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Viete, aká džungľa nám 
(md) - Každý z nás má 
pravdepodobne telefón a 
využíva služby operátorov. 
V posledných rokoch aj 
v Prešove pribudli tele
komunikační operátori, 
ktorí si postupne rozdelili 
slovenský trh. V súčasnosti 
poznáme troch a prichádza 
štvrtý. Viete však, že mo
bilní operátori budújú nad 
našimi hlavami džungľu 
vysielačov, ktoré môžu mať 
neblahý vplyv na zdravie? 

Prešovčanka Judita Čechová nás 
informovala o snahách Občian
skej iniciatívy za reguláciu vysie
lačov mobilných operátorov. Táto 
iniciatíva sa snaží dosiahnuť, aby 
mesto v zmysle zákona zadefnova
lo určité pravidlá pri umiestňovaní 
takýchto stavieb a tým chránilo 
zdravie svojich občanov. Do témy 
nás uviedla slovami,: „Predstavte 
si, že bývate v pokojnej štvrti, 
v rodinnom alebo bytovom 
dome. Trvalo dlhšie, kým ste si 
zrealizovali svoj sen o tom ako 
má vyzerať váš domov. Zrazu 
vám túto idylku naruší niečo, 
čo ste nečakali, čomu vôbec ne
rozumiete, len intuitívne cítite, 
že vás to môže ohroziť... Tým 
niečím je niekolkometrový sto

žiar s vysielačmi, nazývaný tiež 
základňová stanica mobilného 
operátora, ktorá sa zo dňa na 
deň vypína na susednej budo
ve, priamo nad vašou záhradou 
alebo oproti vášmu balkónu." 
Aby sme mohli využívať služby 
mobilných operátorov, výstavba 
sietí je nevyhnutná. Vo vyspelých 
štátoch sa riadi presnými pravidla
mi, ktoré okrem dopadu na zdravie 
majú vplyv aj na zvýšenie kvality 
prenosových služieb. Podľa ziste
ní odborníkov môže mať život pod 
takýmto vysielačom závažný vplyv 
na zdravie. Judita Čechová upozor
ňuje na to, že by sa malo myslieť na 
prevenciu, a tak ako je regulova
né napríklad fajčenie, mala by sa 
upravovať aj táto oblasť. 

Nie len pre zdravie 

Občianska iniciatíva za reguláciu 
vysielačov vznikla v januári 2014 
na základe petície Prešovčanov. 
V spomínanej petícii žiadali riešiť 
umiestňovanie takýchto stavieb 
v Územnom pláne mesta, a to zade
fnovaním istej smernice, pravidiel 
pri ich umiestňovaní. Odvolávajú 
sa pritom na najnovšie vedecké 
poznatky z tejto oblasti. Iniciatíva 
spolupracuje a konzultuje otázku 
vplyvov na ľudské zdravie s Igorom 
Belyaevom, vedúcim Ústavu expe
rimentálnej onkológie Slovenskej 
akadémie vied. Ten sa otázke ve

nuje už od roku 1986 a je súčasťou 
rôznych medzinárodných skupín, 
ktoré fenomén skúmajú. V roku 
2011 sa spolu s časťou Svetovej 
zdravotníckej organizácie WHO 
zaoberal výskumom elektromag
netického žiarenia v rádiofrek-
venčnom spektre. Podľa pracov
nej skupiny zloženej z 31 vedcov 
zo 14 krajín sveta možno označiť 
toto žiarenie za potenciálny karci
nogén. Podľa ich zistení ide práve 
o vysielače mobilných operátorov, 
ktoré vyžarujú mikrovlnné žiare
nie do širokého okolia. Tvrdia, že 
intenzita žiarenia je síce v určitej 
vzdialenosti od vysielača nižšia, 
ako priamo z mobilného telefónu, 
ale veľkým rizikom je to, že ľudia 

bývajúci v blízkosti vysielačov sú 
žiareniu a takzvanému „pulznému 
signálu" vystavovaní nepretržite. 
V roku 2012 už medzinárodná sku
pina vedcov a odborníkov v oblasti 
verejného zdravia vyjadrila vážne 
obavy týkajúce sa Súčasných a dnes 
už zastaraných bezpečnostných 
noriem ICNIRP platných od roku 
1998, z ktorých vychádza aj platná 
vyhláška a schvaľovací proces na 
Slovensku a ktoré vôbec neberú do 
úvahy netermické účinky žiarenia. 
Judita Čechová z Iniciatívy vysvet
lila, že v Prešove takýmto spôso
bom postupuje aj nový, štvrtý mo
bilný operátor, ktorý momentálne 
prichádza na trh: „Našim cieľom 
nie je zastavenie rozvoja bezdrô-
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tových sietí, ale ich regulovanie 
v zmysle odporúčaní Svetovej 
zdravotníckej organizácie WHO 
z roku 2011 a BIOINITIATIVE 
2012 ako aj upozornenie na sys
témové zlyhávanie štátu v tejto 
oblasti ochrany zdravia." 

Prevencia 

„Obyvatelia Slovenska podľa 
platnej vyhlášky môžu znášať 
tisícnásobne vyššie hodnoty žia
renia ako obyvatelia susedného 
Rakúska v zmysle dokumentu 
o regulácii výstavby a rozširo
vania vysielačov, ktorým sa tam 
riadia," informoval Pavel Belluš, 
autorizovaný inžinier pre teleko
munikačné stavby. Podľa jeho slov 
prichádzajúci operátor buduje sieť 
s použitím výkonných vysielačov 
a preto je potrebné čím skôr inicio
vať reguláciu týchto stavieb v územ
nom pláne mesta. Problém podľa 
občianskej iniciatívy a Pavla Belluša 
vzniká v tom, že „kompetentní sa 
u nás o to nezaujímajú a dotknu
tí ľudia spravidla tejto odbornej 
problematike nerozumejú, na 
argumenty operátorov nevedia 
reagovať." Autorizovaný inžinier 
pre telekomunikačné stavby jedným 
dychom dodal: „Je čas upozorniť 
na fakt, že na Slovensku neexis
tuje žiadna odborná diskusia vo 
veci výstavby vysielačov mobil
ných operátorov a ich regulácie. 

Platné normy sú zastaralé a ne
zodpovedajú súčasnému rozvoju 
bezdrôtových sietí a najnovším 
odporúčaniam Svetovej zdravot
níckej organizácie WHO z roku 
2012." Podľa občianskej iniciatívy, 
ale aj Igora Belyaeva a Pavla Bel
luša, problematická je minimálna 
informovanosť spoločnosti o tomto 
čoraz aktuálnejšom probléme. „Me
rania realizované regionálnymi 
úradmi verejného zdravia alebo 
nimi certifikovanými osobami, 
dávajú nereálne nízke výsledky 
a tým skresľujú skutočný stav," 
informoval Pavol Belluš. Odborní
ci spolu s predstaviteľmi iniciatívy 
vidia riešenie problému v budovaní 
menších vysielačov, v blízkosti kto
rých nebude prekročená odporúča
ná maximálna hodnota žiarenia vo 
vonkajších i vo vnútorných priesto
roch. Občianska iniciatíva v Prešove 
vyzdvihuje aktuálnosť požiadavky, 
ktorá je opodstatnená najmä z dô
vodu rozširovania ďalšej generácie 
sietí. 

Čo na to Mesto? 

Na regionálnej úrovni sa problema
tikou zaoberá Komisia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove pre územ
ný plán, výstavbu a životné prostre
die. Tá ešte v auguste 2014 prijala 
uznesenie odporúčajúce Mestské
mu zastupiteľstvu schváliť zmeny 
Územného plánu v zmysle občian

skej iniciatívy. „Komisia Mestské
ho zastupiteľstva v Prešove pre 
územný plán, výstavbu, dopravu 
a životné prostredie berie na ve
domie informáciu o umiestňova
ní antén mobilných operátorov 
na území mesta Prešov podľa vy
hlášky č. 534/2007 Z. z.," píše sa 
v dokumente z februárového zasad
nutia komisie. Mestskému zastupi
teľstvu zároveň odporúčali schváliť 
obstaranie Zmien a doplnkov 2014 
územného plánu mesta Prešov na 
úpravu regulatívu pre umiestňova
nie telekomunikačných stavieb na 
jeho území podľa návrhu občianskej 
iniciatívy. V rámci tohto návrhu 
žiada komisia „sekciu stavebného 
úradu a urbanistiky vytvoriť da
tabázu telekomunikačných sta
vieb mobilných operátorov na 
území mesta Prešov a mapu 
s ich vyznačením." Ide však 
o dlhodobý proces, ktorý 
bude Prešovský večerník 
sledovať. 
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