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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 24.9.2010 vo Vrútkach 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM6AM, OM5RW, OM1II, OM8AQ, OM3WSJ, OM3BH, OM2FY  

Ospravedlnení: OM3GB, OM1KW  

 

 

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. stav nehnuteľného majetku 

11. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010 

12. rôzne 

 

 

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia: 

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

Zodpovedný: OM6AM 

Vyhodnotenie: úloha splnená, vyhodnotenie prebieha 

 

K bodu 2 – QSL služba: 

OM3JW informoval o činnosti QSL služby. V súčasnosti sa rozosielajú na Slovensko a sú pripravené listové 

zásielky do zahraničia. Na ich rozoslanie bude použitá Česká pošta, pretože je to finančne podstatne 

výhodnejšie. 

 

K bodu 3 – oblasť KV: 

OM5RW informoval o možnej účasti slovenskej HQ stanice v IARU konteste 2011. Momentálna situácia je 

nejasná, pretože ARRL už nebude hodnotiť HQ stanice. OM HQ stanica sa zúčastní len v prípade, že dôjde 

k zmene podmienok a HQ stanice budú opäť hodnotené. Ak sa podmienky nezmenia, SZR ponúkne účasť 

niektorej klubovej stanici. 

 

K bodu 4 – oblasť VKV: 

OM6AM informoval o prebiehajúcom celoeurópskom vyhodnocovaní IARU Region 1 VHF Contestu. 

V súčasnosti prichádzajú denníky od VKV manažérov. 

 

K bodu 5 – oblasť ROB: 

OM3WSJ informoval o priebehu MS v ROB, ktoré sa konali v chorvátskej Opatiji. Slovensko získalo spolu 

11 medailí, z nich najcennejšie sú dve strieborné, ktoré vybojovali juniori – Katarína Košutová a Martin 

Zacharovský, obaja v pásme 80m.  

V júni t.r. organizoval SZR v Bojniciach ME žiakov v ROB. Zúčastnilo sa ich 66 pretekárov z 11 krajín. 

Slovenskí pretekári získali dve strieborné medaily – Adam Král na 2m a Katka Košutová na 80m a družstvo 

chlapcov vybojovalo zlato v pásme 2m. Preteky boli organizačne dobre zabezpečené a počas majstrovstiev sa 

nevyskytli vážnejšie problémy. Prezídium SZR vyslovuje poďakovanie všetkým členom organizačného tímu. 
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K bodu 6 – oblasť ARES: 

OM1II informoval, že ARES má už 102 členov, z toho najviac je zo Žilinského kraja. 

 

K bodu 7 – oblasť mládeže a vzdelávania: 

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

ho okolo 20 detí a mládeže do 18 rokov. 

 

K bodu 8 – oblasť propagácie: 

OM3EI informoval o vydávaní časopisu Rádiožurnál a aktualizácii stránok hamradio.sk.  

 

K bodu 9 – príprava zjazdu SZR: 

Prezídium diskutovalo o možných zmenách stanov a organizačného poriadku. Na zjazd prezídium predloží 

tieto návrhy: 

- preniesť kompetenciu určovať výšku členských príspevkov zo zjazdu na prezídium (prezídium by tak 

malo možnosť v prípade mimoriadnej potreby zmeniť členské a nemusel by sa kvôli tomu zvolávať 

zjazd) 

- zrušiť funkciu predsedu komisie pre propagáciu. Jej úlohy preberie prezídium. (Propagácia je veľmi 

špecifická oblasť a prezídium sa jej bude venovať ako celok.) 

- funkciu predsedu komisie pre mládež rozšíriť na mládež a kluby (práca s mládežou priamo súvisí 

s klubovou činnosťou a prezídium chce v budúcom období aktivizovať kluby) 

- znížiť počet povinných mien a podpisov na delegačnom hárku z 10 na 5 pre delegátov zjazdu, ktorí nie 

sú členmi klubov (je to spravodlivejšie, pretože delegátovi za klub stačia 3 podpisy) 

- vypustiť povinnosť, aby podpisové hárky členov SZR na zjazd obsahovali značku či RP číslo (máme 

členov, ktorí nemajú značku ani RP číslo) 

 

K bodu 10 – stav nehnuteľného majetku SZR: 

Informoval OM3EI. 14.6.2010 sa uskutočnilo stretnutie s OM7IR, na ktorom bolo dohodnuté, že OM7IR 

začne opätovne splácať svoju pohľadávku, a to v sume 700 eur mesačne. Prvá splátka prišla v auguste a ďalšia 

bude uhradená do konca septembra. 

Predaj budovy v Rimavskej Sobote sa bude riešiť po zjazde. Kupujúci žiada o rozloženie splatenia kúpnej 

ceny na obdobie dvoch rokov. Podrobnosti dohodne osobne OM3EI. 

Nehnuteľnosť v Stupave je vyťažená na cca 70%. Záujem je aj o prenájom zvyšnej časti – reštaurácie. 

 

K bodu 11 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010: 

Informácia o čerpaní rozpočtu bude predložená na nasledujúcom zasadnutí prezídia v Tatrách. 

 

K bodu 12 – rôzne: 

OM2FY informoval o zasadnutí revíznej komisie a výsledkoch kontroly. Správa bude predložená na zjazde. 

 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 24.9.2010 


