Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 18.6.2011 v Stupave
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM1II, OM3WSJ, OM5CD, OM2FY

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 2011
11. rôzne

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
Úloha 3.1/0311: Osloviť organizačný výbor MS v hokeji so žiadosťou o sponzorovanie tlače QSL
lístkov
Zodpovedný:
OM3EI
Vyhodnotenie: žiadosť bola zaslaná dvakrát, zo strany organizátorov neprišla žiadna odpoveď
Úloha 4.1/0311: Pripraviť návrh na zmenu všeobecných podmienok – zákaz používania vzdialených
prijímačov a vysielačov
Zodpovedný:
OM3BH
Vyhodnotenie: splnené, viď bod 4
K bodu 2 – QSL služba:
Informoval OM3JW. Na stretnutí v Borovciach si prevzalo QSL lístky 96 rádioamatérov a 21 okresných
a regionálnych manažérov. Do Friedrichshafenu sa berú QSL pre 19 organizácií. Problém je s triedením QSL od
OM staníc. OM3JW zaktualizuje Zásady QSL služby na www.hamradio.sk.
K bodu 3 – oblasť KV:
Informoval OM5RW. O vysielanie v IARU konteste pod značkou OM1HQ neprejavil nikto záujem. Nie je
však vylúčené, že niektorý z klubov OM3KAP alebo OM3KFF bude v konteste pracovať pod značkou OM1HQ.
K bodu 4 – oblasť VKV:
Informoval OM3EI. V zmysle schválenej zmeny Všeobecných podmienok sa počnúc 3. subregionálom
skracuje lehota na posielanie denníkov z VKV pretekov.
OM3BH navrhol zmenu v podmienkach MSR na VKV: „Do M-SR budú hodnotené len stanice, ktorých
držiteľom povolenia je fyzická osoba so slovenským občianstvom, resp. trvalým pobytom na území SR, alebo
právnická osoba zaregistrovaná na území SR, a ktoré sa pretekov zúčastnia z územia SR.“ Prezídium o návrhu
diskutovalo, ale pre rôznorodosť názorov nebolo o návrhu rozhodnuté. Návrh sa presúva na ďalšie zasadnutie
prezídia, OM3EI a OM3BH zistia, ako to riešia v okolitých štátoch.
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OM3BH navrhol zmenu bodu 3.6 Všeobecných podmienok: „Vysielače a prijímače musia byť umiestnené v
kruhu s priemerom 500m. Všetky antény musia byť fyzicky pripojené k vysielaču, resp. prijímaču napájacím
vedením.“ Prezídium súhlasí. OM3BH bude o zmene informovať na VKV fóre na stretnutí TATRY.
Návrh od OM6AM: Rádioklub OM3KHE zabezpečí inštaláciu darovaného lineárneho prevádzača z OE na
Martinských holiach. Požaduje dotáciu 500 € na zakúpenie antén a napájacích káblov. Členovia prezídia
(OM2FY, OM3LU) ponúkli pomoc pri zabezpečení uvedených komponentov. Prezídium súhlasí, aby OM3KHE
zrealizoval inštaláciu prevádzača s tým, že časť materiálu zabezpečí SZR.
K bodu 5 – oblasť ROB:
OM3EI informoval o práve prebiehajúcich majstrovstvách Európy žiakov v ROB v Bulharsku, kde Katarína
Košutová získala zlatú medailu.
OM3WSJ informoval o prebiehajúcich súťažiach v ROB.
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
Pre neprítomnosť OM6AM bol tento bod presunutý na ďalšie zasadnutie.
K bodu 7 – oblasť ARES:
OM1II informoval, že 9.4.2011 sa uskutočnilo ARES cvičenie SP-OK-OM. Zúčastnené stanice obdržia
diplom. 20.5.2011 sa konalo cvičenie Záchrannej zdravotníckej služby a HaZZ. V rámci ARES zabezpečovali
spojenie OM2ADP a OM3TC medzi OS ZZS a miestom cvičenia.
K bodu 8 – žiadosti o dotácie:
Na sekretariát SZR prišli dve žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2011:
RK OM3REU – letný kurz mladých rádioamatérov, žiadosť o dotáciu 1216,75 €. Kurz sa uskutoční od 10.
do 23.7.2011 v rekreačnej oblasti Makov-Kasárne. Prezídium dotáciu schválilo s podmienkou, že lektori budú
prednášať tie otázky, ktoré sú zverejnené na www.hamradio.sk.
Klub ROB Medik – Sústredenie detí a mládeže na Krahuliach, žiadosť o dotáciu 396 €. Na sústredení sa
zúčastnia deti vo veku 10-14 rokov. Celkové náklady sú 1776 €. Prezídium súhlasí s podmienkou, že na
sústredení sa budú môcť zúčastniť deti bez ohľadu na klubovú príslušnosť.
K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku SZR:
OM3EI informoval o využití nehnuteľností. V Stupave sa stav od posledného prezídia nezmenil. T.č. je
jeden záujemca o prenájom reštaurácie. Rimavská Sobota – SZR dostalo ponuku na predaj budovy za 83.000 €.
Prezídium s návrhom súhlasí, ale OM3EI bude ešte rokovať o zvýšení ceny.
K bodu 10 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2010:
OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR k 31.5.2011. OM3EI informoval o krátení dotácie
z Min. školstva o 30% oproti minulému roku. Rozpočet bol podľa toho upravený. Predložený materiál prezídium
vzalo so súhlasom na vedomie.
K bodu 12 – rôzne:
1. OM3LU informoval o pásme 5 MHz. SZR zaslal žiadosť o povolenie pásma 5 MHz pre všetkých
rádioamatérov triedy E na základe zvláštneho povolenia. Súčasťou žiadosti boli aj povoľovacie podmienky pre
toto pásmo.
2. OM3EI informoval o konferencii IARU Region 1 v Južnej Afrike, na ktorej sa SZR nezúčastní. Vedúci
komisií pripravia stanovisko komisií k návrhom komisií C4 a C5 do konca júla. Proxy hlas zašle SZR Českému
rádioklubu.
Zapísal:

Štefan Horecký, OM3JW
18.6.2011

–2–

