
Zápisnica z aktívu 26. 8. 2022 na Discorde

Prítomní členovia OZ: 
1. Petra Bertová Polovková
2. Dana Bérešová
3. Ivan Stanček aka Akustik
4. Patrik
5. iVan Demovič
6. Jozef Drha

Zápis:  
1. Ivan informoval o európskej mládežníckej olympiáde EYOF v Banskej Bystrici koncom júla 21.7.

2022 - 30. 7. 2022. Celý areál bol plne pokrytý Wi-Fi signálom aj vďaka dočasným vežiam 
s vysielačmi.

2. Ivan tiež informoval, že v malých vlakoch novej výroby tzv. DMJ 861 (dízel motorová jednotka) 
je Wi-Fi router skrytý v kabíne u rušňovodiča. Wifi sa vraj zapína len na prednej strane vlaku. 
„Ale z mojich otázok som mal pocit, že oni sami nevedia, ktorá strana je práve zapnutá. Tak som 
si to skontroloval pri vjazde do tunelu, keď predná a stredná časť vlaku je už celá pod zemou ale 
zadná časť ešte má wifi signál. Z toho som dospel k záveru, že sú wifi spustené na oboch koncoch 
vlaku. t.j. v prípade potreby zníženia expozície žiarenia treba sedieť v strede vlakovej súpravy 
DMJ 861.“
Petra informovala, že v rýchlikoch je router skrytý na jednom konci vagóna (zvyčajne každého).
Obaja zhodne zistili, že k routru nemajú zamestnanci nikdy prístup, nemajú možnosť ho vypnúť 
ani inak s ním manipulovať.

3. Prekonzultovali sme výzvu vlakom, Petra pripraví protonávrh, aby vozeň pre deti bol bez Wi-Fi 
routra, plus nálepka "obmedzte bezdrôtovú komunikáciu".

4. Jozef informoval o inteligentných meračoch spotreby a o svojej komunikácii s bytovým 
družstvom. V liste vysvetlil, že je EHS osoba a žiadal vymeniť merač značky QUINDIS caloric 
5.5 triedy AMR WB (s diaľkovým odpočtom) za triedu Basic (s vizuálnym odpočtom). Sme ₊
zvedaví na odpoveď. 
Petra s Martinom pripraví vzorovú žiadosť pre nás všetkých.

5. Petra informovala o predčasnom stiahnutí kampane z Donio. Našťastie finančné dary nám boli 
vyplatené vo výške 253 eur. Tlač, pečiatka, rozposlanie 500 ks brožúrok stálo okolo 550 eur, 
združenie pokryje 350 eur. V septembri spustíme druhú zbierku na inej stránke a budeme dúfať, že
vyzbierame zvyšok :)
Každý si môže brožúrku vytlačiť a poslať na svoje školy, kľudne nech to dostanú aj viackrát.

6. Diskutovali sme o potrebe spolu s brožúrkou posunúť školám informáciu o možnosti 
informatívneho premerania priestorov. 

7. Danka spisuje zoznam emailov z https://volnezony.cz. Pošleme 2 informačné emaily s časovým 
rozostupom, treba doladiť znenie.

8. Danka pracuje na protonávrhu na výzvu komisárovi.

9. V diskusii vzišla potreba letákov pre bytové vchody a pre sociálne médiá. Pripraví Petra.

10. iVan bude riešiť rozšírenie listu pre podnikateľov aj pre obyčajných ľudí.

https://www.elektrosmogazdravie.sk/informacna-brozurka-pre-skoly/
https://volnezony.cz/


11. Jozef skúsi osloviť časopisy, či sú ochotné zverejniť naše články. Po pozitívnej odozve Petra 
poskytne ukážku článku vhodnú pre daný časopis.

12. Petra informovala o nových návrhoch legislatív Európskej komisie. Každý môže poslať spätnú 
väzbu aj ako občan. Inšpirovať sa môžete spätnou väzbou združenia: 

• Náš komentár na iniciatívu údaje vozidla (uzatvorené):
https://www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-udaje-vozidla/

• Náš komentár na iniciatívu výrobky pre deti (dá sa ešte do 2. septembra):
https://www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-vyrobky-pre-deti/

• Náš komentár na iniciatívu biodiverzita (uzatvorené):
https://www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-biodiverzita/

• Náš komentár na iniciatívu inteligentné meradlá spotreby (dá sa ešte do 5. septembra):
https://www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-inteligentne-
meradla-spotreby/

• Náš komentár na iniciatívu dátová sieť pre farmy (dá sa ešte do 9. septembra):
https://www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-datova-siet-pre-
farmy/

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  27. 8. 2022
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