehotné ţeny a starí ľudia. 
 
„VÝZVOU“, ktorú podpísali významné osobnosti z oblasti vedy a výskumu, ţiadame uplatniť takéto 
preventívne opatrenia na Slovensku. Odvolávanie sa kompetentných úradov na splnenie povolených 
limitov podľa odporúčaní Medzinárodnej komisie na ochranu pred neionizujúcim ţiarením ICNIRP ako 
argumentačný dôvod neobstojí, lebo tieto predpisy sa zaoberajú len ochranou verejnosti  pred 
termálnymi účinkami a nie biofyzikálnymi (netermálnymi)  účinkami pri dlhodobom pôsobení 
elektromagnetického ţiarenia, ktoré preukázateľne vo zvýšených intenzitách pôsobí z novovzniknutých 
zdrojov permanentne a dlhodobo na všetky ţivé organizmy v miere, ktorá doteraz nebola v prírode 
známa a overená ako úplne bezpečná. 
 
Obraciame sa na Vás s „VÝZVOU“  tretíkrát, pretoţe k predošlej výzve  Ministerstvo zdravotníctva SR 
nevydalo žiadne oficiálne stanovisko.  
 

S úctou 
 
.   

         MUDr. Eva Karpatová 

                                                                                                tieţ kontaktná osoba iniciatívy 

Prílohy:  
 
TRETIA VÝZVA MZ SR z 3.5.2020 na novelu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity 
expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí ako aj súvisiacich predpisov v 
oblasti  ochrany zdravia a životného prostredia (spolu so 6. prílohami).  
 
 
Na vedomie: 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Námestie slobody č. 6  

       P.O.BOX 100 

       810 05 Bratislava  

2. Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 
 

3. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
Štefánikova 15 

811 05 Bratislava 

4. Výbor NR SR pre zdravotníctvo  
Národná rada Slovenskej republiky  

Námestie Alexandra Dubčeka 1 

812  80 Bratislava  


