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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 12.3.2011 v Stupave 
 

 

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

OM6CI  

 

 

Program: 

 

1. kontrola úloh z minulého zasadnutia 

2. QSL služba 

3. oblasť KV 

4. oblasť VKV 

5. oblasť ROB 

6. oblasť mládeže a klubov 

7. oblasť ARES 

8. žiadosti o dotácie na rok 2011 

9. stav nehnuteľného majetku 

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010 

11. návrh rozpočtu SZR na rok 2011 

12. rôzne 

 

 

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia: 

Úloha 4.1/1110:  Vypracovať podmienky pre prepožičanie značky OM1HQ 

Zodpovedný: OM5RW 

Termín: do budúceho zasadnutia 

 

K bodu 2 – QSL služba: 

OM3JW informoval o činnosti QSL služby. Navrhol posielať QSL lístky len na tie QSL služby, z ktorých 

sme aspoň raz za 3 roky dostali zásielku QSL. Prezídium súhlasí. 

 

K bodu 3 – oblasť KV: 

OM5RW informoval, že KV komisia nebude organizovať účasť OM HQ stanice v IARU konteste. Značka 

OM1HQ bude ponúknutá záujemcom z radov klubových staníc za nasledovných podmienok: 

1. záujemca je schopný zabezpečiť aspoň jednu stanicu na každom zo 6 súťažných pásiem (popis antén, 

zariadení a PA pre jednotlivé pásma) 

2. záujemca je schopný zabezpečiť dostatok operátorov pre CW aj SSB prevádzku (zoznam operátorov pre 

jednotlivé pásma / módy) 

3. záujemca doloží odhad počtu spojení na každom pásme - zvlášť CW, zvlášť SSB 

Prezídium diskutovalo o aktivitách v súvislosti s majstrovstvami sveta v hokeji. Prezídium rozhodlo, že 

nebude organizovať ani finančne zabezpečovať tieto aktivity. OM3EI ale osloví organizačný výbor MS so 

žiadosťou o sponzorovanie tlače QSL lístkov pre špeciálne značky. 

 

Úloha 3.1/0311:  Osloviť organizačný výbor MS v hokeji so žiadosťou o sponzorovanie tlače QSL 

lístkov 

Zodpovedný: OM3EI 

Termín: do 7 dní 

 

K bodu 4 – oblasť VKV: 



 – 2 – 

Informoval OM3BH. Európske vyhodnotenie IARU Region 1 VHF Contestu je tesne pred dokončením. 

Konečné výsledky budú zverejnené v krátkom čase. 

VKV komisia navrhla zmenu všeobecných podmienok – bod 13.1. Návrh spočíva v skrátení lehoty na 

posielanie denníkov z VKV pretekov, aby bol v súlade s IARU Region 1 VHF Handbookom. Nové znenie tretej 

vety bodu 3.1.: Súťažný denník musí byť odoslaný najneskôr druhý pondelok po pretekoch do 23,59 

miestneho času cez webové rozhranie na internetovej stránke http://vkv.szr.sk. Prezídium návrh schválilo 

s tým, že zmena začne platiť od 1.7.2011. OM3EI zabezpečí včasné zverejnenie informácie na stránke 

vkv.szr.sk, v správach OM9HQ a v časopise Rádiožurnál. 

OM3EI navrhol, aby VKV komisia prerokovala ďalšiu zmenu všeobecných podmienok – zákaz používania 

vzdialených prijímačov a vysielačov, nachádzajúcich sa mimo 500 m kruhu, ktorým je vymedzené súťažné 

QTH. Prezídium ukladá VKV komisii, aby pripravila príslušný návrh. 

 

Úloha 4.1/0311: Pripraviť návrh na zmenu všeobecných podmienok – zákaz používania vzdialených 

prijímačov a vysielačov 

Zodpovedný: OM3BH 

Termín: do budúceho zasadnutia 

 

K bodu 5 – oblasť ROB: 

Informoval OM3WSJ. Komisia ROB schválila trénera pre žiakov a juniorov – OM3WSJ. Bol spracovaný 

kalendár pretekov na túto sezónu. MSR sa budú konať v Ladomerskej Vieske.  

OM3EI informoval o podaní žiadosti o dotáciu. Výška dotácie bude zverejnená na stránke MŠ do 31. marca. 

Podľa výšky dotácie bude potrebné prispôsobiť plán akcií ROB. OM3EI ďalej navrhol, aby ROB komisia 

zvážila nefinancovanie veteránskych kategórií, pretože žiadny štát ich nefinancuje. Takto ušetrené prostriedky 

by sa mohli použiť na mládežnícke a juniorské kategórie. OM3WSJ s týmto návrhom nesúhlasí. 

OM3EI ďalej navrhol, aby sa v propozíciách ROB pretekov neuvádzal SZR ako jeden z organizátorov 

pretekov, pretože SZR preteky neorganizuje ani nezodpovedá za ich priebeh. V propozíciách bude uvedená veta: 

„Preteky sa konajú s finančnou podporou Slovenského zväzu rádioamatérov“. Prezídium s návrhom súhlasí. 

OM3EI ďalej navrhol nové zásady financovania pretekov v ROB z prostriedkov SZR (viď príloha). 

OM3WSJ s novými zásadami  nesúhlasí, lebo sú vraj likvidačné. Prezídium návrh po diskusii schválilo 

pomerom hlasov 10 za, 1 sa zdržal. (OM3WSJ hlasoval za návrh). 

OM3WSJ požiadal uviesť do zápisu: Ak výška dotácie MŠ bude nižšia ako 30.000 €, ROB komisia žiada 

rozdeliť dotáciu v pomere 75% na činnosť ROB a 25% na réžiu SZR. Prezídium o tom nerokovalo, pretože nie 

je známa výška dotácie. 

 

K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov: 

Informoval OM6AM. Skupina ARES Žilinského kraja a rádioklub OM6A dostali od poľskej strany ponuku 

na rozvíjanie cezhraničnej spolupráce v rámci Euroregiónu Beskydy. Aktivity prebiehajú na regionálnej, resp. 

klubovej úrovni. SZR nebude do tohto procesu v tejto fáze vstupovať. 

 

K bodu 7 – oblasť ARES: 

OM1II informoval o stretnutí s riaditeľom odboru Integrovaného záchranného systému na MV SR. Na 

stretnutí riaditeľ odboru privítal iniciatívu SZR, ale vysvetlil, že jeho kompetencie sú veľmi obmedzené 

a rozhodovacie procesy prebiehajú na iných úrovniach. SZR bude hľadať aj ďalšie možnosti spolupráce v rámci 

IZS. 

 

K bodu 8 – žiadosti o dotácie: 

Na sekretariát SZR prišli tri žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2011: 

RK OM3KWZ – vybudovanie regionálnej siete mestských UHF prevádzačov s napojením na Echolink, 

žiadosť o dotáciu 200 €. Prezídium dotáciu neschválilo (0 za, 11 proti), ale OM6AM prisľúbil technickú pomoc 

pri realizácii projektu, vďaka čomu nebudú potrebné fin. prostriedky. 

RK OM3KFV – 7. rádioamatérske QRP stretnutie Vrútky, žiadosť o dotáciu 450 €. Prezídium schválilo 

dotáciu vo výške 150 € s podmienkou, že akcia bude dostatočne včas spropagovaná (8 za, 3 proti). 

RK Javorník – Majstrovstvá SR v športovej telegrafii, žiadosť o dotáciu 500 €. Prezídium schválilo dotáciu 

vo výške 200 € s podmienkou, že súťaž sa nebude nazývať M SR, a že budú obsadené aj mládežnícke, resp. 

juniorské kategórie (9 za, 2 proti).  

 

K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku SZR: 

OM3EI informoval o využití nehnuteľností. V Stupave sú obsadené všetky priestory okrem reštaurácie. 

V Rimavskej Sobote prebiehajú rokovania s novým záujemcom – veterinárna ordinácia. Rokovania o odpredaji 

budovy boli neúspešné. OM3EI zabezpečí zadanie ponuky do realitnej kancelárie. OM3EI informoval 

http://vkv.szr.sk/
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o havarijnom stave budovy v Rimavskej Sobote, kde zateká časť strechy. V prípade, že sa nepodarí budovu 

predať, bude potrebné strechu opraviť na náklady zväzu. 

 

K bodu 10 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010: 

OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR k 31.12.2010. Predložený materiál prezídium vzalo so 

súhlasom na vedomie. 

 

K bodu 11 – plán rozpočtu SZR na rok 2011: 

OM3EI predložil predbežný návrh rozpočtu SZR na rok 2011. Rozpočet bude upravený po zverejnení výšky 

dotácie z MŠ. Vzhľadom na klesajúce príjmy OM3EI navrhol úsporné opatrenia na zníženie nákladov na réžiu 

zväzu – zmenšiť prenajímanú plochu kancelárskych priestorov na Wolkrovej ul., prípadne presunúť sekretariát 

do vlastnej budovy v Stupave, zrušiť málo využívanú pevnú tel. linku, znížiť počet pracovníkov QSL služby na 

jedného, znížiť výdavky na účasť členov prezídia na stretnutí TATRY. Prezídium o návrhoch diskutovalo a 

poveruje OM3EI rokovaním o zmene prenajímaných priestorov na Wolkrovej ul. s prenajímateľom a tiež 

zrušením pevnej linky na SZR. Ďalšie opatrenia budú prijaté po oznámení výšky dotácie z MŠ. 

  

K bodu 12 – rôzne: 

1. Prezídium diskutovalo o priebehu stretnutia TATRY 2010 a vyjadrilo nespokojnosť so službami 

poskytovanými v hoteli Hutník. OM3EI predstavil ponuku z hotela Satel v Poprade. Prezídium súhlasilo so 

zmenou hotela a poverilo OM3EI, aby v hoteli SATEL zarezervoval termín stretnutia na 18.-20.11.2011 

a dohodol s vedením hotela ďalšie podmienky. 

2. OM3CDN zaslal návrh na vydávanie nového diplomu s názvom „Jozef Murgaš“. Prezídium s návrhom 

súhlasí s tým, že vydávanie diplomu bude zabezpečovať OM3CDN. 

3. OM2VL zaslal žiadosť o preplatenie cestovných a ubytovacích nákladov spojených s jeho účasťou na 

WRTC 2010 v Moskve vo výške 211,11 €. Prezídium po diskusii vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu SZR 

žiadosť neschválilo. 

4. OM3LU informoval o databáze adries slovenských rádioamatérov – OM Callbook, ktorú začal vytvárať 

OM2ADP. 

5. Účasť na konferencii IARU Region 1 v Južnej Afrike. SZR sa vzhľadom na vysoké finančné náklady na 

konferencii nezúčastní. 

6. OM5RW informoval, že OM4MM má k dispozícii databázu slovenských kopcov aj s lokátormi a ponúka 

ju pre potreby diplomu SOTA. OM3EI uviedol, že databázu majú aj členovia prípravného výboru diplomu, ktorí 

v súčasnosti pracujú na výbere kopcov tak, aby spĺňali náročné podmienky diplomového programu. 

7. OM1II informoval o problémoch s administrátorským prístupom na stránky ARESu a navrhol zmenu web 

hostingu. Prezídium súhlasí a poveruje OM3EI zabezpečením tejto zmeny. 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 12.3.2011 


