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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 18.11.2010 v Tatranských Matliaroch 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM3BH, OM1II, OM6AM, OM3WSJ, OM8AQ, OM5CD, 

OM6CI, OM2FY  

 

 

Program: 

 

1. kontrola úloh z minulého zasadnutia 

2. príprava stretnutia TATRY 2010 

3. QSL služba 

4. oblasť KV 

5. oblasť VKV 

6. oblasť ROB 

7. oblasť mládeže a klubov 

8. oblasť ARES 

9. stav nehnuteľného majetku 

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010 

11. rôzne 

 

 

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia: 

Z minulého zasadnutia, nevyplynuli žiadne konkrétne úlohy. 

 

K bodu 2 – Príprava stretnutia TATRY 2010: 

Prezídium sa podrobne zaoberalo prípravou stretnutia. Bol schválený program stretnutia a jeho organizačné 

a personálne zabezpečenie. 

 

K bodu 3 – QSL služba: 

OM3JW informoval o činnosti QSL služby. Po stretnutí budú rozoslané zásielky QSL lístkov všetkým 

členom SZR, ktorí ich v tomto roku ešte nedostali. 

 

K bodu 4 – oblasť KV: 

OM5RW informoval, že podmienky IARU kontestu pre HQ stanice sa zatiaľ nezmenili, KV komisia nebude 

organizovať účasť OM HQ stanice v konteste. Značka OM1HQ bude ponúknutá záujemcom z radov klubových 

staníc za vopred stanovených podmienok. 

Vedúci komisie bude sledovať aktuálnosť stránky kv.szr.sk a v prípade potreby upozorní OM3EI na 

neaktuálne veci. 

OM5RW navrhol zloženie KV komisie: OM5RW (predseda), OM8AW, OM3RM, OM6MW. Prezídium 

návrh schválilo. 

Úloha 4.1/1110:  Vypracovať podmienky pre prepožičanie značky OM1HQ 

Zodpovedný: OM5RW 

Termín: do budúceho zasadnutia 

 

K bodu 5 – oblasť VKV: 

Informovali OM6AM a OM3BH. Pokračuje európske vyhodnotenie IARU Region 1 VHF Contestu. 

Chýbajú ešte denníky z niektorých štátov. 

Vedúci komisie bude sledovať aktuálnosť stránky vkv.szr.sk a v prípade potreby upozorní OM3EI na 

neaktuálne veci. 
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OM3BH navrhol zloženie VKV komisie: OM3BH (predseda), OM5KM, OM5CM, OM7AC. Prezídium 

návrh schválilo. Ďalší členovia komisie budú navrhnutí na ďalšom zasadnutí.  

 

K bodu 6 – oblasť ROB: 

OM3WSJ informoval o priebehu M-SR v ROB na dlhej trati (27 pretekárov), kde prebehlo vyhodnotenie 

celej sezóny ROB. 

OM3WSJ navrhol zloženie komisie ROB: OM3WSJ (predseda), OM3CCE, Milan Mitelman, Ján Kuriak. 

Prezídium návrh schválilo. Ďalší člen komisie bude navrhnutý na ďalšom zasadnutí. 

Komisia ROB vypíše konkurz na obsadenie miesta trénerov reprezentácie ROB. Prezídium ich schváli na 

najbližšom zasadnutí. 

Úloha 6.1/1110:  Vypísať konkurz na obsadenie miesta trénerov reprezentácie ROB a zverejniť na 

stránke www.rob.sk 

Zodpovedný: OM3WSJ 

Termín: do 31.12.2010 

 

K bodu 7 – oblasť mládeže a klubov: 

Informoval OM6AM. Zatiaľ sa mu podarilo získať jedného člena komisie – OM4AQ. Prezídium súhlasí. 

Ďalší členovia budú navrhnutí neskôr. Komisia je nová a hľadajú sa ľudia ochotní pracovať v tejto oblasti. 

 

K bodu 8 – oblasť ARES: 

OM1II informoval, že ARES sa zúčastnil celosvetového cvičenia GlobalSet. Z IARU Reg. 1 bolo 

prihlásených 27 krajín. V rámci Žilinského kraja zorganizujú členovia ARES cvičenie s cieľom ukázať zložkám 

verejnej správy pripravenosť zabezpečiť spojenie v prvých hodinách po vzniku mimoriadnej situácie. Je snaha 

robiť rovnaké aktivity aj v ostatných krajoch. Prezídium diskutovalo o zapojení ARESu do IZS v rámci 

pripravovaných legislatívnych zmien. 

 

K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku SZR: 

OM3EI informoval o využití nehnuteľností v Stupave a v Rimavskej Sobote a o problémoch súvisiacich 

s ich správou. 

 

K bodu 10 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010: 

OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR k 31.10.2010. Predložený materiál prezídium vzalo so 

súhlasom na vedomie. 

 

K bodu 11 – rôzne: 

1. OM3EI informoval o konferencii IARU Region 1, ktorá sa má uskutočniť budúci rok v Južnej Afrike. Do 

konca novembra je potrebné poslať predbežnú prihlášku. Cena na jedného účastníka je cca 2300 €. V súčasnej 

finančnej situácii je účasť SZR na konferencii nepravdepodobná. Pri neúčasti by SZR dal proxy hlas inej krajine. 

2. OM3EI informoval o pripravovanej novele Zákona o elektronických komunikáciách. SZR začiatkom roka 

poslal žiadosť o zníženie vekovej hranice pre získanie amatérskeho povolenia z 15 na 10 rokov. V súčasnosti 

navrhovaná novela obsahuje zníženie na 14 rokov. 

3. OM3LU informoval, že rakúska OVSV zapožičia SZR lineárny prevádzač, ktorý bude umiestnený na 

strednom Slovensku. Potrebné prípravné práce a montáž zabezpečí OM1AI. 

4. OM1II informoval, že OM4AA má záujem o vyriešenie automatického vyhodnocovania slovenského 

rebríčka RUFZ. Prezídium to podporuje. 

5. OM3WSJ požiadal o využitie finančných prostriedkov, ktoré SZR získal z ME žiakov v ROB 

v Bojniciach, na nákup ROB prejímačov na 2m. Prezídium súhlasí, podrobnosti dohodne OM3WSJ s OM3EI. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 18.11.2010 


