
Zápisnica z aktívu 24. 9. 2021 na Discorde

Prítomní členovia OZ: 
1. Petra Bertová Polovková
2. Jozef Drha (deň vopred)
3. Ivo Balaj (osobne)
4. iVan a Vlado emailová komunikácia

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

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

3. Informácie o členoch
Ivo navrhol dať zaheslovaný článok na našu www. Prístup do adresára cez .htaccess

4. Iné skupiny na spoluprácu okrem včiel:

• hmyz (ktoré organizácie?)

• Petra kontaktovala 14 hvezdární a astronomický ústav SAV (kvôli satelitom, zatiaľ žiadna 
odpoveď)

5. Dajte si sledovať facebookovú stránku Stop 5G Stay Connected but Protected
https://www.facebook.com/Stop-5G-Stay-Connected-but-Protected-247379643832902
na novinky o plánovanej európskej petícii

6. Slovenská petícia Zostaň pripojený ale chránený
Budeme sledovať výťažnosť jednotlivých spôsobov propagácie.
Najbližšie to zverejní Ivo na svojom portáli a uvidíme, koľko podpisov to prinesie.
Kto to chce niekde propagovať, dajte vedieť najprv Petre, treba dohodnúť načasovanie a 
sledovanie pribúdania podpisov.

7. Jozef sa stále pokúša kontaktovať Rašiho (Hlas), Hojsíka (europoslanec), Greenpeace.

8. iVanovi sa poradilo kontaktovať Becíka (strana Hlas), ktorý odpovedal: "Dobrý deň, určite 

vás v tejto aktivite veľmi rád podporím".
Úloha pre všetkých členov - navrhnite spôsob spolupráce s Becíkom

9. Petra oslovila Mudr. Petra Liptáka, rád podporí, pomôže.

10. Projekt školy - brožurované informácie s našim kódovým názvom "brožúrka"

• 1. fáza (návrh): obojstranný C-sklad
farebne, veľkosť papiera A4
Zodpovedný Ivo, návrhy odprezentuje na ďalšom Aktíve

• 2.fáza (tlač): plotbase.sk
5000ks za 315 (už s DPH)
10 000 ks za 463eur (už s DPH)
Diskusia na ďalšom Aktíve.

https://www.elektrosmogazdravie.sk/wp-content/uploads/zapisnice/zapisnica20210723.pdf
https://www.facebook.com/Stop-5G-Stay-Connected-but-Protected-247379643832902
https://www.elektrosmogazdravie.sk/vyuctovania/


• 3. fáza - distribúcia riaditeľom na školy (štýlom ako Z&V)
Zodpovední všetci

11. Otvorený list zdravotným poisťovniam? 
Úloha Jozef - napísať prvý nástrel otvoreného listu
Prílohou bude brožúrka

12. Projekt onkologickí pacienti. Vypracovať formulár na jednotné merania v bytoch.
Výška merania: 0,3m, 1m, 2m
Zadať ako diplomovú prácu... Ivo zastreší

13. 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/

14. Ostatné body sa presúvajú do ďalšieho Aktívu

15. Prezenčná listina Discord:

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  24. 9. 2021

https://youtu.be/4XCJerVtrd4
https://www.elektrosmogazdravie.sk/mapa-vysielacov/
https://slovenskobez5g.org/roznos-casopisu-zemvek/

