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Zápis zo zasadnutia prezídia SZR 
 

zo dňa 22.9.2012 v Bratislave 
 

 

Prítomní:  OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM3BH, OM6AM, OM1II, OM6CI, 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. príprava stretnutia TATRY 2012 

9. žiadosti o dotácie na rok 2012 

10. stav nehnuteľného majetku 

11. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2012 

12. rôzne 

 

K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia: 

OM3LU informoval o rokovaniach s TÚ SR o povoľovacích podmienkach. Rokovania vzhľadom na 

personálne  zmeny na TÚ stále pokračujú. Ostatné úlohy boli prerokované v rámci jednotlivých bodov. 

 

K bodu 2 – QSL služba: 

OM3JW napíše informáciu určenú najmä začínajúcim rádioamatérom o tom, čo by mal obsahovať QSL 

lístok. OM3EI zabezpečí zverejnenie informácie na hamradio.sk. 

 

K bodu 3 – oblasť KV: 

OM3BH spolu s OM5RW pripravia návrh zmien podmienok pretekov OM CW a OM SSB (zmena súťažného 

kódu), aby bolo možné využívať počítačové denníky. Termín: do najbližšieho zasadnutie prezídia. 

 

K bodu 4 – oblasť VKV: 

OM3BH spracuje zmeny podmienok Prevádzkového aktívu (viď zápis zo 14.4.2012), tak aby mohli byť 

schválené na najbližšom zasadnutí prezídia. 

OM3EI informoval o príprave zmluvy s Towercomom, týkajúcej sa prevádzačov umiestnených v objektoch 

Towercomu. Presné znenie zmluvy bude zaslané e-mailom členom prezídia na schválenie. 

OM6AM informoval o technických problémoch s lineárnym prevádzačom, ktorý mal byť umiestnený na 

Martinských holiach. Prezídium rozhodlo, že pre nevyhovujúci technický stav bude prevádzač vrátený do OE. 

 

K bodu 5 – oblasť ROB: 

Pre neprítomnosť OM3WSJ sa o bode nerokovalo. 

 

K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov: 

Kurz mladých rádioamatérov sa pre malý záujem neuskutočnil. Prezídium diskutovalo aj o inej forme kurzu, 

založenej na samopríprave a následných víkendových konzultáciách. OM3EI zabezpečí vytvorenie pracovnej 

skupiny, ktorá na najbližšie zasadnutie pripraví konkrétny návrh. 

 

K bodu 7 – oblasť ARES: 

Pracovné stretnutie ARES za prítomnosti zástupcov štátnej správy sa nepodarilo zorganizovať, lebo po 
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voľbách došlo v rámci úsporných opatrení k reorganizácii štátnej správy a zatiaľ nie sú vytvorené potrebné 

kontakty. 

OM1II navrhol zahrnúť do povoľovacích podmienok možnosť používať pre stanice ARES označenie /D 

(disaster) za značkou. Prezídium súhlasí a poveruje OM3EI a OM3LU o prerokovanie na TÚ SR. 

 

K bodu 8 – príprava stretnutia TATRY 2012: 

OM3EI informoval o prípravách stretnutia, ktoré sa uskutoční 16.–18.11.2012 v Poprade. Boli rozdelené 

úlohy pre členov prezídia súvisiace s organizáciou a zabezpečením stretnutia. 

 

K bodu 9 – žiadosti o dotácie: 

OM3WSJ predložil žiadosť o dotáciu na sústredenie mládeže v ROB vo výške 396 eur. Prezídium súhlasí. 

 

K bodu 10 – stav nehnuteľného majetku SZR: 

OM3EI informoval o využití nehnuteľností. V Stupave sú momentálne využité všetky priestory. V Rimavskej 

Sobote je stav nezmenený. 

 

K bodu 11 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2012: 

OM3EI predložil a zdôvodnil priebežné čerpanie rozpočtu SZR v roku 2012. Predložený materiál prezídium 

vzalo so súhlasom na vedomie. 

 

K bodu 12 – rôzne: 

OM5CD predložil pracovný materiál „Frekvenčné meniče výťahov versus čistota rádiového spektra“, ktorý 

poukazuje na problémy s rušením od rekonštruovaých výťahov. Prezídium berie materiál na vedomie a poveruje 

OM3LU a OM5CD požiadať TÚ SR a Technickú inšpekciu o riešenie tohto problému. 

 

 

Zapísal: Štefan Horecký, OM3JW 

 22.9.2012 


