
Zápisnica z aktívu 25. 6. 2021 na ZOOMe

Prítomní členovia OZ: 
1. Petra Bertová Polovková
2. Ivan Demovič
3. Jozef Drha
4. Ivo Balaj
5. Peter Lacho

Zápis:
1. Petra Bertová zhodnotila aktuálny stav členov - je nás 10 členov a pozývame ďalších

2. Máme IČO: 53 724 411 a sme zaregistrovaní v Registri mimovládnych neziskových organizácií 
https://ives.minv.sk/rmno/
Účet v banke  - čakáme na overenie bankou

3. Tlačová správa bola rozposlaná do mnohých médií v tomto znení:

Dobrý deň,

s radosťou Vám oznamujeme, že sme založili občianske združenie Elektrosmog a zdravie.
Ako tlačovú správu sme sa rozhodli použiť preambulu k našim stanovám, ktorú nájdete tu:
https://www.elektrosmogazdravie.sk/preambula/
Ďakujeme za zverejnenie na Vašich stránkach

S pozdravom
Petra Bertova Polovková, predsedkyňa OZ
0902 133 513

Zatiaľ žiadna odozva. Členovia môžu rozposielať ďalej a môžu tiež propagovať www stránku.

4. Členovia môžu hľadať sponzorov pre plánovanú európsku petíciu, ktorým ponúkneme logo a 
názov s poďakovaním na našich stránkach, prípadne individuálny dohovor. Ukážky existujúcich
ECI petícií nájdete tu: https://europa.eu/citizens-initiative/  _  sk  

5. Slovenská petícia Zostaň pripojený ale chránený
▪ Článok tu: https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/
▪ Na podnet pána Drhu sme doplnili v bode 4 druhú odrážku (o hygienických pásmach)
▪ Je vytvorený odkaz pre rýchle použitie: https://cutt.ly/peticia a tiež QR kód
▪ Členovia môžu šíriť a zbierať podpisy.
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6. Medzinárodné výzvy a petície
• Všetky petície, o ktorých vieme, sú spísané tu: https://www.elektrosmogazdravie.sk/peticie/
• Ak viete o ďalších, pridáme.
• Členovia ich môžu podpisovať za svoju osobu.
• Na ďalšom aktíve rozhodneme, ktoré podpíšeme ako OZ.
• Využijeme zoznam signatárov na nájdenie odborníkov, ktorých skúsime osloviť.
• Úloha do nasledujúceho aktívu pre všetkých členov: 

1. zistiť čo najviac kontaktov na signatárov (email, telefón)
2. môžete aj vo Vašom mene osloviť a poprosiť o spoluprácu s OZ (zatiaľ len všeobecne)

7. Neúspechy:
• Janka napísala email Ficovi, zatiaľ žiadna odpoveď.
• Petra napísala otáky na VÚS BB, odmietli odpovedať. Viac tu: 

https://www.elektrosmogazdravie.sk/nezodpovedane-otazky-na-vus-bb/
• Pán Drha kontaktoval Rašiho, podpredsedu Hlasu, žiadna odpoveď. 

8. "Úspechy" (máme odpoveď)

• Odpoveď RVR na sťažnosť ohľadom správ RTVS
https://www.elektrosmogazdravie.sk/spravy-rtvs-maj-2021/

• Odpoveď MDV SR na žiadosť
https://www.elektrosmogazdravie.sk/ziadost-o-informacie-na-mdv-sr/

9. Do menu sme pridali položku ZDRAVIE. Členovia môžu posielať články na 
oz@elektrosmogazdravie.sk týkajúce sa:

• bezprostredne poškodeného zdravia z akéhokoľvek elektrosmogu

• názorov odborníkov či lekárov s negatívnymi skusenostiami

• nových diagnóz vyplývajúcich z elektrosmogu ako takého

• odporučení, návrhov či postupov ako riešiť choroby spôsobené elektrosmogom

10. Prebehla diskusia o Mape vysielačov - stavieb
Dohodli sme sa uverejniť nami vypracovávanú mapu
https://www.elektrosmogazdravie.sk/mapa-vysielacov/
Členovia môžu pomáhať s doplňovaním vysielačov a oslovovať ďalších dobrovoľníkov.
Stále však platí, že sa snažíme domôcť aj oficiálnej mapy (pozri minulú zápisnicu) a 
analyzujeme, ktorý úrad by mal byť za to zodpovedný.

11. Aká budúcnosť čaká stránku www.slovenskobez5G.org
• Ivo navrhol presunúť celý obsah na https://www.elektrosmogazdravie.sk do sekcie História 

a nastaviť redirect
• Petra navrhla ponechať ju, nechať tam len články týkajúce sa petície a ostatné presunúť

12. Padol návrh na obrátenie sa na súd. Členovia súhlasili, že sa pokúsia získať kontakty na 
vhodných advokátov, doktorov, tiež sa pokúsia kontaktovať europoslancov. Nebudeme radšej 
špecifikovať, preberieme na nasledujúcom Aktíve.
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13. Nabudúce vyskúšame Skype. V skype skupine je nás teraz 8, ostatní musia najprv napísať Petre 

na skype účet petra.bertova alebo tu: https://join.skype.com/invite/aQ0iWJTQlezz

14. Ostatné body sa presúvajú do ďalšieho Aktívu

15. Prezenčná listina zoom:

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  28. 6. 2021

https://join.skype.com/invite/aQ0iWJTQlezz

