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Založenie združenia
Šesť zakladajúcich členov podalo žiadosť o registráciu a Ministerstvom vnútra ju vykonalo
7. 6. 2021. Preambula k stanovám bola použitá ako tlačová správa:
My zodpovední občania
poukazujúc na riziká spojené s nízkofrekvenčným a rádiofrekvenčným (NF&RF) žiarením,
vychádzajúc z práva na zdravie,
vychádzajúc z práva na prirodzené životné prostredie,
vychádzajúc z práva na súkromie,
v záujme osobnej integrity, ktorá nesmie byť bez nášho súhlasu narušená ani NF&RF žiarením,
v záujme trvalo udržateľnej prírody, včiel a stromov okolo nás,
v záujme slobody,
teda my
•
•
•
•
•

elektrotechnici, biológovia, právnici, astronómovia, včelári
ľudia, ktorí na vlastnej koži pociťujú negatívne účinky NF&RF žiarenia,
rodičia, ktorí chcú pre svoje deti zdravé životné prostredie,
Slováci žijúci v zahraničí, kde k problematike NF&RF žiarenia pristupujú zodpovednejšie,
Slováci žijúci v zahraničí, kde k problému pristupujú ešte benevolentnejšie ako u nás,

usilujúc sa o uplatňovanie vedeckých znalostí v praxi bez propagandy,
oponujúc nasadzovaniu 5G takým spôsobom, akým sa to deje v súčasnosti,
pretože s pokrokom musí ísť ruka v ruke aj zodpovednosť,
uznášame sa na týchto výhradách:
§1
Súčasné limity sú nedostatočné. NF&RF žiarenie má aj netepelné účinky, ktoré poškodzujú
zdravie ľudí (hlavne detí, tehotných žien, pacientov, seniorov…) ale aj opeľujúci hmyz, zvieratá a rastliny.
Tisíce recenzovaných vedeckých štúdií dokazujú, že biologicky škodia už oveľa nižšie intenzity žiarenia.
§2
Neexistujú regulácie 5G na ochranu prírody. Narastá množstvo pripojených zariadení, antén
a satelitov, ktoré zvyšujú spotrebu energií. Záťažou na životné prostredie je tiež neregulovaná ťažba
surovín potrebných na ich výrobu, na konci krátkej životnosti zase odpad. Z urbanizovaných zón sa
navyše odstraňuje vysoká zeleň brániaca prenosu signálu.
§3
Uvedomujeme si problém s ochranou dát, a tým pádom aj súkromia, bezpečia a z toho
vyplývajúcej slobody. 5G mnohonásobne navyšuje tok a zber dát a ľudia si neuvedomujú, až do akej
miery. Zvyšuje sa tým riziko kybernetickej kriminality, kšeftovania s dátami, ale aj ich úniku.
Rozhodli sme sa preto založiť občianske združenie Elektrosmog a zdravie
a sľubujeme, že budeme hájiť zdravie, prírodu a bezpečnosť
pred nástrahami korporátneho lobbyngu.
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Finančné výkazy
IBAN: SK91 8330 0000 0022 0201 5146
Spolu zostatok 190,20 EUR

Príjmy za rok 2021
Dobrovoľné príspevky od členov 2 x 5 €
Dar

200 €

Dar

30 €

Dar

10 €

Výdavky za rok 2021
Poplatok za doménu

16,80 €

Registračný kolok

33 €
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Európska iniciatíva občanov EIO
Naše občianske združenie sa podieľa na európskej iniciatíve občanov s názvom Stop (((5G))) – Zostaň
pripojený, ale chránený.

Tlačová správa iniciatívy:
Európska komisia sa rozhodla prijať európsku iniciatívu občanov Stop (((5G))) – Stay connected
but protected a zaregistrovali ju 7. októbra 2021. Táto EIO bolá podaná skupinou Európania
za bezpečné pripojenia. V iniciatíve žiadajú európsku komisiu vypracovať lepšiu legislatívu,
pretože bezdrôtová komunikácia má nepriaznivé účinky. 5G sa zavádza s cieľom uľahčiť internet
vecí, ktorý bude všadeprítomný bez akéhokoľvek hodnotenia možných nepriaznivých vplyvov
na životné prostredie, súkromie alebo zdravie.
Táto európska iniciatíva občanov (EIO) poskytne hlas miliónom európskych občanov, ktorí sa obávajú
zdanlivo nezastaviteľného nasadenia 5G a všetkých jeho nežiaducich účinkov.
Bezdrôtová komunikácia už teraz má neblahý vplyv na život. S nasadením 5G a internetu vecí tento
vplyv výrazne narastie. Krajiny EÚ a samotná EÚ ignorujú mnohé obrovské nepriaznivé vplyvy, ktoré
možno očakávať a niektoré už nastali. Nie sme proti technológiám, ale sme za bezpečnú technológiu a
bezpečné spojenia.
To je dôvod, prečo v tejto EIO Európania za bezpečné spojenia požadujú, aby EÚ chránila naše zdravie,
životné prostredie a naše digitálne práva zavedením:
•
•
•

regulácií na ochranu všetkého života pred rádiofrekvenčným a mikrovlnným žiarením
prísnejšej regulácie na ochranu životného prostredia pred všetkými vplyvmi 5G a digitalizácie
účinnej ochrany údajov na ochranu nášho súkromia, bezpečnosti a slobody

Čo presne je európska iniciatíva občanov alebo EIO?
Európska iniciatíva občanov je demokratický spôsob, akým môžu občania priamo ovplyvňovať EÚ tým,
že Európskej komisii navrhnú nové zákony. Na zbieranie podpisov je 12 mesiacov. Keď iniciatíva
dosiahne viac ako 1 milión zákonných podpisov, Európska komisia je povinná návrhy zvážiť a EIO bude
prerokovaná aj v Európskom parlamente.

Ak chcete podporiť túto EIO Stop((5G))) – Zostaň pripojený, ale
chránený, potom kontaktujte Európanov pre bezpečné pripojenia:
stop5Geci@protonmail.com
Na Slovensku ich reprezentuje naše občianske združenie Elektrosmog a
zdravie,
kontaktná osoba: petra.bertova.sk@protonmail.com
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Slovenská petícia
Paralelne s európskou iniciatívou chceme vytvoriť tlak na slovenské orgány. Preto sme vytvorili petíciu
Zostaň pripojený, ale chránený. Podpisovať je možné už teraz, avšak hlavný zber podpisov bude
prebiehať paralelne s európskou iniciatívou. Súčasťou petície je aj odborné doplnenie k požiadavke,
ktoré obsahuje 6 žiadostí o konkrétne zmeny zákonov.

Znenie
Súčasné predpisy sa zaoberajú ochranou obyvateľstva len pred termálnymi účinkami a nie pred
všetkými biologickými účinkami pri dlhodobom pôsobení rádiofrekvenčného žiarenia, ktoré
preukázateľne pôsobí na všetky živé organizmy. Bezpečnosť nebola vedecky potvrdená a porušuje
sa zásada Európskej únie neuplatňovaním princípu prevencie a princípu predbežnej opatrnosti.
V záujme ochrany zdravia obyvateľov SR preto naliehavo vyzývame Slovenskú republiku – vládu SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Úrad verejného
zdravotníctva, Národnú radu SR a pani prezidentku Slovenskej republiky:
navzájom harmonizovať legislatívne dokumenty týkajúce sa ochrany obyvateľstva
pred rádiofrekvenčným a mikrovlnným žiarením.

QR kód pre rýchle použitie:
https://cutt.ly/peticia

Celé znenie aj s odborným doplnením je zverejnené na stránke
https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/
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Mapa vysielačov
Naše občianske združenie za výdatnej pomoci dobrovoľníkov prináša mapu zdrojov
rádiofrekvenčných elektromagnetických polí. Ďakujeme všetkým za pomoc.
Mapa nie je konečná a v roku 2022 plánujeme dopĺňať ďalšie vysielače.
https://www.elektrosmogazdravie.sk/mapa-vysielacov/
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Informácie o občianskom združení
Názov: Elektrosmog a zdravie
https://www.elektrosmogazdravie.sk
IBAN: SK91 8330 0000 0022 0201 5146
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