Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 12.3.2012 v Bratislave
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM1II, OM3WSM, 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.

žiadosti o dotácie na rok 2012

9.

stav nehnuteľného majetku

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2011
11. návrh rozpočtu SZR na rok 2012
12. rôzne
K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
OM3EI zhodnotil stretnutie TATRY 2011. Zmena hotela priaznivo ovplyvnila organizáciou stretnutia.
Ostatné úlohy boli prerokované v rámci jednotlivých bodov.
K bodu 2 – QSL služba:
OM3JW informoval o činnosti QSL služby za rok 2011. Bolo prijatých 356 kg QSL lístkov zo 48
národných oprganizácií. Najviac prišlo z DL (57 kg), ani jedna zásielka neprišla napríklad z CT, LY, TA, VK,
HL, E7, ER, ES.. Do zahraničia bolo odoslaných 232 kg lístkov do 75 zemí. Boli poslané lístky do všetkých
zemí, z ktorých za ostatné tri roky prišla aspoň jedna zásielka. Doma boli poslané zásielky pre 305 staníc
jednotlivcov. Okrem toho boli poslané zásielky pre 29 okresných alebo klubových manažérov, čo predstavuje
ďalších 435 značiek. Niektorí z nich nemali zaplatené členské, preto tým QSL lístky neboli poslané a QSL
manažér bol na to upozornený. QSL služba eviduje 146 rádioamatérov, ktorí majú na QSL službe aspoň 10 QSL
lístkov, ale nemajú zaplatené členské do SZR, preto im nemôžu byť tieto lístky zaslané. Sú medzi nimi aj takí, čo
majú 1 kg a viac lístkov.
Prezídium schválilo, že QSL služba bude na rádioamatérske stretnutia v Borovciach a vo Vysokých Tatrách
nosiť QSL lístky len pre tých rádioamatérov, ktorí majú zaplatené členské do SZR na aktuálny rok.
K bodu 3 – oblasť KV:
Informoval OM5RW. Prezídium diskutovalo o prevádzke na 3756 kHz. OM3LU dal návrh na zmenu
povoľovacích podmienok tak, aby v nich bolo konkrétne uvedené čo je zakázané vysielať. Návrh bude
prerokovaný s predstaviteľmi TÚSR.
K bodu 4 – oblasť VKV:
OM3EI navrhol zmenu podmienok Prevádzkového aktívu, aby bolo zreteľné uvedené, že hodnotené budú
len stanice pracujúce z územia SR. Zmena začne platiť od ročníka 2012-13. Zahraničné stanice, ktoré pošlú
hlásenie v prebiehajúcom ročníku, budú uvedené samostatne. Prezídium schválilo odmenu 400 eur pre OM5CM
za celoeurópske vyhodnotenie IARU Region 1 VHF Contestu v roku 2010.
K bodu 5 – oblasť ROB:
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OM3WSJ informoval o pripravovaných pohárových súťažiach. M-SR v ROB sa uskutočnia na Králikoch.
ME žiakov budú v júli v Litve a MS v septembri v Srbsku. Vzhľadom na rozšírenie pohárových súťaží o nové
disciplíny požiadal OM3WSJ o navýšenie rozpočtu o 50 eur na jednu pohárovku, spolu 200 eur na rok 2012.
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
OM3EI informoval o prípravách kurzu mladých rádioamatérov. V tomto roku bude kurz organizačne
zabezpečovať SZR a uskutoční sa v areáli chaty Univerzitka na Zochovej chate pri Modre. Termín 11.21.8.2012.
K bodu 7 – oblasť ARES:
Do ARES je zapojených 120 členov. V roku 2011 sa uskutočnili štyri cvičenia, z toho dve medzinárodné.
V tomto roku by sa malo uskutočniť pracovné stretnutie ARES za prítomnosti zástupcov štátnej správy,
pravdepodobne v rámci stretnutia v Turanoch.
K bodu 8 – Žiadosti o dotácie:
OM3WSJ požiadal o dotáciu na letné sústredenie ROB. Prezídium rozhodne na budúcom zasadnutí po
predložení písomnej žiadosti.
K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku SZR:
OM3EI informoval o využití nehnuteľností. V Stupave sú momentálne využité všetky priestory. Záujemca
o kúpu budovy v Rimavskej Sobote od svojho zámeru odstúpil. Snaha o predaj budovy bude pokračovať.
K bodu 10 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2011:
OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR v roku 2011. Predložený materiál prezídium vzalo so
súhlasom na vedomie.
K bodu 11 – návrh rozpočtu SZR na rok 2012:
Prezídium po diskusii a zapracovaní pripomienok schválilo rozpočet na rok 2012. Rozpočet je koncipovaný
ako prebytkový.
K bodu 12 – rôzne:
OM3LU vyzval členov prezídia, aby sa oboznámili s aktivitami IARU a jednotlivých členských krajín
v oblasti KV a VKV, aby sledovali webovú stránku IARU a preštudovali si KV a VKV Handbook. Ide
o prípravu na obdobie po odchode najstarších členov prezídia, aby činnosť kontinuálne pokračovala, a aby sa
členovia prezídia aktívne zapájali do činnosti orgánov IARU.
OM3LU ďalej informoval o vydávaní vysvedčení HAREC pre tých, ktorí robili rádioamatérske skúšky ešte
pred rokom 1996, kedy sa HAREC vysvedčenia nevydávali. SZR pokračuje v úsilí o vydanie týchto vysvedčení
pre všetkých rádioamatérov.
OM5CD navrhol, aby prezídium venovalo pozornosť problémom rušenia amatérskych pásiem výťahovými
zariadeniami. OM5CD bol poverený spracovať podklady, prípadne výsledky meraní, aby SZR mohol tento
problém predložiť na TÚSR.
Zapísal:

Štefan Horecký, OM3JW
12.3.2012
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