Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 13.2.2010 v Stupave
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM6AM, OM5RW, OM1KW, OM1II, OM8AQ, OM3BH, OM3WSJ
Opravedlnení: OM3GB, OM2FY

Program:
1.

kontrola zápisu

2.

QSL služba

3.

oblasť KV + prerokovanie návrhov na IARU Meeting

4.

oblasť VKV + prerokovanie návrhov na IARU Meeting

5.

oblasť ROB

6.

oblasť ARES

7.

oblasť mládeže a vzdelávania

8.

oblasť propagácie

9.

príprava zjazdu SZR

10. stav nehnuteľného majetku
11. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2009
12. návrh rozpočtu na rok 2010
13. rôzne

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
Úloha 6.1/0209: Zorganizovať stretnutie lektorov
Zodpovedný:
OM1KW
Vyhodnotenie: úloha splnená, pozri bod 7
Úloha 3.1/0209: Zabezpečiť vyhodnotenie OM HQ diplomu a pripraviť diplomy
Zodpovedný:
OM5RW
Vyhodnotenie: úloha splnená
Úloha 12.1/1109: Spustiť fórum na stránke www.hamradio.sk
Zodpovedný:
OM1KW
Vyhodnotenie: úloha splnená čiastočne, pozri bod 8
Úloha 12.2/1109: Spracovať a zverejniť podmienky novej súťaže OM RufzXP rebríček
Zodpovedný:
OM1II
Vyhodnotenie: úloha splnená
K bodu 2 – QSL služba:
OM3JW informoval o činnosti QSL služby. Prezídium vzalo informáciu na vedomie.
K bodu 3 – oblasť KV:
TÚSR na žiadosť SZR zabezpečil preladenie slovenskej rozhlasovej stanice Radio Slovakia, ktorá vysielala
na frekvencii 7200 kHz, kde svojim spektrom zasahovala do amatérskeho pásma. Prezídium ďakuje TÚSR za
promptné vyriešenie žiadosti.
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Členovia prezídia podrobne diskutovali o jednotlivých návrhoch, ktoré budú prerokúvané na IARU Interim
Meetingu vo Viedni (20.-21.2.2010) a odporučili zástupcovi SZR (OM3LU), aby na zasadnutí presadzoval názor
prezídia.
K bodu 4 – oblasť VKV:
OM6AM informoval, že návrh na zavedenie súťažnej kategórie jednotlivcov s max. výkonom 100 W
v pásmach 144 a 432 MHz bol prediskutovaný na VKV fóre vo Vysokých Tatrách a spracoval konkrétne zmeny
súťažných podmienok, ktoré budú zverejnené na vkv.szr.sk a v Rádiožurnále.
VKV komisia na základe skúseností s vyhodnocovaním denníkom navrhuje, aby v ďalšom období boli
prijímané výhradne len EDI denníky zaslané elektronickou formou. Prezídium súhlasí.
VKV komisia taktiež navrhuje vytvoriť na vkv.szr.sk webové rozhranie na posielanie denníkov z Poľného
dňa mládeže. V denníkoch z PDM treba u kolektívnych staníc uviesť aj zoznam operátorov s dátumom
narodenia. Dátum narodenia musia uviesť aj operátori v kategórii jednotlivcov. Prezídium súhlasí.
Ďalším návrhom je zabezpečiť vydávanie elektronických diplomov za umiestnenie vo VKV pretekoch
s výnimkou M-SR, Prevádzkového aktívu a Poľného dňa mládeže. OM3EI rokoval o tejto možnosti s OK1ZIA
a v súčasnosti sa takomto variante pracuje. Odhadované náklady cca 100 €.
Členovia prezídia ďalej podrobne diskutovali o jednotlivých návrhoch, ktoré budú prerokúvané na IARU
Interim Meetingu vo Viedni (20.-21.2.2010) a odporučili zástupcovi SZR (OM3EI), aby na zasadnutí
presadzoval názor prezídia.
Úloha 4.1/0210: Zverejniť zmeny súťažných podmienok na internete a v Rádiožurnále
Zodpovedný:
OM3EI
Termín:
do 28.2.2010
K bodu 5 – oblasť ROB:
OM3WSJ informoval o zasadnutí komisie ROB, ktorá schválila koncepcie prípravy dospelých a žiakov
v roku 2010. Koncepcie budú zverejnené na webovej stránke www.rob.sk. Prezídium zobralo správu na
vedomie.
SZR organizuje v tomto roku ME žiakov. Dejiskom budú Bojnice. V súčasnosti sa dokončuje mapa a robia
sa technické a organizačné prípravy. Finančne budú ME zabezpečené z dotácie MŠ.
V septembri 2010 sa konajú MS seniorov a juniorov v Chorvátsku.
Komisia ROB žiada o informovanie o pridelenej dotácii z MŠ SR.
K bodu 6 – oblasť ARES:
OM1II informoval o dvoch medzinárodnych cvičeniach. V súčasnosti do ARESu zapojených asi 500
členov. Prišiel návrh z Poľska na spoločné stretnutie. Uvažuje sa zorganizovať túto akciu v Námestove.
V prípade potreby akciu zabezpečí OM1II spolu s OM6SZ. Termín bude oznámený dodatočne.
K bodu 7 – oblasť mládeže a vzdelávania:
OM1KW informoval o stretnutí lektorov rádioamatérskych kurzov na stretnutí v Tatrách. Návrh: zriadiť
fórum, na ktorom by boli informácie o fungujúcich kluboch a ich činnosti. OM1KW robí propagáciu súťaže
RUFZ a aktualizuje webovú stránku venovanú tejto súťaži.
Kurz mladých rádioamatérov sa uskutoční 8.-21.8.2010 v Makove.
K bodu 8 – oblasť propagácie:
OM3EI informoval o spoločnom časopise Rádiožurnál / Rádioamatér. Prvé číslo vyjde v druhej polovici
februára. SZR bude hľadať ľudí, ktorí budú ochotní pomáhať pri aktualizácii a rozvoji webovej stránky
www.hamradio.sk.
OM1KW pripravil fórum pre stránku www.hamradio.sk. Stránka je spustená v testovacom režime. Od
členov prezídia neprišli žiadne pripomienky. Na jar bude fórum spustené do plnej prevádzky.
Úloha 8.1/0210: Spustiť fórum na stránke www.hamradio.sk
Zodpovedný:
OM1KW
Termín:
do budúceho zasadnutia
K bodu 9 – príprava zjazdu SZR:
V roku 2010 sa uskutoční 7. zjazd SZR. Prezídium stanovilo predbežný termín 25.9.2010. Bude vyhlásený
konkurz na miesto konania zjazdu. Zabezpečí OM3EI.
Úloha 9.1/0210: Vyhlásiť konkurz na miesto konania zjazdu SZR
Zodpovedný:
OM3EI
Termín:
do 15.4.2010
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K bodu 10 – stav nehnuteľného majetku SZR:
Stav nehnuteľného majetku sa nezmenil. Podrobnú info podal OM3EI. Rimavská Sobota – OM3EI sa
stretne s OM7IR a dohodnú opäť splácanie dlhu. Bol návrh ponúknuť túto pohľadávku na predaj. OM3EI bude
informovať na najbližšom zasadnutí.
K bodu 11 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2009:
OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR k 31.12.2009. Predložený materiál prezídium vzalo so
súhlasom na vedomie.
K bodu 12 – návrh rozpočtu SZR na rok 2010:
OM3EI predložil návrh rozpočtu SZR na rok 2010. Rozpočet je vyrovnaný, ale je závislý od príjmov
z prenájmov. V prípade ich výpadku bude potrebné rozpočet upraviť. Prezídium rozpočet schválilo.
K bodu 13 – rôzne:
1. Predstavitelia SZR (OM3EI, OM3LU, OM3JW) v januári t.r. rokovali s Ing. Kováčovou z TÚSR.
Požiadali ju o preskúmanie možnosti povolenia rádioamatérskej prevádzky v pásme 500 kHz. Ing. Kováčová
upozornila na veľký počet nepredĺžených povolení, ktorým uplynula doba platnosti. SZR v svojich správach a na
www.hamradio.sk upozornilo všetkých, koho sa to týka, aby urýchlene požiadali o predĺženie povolenia.
2. OM3EI informoval, že v súčasnosti prebieha novelizácia Zákona o elektronických komunikáciách.
Navrhol, aby SZR podalo dva návrhy: jeden na zníženie vekovej hranice pre získanie rádioamatérskeho
povolenia z 15 na 10 rokov, alebo bez obmedzenia, a druhý na zmenu textu, v ktorom sa definujú povinnosti
osoby, ktorá spôsobuje rušenie, tak, aby v prípadoch, keď rušené zariadenie nezodpovedá platným normám
a predpisom, bola povinnosť hradiť náklady na odstránenie rušenia na strane majiteľa rušeného zariadenia.
Prezídium s návrhmi súhlasí a poveruje OM3EI ich podaním.
3. OM3EI navrhol osloviť tých bývalých členov SZR, ktorí boli členmi v ostatných piatich rokoch, ale
keďže neodoberajú časopis, nedostali poukážku na zaplatenie členského. Spolu s listom by sa im poslala aj
poukážka na členské. Prezídium súhlasí.
4. OM1II predložil návrh na doplnenie Povoľovacích podmienok o núdzovú komunikáciu. Prezídium
súhlasí a poveruje OM1II spracovaním návrhu.
5. OM3LU navrhol vytvoriť slovenskú verziu diplomu SOTA (Summits On The Air). Prezídium o návrhu
diskutovalo. Problémom je vytvorenie podrobnej databázy slovenských kopcov. Databáza musí okrem názvu
obsahovať aj nadmorskú výšku, zemepisné súradnice a krajskú príslušnosť každého kopca. OM3EI oslovil
v tejto veci aj tvorcov elektronickej mapy Slovenska, ale tieto údaje sú poskytované na komerčnej báze a ich
cena je pre SZR neprijateľná. SZR zverejní návrh na spracovanie databázy SOTA na www.hamradio.sk.
Úloha 13.1/0210: Pripraviť a podať návrhy na zmenu Zákona o el. komunikáciách
Zodpovedný:
OM3EI
Termín:
do 15.4.2010
Úloha 13.2/0210: Osloviť bývalých členov SZR a poslať im poukážku na členské
Zodpovedný:
OM3EI
Termín:
do 28.2.2010
Úloha 13.3/0210: Spracovať návrh na zmenu Povoľovacích podmienok
Zodpovedný:
OM1II
Termín:
do 28.2.2010
Úloha 13.4/0210: Zverejniť návrh na spracovanie databázy pre diplom SOTA
Zodpovedný:
OM3EI
Termín:
do 15.4.2010
Zapísal:

Štefan Horecký, OM3JW
13.2.2010
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