Zápis zo zasadnutia prezídia SZR
zo dňa 14.11.2013 v Poprade
Prítomní: OM3EI, OM3LU, OM3JW, OM5RW, OM6AM, OM1II, 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 2013

9.

stav nehnuteľného majetku

10. čerpanie rozpočtu SZR v roku 2013
11. rôzne
K bodu 1 – kontrola úloh z minulého zasadnutia:
Kontrola úloh prebehla v rámci jednotlivých bodov.
K bodu 2 – QSL služba:
OM3JW informoval o zásielkách QSL lístkov do zahraničia, ktoré budú rozosielané v decembri.
K bodu 3 – oblasť KV:
OM3BH nebol prítomný. Úloha týkajúca sa vyhodnocovania OM CW/SSB pretekov v spolupráci s ČRK
bude doriešená na budúcom zasadnutí.
OM3EI informoval, že koncom roka bude schválená nová národná frekvenčná tabuľka, v ktorej už bude
zaradené aj nové rádioamatérske pásmo 470 kHz. Potom už nič nebude brániť jeho povoleniu pre amatérsku
prevádzku.
K bodu 4 – oblasť VKV:
OM3EI informoval o problematike 2m prevádzačov umiestnených v objektoch Towercomu. Ide o objekty na
Kamzíku (OM0OVV), Veľkej Javorine (OM0OVQ), Martinských holiach (OM0OVU), Kráľovej holi
OM0OVR), Rudníku (OM0OVY) a Makovici (OM0OVT). Povolenia na prevádzače vlastní SZR. Towercom
žiada uzavretie nájomnej zmluvy na tieto prevádzače. Prezídium diskutovalo, či zmluvu má uzatvoriť SZR alebo
miestne kluby, či a ako sú prevádzače využívané a aký je ich súčasný význam. Zatiaľ nebolo prijaté konečné
stanovisko.
K bodu 5 – oblasť ROB:
Pre neprítomnosť OM3WSJ sa o bode nerokovalo.
K bodu 6 – oblasť mládeže a klubov:
OM6AM opäť ponúkol svoju rezignáciu na túto funkciu, pretože nedokáže zabezpečiť intenzívnejšiu prácu
s mládežou. Prezídium nesúhlasí z dôvodu blížiaceho sa zjazdu SZR. OM6AM má spracovať evidenciu klubov
a krúžkov, v ktorých sa venujú práci s mládežou. Termín: do 28.2.2014
OM3EI informoval o pripravovanej akcii IARU – december 2013, mesiac aktivity mladých rádioamatérov.
SZR požiadal o dve značky k tejto príležitosti – OM9YOTA a OM13YOTA. Vysielanie bude ponúknuté klubom
a jednotlivcom. Podmienkou je vek operátora do 25 rokov.
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K bodu 7 – oblasť ARES:
Písomná správa OM1II je prílohou zápisu.
K bodu 8 – príprava stretnutia TATRY 2013:
Prezídium sa venovalo organizačnému zabezpečeniu stretnutia, boli rozdelelené konkrétne úlohy pre
jednotlivých členov. Upresnený bol program stretnutia.
K bodu 9 – stav nehnuteľného majetku:
OM3EI informoval, že od posledného prezídia nenastali žiadne zmeny.
K bodu 10 – čerpanie rozpočtu SZR v roku 2013:
Bod bol presunutý na budúce zasadnutie prezídia.
K bodu 11 – rôzne:
OM5CD informoval o rokovaní na TÚSR ohľadne rušenia výťahmi. Konštatoval, že prístup pracovníkov
TÚSR je v tejto veci pomalý a nerieši sa podstata problému, ale iba jeho následky. SZR na stretnutí ponúkol
svoju pomoc a spoluprácu, boli dohodnuté aj konkrétne kroky. Zo strany TÚSR však nedošlo k ich naplneniu.
SZR doteraz tiež nedostal od TÚSR odpoveď na svoju písomnú sťažnosť. Prezídium sa rozhodlo poslať v tejto
veci podnet na Najvyšší kontrolný úrad.
Zapísal:

Štefan Horecký, OM3JW
14.11.2013
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