
Zápisnica z aktívu 27. 8. 2021 na Discorde

Prítomní členovia OZ: 
1. Petra Bertová Polovková
2. Ivan Demovič
3. Vladimír Patráš
4. Jozef Drha (deň vopred)

Zápis:
1. Petra zhodnotila aktuálny stav členov - je nás 12 členov a pozývame ďalších

2. Pribudli prvé finančné príspevky v súlade so Zápisnicou z aktívu 23. 7. 2021, bod 3.
Vyúčtovania sú na stránke https://www.elektrosmogazdravie.sk/vyuctovania/

3. Kontrola úloh z predchádzajúceho Aktívu:
• List pre ombudsmanku vyžaduje dlhší čas, nakoľko je to dôležitá osoba, ktorá nám môže 

pomôcť (nesúlad zákonov, nesúlad praxe so zákonmi, vyhláška...)
Otázka pre členov do budúdeho Aktívu:
◦ Dáme list spracovať právnikovi? Poskladáme sa finančne?
◦ Spravíme to sami? Kto chce tvoriť pracovný tím?

• Jozef oslovil Greenpeace, neozvali sa. Aj Ligu proti rakovine, prezidentku Dr. Sirackú, 
neozvali sa. 
To nás inšpirovalo k návrhu: Spíšeme vzorový list o spolupráci. Rozpošleme viacerým 
organizáciám. Po oficiálnej zamietavej odpovedi ich stanovisko zverejníme a spíšeme o ich 
odmietnutí kritický článok.
Podobný postup aj so zdravotnými poisťovňami. Apelovať na to, že ušetria peniaze ak sa 
znížia zdravotné dopady žiarenia.
Kto napíše prvý nástrel listu o spolupráci, že prediskutujeme nabudúce?

4. Pre spoluprácu so včelami máme vytvorený článok 
https://www.elektrosmogazdravie.sk/vcely-a-elektrosmog/
Tá európska petícia Zachráňme včely je len do konca septembra, tak rýchlo zdieľajte.

5. Podobne ako článok so včelami môžeme prepojiť aj iné témy. Hmyz? Otepľovanie?
Úloha pre všetkých členov: navrhnite aké témy

6. Padol nápad na verejnú výzvu operátorom a technikom na nastavenie routra na 20% pri 
inštalácii internetu do bytu, domu alebo autobusu. Preberieme na nasledujúcom Aktíve.

7. ECI je európska občianska iniciatíva (european citizenship initiative) pre zber podpisov na 
občianske návrhy.  https://europa.eu/citizens-initiative/_sk
Za 12 mesiacov je potrebné nazbierať milión podpisov v rámci EU a 10 000 v rámci Slovenska. 
https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_sk
Momentálne prebieha 11 petícií a veríme, že čoskoro pribudne aj 5G petícia. Slovensko tiež 
participuje na znení novej európskej petície proti 5G a už sa podal finálny návrh na schválenie 
do EU. Odhadom to bude trvať 2 až 6 mesiacov.
Dovtedy je potrebné vyriešiť kampaň. Tá zahŕňa:

• www stránku - prosím pripomienkujte neverejnú prílohu NPwww

https://www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/zapisnice/zapisnica20210723.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/thresholds_sk
https://europa.eu/citizens-initiative/_sk
https://www.elektrosmogazdravie.sk/vcely-a-elektrosmog/
https://www.elektrosmogazdravie.sk/vyuctovania/


• tlačené materiály - prosím pripomienkujte neverejnú prílohu NPsk

• prípravu kontaktov - získavajte podpisy na našu 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

Doterajšia analýza petície Zostaň pripojený ale chránený
◦ informovanie v relácii Inforovnováha prinieslo možno 5 nových podpisov 

(dosah cez 2000 ľudí)
◦ rozdávanie letáčikov na akcii Archa v Petržalke prinieslo 2 nové podpisy 

(dosah cca 300 ľudí)
◦ spolupráca so včelami zatiaľ asi nič

8. Poľská mapa https://si2pem.gov.pl/: 

Dear team. 
I like your PEM map very much. 
In Slovakia we would also like such map. 
Could you inform us, who is the owner of the map? 
Do you have a law that telecom operators have to give you locations of all BTS? 
That the list of locations has to be public? 
How did you manage to get all antennas and their locations? 
Thank you very much in advance for your advice and help. 
Petra Bertova Slovakia

Thank Your for the inquiry. 
The system was designed and constructed in cooperation by 
National Institute of Telecommunications 
and 
Chancellery of the Prime Minister. 
NIT is administrating the database which the map is constructed upon. 
Yes, telecommunications operators are required by law 
to provide information regarding all their Basic Telecommunication Stations. 
Yes, this data is public. 
--
Email: si2pem-helpdesk@il-pib.pl

Thank you very very much.
Could you please give me the number of the law and paragraph?
Ideally the link, too.

Thank you
Petra Bertova

9. Do menu sme doplnili submenu Knihy. Jozef dodá zoznam kníh. Členovia môžu potom dodať 
knihy, ktoré ešte budú chýbať.

10. Úlohy do nasledujúceho Aktívu

• iVan osloví stranu Hlas, pána Becíka - poľnohospodár 

https://www.elektrosmogazdravie.sk/knihy/
https://si2pem.gov.pl/
https://cutt.ly/peticia
https://www.elektrosmogazdravie.sk/zostan-pripojeny-ale-chraneny/


• iVan a Vladimír oslovia signatárov 5G Appealu:
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
iVan kategórie po Architektov a Vladimír tých posledných 5 kategórií.

• Ostatní sa snažia osloviť aj signatárov ostatných petícií v zozname
https://www.elektrosmogazdravie.sk/peticie/

11. Priebežné úlohy pre všetkých členov:

• registrovať sa na Discord a vyskúšať si to (návod)
• pomáhať s tvorbou mapy vysielačov

https://www.elektrosmogazdravie.sk/mapa-vysielacov/

12. Ostatné body sa presúvajú do ďalšieho Aktívu

13. Prezenčná listina discord:

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  27. 8. 2021

https://youtu.be/4XCJerVtrd4
https://www.elektrosmogazdravie.sk/mapa-vysielacov/
https://www.elektrosmogazdravie.sk/peticie/
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

