Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 17.11.2011 v Poprade
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM5RW, OM3BH, OM6AM, OM6CI, OM5CD, OM8AQ, 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.

stav nehnuteľného majetku

9.

príprava stretnutia TATRY 2011

10. 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 OM3EI. QSL služba priviezla do Tatier lístky pre všetky stanice.
K bodu 3 – oblasť KV:
OM5RW navrhol, aby bol z kontestov hodnotených do MSR vypustený ARRL RTTY Roundup a namiesto
neho bol zaradený CQWPX RTTY. Prezídium súhlasí. Prezídium nesúhlasilo so zaradením OK-OM DX
Contestu do MSR, pretože jeho hodnotenie je odlišné ako hodnotenie ostatných kontestov patriacich do MSR.
K bodu 4 – oblasť VKV:
OM6AM informoval o lineárnom prevádzači z Rakúska. Pri jeho testovaní bolo zistené, že prevádzač kmitá.
OM6AM navrhuje spustiť ho zatiaľ ako maják. Prezídium súhlasí a bude o tom informovať rakúskeho partnera.
K bodu 5 – oblasť ROB:
OM6AM požiadal v mene OM3WSJ o dotáciu na decembrové sústredenie reprezentácie ROB vo výške
336 €. Prezídium nesúhlasí, pretože finančné prostriedky na činnosť reprezentácie ROB boli vyčerpané.
Navrhuje uskutočniť sústredenie v roku 2012 a použiť naň prostriedky z budúcoročnej dotácie MŠ.
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
OM3EI navrhol nový program odmeňovania vedúcich rádioamatérskych krúžkov. Prezídium súhlasí.
OM3EI spracuje konkrétne podmienky.
K bodu 7 – oblasť ARES:
Pre neprítomnosť OM1II sa o bode nerokovalo.
K bodu 8 – stav nehnuteľného majetku SZR:
OM3EI informoval o využití nehnuteľností. V Stupave boli problémy s kúrením čiastočne odstránené.
Priestor na poschodí (bývalá reštaurácia) bol prenajatý nájomcovi, ktorý ho zrekonštruoval a bude v ňom
prevádzkovať bar.
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K bodu 9 – príprava stretnutia TATRY 2011:
Prezídium podrobne diskutovalo o programe stretnutia a o konkrétnych úlohách pre jednotlivých členov.
K bodu 10 – rôzne:
Neboli žiadne návrhy.
Zapísal:

Anton Mráz, OM3LU
17.11.2011

–2–

