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dňa 10. júna bola Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky  doručená petícia 
Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku. Zástupcovia petičného výboru žiadajú 
kompetentné orgány v záujme ochrany zdravia občanov prijať všetky primerané 
opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF-EMP, kým nezávislé vedecké štúdie 
nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF-EMP nie sú 
škodlivé pre občanov a to najmä pre dojčatá, tehotné ženy, rovnako ako pre životné 
prostredie. Ďalej žiadajú uprednostňovať a realizovať káblové digitálne 
telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení a informovať občanov, 
najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF-EMP. 

 
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky po oboznámení sa s obsahom 

doručeného podania a jeho prílohy konštatuje, že spĺňa požiadavky uplatnenia 
petičného práva podľa zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Vybavenie petície upravuje ustanovenie par. 5 ods. 6 citovaného zákona, podľa 
ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície, posúdi jej obsah a osobe 
určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci zašle písomnú odpoveď 
spolu s odôvodnením. 

 
 V súlade s uvedeným Vám, ako zástupkyni petičného výboru oznamujeme, že 
oblasť telekomunikácií spadá v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) zákona č. 575/2001 Z. z. o 
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy do pôsobnosti 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré vytvára národnú 
politiku pre elektronické komunikácie a zodpovedá za jej plnenie. Elektronickú 
aukciu pre frekvenčné pásma, ktoré majú v budúcnosti využívať 5G siete, organizuje 
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Ten má v zmysle 
zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a 
poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
postavenie nezávislého regulačného a cenového orgánu a orgánu štátneho dohľadu v 
oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb. Určovanie politiky 
elektronických komunikácií a iniciovanie či zastavovanie predaja licencií operátorom 
na prevádzkovanie 5G sietí, ktoré je podmienkou ich ďalšieho rozvoja, v tomto duchu 
spadá mimo kompetencie prezidenta Slovenskej republiky vymedzené Ústavou 
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Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi. V súčasnosti však evidujeme 
informáciu o tom, že Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb rozhodol dňa 18. júna 2020 o posunutí oznámeného plánovaného termínu 
konania elektronickej aukcie, ktorá bola naplánovaná 22. júna 2020 pre frekvenčné 
pásmo 1800 MHz a v nadväznosti na to aj pre frekvenčné pásma 700 a 900 MHz, a to 
bez vytýčenia náhradného termínu. Pre diskusiu o širšej požiadavke uprednostňovať 
a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových, 
ktorá je v predmetnej petícii uvedená, Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgán zodpovedný za národnú politiku 
pre elektronické komunikácie. 
 

V súvislosti s obavami ohľadom zdravotných rizík spojených s termálnymi 
ako aj netermálnymi účinkami elektromagnetického žiarenia a primeranosti limitov 
expozície obyvateľstva tomuto žiareniu v životnom prostredí Vám odporúčame 
iniciovať diskusiu s Útvarom hlavného hygienika rezortu na Ministerstve dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky, ktorý v zmysle  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov spĺňa úlohy v oblasti ochrany, podpory a rozvoja 
verejného zdravia ako aj v oblasti radiačnej ochrany na úseku železničnej, leteckej, 
cestnej a vodnej dopravy a na úseku pôšt a telekomunikácií a je kompetenčne 
spôsobilý vydať v tejto záležitosti expertné stanovisko. Zároveň je možné záležitosť 
konzultovať s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý popri 
Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky predstavuje hlavný orgán štátnej 
správy na úseku verejného zdravia a radiačnej ochrany. 

 
V záujme zdravia obyvateľov bola petíciou v predmete veci vyzvaná 

Slovenská republika-vláda SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného 
prostredia SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo 
hospodárstva SR, Ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj SR; aj Národná rada 
Slovenskej republiky. 

 
Právomoci prezidenta republiky vymedzené v čl. 102 Ústavy Slovenskej 

republiky neumožňujú, aby mohol  vstupovať do pôsobnosti iných, vecne príslušných 
orgánov, či inštitúcií a Kancelária prezidenta Slovenskej republiky týmto oznámením 
považujeme petíciu za vybavenú. 

 
S pozdravom 

 
 


