Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 15.11.2012 v Poprade
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM3BH, OM6AM, OM1II, 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.

príprava stretnutia TATRY 2012

9.

stav nehnuteľného majetku

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2012
11. rôzne
K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
OM3EI a OM3LU informovali o rokovaní s Ing. Dohnalom a Ing. Michňovou z TÚ SR dňa 12.11.2012. Bola
dohodnutá koordinácia a spolupráca so SZR pri vydávaní povolení pre neobsluhované stanice (prevádzače,
majáky...), ako aj pri vydávaní povolení jednotlivcov, klubov, kontestových a špeciálnych staníc. Ing. Dohnal
informoval, že povolenia CEPT pre obidve triedy budú vydávané na štvorjazyčných tlačivách. Malé tlačivá v
modrom obale už nebudú používané. Ďalej sa diskutovalo o novej forme povoľovacích podmienok, tak aby
zodpovedali súčasnému zneniu Zákona o el. komunikáciách. K tomu bude zorganizované samostatné stretnutie.
Samostatný bod rokovania na TÚ SR bol problém s rušením výťahmi. Za vznik rušenia sú zodpovedné firmy,
ktoré inštalujú zariadenia výťahov. Ing. Dohnal informoval, že TÚ SR spolupracuje s Technickou inšpekciou a
tiež s Inšpektorátom práce na tom, aby sa zabránilo inštaláciám výťahov, ktoré nespĺňajú naše legislatívne
podmienky. Prezídium o tomto bode dlho diskutovalo a bolo prijaté rozhodnutie, že v najbližšom čísle RŽ bude
zverejnená informácia o tomto probléme spolu s výzvou, aby rádioamatéri, ktorí majú problém s týmto rušením,
posielali svoje sťažnosti na TÚ SR a v kópii aj na SZR, ktoré bude sledovať riešenie týchto sťažností.
K bodu 2 – QSL služba:
Úloha z predchádzajúceho prezídia splnená. OM3JW napísal informáciu určenú začínajúcim rádioamatérom o
tom, čo by mal obsahovať QSL lístok. OM3EI po doplnení zabezpečí zverejnenie informácie na hamradio.sk a v
Rádiožurnále. OM3JW informoval, že od 1.1.2013 budú zvýšené ceny poštovného na Slovensku. QSL služba
rozošle QSL pre OM stanice ešte v decembri.
K bodu 3 – oblasť KV:
OM3BH informoval, že návrh zmien podmienok OM CW a OM SSB pretekov (zmena súťažného kódu) už
nie je potrebná, pretože kód bol zapracovaný do súťažného denníka N1MM a tiež ďalších. Bola schválená zmena
podmienok OMAC, kde sa hlásenia posielajú už iba cez webové rozhranie.
K bodu 4 – oblasť VKV:
Prezídium schválilo zmeny podmienok Prevádzkového aktívu VKV: Budú hodnotené len stanice pracujúce z
územia SR. Hlásenia sa posielajú len cez webové rozhranie.
OM3EI predložil text zmluvy s Towercomom, týkajúcej sa prevádzača OM0OVV umiestneného v objekte
Towercomu na Kamzíku. Nájomné za 1 mesiac je 50 eur + DPH. Prezídium zmluvu neschválilo (8 proti, 1 sa
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zdržal).
OM6AM privezie lineárny prevádzač do Bratislavy, tak aby mohol byť na jar 2013 v rámci cesty na IARU
Interim Meeting vo Viedni vrátený do OE.
K bodu 5 – oblasť ROB:
Pre neprítomnosť OM3WSJ sa o bode nerokovalo.
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
OM6AM informoval, že je potrebné hľadať ďalšie možnosti podpory mladých začínajúcich rádioamatérov,
napríklad prostredníctvom webovej stránky.
Úloha ohľadne kurzu, založeného na samopríprave a následných víkendových konzultáciách, naďalej trvá.
K bodu 7 – oblasť ARES:
OM1II informoval o prípravách zasadnutia koordinačného centra ARES na stretnutí TATRY 2012.
K bodu 8 – príprava stretnutia TATRY 2012:
OM3EI informoval o prípravách stretnutia. Prednášky sú zabezpečené. Podrobne boli prebrané úlohy
všetkých členov prezídia a dobrovoľných organizátorov.
K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku SZR:
OM3EI informoval o využití nehnuteľností. V Stupave sú momentálne využité všetky priestory. V Rimavskej
Sobote je stav nezmenený.
K bodu 10 – 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 11 – rôzne:
OM1II sa informoval na možnosti zriadenia majáka v pásme 500 kHz. Bandplán pre toto pásmo zatiaľ
neexistuje. Bude sa riešiť na budúcej konferencii IARU Region 1.
Zapísal:

Štefan Horecký, OM3JW
15.11.2012
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