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INFORMAČNÉ OZNÁMENIE č. 1 / 2012 – 10.02.2012 

 
 
 
Novinky  

 

Program  

PRVÝ KONTAKT  

 

 

Program Prvý kontakt je celoštátnou akciou, zameranou predovšetkým na 
zaznamenaní poznatkov o UFO v Slovenskej republike. 

Ide o získanie vierohodných a overiteľných informácií o fenoméne UFO, 
pretože všeobecná znalosť tohto fenoména je u nás doposiaľ veľmi povrchná, 
ovplyvnená v súčasnosti neserióznymi informáciami a roznymi mýty.  

Program Prvý kontakt vznikol z iniciatívy roznych bádateľských smerov a ide 
o neformálne združenie slovenských amatérskych bádateľov, spájaných za 
účelom naplňovaní programu, ktorý ma byť realizovaný sietí jednotlivých 
bádateľov v Slovenskej republike. 

Hlavné ciele programu  

1. Komplexný zber, vyhodnocovanie informácií o fenoméne UFO na území 
Slovenskej republiky a ich štatistické spracovanie, cestou vytvoreného tíma 
bádateľov.   

2. Konzultácie týchto informácií s vedeckými odborníkmi rôznych odborov. 
Zároveň tak vzbudiť záujem vedeckej strany o seriózne skúmanie tohto 
fenoménu. 

3. Využívať roznych médií k lepšej a serióznejšie informovanosti našej 
verejnosti v tejto problematike, najmä internetu (firstcontact.com) 
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Zo slovenskej ufológie 

 
Z Čiech dorazilo ďalšie „senzačné odhalenie“ o Projektu Záre. „Odhalenie“ sa 

stalo vítanou príležitosťou k útokom na KPUFO.CZ a samozrejme aj na 
KPUFO.EU/SK.  

 
Na čelo útokov sa postavil tradičný ufologický „kontrarozvedkár“, obránca 

ufológie proti všetkým sprisahancom a slobodomurárom, akýsi Kybernaut. 
Zalykajúcí sa šťastím nad týmto odhalením vyjadril želanie, aby sme už 
slovenskej ufológii nepredkladali žiadne návrhy na spoluprácu, a dali mu 
KONEČNE POKOJ. Je nám ľúto, ale to mu nikdy nesplníme. 

Je s podivom, že českí exopolitici po celé dlhé roky pôsobili s bývalými 
členmi ŠTB (Projekt Záre vznikol v 1992 a prvé „odhalenie“ vyšlo na jeseň 
2009), a do tej doby im niečo také vobec nevadilo. Ako je to možné? Najma 
keď vieme, aj z vlastnej skúsenosti, že pán Šiška vždy otvorene hovoril 
o svojej súčasnej aj minulej robote, každemu, kto sa ho spýtal, aj pred úplne 
cudzími ľuďmi na roznych záhadologických akciach. Čo teda počúvali dnešní 
exopolitici? Mali 17 rokov zapchaté uši?  

 
V súvislosti s vyhlásením nového programu „Prvý kontakt“, jeho zameranie 

na celé Slovensko prebudilo po dvoch rokoch záhadologickej nečinnosti 
Waldemara Urmínského, ktorý sa rád tiež pasuje za pomocou nik 
nefungujúceho AUFOB za hovorca celej slovenskej ufológie. Je treba zdorazniť, 
že na zameranie programu nepotrebuje nikto posvatenie od kohokoľvek, tím 
menej od pána Urmínského.  

    
Ako je zjavné, stav Slovenskej ufológie je naďalej neuspokojivý, a vyžaduje 

nové prístupy, založené na dokladnom poznaní dosavadného vývoja a súčasnej 
situácie. Bola preto vypracovaná „Tajná sprava o stave slovenskej ufológie“, 
s konkrétnymi odporúčaniami pre ďalšie roky.   

 
Jaroslav Cabuk (jaro.cabuk@facebook.com jaro.cabuk@gmail.com) plánuje 

ustaviť UFO klub pre Kysuce. Kto ste odtiaľ, napíšte mu!  
 
Nová konferencia  
 
Jednodenná konferencia „Iné svety“ sa má uskutočniť 18.2.2012 

v Bratislave. Potvrdené téma vystúpenia žial ukazujú na to, že zdravý rozum 
bude inde. Možno práve preto svoje vystúpenie odvolal Miro Karlík.   

 
Náš portál KPUFO.EU/SK http://www.kpufo.eu/sk. Nový materiál tu 

pribúda trvalo už každý 2-4 deň.  
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Navštivte naše stránky:   

 

Časopis „AZIMUT ZÁHAD“  - nový časopis pre bádateľov má vlastnú 
rubriku http://www.kpufo.eu/sk/?cat=9 

 

Ak sa chcete podieľať na riešenie prípadov UFO apod. anomálnych javov, 
ktoré sa vyskytli na území SR, ale aj diskutovať nad ďalšími otázkami, 
napíšte na slovensko@kpufo.cz! Na Google - http://www.google.sk/  - vľavo 
hore v rozpise - ďalší> WEBY, je pripravený priestor pre vnútorné riešenie 
takých otázok. Vpravo kliknite na "Zaregistrovať sa do služby weby". Po 
vašom prihlásení vám podáme prístup a ďalšie informácie. K Vašej návšteve 
sú už pripravené desiatky prípadov UFO. Z databáz sme vytvorili prehľad 
doteraz zapísaných prípadov UFO – všetko nájdete na adrese : 
http://www.kpufo.eu/sk/?p=979 

 
Záhady vo fotografii – aj so slovenskými prípadmi - 

http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/  

 

Na stránkach http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/cc_cizi/tab_sr.htm je 
zoznam a mapa slovenských agrosymbolov. Prezrete si jej, a pokial 

mozete zoznam opraviť, doplniť, napište. Prehľad umistnenia agrosymbolov 
v SR na Google maps nájdete tu.   

Diskutujte na Facebooku !  

 

KPUFO na Facebooku – 
http://www.facebook.com/home.php#!/groups/177343598078/  

 

Slovenská záhadológia a ufológia - 
http://www.facebook.com/home.php#!/groups/124033340978302/ 

Umiestnete odkazy o pozorovaní na svoje weby:  

 

Hlášení o pozorování neidentifikovaného létajícího objektu (UFO) 
anomálního atmosférického jevu (AAJ)  http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm 

Hlášení o setkání s anomálním jevem psychotronického charakteru 
jevy "poltergeist", zjevení, aj.)  http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm 

Návod a hlášení k průzkumu agrosymbolů (crop circles kornkreise) 
http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm 
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Nové knihy  
 

 

 

Věnceslav Patrovský: Za hranicemi biotroniky 

Kniha, nalezená v pozůstalosti známého badatele a záhadolo-
ga, Ing. V. Patrovského, obětavě přepsaná členy KPUFO a při-
pravená k vydání u vyd. CAD PRESS. Vázaná kniha, 250 stran, 
formát B5/24 x 17cm. Vydáno ve spolupráci s Klubem psycho-
troniky a UFO, o.s.  

Knihu lze zakoupit na adrese: 
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/10230-Za-
hranicemi-biotroniky 

Umiestnete naše bannery alebo odkazy na svoje weby  

  

 

... aj my budeme postupovať rovnako! 

 Budem vdacny za Vaše názory a pripomienky 

Za KPUFO.EU/SK  

Váš Martin Tóth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub psychotroniky a UFO v Slovenskej republike – je informačným, volným združením 
osôb, pôsobiacich v bádateľskej oblasti, a súhlasiacich s jeho Programovým prehlásením.   

Informačný bulletin KPUFO.EU/SK - interný materiál Klubu psychotroniky a UFO v 
Slovenskej republike. Vychádza podľa potreby v elektronickej forme. Pripomienky, námety, 

korešpondenciu, odkazy a iné zasielajte na adresu KPUFO – SK slovensko@kpufo.cz * 
http://www.kpufo.eu/sk

  


