
Zápisnica z aktívu 21. 1. 2022 na Discorde

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

Zápis:  
1. Súhlasíme, že naše OZ požiada o členstvo v organizácii IEMFA. Je to Medzinárodná aliancia 

venujúsa sa EM poliam (angl. International Electromagnetic Fields Alliance). Spolupracuje 
s poprednými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami po celom svete.
http://www.iemfa.org/supporting-organizations/

2. Spoločnosť Stop 5G International bola koncipovaná ako centrum, kde by sa protesty a iné akcie 
proti 5G po celom svete mohli zdieľať, čím by sa zvýšilo povedomie o negatívach 5G. V priebehu 
roka vyhlasujú niekoľko globálnych dní protestov. 
Jeden taký deň podporilo aj naše OZ 20. marca 2021
https://stop5ginternational.org/5g-protest-day-march-20-2021/
hľadaj výraz Electrosmog and Health (Slovakia)

Úloha pre všetkých: Pripravme sa na ďalší podobný globálny deň. Odfoťte sa s nápisom nášho OZ, 
prípadne nejako výstižne poukážte na žiarenie. Inšpirovaťsa môžete fotkami z predošlých 
"protestných dní" napríklad tu naspodku stránky: 
https://stop5ginternational.org/candle-lantern-vigils-for-safer-technology-december-20-2020/

3. Petra informovala prítomných o Internete podvodných vecí (angl. Internet of Underwater Things, 
IoUT, tiež Smart Ocean). Internet podvodných vecí bude pozostávať z podvodných senzorov, ktoré 
komunikujú medzi sebou a s reléovými stanicami na hladine vody. Tieto stanice budú následne 
komunikovať so satelitmi a/alebo pozemnou infraštruktúrou 4G/5G na zemi.

Táto obrovská sieť založená na oceánoch bude integrovaná do Systems Warfare. „Inteligentný oceán“ 
bude zahŕňať autonómne podvodné vozidlá (AUV), roboty, ponorky, podvodné drony, torpéda, bomby
a protitorpédové obranné systémy.

4. Naše OZ sa pripravuje na kampaň na podporu európskej iniciatívy občanov EIO. Za Slovensko sú 
organizátori Petra Bertová a Vladimír Patráš, zoznam všetkých organizátorov na stránke 
https://signstop5g.eu/sk/o-nas/organizatori
Plánujeme sériu prednášok po celom Slovensku, vystúpenia v médiách, publikácie v časopisoch. 
Úloha pre všetkých: Zamyslieť sa, ako môžete Vy prispieť do kampane, čo ešte by sa dalo urobiť.

5. Pripravujeme:

• iVan - Vzorový list starostom, aby vo svojej obci zapracovali naše   VZN  

• Jozef - Letáčik o zlých návykoch

• Otvorený list prezidentke, pripomienkovanie prvého návrhu.

• Verejná výzva autodopravcom a vlakom na nastavenie routra na 20%.

• Verejná výzva vlakom, aby aspoň jeden vagón bol bez Wi-Fi

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  22. 1. 2022
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