
Zápisnica z aktívu 25. 2. 2022 na Discorde

Prítomní členovia OZ: 
1. Petra Bertová Polovková
2. Jozef Drha
3. iVan Demovič
4. Ivo Balaj
5. Ivan
6. Patrik
7. Helenka
8. hosť Martin Novotný

Zápis:  
1. 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
Naspodku stránky sú ikonky sociálnych médií, popridávajte sa kam môžete.

2. Motivačný príspevok Martina Novotného z Českej republiky, oslovujú medálne osobnosti, firmy 
zaoberajúce sa zdravou životosprávou, plánujú prednášky.

3. Plánované aktivity na Slovensku:

• séria prednášok po celom Slovensku, prvá v MsKs Senec: 
https://www.facebook.com/events/369737768007867/
ukážka plagátiku na poslednej strane zápisnice

• publikácie v časopisoch, najbližší článok bude v časopise Dieťa

• dúfame vo vystúpenia v médiách

• oslovíme slávne osobnosti

4. Dohodli sme sa na zmene nápisu na tričku a banneri, aktuálna verzia je na stránke (trochu poniže):
https://signstop5g.eu/sk/o-nas/materialy

5. Ľudia, ktorí majú vlastné stránky, nech si pridajú tento kód, je to odkaz na podpisovú stránku:

<a href="https://eci.ec.europa.eu/021/public/" target="_blank">
<img alt="signstop5g.eu"
src="https://signstop5g.eu/media/pages/mediafiles/ba8659cbe9-1644870229/
sign_now_sk.svg" />
</a>

Nájdete ho aj na   https://signstop5g.eu/sk/o-nas/materialy  

6. Darovať peniaze môžete slovenskému občianskemu združeniu, zdieľajte stránku
https://www.elektrosmogazdravie.sk/podporte/
Darovať peniaze môžete aj európskej skupine, zdieľajte stránku
https://signstop5g.eu/sk/o-nas/darujte

7. iVan navrhol vzorový list starostom, ktorý môžete poslať Vy vo svojej obci, prípadne iných obciach. 
Prosíme o pripomienky:

Vážený pán starosta obce......!

Sme občianske združenie na ochranu pred škodlivým elektrosmogom. Jedným z našich cieľov je 
chrániť ľudí pred nekontrolovaným inštalovaním BTS staníc. Tieto sa umiestňuju na školách a 
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pred oknami obytných domov. Ich vyžiarené výkony prekračujú normy podľa smernice 
EUROPAEM 2016 pre udržateľnosť zdravia obyvateľstva. 

Vláda nemá záujem ochrániť zdravie svojich občanov pred škodlivým vplyvom elektrosmogu . 
Preto, vážený pán starosta obce, obraciame sa na Vás s urgentnou prosbou, aby ste v rámci Vašej
právomoci pomohli nastaviť pravidlá na ochranu zdravia Vašich obyvateľov pred zhubným 
vplyvom elektrosmogu. 

Prikladáme vypracovaný návrh na Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré si môžete upraviť pre 
Vaše potreby:

https://www.elektrosmogazdravie.sk/manual-pre-obce/

Veríme že nájdeme vo Vás podporu, nakoľko ste tiež jeden z používateľov mobilných sietí a možno
si neuvedomujete zdravotné následky jeho vplyvu. Za pochopenie a podporu našej humánnej 
dobrovoľnej aktivity OZ v prospech zdravia ľudí pred škodlivým elektrosmogom vopred ďakujeme.

Meno Priezvisko
člen OZ Elektrosmog a zdravie
www.elektrosmogazdravie.sk

8. Pripravujeme:

• Jozef, Ivo, Petra - Letáčik, video o zlých návykoch

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  26. 2. 2022

http://www.elektrosmogazdravie.sk/
https://www.elektrosmogazdravie.sk/manual-pre-obce/
https://europaem.eu/en/


Beseda na tému 

Bezdrôtové žiarenie 
nie je bezpečné ani zdravé

Streda 30. 3. 2022 v čase 18:00 - 20:00

Program:
• Škodlivosť pre zdravie
• Ničenie životného prostredia
• Ohrozovanie nášho súkromia
• Rady a praktické ukážky

Spolu dosiahneme zmenu
Slovensko sa zapojilo do Európskej iniciatívy občanov.
Za 12 mesiacov je potrebné nazbierať 1 milión podpisov občanov EÚ.
Počas besedy bude možné podpisovať papierový formulár.
Elektronický formulár je na https://signstop5g.eu/sk


