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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 24.9.2011 v Bratislave 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM3BH, OM6AM, OM1II, OM3WSJ, OM6CI, OM5CD  

 

 

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. príprava stretnutia TATRY 2011 

9. stav nehnuteľného majetku 

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2011 

11. rôzne 

 

 

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia: 

Z minulého zasadnutia nevyplynuli žiadne úlohy, resp. boli prerokované v rámci jednotlivých bodov. 

 

K bodu 2 – QSL služba: 

Informoval OM3JW. Z Friedrichshafenu sa priviezlo 75 kg QSL lístkov a odovzdali sme 65 kg pre všetky 

zúčastnené organizácie. Úloha z predchádzajúceho prezídia – aktualizovať Rady QSL služby – bola splnená. 

 

K bodu 3 – oblasť KV: 

Informoval OM5RW. V IARU konteste pracovala pod značkou OM1HQ klubová stanica OM3KAP. Denník 

bol zaslaný pre kontrolu. OM5RW pripraví vyhodnotenie MSR na stretnutie v Tatrách. 

Vyhodnotenie Slovenského pohára na KV: OM3BH sa pýtal ako hodnotiť stanicu, keď pod rovnakou 

značkou vysiela viac jednotlivcov. Prezídium odporúča takúto stanicu nehodnotiť. 

 

K bodu 4 – oblasť VKV: 

Prezídium po diskusii schválilo zmenu bodu 2 podmienok M-SR na VKV: „Do M-SR budú hodnotené len 

stanice, ktorých držiteľom povolenia je fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR alebo právnická osoba 

registrovaná na území SR, a ktoré sa pretekov zúčastnia z územia SR. Operátorom stanice hodnotenej do M-SR 

v kategórii Jeden operátor musí byť držiteľ povolenia.“  

OM6AM informoval o stave príprav umiestnenia lineárneho prevádzača na Martinských holiach. OM2FY 

zabezpečil koaxiál, OM1ATT dodá anténu, OM5CD zašle cenovú ponuku na rack. 

 

K bodu 5 – oblasť ROB: 

OM3WSJ informoval o výsledkoch na ME žiakov, o Majstrovstvách Slovenska a o ME v ROB 

v Rumunsku. Organizácia ME bola veľmi dobrá. Novou disciplínou bol šprint. Slovenskí reprezentanti priviezli 

5 medailí. Tento rok sú plánované ešte M-SR v ROB na dlhej trati a jedno kondičné reprezentačné sústredenie.  

 

K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov: 

OM6AM informoval o kurze mladých rádioamatérov a o regionálnych stretnutiach vo Vrútkach, Turanoch 

a Banskej Bystrici. OM6AM napíše informačný článok do RŽ.  
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OM3JW informoval o pripravenosti frekventantov kurzu mladých rádioamatérov na skúšky. Konštatoval, že 

v tomto roku bola úroveň podstatne horšia ako v minulých rokoch. Prezídium potom diskutovalo o organizácii 

a zabezpečení kurzov a aj na základe ďalších informácií vyjadrilo nespokojnosť s úrovňou tohtoročného kurzu. 

V roku 2012 bude nutné urobiť zmeny, aby sa úroveň kurzu zlepšila. 

 

K bodu 7 – oblasť ARES: 

OM1II informoval, že v oblasti ARES neboli v lete žiadne aktivity. Na stretnutí v Tatrách OM1II 

zorganizuje stretnutie koordinátorov a členov ARES. Členovia prezídia navrhli zorganizovať 2 až 3x ročne 

cvičenia ARES. OM1II pripraví na najbližšie zasadnutie podmienky cvičenia. 

 

K bodu 8 – príprava stretnutia TATRY 2011: 

O prípravách stretnutia informoval OM3EI. Celú organizáciu zabezpečí SZR s tým, že sa na nej budú 

podieľať aj členovia prezídia. Boli rozdelené konkrétne úlohy. Všetky informácie pre účastníkov stretnutia sú 

zverejnené na webovej stránke tatry.szr.sk, kde je aj online prihláška. Stránka bude priebežne aktualizovaná. 

Zloženie organizačného výboru: 

Prihlášky: OM2FY, OM3EI 

Prezentácia ubytovaných: OM2FY, OM6CI, OM1II 

Prezentácia neubytovaných, burza: OM8AQ+2 

QSL služba: OM3JW, OM5CD 

Prednášky, zborník: OM3LU 

KV fórum: OM5RW 

VKV fórum: OM3BH 

ARES fórum: OM1II 

Tombola, hamfest: OM6AM 

Informačné tabule: OM3EI 

Technické zabezpečenie: OM3BH, OM5RW 

 

K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku SZR: 

OM3EI informoval o využití nehnuteľností. V Stupave sú problémy s kúrením – je potrebná oprava. Taktiež 

časť strechy je potrebné opraviť. Prezídium súhlasí. Rimavská Sobota – OM3EI vyjednal zvýšenie ceny na 

90.000 € s tým, že polovica sumy bude zaplatená pri predaji a druhá polovica v splátkach počas 2 rokov. Dlžná 

suma bude úročená a zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosť. Prezídium súhlasí (všetci prítomní 

členovia). OM3EI bol poverený zabezpečiť vypracovanie potrebných zmlúv. 

 

K bodu 10 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2011: 

OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR k 31.8.2011. Predložený materiál prezídium vzalo so 

súhlasom na vedomie.  

OM3WSJ informoval, že ROB komisia žiada, aby dotácia MŠ bola rozdelená v pomere 80% na činnosť 

ROB a 20% na réžiu zväzu. OM3WSJ vypracuje analýzu činnosti a financovania ROB a predloží ju členom 

prezídia v predstihu pred zasadnutím v Tatrách. 

 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 24.9.2011 


