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Úvod
Takmer všetci udia na Slovensku používajú mobilný telefón.
Stalo sa už samozrejmos ou, že udia sú na cestách
dosiahnute ní alebo surfujú po internete. Prostredníctvom
technickej podpory možno mobilné telefóny používa na
mnohých miestach, napríklad vo vlaku alebo v metre.
Niektorí udia sa však obávajú, že v dôsledku žiarenia
mobilného telefónu ochorejú.

Táto brožúra vysvet uje, ako mobil funguje, o je známe
o zdravotných rizikách a ako sa pri mobilnom telefonovaní
a surfovaní vystavujete len nízkemu elektromagnetickému
po u.
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Ako funguje mobilná sie ?

Rádiové signály 

Mobilná sie

Elektromagnetické polia a vlny
Pre mnoh  funkcie mobiln ho telef nu je potrebn  prenos r diov ch 
sign lov: 
Nez le  na tom, i telefonujete, posielate textov  spr vy alebo 
obr zky alebo surfujete na internete. Na to potrebujete mobiln  
spojenie, pripojenie cez Bluetooth alebo cez WLAN. Ak sa mobil 
pou va ako mp3 prehr va  alebo  kamera, netreba vysiela  iadne 
r diov  sign ly. 

Pre mobilnú komunikáciu je celé Slovensko rozdelené na jednotlivé
malé oblasti, takzvané rádiové bunky. Každá z týchto buniek má
vlastný vysiela , ktorý sa tiež jednoducho nazýva mobilné
zariadenie alebo základ ová stanica. ím viac udí uskuto uje
mobilné hovory, tým viac dát vysielajú a tým je potrebných viac
základ ových staníc. Mobilná sie zah a aj centrálne po íta e.
Jednotlivé základ ové stanice sú vždy pripojené k centrálnemu
po íta u.

Ke cez elektrický vodi te ie elektrický prúd, ktorý neustále
v priebehu asu mení svoj smer, vytvoria sa okolo vodi a elektrické
a magnetické striedavé polia. Ak sú zmeny smeru ve mi rýchle,
napríklad nieko ko miliónovkrát za sekundu, hovorí sa o
vysokofrekven ných poliach. Elektrické a magnetické polia sa potom
skombinujú do elektromagnetických polí. Polia sa môžu od vodi a
uvo ni a šíri sa priestorom ako elektromagnetická vlna. Hovoríme
aj o elektromagnetickom žiarení. Vodi potom pôsobí ako vysielacia
anténa. V každom mobilnom telefóne je zabudovaná aspo jedna
anténa. Svetlo je tiež elektromagnetická vlna. Na rozdiel od
svetelných v n nemôžeme však vlny mobilných rádiokomunikácií vidie .
Tieto vlny však v elektrických vodi och vyvolávajú prúdy, a preto môžu
by prijaté inými anténami a môžu by používané na prenos správ.

Prenos informácií od základ ovej stanice
do centrálneho po íta a sa uskuto uje
cez smerový spoj alebo po kábli.

Pre mobilnú komunikáciu je celé
Slovensko rozdelené na takzvané
rádiové bunky. Na vidieku sú rádiové
bunky ve ké a v mestách malé.
V prvom priblížení sú bunky
usporiadané v tvare v elích plástov.

Rádiový signál obsahuje správy
v šifrovanej forme. Šíri sa ako
elektromagnetická vlna z antény
mobilného telefónu alebo
základ ovej stanice v priestore
a môže by prijatý inou anténou.

RÁDIOVÝ SIGNÁL 

RÁDIOVÁ BUNKACENTRÁLNE PO ÍTA E ZÁKLAD OVÁ STANICA
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Ako sa prenáša  textová správa 
z mobilu na mobil? 

Textová správa (z dôvodu
jednoduchosti tu je popísaná
len cesta jednej správy SMS)
sa mobilným telefónom
prevedie na rádiový signál
a posiela sa ako
elektromagnetická vlna
k najbližšej základ ovej stanici.

Základ ová stanica BTS
prijíma dáta a posiela ich cez
smerový spoj alebo kábel do
centrálneho po íta a.

Centrálne po íta e sú navzájom
prepojené medzi sebou a so
všetkými základ ovými stanicami
a rozpoznajú miesta všetkých
mobilných telefónov pripravených
na prevádzku. Vy odosielate
dáta do základ ovej stanice,
v ktorej sa práve nachádza
adresát textovej správy.

Základ ová stanica v blízkosti
adresáta konvertuje dáta na rádiový
signál a pošle ho ako
elektromagnetickú vlnu do
príslušného mobilu. Tento prevádza
rádiový signál spä na itate ný text.

ZÁKLAD OVÁ STANICA

          Mimochodom:  
      mobilný telefonát         
prechádza rovnakou cestou 
ako textová  
 správa.

ZÁKLAD OVÁ STANICA

MOBILNÝ TELEFÓNMOBILNÝ TELEFÓN

CENTRÁLNE PO ÍTA E
ROZPOZNÁVAJÚ POLOHU 
VŠETKÝCH PRIPOJENÝCH 
MOBILNÝCH TELEFÓNOV

Ahoj,  
ako sa máš?

POSLA

Ahoj,  
ako sa máš?

1 NOVÁ  
SPRÁVA:
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Ako na nás vplývajú  
elektromagnetické polia?

Aby sa zabránilo prehriatiu tkaniva, existujú limitné hodnoty.
Tieto nás chránia pred už preskúmanými nepriaznivými ú inkami
na zdravie vplyvom elektromagnetických polí.
Rádiové polia od zariadení mobilných rádiokomunikácií musia
sp a limitné hodnoty.
Ale: nikto nemôže dokáza , že elektromagnetické polia
mobilných rádiokomunikácií nemajú na nás žiadny vplyv.
Vždy môže existova neobjavené riziko.
Mnohokrát sa udia pýtajú, i prílišné telefonovanie z mobilov
nemôže spôsobi ochorenia. Aby sme neprehliadali pod a
možností žiadne zdravotné riziká, pokra ujeme v skúmaní témy
vplyvov elektromagnetických polí.

       Niektorí udia hlásia bolesti  
   hlavy a poruchy spánku a z toho  
   obvi ujú elektromagnetické vlny  
    mobilných telefónov. Veda však  
    doteraz nenašla žiadne dôkazy  
     o poškodení zdravia vplyvom  
        polí z mobilných telefónov.

  Prijatá energia  
sa v tele premení  
     na teplo.

 Naše telo  
 absorbuje  
as  energie  

z týchto v n.

   ... a zo  
základ ových  
    staníc...

       Z  
mobilných 
 telefónov  
      ... 

         ... ale  
elektromagnetické  
   vlny vyžarujú aj  
      rozhlasové  
      a televízne  
       vysiela e. 

   



 

 

 

 

 

 

ICNIRP
-

2 W/kg

SAR

0,6 W/kg

10 11

Ako výskum skúma rádiové 
polia od mobilov?

Ako nás  chránia  
limitné hodnoty?

Limitné hodnoty
Doteraz známe ú inky na zdravie sa vyskytujú len pri vysokej
intenzite po a. Pre rádiové polia zo základ ových staníc
a mobilných telefónov sa preto uplat ujú limitné hodnoty.
Vychádzajú z odporú aní Medzinárodnej komisie pre ochranu
pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP). Pre mobilné telefóny
slúži ako hodnotiaca veli ina špecifická miera absorpcie (SAR).
Pri štandardizovaných testoch nesmú mobilné telefóny
presiahnu hodnotu 2 W/kg.

Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením
(ICNIRP, anglicky: International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) je medzinárodná skupina odborníkov,
ktorá sa zaoberá ochranou pred elektrickými, magnetickými
a elektromagnetickými po ami a optickým žiarením. ICNIRP je
oficiálnym partnerom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Chceme vedie , ako nás ovplyv uje žiarenie
z mobilného telefónu pri jeho dlhšom používaní.
V Nemeckom programe výskumu mobilnej
telekomunikácie (DMF) vedkyne a vedci preto
skúmali, i rádiové polia od mobilov predsa len

nemôžu vies k poruchám zdravia. Analyzovali, ktoré a ako
silné elektromagnetické vlny v každodennom živote
skuto ne na naše telá pôsobia a ako sa prejavujú.
Vedecké štúdie neposkytli žiadne dôkazy o tom, že polia
z mobilov sú škodlivé, ak sú splnené limitné hodnoty.

Ale: niektoré choroby, ako je rakovina, sa rozvíjajú ve mi pomaly
a môžu sa zisti až po mnohých rokoch. A tak dlho ešte mobilné
telefóny nepoužívame - aj ke si to nevieme predstavi .

Nevieme, i je telefonovanie z mobilov po as desa ro í škodlivé.
Veda musí ešte tieto dlhodobé ú inky preskúma .

Už dnes by sme však mali myslie na budúcnos .
Aby sme sa prípadným rizikám vyhli a znížili ich,
mali by sme by informovaní.



SAR: 
0,6 W / kg 
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Ako sa pri telefonovaní vystavi   
o najmenším elektromagnetickým  

poliam?

Pevná sie D žka Príjem Hodnota SAR

Slúchadlá Textové správy Uskuto nenie volaniaAuto
Ak nemáte Handsfree súpravu,
po kajte na spojenie a až potom
držte mobilný telefón pri uchu.

Vo vozidle (aj ke ste
spolujazdec alebo cestujúci)
je najlepšie vola iba cez
handsfree. Ke že karoséria
odráža elektromagnetické
vlny, je ú elné ma
vonkajšiu anténu.

Namiesto telefonovania posielajte
textové správy. Pri odosielaní
textových správ a odosielaní MMS
je mobilný telefón aleko od hlavy.
Takže: písa je lepšie ako hovori !

Používajte Handsfree súpravu.
Žiarenie vychádza z antény
mobilného telefónu. Preto je
dobré používa slúchadlá.
Anténa je potom aleko od
hlavy a s každým centimetrom
vzdialenosti intenzita
vyžarovania klesá.

Používajte mobilné telefóny
s nízkou hodnotou SAR.
Zariadenia s hodnotou
SAR 0,6 W / kg alebo nižšou
sa považujú za zariadenia
s nízkym žiarením.

Netelefonujte v prípade zlého
príjmu. V opa nom prípade
potrebuje mobilný telefón
silnejšie rádiové signály na
spojenie s najbližšou
základ ovou stanicou.
To spôsobí, že žiarenie
bude silnejšie.

Telefonujte cez mobil
len krátko.

Kde existuje, treba
ju používa .

Vytvára sa 
spojenie...POSLA

Ahoj Ema, 
pôjdeme sa  
dnes kúpa ?
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o iné je ešte dôležité?
•   V niektorých  
             vlakoch aj autách sú  
             zlepšené podmienky  
           prijímania a vysielania.  
       Ak  telefonujete tu, pracuje  
         mobilný telefón s nižším  
            vysielacím výkonom  
                  a tým aj menším  
                    vyžarovaním.

• V prípade núdze  
            mobilné telefóny môžu  
     zachráni  životy. Ties ové íslo  
      112 sa môže používa  v celej  
    Európskej únii, aj ke  PIN SIM  
    karty mobilného telefónu nie je  
  známy.  Mobilný telefón musí ma   
         SIM kartu,  musí by  nabitý  
             a zapnutý a musí ma   
             príjem v rámci siete.

      Po as telefonovania  
        sa môžete horšie   
     sústredi   na iné veci.  
      Na bicykli sa zvyšuje  
        pravdepodobnos   
         vzniku nehody.  
         To ohrozuje  vás  
            i ostatných.

       Elektromagnetické  
   žiarenie z mobilnej siete  
    môže ruši  elektroniku  
         iných zariadení.  
V lietadlách, nemocniciach  
  a lekárskej praxi to môže  
  ohrozi  udí. Preto by ste  
     mali prísne dodržiava   
                zákazy.

Malý slovník

V jednom frekven nom kan li  
mo no z rove  pren a  a   
osem hovorov. Ka d  hovor  
je asovo rozdelen  na drobn   

seky. seky hovoru sa  
vysielaj  r chlo striedavo za  
sebou, aby nebolo mo n   
preru enia v bec rozpozna .  
V sieti GSM je vysielac  v kon  
mobiln ho telef nu pri  
zostavovan  volania, t.j. na  
za iatku hovoru, vysok .  
Potom vo v ine pr padov  
klesne: m je spojenie lep ie,  
t m je vy arovanie men ie.

LTE umo uje e te v iu  
prenosov  r chlos  d t ako UMTS.

Pomocou MMS mo no posiela   
dlh  texty, obr zky a zvuk.

Mnoho mobiln ch telef nov vyu va  
UMTS. Mobiln  telef n to zobrazuje  
napr. ako 3G“ alebo H“. T mto  
syst mom mo no za krat  as  
prenies  viac d t ako pri GSM.  
V etky mobiln  telef ny vysielaj   
v jednej bunke syst mu na rovnakej 
frekvencii. Aby nedoch dzalo  
k vz jomn m konfliktom, je  
ka d mu hovoru a ka d mu  
d tov mu spojeniu priraden  vlastn   
k d. V sieti UMTS je vysielac  v kon 
regulovan  mimoriadne r chlo.  
Vysok  v kon pri zostavovan   
volania, tak ako v sieti GSM, nie je  
spravidla nutn , o je dobre, lebo to 
znamen  men ie vy arovanie.

pecifick  miera absorpcie ud va,  
ko ko energie zo iarenia prijme  
na e telo za asov  jednotku.  
SAR sa uv dza v jednotk ch watt  
na kilogram (W/kg). V oblasti hlavy  
a trupu nesm  lok lne najvy ie  
hodnoty prekro i  2 W/kg. Mobiln   
telef ny s n zkym vy arovan m  
nedosahuj  viac ako 0,6 W/kg.  

SAR (Specific Absorption Rate  
- špecifická miera absorpcie)

UMTS (Universal Mobile  
Telecommunications System   
- univerzálny mobilný  
telekomunika ný systém) 

GSM (Global System for Mobile  
Communications - globálny systém 
mobilných komunikácií)

LTE (Long-Term-Evolution  
- systém dlhodobej evolúcie)

MMS (Multimedia Messaging Service 
- služba multimediálnych správ)



Diese Broschüre wurde vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Deutschland
erstellt und in deutscher Sprache inklusive der hier verwendeten Grafiken veröffentlicht.
Die Übersetzung erfolgte in eigener Regie durch das Inštitút elektronických komunikácií,
das für den Inhalt verantwortlich ist.

Informationen des BfS zum Mobilfunk finden Sie im Internet unter:
www.bfs.de/mobilfunk

www.bfs.de/EN/topics/emf/mobile-communication/mobile-communication_node.html

This brochure (including the graphics) was published in German language by the
Federal Office for Radiation Protection (Bundesamt für Strahlenschutz - BfS) in Germany.
The translation was done by Inštitút elektronických komunikácií, that is responsible for the
content.

Information from the BfS on mobile communication (in English) can be found on the
Internet at:

Die Broschüre des BfS finden Sie in der BfS-Mediathek unter:

www.bfs.de/EN/topics/emf/mobile-communication/mobile-communication_node.html

The original brochure of the BfS (in German) can be found in the BfS-Mediathek:
www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/emf/broschuere-mobilfunk.html


