
Zápisnica z aktívu 2. 4. 2021 na ZOOMe

Prítomní členovia OZ: 
1. Petra Bertová Polovková
2. Jana Uherkovichová Michálková
3. Jano Štefánik
4. Ivan Demovič
5. Ivo Balaj
6. Iva Vranská Rojková
7. Jozef Drha

Zápis:
1. Prebehla voľba do funkcií. Členovia sa jednohlasne zhodli na:

• podpredseda - združenie si zvolí popredsedu po nadobudnutí 15 členov
• pokladníčka - Petra Bertová Polovková
• dokumentaristka - Petra Bertová Polovková
• kontrolórka - Jana Uherkovichová Michálková
• zapisovateľka - Petra Bertová Polovková
• tím redakcie - Jano Štefánik, Petra Bertová Polovková, Jana Uherkovichová Michálková

2. Predsedkyňa Petra Bertová Polovková informovala o stave prijatých prihlášok a registrácií. Ďalší 
členovia môžu posielať prihlášky zverejnené na www v tabuľke členovia.

3. Prejednanie založenia účtu - založiť účet je možné až po registrácii ministerstvom. Viac na: https://
www.firmaren.sk/clanky/bankovy-ucet-pre-obcianske-zdruzenie-detajlne-porovnanie/

Účet bude vo FIO banke a nebude transparentný ale normálny. Pokladník vykoná vyúčtovanie 
do konca februára za predchádzajúci rok a potom ho tím redakcie zverejní na www. 

Nikto nebol proti.

4. Internetová stránka - zakúpenie domény www.elektrosmogazdravie.sk bude vyplatené po založení 
účtu a dosiahnutí stavu účtu 16,80 eur.
Nikto nebol proti.

Úloha do nasledujúceho aktívu pre všetkých členov:
Skontrolovať obsah www.elektrosmogazdravie.sk, posielať pripomienky a návrhy Petre. 
Na nasledujúcom aktíve prerokujeme propagáciu www pre verejnosť.

5. Nikto nebol proti zverejneniu stanov a predošlej   zápisnice   na www.

6. Boli vytvorené nové pracovné skupiny:

▪ tím pre projekt Mapa vysielačov - Ivo Balaj, Petra Bertová Polovková, Ivan Demovič, Jana 
Uherkovichová Michálková. 
Odkaz na postup pre príbuzných bude zaslaný emailom.

▪ tím pre petíciu - Janko Štefánik, Ivan Demovič, Petra Bertová Polovková, Ivo Balaj, Jana 
Uherkovichová Michálková
Úloha do nasledujúceho aktívu pre všetkých členov:
Rozmyslite si, či sa chcete pridať do tímu.
Zistiť, aké máme možnosti šírenia petície.

▪ tím pre spoluprácu s inými organizáciami - Petra Bertová Polovková, Jano Štefánik
Členovia sa dohodli, že na Aktívoch sa bude odsuhlasovať spolupráca s organizáciami. Je 
možné aj informovať emailom a ak nebude nikto do 10 dní protestovať, tak sa môže daná 
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forma spolupráce zrealizovať.
Na dnešnom Aktíve členovia odsúhlasili, že naše OZ patrí medzi podporovateľov Global 5G 
protestu https://stop5ginternational.org/5g-protest-day-march-20-2021/

Úloha do nasledujúceho aktívu pre všetkých členov:
Rozmyslite si, či sa chcete pridať do tímu.
Premyslime si, akú činnosť má vykonávať tento tím.
Overiť možnosť oslovenia signatárov petície https://www.peticie.com/za_klimu
Overiť možnosť spolupráce so stop5G.cz

7. Prediskutovali a vyskúšali sme možnosť stretnutia na skype. 
Úloha do nasledujúceho aktívu pre všetkých členov:
Poslať správu o priateľstve Petre.

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  3. 4. 2021

Prílohy: 
1. Prezenčná listina zoom
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Príloha 1. k zápisnici 

Zoom prezenčná listina OZ Elektrosmog a zdravie

V Bratislave, dňa   3. 4. 2021
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