
Zápisnica z aktívu 30. 9. 2022 na Discorde

Prítomní členovia OZ: 
1. Petra Bertová Polovková
2. Helena Grófová
3. Dana Bérešová
4. Ivan Stanček aka Akustik
5. Mária Vágášiová
6. Jozef Drha
7. Ivo Balaj

Zápis:  
1. Predsedníčka privítala nových členov, už nás je 25.

2. Členovia schválili verziu letáčika v prílohe. Slúži na roznos do bytových domov. Budeme sa 
snažiť dohodnúť s domovníkmi, aby to povolili dať na nástenku.

3. Petra informovala o odštartovaní zbierky na www.startovac.cz/projekty/kabel-namiesto-wifi
Prosíme členov o zdieľanie 

• na Facebooku: www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1140565440189574/
• na VK: vk.com/wall-198414261_161
• na telegrame
• na ZnovuSpolu: www.znovuspolu.com/groups/odborne-proti-5g/

4. Európska komisia ide aktualizovať odporúčanie 1999/519/EC, ktoré sme prebrali do Vyhlášky 
534/2007. Považujeme to za úspech snáh slovenských a európskych aktivistov. Aktualizáciou je 
poverený SCHEER - komisia v rámci orgánov EÚ.
Samotný report komisie však už takým úspechom nie je. Kritiku tohto reportu vypracovala 
pracovná skupina zložená z nezávislých odborníkov a podpísali ju organizácie naprieč celou 
Európou - vrátane nášho OZ. Preklad článku pripraví Ivan Akustik
https://signstop5g.eu/sk/novinky/sklamanie-zo-stanoviska-scheer

5. Naše články k téme smart metrov:
www.elektrosmogazdravie.sk/trojsky-kon-radiove-merace-na-radiatoroch/
www.elektrosmogazdravie.sk/co-vsetko-by-ste-mali-vediet-o-inteligentnych-meradlach-spotreby/

Vystúpenie Petry Bertovej v relácii od minúty 1:51:07: 
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/pripravny-peticny-vybor-referend-53-2022-10-01/

Odpoveď od bytového družstva v BA: "Zmena typu pomerového merača bez rádiového odpočtu 
nie je možná, nakoľko merače na manuálny odpočet sa prestali vyrábať z dôvodu, že PRVN 
od 10/2020 sa montujú už len s rádiovým zberom."
Overíme ešte u ďalších bytových družstiev. Ďalšie kroky rozpísané na Discorde.

6. Ďalším krokom v Projekte školy sú certifikáty pre školy. Danka Petra pripravia certifikačný ₊
list  metodiku₊ . Skúsime ešte osloviť aj walfdorské a montessori školy.

7. Danka pripravila návrh na výzvu komisárovi. Môžete pripomienkovať.

8. Členovia sa dohodli, že na konci svojich emailov môžu používať spoločnú textovú hlášku:

http://www.startovac.cz/projekty/kabel-namiesto-wifi
https://hearthis.at/slobodnyvysielac/pripravny-peticny-vybor-referend-53-2022-10-01/
https://www.elektrosmogazdravie.sk/co-vsetko-by-ste-mali-vediet-o-inteligentnych-meradlach-spotreby/
https://www.elektrosmogazdravie.sk/trojsky-kon-radiove-merace-na-radiatoroch/
https://signstop5g.eu/sk/novinky/sklamanie-zo-stanoviska-scheer
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/scheer_en
https://www.znovuspolu.com/groups/odborne-proti-5g/
https://vk.com/wall-198414261_161
http://www.facebook.com/groups/694055674840555/permalink/1140565440189574/


S pozdravom
Meno Priezvisko
Tento email bol odoslaný cez káblové pripojenie
- bez škodlivého žiarenia
- s menšou spotrebou elektriny
- s vyššou bezpečnosťou údajov

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

• Náš komentár na iniciatívu o Aahurskom dohovore (do 5. 10. 2022):
https://www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-aahursky-dohovor/

• Náš komentár na iniciatívu digitalizácia cestovných dokladov (do 6. 10. 2022):
https://www.elektrosmogazdravie.sk/europska-komisia-chce-pocut-vas-hlas-digitalizacia-
cestovnych-dokladov/

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

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

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

Zapísala Petra Bertová Polovková
V Bratislave, dňa  30. 9. 2022
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