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Naša činnosť 

• Členovia a pozvaní hostia sa raz mesačne stretávajú na online aktíve, zápisnice sú 
zverejňované na stránke 
www.elektrosmogazdravie.sk/aktivy/

• Ponúkame vzor návrhu na všeobecné záväzné nariadenie/doplnok územného 
plánu (záväznej časti) o umiestňovaní, výstavbe a modernizáciách 
vysokofrekvenčných, stredofrekvenčných a nízkofrekvenčných, generátorov 
www.elektrosmogazdravie.sk/  vzn  -pre-obce/  

• Napísali sme oficiálne podania prezidentke, Úradu verejného zdravotníctva SR, 
autobusovým prepravcom a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 
www.elektrosmogazdravie.sk/category/cinnost/podania/

• Dopĺňame mapu vysielačov, pribúdajú ďalšie zdroje 
www.elektrosmogazdravie.sk/mapa-vysielacov/
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Informačná brožúrka pre školy

Rozposlali sme brožúrku na 500 najväčších škôl poštou.
Emailom sme rozposlali všetkým základným a stredným školám.

Náklady nám čiastočne pokryla fundraisingová zbierka na Donio.sk, hoci bola 
predčasne stiahnutá z dôvodu protestov verejnosti.

Viac na www.elektrosmogazdravie.sk/informacna-brozurka-pre-skoly

Z dôvodu nesúhlasu s obsahom boli zamietnuté naše projekty aj na iných 
fundraisingových platformách. Preto sme vytvorili vlastnú fundaisingovú stránku 
www.elektrosmogazdravie.sk/kabel-namiesto-wifi
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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. https://signstop5g.eu/sk

V rámci kampane sme usporiadali niekoľko besied a prednášok:

• Beseda v Dennom centre pre seniorov v Košiciach (odkaz)  

• Prednáška na Ezofeste o škodlivosti bezdrôtových zariadení (odkaz)  

• Beseda v ISOP na tému odborne proti 5G (odkaz)  

• Príhovor v Jure nad Hronom (odkaz)  

Okrem besied a prednášok informujeme ľudí o aspektoch elektrosmogu a robíme 
osvetu o tejto širokej oblasti individuálne a aj na sociálnych médiách.
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V EÚ nás už je počuť

Rozbehli sme aj aktivity v rámci EÚ. Neustále posielame spätnú väzbu na nové 
legislatívne návrhy EÚ, ktoré sú relevantné pre ciele nášho OZ. 

Aj Vy sa môžete zapojiť do tvorby zákonov EÚ. Európska komisia ponúka platformu 
„Vyjadrite svoj názor“ so zoznamom všetkých nových iniciatív EÚ otvorených 
na verejnú konzultáciu. 

Zoznam všetkých našich spätných väzieb:
www.elektrosmogazdravie.sk/category/cinnost/politika/vyjadrite-svoj-nazor/

Nedávno sme zistili, že niektoré nové zákony EÚ a súvisiace aktivity EÚ sa 
pozoruhodne zhodujú s našimi požiadavkami. Takže možno už teraz meníme a tvoríme
zákony a politiky EÚ.

Napríklad Komisia EÚ otvorila verejnú konzultáciu k posudku SCHEER o aktualizácii 
Odporúčania 1999/519/EC, ktoré SR prebrala do Vyhlášky 534/2007. Chcú riešiť 
problémy RF EMP. To je presne to, čo požadujeme v návrhu 4 európskej iniciatívy 
občanov „Stop (((5G))) – Zostaň pripojený, ale chránený“:

„Zabezpečiť, aby ďalšie usmernenia týkajúce sa vystavenia účinkom 
elektromagnetických polí vypracovali vedci s biomedicínskymi odbornými 
znalosťami a bez konfliktu záujmov: vymenovať novú skupinu alebo rozšíriť 
činnosti výboru SCHEER s cieľom posúdiť bioaktívne parametre RF EMP.“

www.  signstop5g.eu/sk/riesenia/ochrana-vsetkeho-ziveho-na-zemi/navrh-4  
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Sme inšpiráciou pre iných

V septembri EÚ navrhovala digitálne cestovné doklady spolu s rozpoznávaním tváre. 
Spätná väzba nášho občianskeho združenia inšpirovala mnohých.

www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-digitalizacia-
cestovnych-dokladov/

"Nechceme totalitu"

"Stop digitálnemu dohľadu"

"NIE čínskemu systému v EÚ!"

A mnoho ďalších podobných hlasov spomedzi 360 celkovo, väčšina odmietajúca túto 
iniciatívu európskej komisie.
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Medzinárodná spolupráca

Stali sme sa členom organizácie IEMFA. Je to Medzinárodná aliancia venujúsa sa EM 
poliam (angl. International Electromagnetic Fields Alliance). Spolupracuje 
s poprednými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami po celom svete.

www.iemfa.org/supporting-organizations/

Spolu so 42 organizáciami z celého sveta sme podporili stanovisko nezávislej vedeckej 
pracovnej skupiny k správe európskeho Vedeckého výboru pre zdravotné, 
environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER). Aj keď vítame prehodnotenie 
odporúčania Rady 1999/519/ES, správa výboru je žiaľ mimoriadnym sklamaním, 
nakoľko takzvané SCHEER „vyhodnocovanie“ je nízkej kvality a nespĺňa základné 
vedecké kritériá. Okrem toho výbor SCHEER úplne ignoruje hodnotenie rizík pre 
životné prostredie.

https://signstop5g.eu/sk/novinky/sklamanie-zo-stanoviska-scheer
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Finančné výkazy

IBAN: SK91 8330 0000 0022 0201 5146

Spolu zostatok 428,50 EUR

Príjmy za rok 2022

Zostatok z roku 2021 200,20 €

Dar 31. 1. 2022 200 €

Dar pre EIO 20 €

Dar 17. 3. 2022 100 €

Dar 11. 8. 2022 6,65 €

Donio.sk Informačná brožúrka 253 €

Dar 19. 12. 2022, odmena tričko 120 €

Dar 22. 12. 2022 nbit s.r.o. 230 €

Výdavky za rok 2022

Brožúrky pre školy 350 € + 200 €

Poplatok za doménu 16,80 €

Aktivácia platformy Mollie 0,01 €

Tričká na kampaň 10ks 109,54 €

Banner na autoplachte 25 €
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Informácie o občianskom združení

Názov: Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.sk
IBAN: SK91 8330 0000 0022 0201 5146

Sociálne médiá
Facebook - skupina Odborne proti ((((5G)))) - 155 členov

VK.com - skupina Odborne proti ((((5G)))) - 13 členov

Telegram - skupina Odborne proti ((((5G)))) - 85 členov

ZnovuSpolu.com - skupina Odborne proti ((((5G)))) - 213 členov

Vždy pamätajte:

Ak nebojujete, už ste prehrali 
Ak bojujete, môžete vyhrať
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