Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 18.5.2013 v Bratislave
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM3BH, OM1II, OM6CI, OM5CD, OM3WSJ, 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 2013

9.

stav nehnuteľného majetku

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2012
11. návrh rozpočtu SZR na rok 2013
12. rôzne
K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
OM3EI a OM3LU informovali o záveroch IARU Interim meetingu vo Viedni. Prezídium berie na vedomie.
K bodu 2 – QSL služba:
OM3JW spracoval štatistiku QSL služby za rok 2012. Informoval o zmene adresy QSL služby, keď pôvodný
P.O.Box 1 sa zmení na P.O.Box 125 (t.č. už neaktuálne). Informácia bude zaslaná na IARU a bude sa vkladať do
všetkých domácich aj zahraničných zásielok.
K bodu 3 – oblasť KV:
OM3BH informoval o vyhodnocovaní OM CW a OM SSB pretekov. Vzhľadom na to, že v OK používajú na
vyhodnotenie OK CW/SSB závodu špeciálny vyhodnocovací program, bol OM3BH poverený rokovať s KV
manažérom ČRK OK1CF o možnosti využívania tohto programu aj u nás.
OM5RW navrhol, aby SZR ponúkol značku OM3HQ pre prípadného záujemcu o účasť v IARU konteste.
Podmienkou je, aby záujemca bol schopný zabezpečiť prevádzku v kategórii MS, M2 alebo MM. OM5RW
pripraví ponuku a OM3EI zabezpečí jeho zverejnenie na hamradio.sk.
K bodu 4 – oblasť VKV:
Prezídium diskutovalo o vyhodnocovaní VKV pretekov. OM3BH bude komunikovať s VKV manažérom
DARC (DL5NAH) o pripravovaných zmenách vyhodnocovania, ktoré má DL5NAH pripraviť na najbližšiu
konferenciu IARU Region 1.
Prezídium v hlasovaní neschválilo uzatvorenie zmluvy o prenájme na Kamzíku pre prevádzač OM0OVV za
60 eur/mes. OM3EI informoval, že na predvianočnom stretnutí bratislavských rádioamatérov bolo na činnosť
OM0OVV vyzbieraných 75 eur. Tieto budú odovzdané Filipovi OM1AI, ktorý bude zabezpečovať činnosť
prevádzača.
Lineárny prevádzač, ktorý mal byť inštalovaný na Martinských holiach, bol pre technické problémy vrátený
do OE.
K bodu 5 – oblasť ROB:
Informoval OM3WSJ. V tejto sezóne absolvovala reprezentácia ROB zatiaľ jedno jarné sústredenie. Prebieha
Slovenský pohár, v rámci ktorého sa uskutočnili tri súťaže. ME žiakov sa uskutočnia v Česku. Zo Slovenska sa
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zúčastní 7 pretekárov + 2 doprovod.
V roku 2012 boli z dotácie min. školstva zakúpené nové vysielače ROB. OM3WSJ dal návrh na vyplatenie
odmeny Milanovi Mitelmanovi za vyhodnocovanie Slovenského pohára v ROB. Prezídium v hlasovaní návrh
neschválilo.
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
OM6AM nebol prítomný. OM3EI konštatoval, že komisia mládeže a klubov je pasívna. Je preto otázne, či má
komisia v takomto stave vôbec zmysel. OM3EI navrhol, aby komisia oslovila slovenské rádiokluby, ktoré
pracujú s mládežou a informovala o ich činnosti a skúsenostiach. Tieto kluby budú následne spropagované na
hamradio.sk.
Na kurz mladých rádioamatérov prišlo 14 prihlášok. Kurz sa uskutoční v termíne 9.-10.8.2013 na Zochovej
chate. Hlavným vedúcim bude OM3EI.
K bodu 7 – oblasť ARES:
OM1II navrhol pripraviť rámcovú zmluvu medzi ARES SZR a štátnymi orgánmi, v ktorej by bola
zadefinovaná spolupráca rádioamatérov v prípade tiesňových situácií. OM1II vypracuje návrh zmluvy a po jej
schválení krajskými koordinátormi bude predložená na prezídium.
K bodu 8 – žiadosti o dotácie:
Rádioklub OM3KFV Vrútky požiadal o dotáciu 510 eur na QRP stretnutie Vrútky 2013. Prezídium schválilo
dotáciu vo výške 150 eur.
K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku:
OM3EI informoval o využití nehnuteľností. V Rimavskej Sobote odchádza jeden nájomca od 1.7.2013.
V Stupave je voľný priestor na poschodí (reštaurácia), ktorý sa dlhodobo nedarí prenajať.
K bodu 10 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2012:
OM3EI predložil a zdôvodnil čerpanie rozpočtu SZR v roku 2012. Predložený materiál prezídium vzalo so
súhlasom na vedomie.
K bodu 11 – návrh rozpočtu SZR na rok 2013:
OM3EI predložil návrh rozpočtu SZR na rok 2013. Vzhľadom na pokles príjmov z nehnuteľností prezídium
diskutovalo o možných úsporách a nových zdrojoch pre financovanie činnosti zväzu.
OM3EI predložil návrh na presťahovanie sekretariátu a QSL služby do nevyužitých priestorov v našej budove
v Stupave. Prezídium návrh schválilo s tým, že OM3EI do 15.6. zistí predpokladané náklady na potrebné úpravy
(vybudovanie priečok, vymaľovanie). Presťahovaním by malo SZR ušetriť cca 3000 eur ročne.
OM3EI ďalej predložil návrh na zvýšenie členských príspevkov od r. 2014 o 100 %. Po obsiahnlej diskusii
prezídium nakoniec schválilo zvýšenie členských príspevkov nasledovne: riadne členské (koncesionári) = 20
eur, riadne členské (nekoncesionári) = 15 eur, dôchodcovia a študenti (koncesionári) = 15 eur, dôchodcovia
a študenti (nekoncesionári) = 10 eur.
K bodu 12 – rôzne:
OM3EI informoval o návrhu, ktorý prišiel zo Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Hvezdáreň
plánuje postaviť na Slovensku rádiový maják pre meranie odrazov od meteorických stôp a jednou z alternatív je,
aby maják pracoval v rádioamatérskom pásme 144 MHz a jeho činnosť by mohli sledovať aj rádioamatéri.
Prezídium súhlasí.
OM5CD predložil návrh listu, ktorý by malo SZR poslať zodpovedné orgány (TÚSR, Inšpektorát práce,
Obchodná inšpekcia, Technická inšpekcia, Metrologický ústav). V liste SZR upozorní na problematiku rušenia
výťahmi a popíše doteraz zistené skutočnosti a skúsenosti. Prezídium súhlasí. Konečné znenie spracujú OM5CD,
OM3LU a OM3EI.
Zapísal:

Štefan Horecký, OM3JW
18.5.2013
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