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Klub psychotroniky a UFO v Slovenskej republike - je informačným, 
voľným združením osôb, pôsobiacich v bádateľskej oblasti, a súhlasiacich s 
jeho Programovým prehlásením. Nieje to na Slovensku nič cudzieho ani 
nového. KPUFO sú cudzie snahy o získanie hegemónie na akomsi pomyselnom 
trhu s anomálnymi javmi.  

Sme presvedčení, že doba dozrela na prekonanie lokálnej roztrieštenosti, k 
tomu, aby sa spolupráca medzi rôznymi názorovým smermi dostala na novú 
úroveň. Budeme podporovať všetko, čo vedie ku konkrétnej bádateľskej 
činnosti. Je nám cudzie plané táranie a presviedčanie seba samých. 
Podporujeme každú spoluprácu a diskusiu, do ktorej budeme vždy vstupovať 
ako rovný s rovným. 

 

Návrh na vytvorenie Slovenskej rady pre anomálne javy 

Vznikaju rozne iniciativy ufologov z roznych statov, vystupeni europoslancov 
ai. No situacia pokracuje v trende, keby sa mala utvorit dajaka "Europska rada 
pre UFO a anomalne javy", lebo "Europska rada pre anomalne javy" alebo ako 
sa bude menovat. Pokial nechceme, aby slovenska badatelska obec bola 
pozadu za tymito procesmi, je treba na tento vývoj reagovať.    

Preto vznikol navrh, aby zo zastupcov klubov, spolkov, spravcov webou aj 
najaktivnejsich osamotenych badatelov vznikla "Slovenska rada pre UFO a 
anomalne javy" alebo len "Slovenska rada pre anomalne javy" a spolocne tak 
vstupila do integracnych procesov v tejto oblasti.  

 "Rada" by mala riesit koncepcne otazky anomalnych javov, ty, ktore maju 
celonarodnu platnost a dalej to, co presahuje hranice nasho statu, dvojstranne 
vztahy so zahranicnymi badatelmi a spolky a konecne aj integracny proces v 
celoeuropskom meriatku. Takych problemov mozno nieje vela, no su tu.  

Navrh Statutu Slovenskej rady pre anomalne javy 

1) Slovenska rada pre anomálne javy (dalej len Rada) vznikla v .... 2010 k 
rieseni a koordinacii medzinarodnych vztahov pri europskom integracnom 
procese v oblastiach anomalnych javov a dalsich, s tym spojenych 
koncepcnych otazok AJ v ramci Slovenskej republiky.  
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2) Rada sa sklada zo zastupcov klubov, spolkov, spravcov webou a 
najaktivnejsich osamotenych badatelov SR.  

3) O vstup do Rady moze poziadat ktorykolvek spolok, alebo moze byt 
pozvany Radou ktorykolvek badatel. Ucast v Rade je dobrovolna.  

4) Vsetci clenovia Rady su si rovni.  

5) Vsetky riesene otazky sa riesi za ucasti vsetkych clenov Rady. Rozhodnuti 
sa prijima vseobecnym konsensom. Kazdy clen ma pravo veta.   

6) Pre ucely styku s verejnostou ma Rada hovorca, ktory sa vybera z clenov 
Rady, vzdy na 1 mesacne obdobie a podle abecedneho poriadku clenov.  

7) Pri rieseni otazok je veskera komunikacia medzi clenmi Rady doverna.  

8) Verejnost je informovana o zaveroch a prijatych otazkach formou 
tlacovych sprav alebo vyhlaseni.  

9) Prijate zavery su pre ucastniky Rady a ich spolky zavazna, nieje mozne 
posobit proti smere spolocne dohodnutych zaverov.  

10) Ucast v Rade pocina dnom podpisu tohto Statutu a konci pisemnym 
prehlasenim o vystupeni z Rady.  

Navrh bol odoslany 15.7.2010. O ohlasoch a vývoji okolo tohto navrhu vas 
budem informovat nabuduce.  Napiste aj vy svoj nazor!  

 

 

Slovenská záhadológia  

Priestor na uzatvorenu diskusiu o vnútorných otázkach a prípadoch 
anomálnych javov v SR, je stale pripraveny. Kedze som oslovil veducich 
a podla mojho nazora najaktivnejsich badatelov, ohlas bol minimálny. 
Presvedcit sa o vyhodnosti takeho projektu musi kazdy sam. Nikoho nebudem 
nutit tento vyhodny nastroj vyuzivat.  

Preto pozyvam kazdeho, kto sa chce naucit narabat s niecim novym, poznat 
robotu v time, pracovat nad pripadmi UFO apod. javy, hodnotit ich zavaznost 
aj hodnovernost a dalej s nimi narabat - tento priestor je tu pre Vas.   

Kto chce pracovat, moze sa prihlasit.  

Vyžaduje to od Vás len prihlásenie na Google - http://www.google.sk/ - 
vľavo hore v rozpise – ďalší > WEBY. Vpravo kliknite na „Zaregistrovať sa do 
služby Weby“. Keby ste mali akékoľvek problémy, napíšte.  

K Vašej návšteve sú už pripravené desiatky prípadov.  
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Psychotronika  
 
Kniha  

Konecne je v tlaci vynikajuca publikacia priekopnika parapsychologickeho 
vyskumu prof. Milana RYZLA "VEDECKY UVOD DO PARAPSYCHOLOGIE"  (vyjde 
v AUGUSTE/SRPNU) podrobnosti najdete na adrese:   
http://www.cadpress.sk/parapsychologie.htm. CAD PRESS - E-mail: 
info@cadpress.sk, Telefon:  02/6436 9928 (0903 159 404 /  0911 90 28 90) 
Homepage vydavatelstva:   http://www.cadpress.sk  

 

Záhady vo fotografii – aj so slovenskými prípadmi - 
http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/  

Diskutujte na Facebooku !  

KPUFO na Facebooku – najdete na 
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=177343598078&ref=m
f   

 

Umiestnete odkazy a hlaseni na Vase 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  

 

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 
osob, posobiacich 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

  


