
Zápisnica z aktívu 14. 5. 2021 na ZOOMe

Prítomní členovia OZ: 
1. Petra Bertová Polovková
2. Jana Uherkovichová Michálková
3. Ivo Balaj
4. Iva Vranská Rojková
5. Jozef Drha

Zápis:
1. Petra Bertová zhodnotila aktuálny stav členov - je nás 8 členov a pozývame ďalších

2. Poznámky k podstránke Základné údaje o OZ http://www.elektrosmogazdravie.sk/oz/

• Preambula  : Ihneď po registrácii pošleme tlačovú správu do všetkých médií. Obsah tlačovej
správy bude text preambuly. Petra vykonala gramatické úpravy, Jozef doplnil slovo 
"seniorov". Prítomní členovia súhlasili so znením.

• Stanovy  : Počas registrácie sme dostali pripomienky, takže ešte stále nemáme pečiatku. 
Stanovy sú aktualizované, bolo potrebné zmeniť slová "zánik združenia" na "zrušenie 
združenia".

• Vyúčtovania  : Všimnite si doplnený odkaz, kde budeme zverejňovať príjmy a výdavky.

• Tlačivá  : Okrem prihlášky sa tu nachádza aj Súhlas pre médiá. Ak sa niekto budete 
vyjadrovať pre médiá, otestujte formulár :)

3. Prebehla diskusia o oficiálnej Mape vysielačov - stavieb
Zanalyzovali sme aktuálny stav a po registrácii OZ predebatujeme konkrétne kroky
Analýza:
Súkromné a štátne vysielače (televízne, rozhlasové, TowerCom, obecný rozhlas) sú zverejnené 
na stránkach (všetko tam je okrem základňových staníc BTS):

• https://www.teleoff.gov.sk/zoznam-datovych-zdrojov/  
• https://www.radia.sk/vysielace  

V zahraničí tiež nemajú mapy BTSiek.

Koho by sme mohli žiadať o vypracovanie:

• Miniterstvo dopravy a výstavby
Žiadosť o zmenu legislatívy, aby vlastné mapy operátorov nemohli byť obchodným 
tajomstvom. Regulačný úrad sa v infožiadosti sa vyjadril, že operátori "v pravidelných 
intervaloch odovzdávajú Regulačnému úradu (RÚ) databázy vysielačov, ktoré sú označené 
ako obchodné tajomstvo operátorov."
Avšak podľa §66 zákona č.351/2011 Z.z. o     elektronických komunikáciách   sú siete a teda aj 
vysielače verejným záujmom. Ak je niečo verejným záujmom, nemôže byť zároveň aj 
obchodným tajomstvom.

• Ministerstvo vnútra
Môže vydať príkaz stavebným úradom, aby poskladali výstup umiestnenia stavieb 

http://www.elektrosmogazdravie.sk/oz/
https://slovenskobez5g.org/infoziadost-na-regulacny-urad/
https://www.radia.sk/vysielace
https://www.teleoff.gov.sk/zoznam-datovych-zdrojov/
http://www.elektrosmogazdravie.sk/tlaciva/
http://www.elektrosmogazdravie.sk/vyuctovania/
http://www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/docs/stanovy.pdf
http://www.elektrosmogazdravie.sk/preambula/


z katastrálnych máp. 
Tiež žiadosť o zmenu zákona - Stavebný úrad povoľuje len stožiar, nezaujímajú sa 
o technológiu. Na schválenej existujúcej stavbe si potom operátor môže už zavesiť čo chce 
podľa § 55   e) Stavebného z  ákon  a   č. 50/1976  

• Odbor štátneho stavebného dozoru?

• VUS BB?

• NIE Národné referenčné centrum pre neionizované žiarenie
Oni by mohli robiť mapu expozície. Napríklad NRC pre hluk a vibrácie robilo hlukovú mapu.
Zoznam Referenčných centier: https://www.uvzsr.sk/index.php?
option=com_content&view=article&id=1344:narodne-referenne-centra-s-problematikou-
ochrany-zdravia-pri-praci&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=73

4. Zhodnotenie nášho projektu Mapa vysielačov (odkaz   TU  )   - ďalej pracujeme na získavaní dát.
5. Správy RTVS https://slovenskobez5g.org/spravy-rtvs/

• Redaktorka obdržala 2 obsiahle emaily od Iva.
• Petra podala svoju vlastnú sťažnosť na RVR
• Petra kontaktuje VUS BB, či môžeme zverejniť ich stanovisko

6. Spolupráca s inými organizáciami - zatiaľ sa nečrtajú žiadne možnosti

7. Janka pošle list Ficovi

8. Ivo spíše infožiadosť na MDV SR, na čom stojí projekt s VÚS BB.

9. Ostatné body sa presúvajú do ďalšieho Aktívu

10. Prezenčná listina zoom:

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  15. 5. 2021
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