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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 12.6.2010 v Bratislave 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM6AM, OM5RW, OM1II, OM8AQ, OM3WSJ, OM2FY  

Opravedlnení: OM3GB, OM1KW, OM3BH 

 

 

Program: 

 

1. kontrola zápisu 

2. QSL služba 

3. oblasť KV 

4. oblasť VKV 

5. oblasť ROB 

6. oblasť ARES 

7. oblasť mládeže a vzdelávania 

8. oblasť propagácie 

9. príprava zjazdu SZR 

10. žiadosti o dotácie na rok 2010 

11. stav nehnuteľného majetku 

12. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010 

13. rôzne 

 

 

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia: 

Úloha 4.1/0210:  Zverejniť zmeny súťažných podmienok VKV pretekov na internete  

  a v Rádiožurnále 

Zodpovedný: OM3EI 

Vyhodnotenie: úloha splnená 

 

Úloha 8.1/0210:  Spustiť fórum na stránke www.hamradio.sk 

Zodpovedný: OM1KW 

Vyhodnotenie: úloha nesplnená pre pracovné zaneprázdnenie OM1KW 

 

Úloha 9.1/0210:  Vyhlásiť konkurz na miesto konania zjazdu SZR 

Zodpovedný: OM3EI 

Vyhodnotenie: úloha splnená, pozri bod 9 

 

Úloha 13.1/0210:  Pripraviť a podať návrhy na zmenu Zákona o el. komunikáciách 

Zodpovedný: OM3EI 

Vyhodnotenie: úloha splnená 

 

Úloha 13.2/0210:  Osloviť bývalých členov SZR a poslať im poukážku na členské 

Zodpovedný: OM3EI 

Vyhodnotenie: úloha splnená, bolo oslovených vyše 1000 bývalých členov. Bol im zaslaný list, 

poukážka a jedno číslo Rádiožurnálu. Opätovnými členmi SZR sa stalo približne 30 

rádioamatérov. 

 

Úloha 13.3/0210:  Spracovať návrh na zmenu Povoľovacích podmienok 

Zodpovedný: OM1II 
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Vyhodnotenie: úloha splnená. Návrh bol spracovaný a bude predložený pri najbližšej novelizácii 

Povoľovacích podmienok. 

 

Úloha 13.4/0210:  Zverejniť návrh na spracovanie databázy pre diplom SOTA 

Zodpovedný: OM3EI 

Vyhodnotenie: úloha splnená. Na základe výzvy sa prihlásilo asi 5 rádioamatérov, ktorí vytvorili 

pracovnú skupinu na prípravu podmienok diplomu SOTA. 

 

K bodu 2 – QSL služba: 

OM3JW informoval o činnosti QSL služby. Sú pripravené QSL lístky sa stretnutie v Borovciach a vo 

Friedrichshafene. 

 

K bodu 3 – oblasť KV: 

OM3LU informoval o rokovaní komisie C4 na IARU Interim Meetingu vo Viedni. Riešili sa otázky 

týkajúce sa diaľkovo ovládaných QTH (remote), definície spojenia, podmienok kontestov, etiky správania 

operátorov v pileupoch, frekvenčného plánu pásma 500 kHz a i. 

OM5RW a OM3EI informovali o najnovšej informácii, že ARRL nebude od r. 2010 vyhodnocovať 

kategóriu HQ staníc v IARU HF Championship konteste. Je to ako dôsledok sporu organizácií URE a DARC 

týkajúceho sa výsledkov z roku 2009. 

OM3EI informoval o blížiacom sa WRTC 2010, ktorý sa uskutoční počas IARU kontestu v Moskve. Zo 

Slovenska sa zúčastnia dva tímy: OM2VL+OM3RM a OM3BH+OM3GI. Ako rozhodcovia sa zúčastnia OM7JG 

a OM8AW. Prezídium praje našim tímom veľa úspechov. 

 

K bodu 4 – oblasť VKV: 

OM3EI informoval o rokovaní komisie C5 na IARU Interim Meetingu vo Viedni. Bolo schválené 

presťahovanie majákového segmentu v pásme 50 MHz do oblasti 50,4 – 50,5 MHz, zavedenie kategórie Rover 

v IARU kontestoch, veľa sa hovorilo o systéme vyhodnocovania VKV pretekov a neboli prijaté návrhy na zákaz 

používania remote QTH a na zákaz využívania DX clustrov a DX chatov počas kontestov.  

OM3EI ďalej informoval, že SZR v roku 2010 bude vyhodnocovať celoeurópske poradie IARU Region 1 

VHF Contestu, preto je potrebné sa na to pripraviť. OM6AM zabezpečí vyhodnotenie v rámci VKV komisie. 
 

Úloha 4.1/0610:  Zabezpečiť prípravu celoeurópskeho vyhodnotenia IARU Region 1 VHF Contestu 

Zodpovedný: OM6AM 

Termín: 30.6.2010 

 

K bodu 5 – oblasť ROB: 

OM3WSJ informoval o činnosti v oblasti ROB. Bola urobená nominácia na ME žiakov, ktoré budú 17.-

20.6. v Bojniciach. ME žiakov organizuje SZR. Je prihlásených zhruba 90 pretekárov z 11 štátov.  

 

K bodu 6 – oblasť ARES: 

OM1II informoval o medzinárodnom cvičení, ktoré sa uskutočnilo 15.5.2010 a ktorého sa zúčastnili stanice 

OM3KOM, OM3KHE, OM3VSZ a OM9HQ. 

 

K bodu 7 – oblasť mládeže a vzdelávania: 

OM3EI informoval o kurze mladých rádioamatérov, ktorý sa uskutoční 8.-21.8.2010 v Makove. 

 

K bodu 8 – oblasť propagácie: 

OM3EI informoval o vydávaní spoločného časopisu Rádiožurnál / Rádioamatér. OM3LU informoval 

o vysielaní správ OM9HQ. 

 

K bodu 9 – príprava zjazdu SZR: 

Do konkurzu na miesto konania zjazdu SZR prišli tri ponuky – hotel Lomy pri Partizánskom, Vrútky 

a Partizánske. Prezídium hlasovaním rozhodlo, že 7. zjazd sa uskutoční vo Vrútkach (5 za, 1 proti). Náhradnou 

lokalitou je Partizánske. Termín zjazdu bol stanovený na 25.9.2010. 

Prezídium diskutovalo o zmene stanov, na základe ktorej by o výške členského rozhodovalo prezídium a to 

najmä preto, aby sa v budúcnosti, v prípade nutnosti zmeniť výšku členských príspevkov, nemusel zvolávať 

mimoriadny zjazd. Prezídium predloží tento návrh delegátom zjazdu. 

 

K bodu 10 – žiadosti o dotácie na rok 2010: 
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Prišla len jedna žiadosť od rádioklubu OM3KAP, ktorý žiadal dotáciu 400 EUR na týždenný letný kurz 

telegrafie a digitálnej prevádzky. Prezídium schválilo sumu 200 EUR s tým, že projekt bude ešte upravený podľa 

požiadaviek prezídia (zvýšiť spoluúčasť účastníkov, po skončení kurzu žiadateľ napíše článok do Rádiožurnálu). 

 

K bodu 11 – stav nehnuteľného majetku SZR: 

Informoval OM3EI. OM7IR príde do Bratislavy 14.6. OM3EI a OM2FY s ním dohodnú riešenie jeho 

pohľadávky voči SZR. 

OM3EI informoval o obsadenosti nehnuteľnosti v Stupave.  

 

K bodu 12 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010: 

OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR k 31.5.2010. Predložený materiál prezídium vzalo so 

súhlasom na vedomie s pripomienkou OM3WSJ ohľadne financovania ROB. 

 

K bodu 13 – rôzne: 

1. Na prezídium boli doručené dva listy. V prvom liste Eduard Melcer, OM3EY žiada o odsúdenie 

zneužívania jeho volacej značky pri spotovaní do DX clustra, ktorého sa mal dopustiť Rudolf Karaba, OM3PC. 

Druhý list je od Rudolfa Karabu, OM3PC, ktorý sa v ňom sťažuje na Eduarda Melcera, OM3EY, že nedodržuje 

povoľovacie podmienky, hamspirit a neustále vedome ruší okolie pri DX práci alebo kontestoch. Prezídium berie 

tieto skutočnosti na vedomie a konštatuje: 

a) Nie je v kompetencii prezídia SZR hľadať a určiť v týchto záležitostiach vinníka. 

b) Prezídium odsudzuje spomínané praktiky spotovania pod cudzou značkou, vzájomného rušenia 

a nedodržiavania povoľovacích podmienok. 

c) Prezídium odporúča, aby sa obidve strany dohodli na spolupráci alebo dodržiavali tieto pravidlá: 

– počas kontestov by nemala popri kontestujúcej stanici pracovať na rovnakom pásme aj druhá stanica, 

pričom prednosť má rádioklub 

– pri DX práci má prednosť ten, kto začne volať DX stanicu ako prvý, druhá stanica by mala čakať, kým 

dokončí spojenie 

– keď sú pri DX práci obidve stanice na rovnakom pásme, nemala by ani jedna z nich volať výzvu 

2. OM3LU navrhol zmenu podmienok OM Activity Contestu, aby sa namiesto hlásení posielali na 

vyhodnotenie denníky. OM8AQ oponoval, že to môže priniesť pokles počtu účastníkov. Prezídium sa dohodlo 

zatiaľ podmienky nemeniť a bude sledovať, či podobná zmena, ktorú zaviedli v českých pretekoch KV PA, 

ovplyvní účasť staníc.. 

3. OM5NA prejavil záujem o monitoring nežiaduceho vysielania na rádioamatérskych pásmach. Prezídium 

menuje OM5NA koordinátorom SZR pre monitoring a poveruje ho, aby pripravil koncepciu činnosti 

monitorovacej skupiny SZR a vytvoril k tomu webovú stránku. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 12.6.2010 


