
Zápisnica z aktívu 23. 7. 2021 na Skype

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

Zápis:
1. Po technických problémoch so Skype sme prešli na Zoom. Vyskúšali sme si aj novú platformu 

Discord, ktorá je bezpečná, zadarmo, neobmedzená a dá sa používať aj mimo Aktívov ako 
diskusné fórum.

2. Petra Bertová zhodnotila aktuálny stav členov - je nás 10 členov a pozývame ďalších

3. Máme účet vo FIO banke. Dohodli sme sa na dobrovoľnom úvodnom príspevku po 5 eur, aby 
sme mali na prvotné náklady. Do budúcna budeme preferovať príspevky od sponzorov.

Číslo EUR účtu: 
2202015146/8330
IBAN: SK91 8330 0000 0022 0201 5146
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX 

Číslo CZK účtu: 2202015146/2010 

4. Ďalší ľudia, ktorých sme oslovili:
• Jozef:

◦ Rašiho
◦ europoslanca Hojsíka
◦ bývalú europoslankyňu Smolkovú
◦ starostu Košického sídliska Dargovnských hrdinov 
◦ alergologičku 
◦ detskú lekárku
◦ biopotraviny
◦ dvoch technikov
◦ advokáta

• Ivan:
◦ onkologičku

• Petra:
◦ autora petície za zaradenie druhu Včely medonosnej do zoznamu chránených živočíchov

https://www.facebook.com/misobizon

5. Overiť možnosť spolupráce s Greenpeace. Zodpovedný Jozef 
6. Spísať návrh listu pre ombutsmanku. Zodpovedný Jozef 
7. Spísať projekt pre oslovenie zdravotných poisťovní

• treba pripraviť report štúdií
• poisťovne by mohli informovať ľudí o rizikách a možnostiach ochrany

8. Spísať projekt na premeranie domácností s detskými onkologickými pacientmi a pacientami s 
ochorením štítnej žľazy

https://www.facebook.com/misobizon
https://www.peticie.com/peticia_za_zaradenie_druhu_vely_medonosnej_apis_mellifera_do_zoznamu_chranenych_ivoichov


9. Priebežné úlohy pre všetkých členov:
• registrovať sa na Discord a vyskúšať si to (návod)
• osloviť signatárov petícií, ktoré sú spísané tu: https://www.elektrosmogazdravie.sk/peticie/
• získavať podpisy na petíciu Zostaň pripojený ale chránený

https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/
Je vytvorený odkaz pre rýchle použitie: https://cutt.ly/peticia a tiež QR kód

• 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

• Členovia môžu pomáhať s doplňovaním vysielačov do mapy 
https://www.elektrosmogazdravie.sk/mapa-vysielacov/ a oslovovať ďalších dobrovoľníkov.
Stále však platí, že sa snažíme domôcť aj oficiálnej mapy a analyzujeme, ktorý úrad by mal 
byť za to zodpovedný. Možno by sme sa mohli inšpirovať poľským prísupom a zistiť, ako je
možné, že u nich to ide: https://si2pem.gov.pl/

Petra Bertová informovala o doplnení ďalšich vysielačov do mapy zo stránky 
http://overpass-turbo.eu/
Použila tento skript:

/*
This has been generated by the overpass-turbo wizard.
The original search was:
“name="BTS-Orange" or name="BTS-O2" or name="BTS-O2 Sk" or name="BTS-TelecomSk"”
*/
[out:json][timeout:25];
// gather results
(
  // query part for: “name="BTS-Orange"”
  node["name"="BTS-Orange"]({{bbox}});
  way["name"="BTS-Orange"]({{bbox}});
  relation["name"="BTS-Orange"]({{bbox}});
  // query part for: “name="BTS-O2"”
  node["name"="BTS-O2"]({{bbox}});
  way["name"="BTS-O2"]({{bbox}});
  relation["name"="BTS-O2"]({{bbox}});
  // query part for: “name="BTS-O2 Sk"”
  node["name"="BTS-O2 Sk"]({{bbox}});
  way["name"="BTS-O2 Sk"]({{bbox}});
  relation["name"="BTS-O2 Sk"]({{bbox}});
  // query part for: “name="BTS-TelecomSk"”
  node["name"="BTS-TelecomSk"]({{bbox}});
  way["name"="BTS-TelecomSk"]({{bbox}});
  relation["name"="BTS-TelecomSk"]({{bbox}});
);
// print results
out body;
>;
out skel qt;

http://overpass-turbo.eu/
https://youtu.be/4XCJerVtrd4
https://si2pem.gov.pl/
https://www.elektrosmogazdravie.sk/mapa-vysielacov/
https://cutt.ly/peticia
https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/
https://www.elektrosmogazdravie.sk/peticie/


10. Ostatné body sa presúvajú do ďalšieho Aktívu

11. Prezenčná listina zoom:

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  24. 7. 2021


