Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 21.9.2013 v Stupave
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM3BH, OM6CI, OM5CD, OM8AQ, 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.

príprava stretnutia TATRY 2013

9.

stav nehnuteľného majetku

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2013
11. rôzne
K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
OM3EI informoval o presťahovaní sekretariátu a QSL služby do Stupavy. Celé presťahovanie bolo
zabezpečené vlastnými silami, t.j. tajomníkom a QSL manažérmi. Poďakovanie za veľkú pomoc patrí Braňovi
OM2FY. Priestory SZR v Stupave sú funkčné od 1.9.2013. V ďalšom období bude potrebné urobiť ešte niektoré
nevyhnutné úpravy, tie budú robené postupne a za chodu.
K bodu 2 – QSL služba:
OM3JW informoval o pripravovaných zásielkach QSL lístkov pre OM stanice a svet.
K bodu 3 – oblasť KV:
OM3BH pripraví návrh na spoluprácu s ČRK pri vyhodnocovaní OM a OK CW/SSB pretekov, aby pri
vyhodnocovaní pretekov v OM boli využité aj denníky z OK a naopak. Zároveň zistí možnosti vyhodnocovania
pomocou vyhodnocovacieho programu, ktorý používa ČRK. Termín: do 15.10.2013.
OM3LU informoval, že pri príležitosti 50. výročia začatia vydávania koncesií OL navrhol OK1CF spoločný
pretek. Návrh podmienok vypracoval OM3LU. Podrobnosti vrátane termínu sa dohodnú s predstaviteľmi ČRK
na stretnutí v Tatrách.
OM5RW informoval, že na ponuku účasti v IARU konteste pod značkou OM3HQ neprišla žiadna odpoveď.
K bodu 4 – oblasť VKV:
OM3BH komunikoval s DL4NAC, VKV manažérom DARC, ohľadom zjednotenia vyhodnocovania VKV
pretekov v rámci IARU Region 1. Na základe toho navrhol, aby bolo v prípade chyby v denníku škrtnuté
spojenie len stanici, ktorá chybné spojenie zapísala, a nie obidvom staniciam. Prezídium s návrhom súhlasí
a zmena začne platiť od 1.11.2013. V súvislosti s tým budú zmenené všeobecné podmienky VKV pretekov
a informácia bude zverejnená aj na hamradio.sk.
OM3EI informoval, že zmluvu za prenájom prevádzača na Kamzíku, ktorú prezídium neschválilo, uzatvoril
za rovnakých podmienok (60 €/mesiac) s Towercomom Filip OM1AI. Zároveň ale informoval, že Towercom
vie, že máme prevádzače aj v ďalších ich objektoch a bude požadovať ich zazmluvnenie. Prezídium sa tým bude
musieť v dohľadnej dobe zaoberať.
K bodu 5 – oblasť ROB:
OM3WSJ informoval o ME žiakov aj dospelých. Žiacke ME sa konali v Česku a slovenská výprava získala 2
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zlaté a 1 bronzovú medailu. Na ME dospelých sme získali 11 medailí. Výsledky boli zverejnené na hamradio.sk.
Na budúci rok sa budú majstrovstvá sveta konať v Kazachstane. Finančné náklady odhaduje na cca 15 tisíc eur.
OM3WSJ zabezpečil pre SZR prostredníctvom 2 % dane sumu 600 eur (suma je na účte SZR). Navrhol, aby
bola táto čiastka použitá nákup ROB prijímačov pre mládež. Prezídium súhlasí.
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
OM6AM nebol prítomný. Členom prezídia poslal email, v ktorom ponúkol svoju rezignáciu na túto funkciu,
pretože nedokáže zabezpečiť intenzívnejšiu prácu s mládežou. Prezídium pre neprítomnosť OM6AM presunulo
tento bod na ďalšie zasadnutie.
OM3EI informoval o letnom rádioamatérskom kurze na Zochovej chate. Na kurze bolo 14 účastníkov. Kurz
splnil svoj účel, ktorým bola príprava na skúšky. Všetci, čo spĺňali vekové požadavky (9), skúšky úspešne
urobili.
K bodu 7 – oblasť ARES:
O bode sa pre neprítomnosť OM1II nerokovalo.
K bodu 8 – príprava stretnutia TATRY 2013:
OM3EI informoval o prípravách stretnutia, ktoré sa uskutoční 15.–17.11.2013. Organizáciu budú
zabezpečovať členovia prezídia a niekoľko ďalších dobrovoľníkov, podobne ako v predchádzajúcich rokoch.
Webová stránka tatry.szr.sk bude spustená v najbližších dňoch. QSL služba prinesie QSL lístky len tým, ktorí
o to požiadajú.
K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku:
OM3EI informoval o rekonštrukcii jedného z prenajatých priestorov v Stupave, kde dochádzalo k vlhnutiu
a plesniveniu stien. Priestor má na 5 rokov prenajatý poisťovňa Generali a v prípade neriešenia by dala výpoveď.
Vlhká omietka bola odstránená a steny boli zaizolované injektážou a následne omietnuté sanačnou omietkou.
Cena rekonštrukcie bola 1560 eur.
K bodu 10 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2013:
OM3EI predložil a zdôvodnil priebežné čerpanie rozpočtu SZR v roku 2013. Predložený materiál prezídium
vzalo so súhlasom na vedomie.
K bodu 11 – rôzne:
SZR poslalo list zodpovedným orgánom (TÚSR, Inšpektorát práce, Obchodná inšpekcia, Technická
inšpekcia, Metrologický ústav), v ktorom upozornil na problematiku rušenia výťahmi a popísal doteraz zistené
skutočnosti a skúsenosti. Odpovede prišli od všetkých okrem TÚSR. Nahlásené prípady rušenia rieši TÚSR, ale
rieši ich ako rušenie amatérskej služby, kde môže dochádzať k perzekvovaniu sťažujúceho sa rádioamatéra
ostatnými obyvateľmi v dome. SZR žiada systémové riešenie problému, aby TÚSR postupoval priamo voči
výťahárským firmám, ktoré problém spôsobujú. 23.9.2013 sa uksutoční ďalšie stretnutie zástupcov SZR
(OM3EI, OM3LU, OM5CD) na TÚSR.
Zapísal:

Štefan Horecký, OM3JW
21.9.2013
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